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Abstract 

This essay will seek to answer how articles from newspapers and online news forums 

describes the act “Hela Sveriges sång” that was performed during the process to find a song 

that could represent Sweden in Eurovision Song Contest. The dominant topos from every 

article will be analyzed in how they create identification or division between groups. The 

result showed that the example topoi was the most prominent and could be seen in six of eight 

articles. The articles use of topos were similar without significant differences. The result from 

the identification analysis showed that all articles created identification to the intended 

audience. Newspapers tend to create identification to the public, while online news forums 

tend to create identification to specific groups and thereby creating a clear distinction against 

others. 
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1. Inledning 

Ett bokstavsbyte och folkvisor översatta på hebreiska och arabiska har skapat diskussioner om 

huruvida Melodifestivalens mellanakt ”Hela Sveriges sång” skulle ses som en hyllning till 

svensk mångkultur eller som en skändning av den svenska nationalsången. Melodifestivalen 

marknadsförs som Sveriges folkfest och årets upplaga har kantats av hyllningar och kritiska 

utlåtanden. En av dessa diskussioner har handlat om den fjärde deltävlingens mellanakt ”Hela 

Sveriges sång”. Mellanakten framfördes av programledarna Gina Dirawi och Sarah Dawn 

Finer tillsammans med Jon-Henric Fjällgren, pensionärskören PRO-tonerna och pojksolisten 

Elliot Kleinschmidt. Aktörerna framförde den svenska nationalsången med inslag av svenska 

folkvisor översatta på andra språk samt bytte ut ordet ”norden” till ”jorden”.  

En ändring av två ord. En smärre ändring, men en ändring som har rört upp 

känslorna något så oerhört. Och frågan som främst diskuterats är om ändringen står 

för en blinkning till vårt världsvida medborgarskap, i mänskligheten, eller om den är ett 

tecken på ett pinsamt utraderande av vår egna svenska identitet.1 

Ordbytet och översättningarna ledde till en polariserad debatt och detta är utgångspunkten för 

denna undersökning. Polarisering är ett samhällsfenomen som retoriken har anledning att 

intressera sig för, inte minst med tanke på dess skadliga effekter. Är mellanakten, ”Hela 

Sveriges sång”, en skändning av nationalsången eller en hyllning till Sveriges mångkulturella 

samhälle?  

Precis som för tidigare upplagor av Melodifestivalen har 2016 års upplaga skapat rubriker i 

media och lett till en polariserad debatt om olika samhällsfrågor. Hur stor påverkan har 

medier på vårt sätt att tänka, på vårt sätt att uppfatta verkligheten? 

Dagens samhälle omfattas och omvandlas av olika medier som framställer händelser ur ett 

valt strategiskt perspektiv. Mediernas återgivning av situationer skall endast uppfattas som en 

konstruktion av verkligheten då nyheterna skildras i förhållande till den tilltänkta målgruppen. 

Den historiska övergången från det direkt talspråkliga till det skriftspråkliga, den sekundära 

talspråkligheten, beskriver Walter J. Ong som ett resultat av samhällets utveckling. Det kan 

även ses som ett resultat av att vi har fått tillgång till skriften som en mycket kraftfull 

teknologi och kan ses som en förutsättning för alla efterföljande teknologiska innovationer. 

                                                 
1 Ludvig Lindelöv, ”Ja, jag vill dö i Norden?”, Areopagen, 2016-03-02, 

<http://www.areopagen.se/2016/03/02/ja-jag-vill-leva-jag-vill-do-i-norden/>, hämtad 2016-04-01. 

http://www.areopagen.se/2016/03/02/ja-jag-vill-leva-jag-vill-do-i-norden/
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Medier utgör en ny plattform för retoriken där människor själva söker grupptillhörighet med 

liknande åsikter och värderingar.2 Skiftningen till det skriftspråkliga anser jag intressant då 

medier kan framställa samma händelse ur olika perspektiv beroende på det retoriska 

budskapet. Det skriftspråkliga ökar möjligheterna att lättare frigöra sig från primärgruppens 

gemenskap genom kommunikation. I ett förberedande stadium har det blivit tydligt hur olika 

dags- och nättidningar rapporterade om Melodifestivalen och uppvisade ett tydligt intresse för 

programmet. Med detta som grund och möjlighet till en jämförande analys har materialet 

således avgränsats till dags- och nättidningar som beskriver framförandet av mellanakten 

”Hela Sveriges sång”. 

2. Syfte och frågeställning 

Studiens yttersta syfte är att med Melodifestivalen som exempel studera mediernas 

opinionsbildande makt. Studien avser att ge förståelse i hur argumentationen ser ut i dags- 

respektive nättidningarnas rapportering om Melodifestivalens mellanakt ”Hela Sveriges 

sång”. Studien skall bringa klarhet i den polariserade debatten om huruvida mellanakten skall 

ses som en hyllning till Sveriges mångkultur eller som en skändning av nationalsången. Detta 

genom avsändaren val att göra salient vilket innebär att framhäva eller göra någonting 

framträdande. För att se om artiklarna skapar identifikation eller motsättning mellan grupper 

kommer en toposanalys att tillämpas för att se vilka topos som är framträdande i respektive 

artikel. Enligt Kenneth Burkes tankar är samhället splittrat av separation och främlingskap, 

vartefter retoriken är lösningen genom skapandet av identifikation och därmed övertygelse.3 

Vidare beskriver han att språket består av terministic screens, värdeladdade ord, och när dessa 

tolkas och förstås utifrån avsändarens definition skapas identifikation. Topos kan således ge 

mottagarna större möjligheter att känna gemenskap med budskapet då dessa kan ses som ett 

verksamt medel för skapandet av identifikation.4 Artiklarnas framställning av mellanakten 

speglar avsändarens värderingar och åsikter, således blir en toposanalys av relevans för att 

bringa klarhet i den polariserande debatten. De framstående topos, vilka förstås i enlighet med 

Chaïm Perelman, kommer spegla avsändarens argumentation för att stärka ståndpunkten. 

Dessa kommer sedan analyseras i huruvida de skapar identifikation eller motsättning mellan 

olika grupper.  

                                                 
2 Walter J.Ong (1996), Muntlig och skriftlig kultur – Teknologiseringen av ordet, Göteborg: Anthropos, s. 134f 

& 156f. 
3 Kenneth Burke (1969), A Rhetoric of Motives, Berkeley: University of California Press, s. 55. 
4 Kenneth Burke (1966), Language as symbolic action, Berkeley: University of California Press, s. 48ff. 
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Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är topos- och identifikationsanalyser som kommer att 

tillämpas i en tvåstegsmodell i kombination med hermeneutik och närläsning. Metoden 

tillämpas för möjligheten att se detaljer i texterna för att se vilka framträdande topos som 

bygger argumentationen och därefter tyda dess identifikationsskapande. Detta förfarande 

speglar analysen för att uppfylla uppsatsens syfte och besvara nedanstående frågeställningar.  

- Vilken roll spelar valet av topos för polariseringseffekten? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan dagstidningar och nättidningar i deras 

användning av topos?  

- Hur skapar artiklarna identifikation och motsättning mellan olika grupper? 

3. Tidigare forskning 

Fenomenet som studeras är ett dagsaktuellt debattämne och därför har andra uppsatser om 

mellanakten inte gått att finna. Av denna anledning finns en möjlighet till ny kunskap om 

fenomenet ur ett retoriskt perspektiv. Analyser om användandet av topos i en splittrad opinion 

är inget nytt forskningsfält och tidigare forskning om detta område finns att tillgå.  

”Illusionernas harmoni: Samhällsplanerandets tankestil och dess kraftfullaste topos: 

diskrepansförnekandet” är en doktorsavhandling som analyserar topos som en avgörande 

grund till opinion och samhällelig debatt författad av Susanne Nordström (2008, Karlstads 

Universitet: Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper). Hon beskriver hur olika topos 

används i argumentationen för att bringa klarhet i olika debatter och opinioner. Denna uppsats 

kommer inte vidare att analyseras utan ligger endast till grund för att visa tidigare forskning 

om användningen av topos i polariserade debatter och opinionsbildning.  

Melodifestivalen som studieobjekt går att finna bland tidigare studentuppsatser på kandidat- 

och mastersnivå. Sökningar efter uppsatser om Melodifestivalen med en retorisk 

utgångspunkt har inte gett några resultat. Dock finns exempel på studier som behandlar 

kommunikativa aspekter utifrån andra institutioners kunskapsområden. Dessa analyser har 

utgångspunkt i andra discipliner som mediestudier, samhällsvetenskap, musikanalys samt 

genusvetenskap. Några av dessa analyser är av relevans för denna uppsats och bidrar till 

inspiration och stöd till analysens helhet. En av uppsatserna på avancerad nivå som kan ses i 

relation till min studie är Carl-Johan Fleurs uppsats ”Från folkbildare till vinstmaskin: SVT 

och jätteproduktionerna” (2010, Stockholms Universitet: Medie- och 
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kommunikationsvetenskap).5 Fleur återger public service-bolagens framtid med en skildring 

om dess hot och möjligheter. Han beskriver SVT som ett av dessa bolag och slutsatsen visar 

hur framtiden är oviss och betonar därför den balansgång som SVT måste beakta för en 

fortsatt attraktiv framtid. Mellanakten kan uppfattas av mottagare som provokativ då SVT 

väljer att framföra mellanakten med en ändring i nationalsången och kompletteras med andra 

kulturella språk. Detta ser jag som den balansgång SVT måste beakta för att inte vara för 

provokativ och samtidigt skapa intressanta inslag för att konkurrera med vinstdrivande bolag. 

Josefine Nybergs kandidatuppsats ”Mediernas Melodifestival” (2012, Stockholms 

Universitet: Medievetenskap) undersöker hur tidningen Aftonbladet rapporterade om 

Melodifestivalen. Perspektivet är i likhet med denna uppsats där fokus riktas mot hur medier 

framställer en aspekt av Melodifestivalen. Skillnaderna mot föreliggande består i Nybergs 

medieteroetiska utgångspunkt samt det faktum att hon endast fokuserar på Aftonbladet. 

Nyberg diskuterar möjligheterna för framtida forskning av fenomenet att komplettera och 

således bidra till djupare förståelse. Föreligga uppsats syftar till att fylla en av dessa 

forskningsluckor och undersöka mediernas bevakning om en av Melodifestivalens aspekter år 

2016 ur ett retoriskt perspektiv.  

Topos och identifikation har varit viktiga teoretiska utgångspunkter i retorikvetenskaplig 

forskning. Två aktuella svenska avhandlingar som behandlar dessa utgångspunkter har 

författats av Maria Wolrath Söderberg och Simon Oja från retorikämnet vid Örebro 

universitet/Södertörns högskola. Wolrath Söderbergs avhandling har titeln Topos som 

meningsskapande (2012). Avhandlingen syftar till att visa hur toposbegreppet har relevans till 

dagens samhälle för en förståelse av meningsskapande, lärande och undervisning. Ojas 

avhandling behandlar Sverigedemokraternas kommunikation och har titeln 

Sverigedemokraternas budskap 2005-2010: En retorisk studie av ett annorlunda parti (2015). 

Ojas avhandling behandlar teorikapitlet identifikation i relation till det studerade politiska 

partiet. Eftersom denna uppsats undersöker hur mening skapas i situationen och genom 

strategiska framställningar av studieobjektet, erbjuder såväl Wolrath Söderberg som Oja viss 

inspiration.  

                                                 
5 Carl-Johan Fleur (2010), ”Från folkbildare till vinstmaskin: SVT och jätteproduktionerna”, <http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?dswid=7012&pid=diva2%3A323322&c=5&searchType=SIMPLE&language=sv&q

ery=melodifestivalen&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noO

fRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all>, hämtad 2016-03-31. 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7012&pid=diva2%3A323322&c=5&searchType=SIMPLE&language=sv&qery=melodifestivalen&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7012&pid=diva2%3A323322&c=5&searchType=SIMPLE&language=sv&qery=melodifestivalen&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7012&pid=diva2%3A323322&c=5&searchType=SIMPLE&language=sv&qery=melodifestivalen&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7012&pid=diva2%3A323322&c=5&searchType=SIMPLE&language=sv&qery=melodifestivalen&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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4. Teori 

Uppsatsens viktigaste teoretiska utgångspunkter är begreppen topos och identifikation. Andra 

betydelsefulla perspektiv rör den retoriska situationen och avsändarens möjligheter att skapa 

salience vilket Vatz beskriver som avsändaren val att framhäva eller göra någonting 

framträdande. Detta blir relevant i den jämförande analysen av artiklarnas framställning av 

mellanakten. Begreppet topos har genom historien tolkats och använts på olika sätt. 

Definitionen av toposläran kommer i denna uppsats att utgå från Chaïm Perelman. 

Toposanalys är ett effektivt sätt för att undersöka från vilka platser argumenten är hämtade 

samt vilka värderingar som framställs. Topos utgör i sin tur utgångspunkt för den 

identifikationsanalys som syftar till att undersöka hur gemenskap eller åtskillnad skapas. 

Ett teoretiskt grundantagande är att medier har makt över mottagarna, och därmed samhället, 

genom utformningen och förmedlandet av olika budskap. Marshall McLuhan beskriver hur 

dagens samhälle formats till en mediekultur där retorikvetenskapen erhåller en ny arena för 

övertygande.6 Peter Berglez beskriver maktperspektivet som kan förstås inom 

mediekommunikation och dessa är mediernas makt över mottagarna och mediernas makt över 

innehållet.7 Vidare beskriver han Kent Asps tankar om en fortsatt förlängning av mediernas 

påverkan på samhället: 

Det är en mediekrati där aktörerna inom massmedierna på egen hand avgör vad den 

politiska debatten ska handla om, hur den ska tolkas och kanske också vilka slutsatser 

medborgarna skall dra av den.8  

I likhet med Asp talar Burke om hur verkligheten kan återges olika beroende på mediet. Han 

liknar detta vid hur ett fotografi kan ändras med olika filter och således skifta i struktur och 

form.9 Exemplet åskådliggör hur ett objekt kan återges ur olika perspektiv beroende på 

avsändaren, vilket beskrivs vidare under avsnittet identifikation nedan.   

4.1. Topos  

För att kartlägga ett objekts argument kan författaren identifiera vilka topos som förekommer. 

Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms beskriver hur topos kan förstås som 

                                                 
6 Marshall McLuhan (1999), Media – människans utbyggnader, (övers.) Richard Matz, Stockholm: Norstedts, s. 

16f. 
7 Peter Berglez (2009), Mediesamhället – Centrala begrepp, (red.) Ulrika Olausson, Lund: Studentlitteratur, s. 

25f. 
8 Kent Asp (1986), Mäktiga massmedier – Studier i politisk opinionsbildning, diss. Göteborg, Stockholm: 

Akademilitteratur, <http://jmg.gu.se/digitalAssets/1317/1317218_m--ktiga-massmedier-iv.pdf>, hämtad 2016-

04-02, s. 363. 
9 Burke (1966), s. 45f. 

http://jmg.gu.se/digitalAssets/1317/1317218_m--ktiga-massmedier-iv.pdf


 

6 

 

avsändarens källor och mentala tankekartor för att hitta stoff och bygga argument för vald tes. 

Topos kan även användas som ett analysredskap för att undersöka de platser som avsändaren 

använt för att bygga argumentationen.10 Dessa mentala platser eller tankekartor benämns hos 

Aristoteles som topoi (sing. topos).11 I denna uppsats används topos som ett analysredskap för 

att identifiera de platser som används till argumentationen för framställningen av mellanakten. 

Redan i den klassiska retoriken förekom begreppet topos vilket kan ses i retorikarvet från 

Aristoteles, Quintilianus och Cicero.12 Definitionen av toposläran har genom historien 

diskuterats och omformulerats då topos bland annat kan uppfattas som tankemönster beroende 

av individens kulturella ursprung. I boken Retorisk kritik beskrivs retorikforskaren Jonas 

Gabrielsens syn på hur topos är kontextbunden och skiftar beroende på situation. Genom en 

toposanalys kan författaren undersöka en kultur eller en subkulturs värderingar utifrån 

toposanvändningen.13  

4.1.1 Perelmans toposdefinition 

Perelman är en viktig representant för en uttolkning av toposläran där topos form och 

värdemässiga relevans fokuseras. Patrik Mehrens beskriver Perelmans moderna tolkning av 

topos där han utvecklar synen på toposläran från arvet av Aristoteles. Moderniseringen 

omfattar inte Aristoteles syn på genrespecifika topos dock grundas Perelmans definition i 

Aristoteles syn på allmänna och specifika topos samt tillhörande underrubriker. En 

argumentation kan utgå från två möjliga utgångspunkter: utifrån verkligheten samt utifrån vad 

publiken önskar höra.14  

Perelman använder benämningen loci, den latinska termen för topos. Fortsättningsvis i denna 

uppsats kommer emellertid benämningen topos att användas. Nedan följer en beskrivning av 

Perelmans huvudkategorier inom toposläran, indelade i allmänna och specifika topos. 

4.1.1.1. Perelmans allmänna topos 

Perelman generaliserar toposläran utifrån allmänna och specifika topos. De allmänna topos 

innebär generella påståenden som kan användas oavsett domän där talgenre inte påverkar 

utfallet. Domäner, menar Perelman, är situationer där topos används och kan ses som ett 

                                                 
10 Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms (2016), Kritisk retorikanalys – text bild actio, Ödåkra: 

Retorikförlaget, s. 51. 
11 Janne Lindqvist Grinde (2008), Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur, s. 125. 
12 Patrik Mehrens (2014), ”Fettkriget – en topikanalys”, Retorisk kritik – teori och metod i retorisk analys, (red.) 

Otto Fisher & Jon Viklund, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 70. 
13 Ibid., s. 73. 
14 Ibid., s. 74. 



 

7 

 

exempel på moderniseringen från Aristoteles. De allmänna topos har Perelman begränsat till 

kvantitet, kvalitet, turordning, existens, väsen och person.15 Dessa topos är kulturellt bundna, 

oberoende av kontext, generella och anpassningsbara till olika publiker och sammanhang.16 

Nedan följer en beskrivning av de allmänna topos. 

Kvantitetstopos behandlar argumentation som vänder sig till större grupper av publiker där 

argumentationen gynnar de som är störst till antalet och inte specifika grupper. 

Argumentationen riktas till det som är beständigt och nyttigt och karaktäriserar klassiskt 

tänkande. Att använda kvantitetstopos innebär att argumentera utifrån mer eller mindre.  

Motsatsen till kvantitet är kvalitetstopos som således vänder sig till specifika grupper och inte 

till mängden. Argumentationen handlar om att något besitter en egenskap som något annat 

saknar. Vidare argumenteras denna skillnad och ger skäl för att föredra något utifrån dess 

unika egenskaper.17  

Turordningstopos behandlar ordningsföljden av argumenten, där argument som används före 

blir överlägsen de andra. Perelman använder exemplet att orsaken är överlägsen 

konsekvensen. Vidare beskrivs existenstopos som innebär att det fenomen som erkänns i 

verkligenheten är överlägsen mot det fenomen som endast är möjligt. Existensaspekten av ett 

fenomen blir överlägsen mot det som endast beskrivs vara möjligt.18  

Topos väsen blir en utgångspunkt i argumentationen där representationen av släkten eller 

gruppens väsen hyllas. Den individ som uppvisar gruppens väsen blir överlägsen och 

representativ för resterande. Den sista allmänna topos benämns som person. Perelman 

beskriver denna topos där en individ blir överlägsen andra utifrån hennes självständighet och 

värdighet. Godtyckliga personliga egenskaper skapar överlägsenhet mot resterande.19  

4.1.1.2. Perelmans specifika topos 

Perelman beskriver de specifika topos som genom flera påståenden skapar en trovärdig 

argumentation. De allmänna topos har relevans i alla domäner medan de specifika topos i 

större utsträckning är kontextbundna. Perelman beskriver hur de specifika topos kan tillhöra 

olika domäner, dock finns topos att föredra beroende på kontexten.20 De generella 

                                                 
15 Chaïm Perelman (2004), Retorikens imperium, (övers.) Mats Rosengren, Eslöv Brutus Östlings Bokförlag: 

Symposion, s. 57f. 
16 Mehrens (2014), s. 75. 
17 Perelman (2004), s. 57f. 
18 Ibid., s. 58. 
19 Ibid. 
20 Ibid., s. 57. 
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argumentationsstrategierna delas in i två kategorier: association och dissociation vilka innebär 

sammankoppling respektive särskiljande.21  

Association uppträder i form av ett sammankopplande mellan två eller flera argument för att 

erhålla en positiv slutledning. De tre underkategorierna som beskriver associationens 

verkningssätt är kvasilogiska argument, argument som baseras på verklighetens struktur samt 

argument som strukturerar verkligheten.22 Dessa argumentationstekniker rymmer flera 

underliggande topos dock kommer endast en topos från respektive teknik att beskrivas nedan.  

Den första argumentationstekniken som Perelman beskriver är kvasilogiska argument. En 

topos under denna teknik är definitionstopos. Definitionstopos behandlar hur en situation eller 

fenomen blir definierad utifrån avsändarens tolkning och tillskrivs därefter egenskaper. 

Definitionen är beroende av den kontext som de används i och tolkas utifrån de 

värdeomdömen som går att utläsa. Dessa värdeomdömen ger definitionen av situationen eller 

fenomenet likartad laddning, positiv eller negativ.23 

En utvald topos från argument som baseras på verklighetens struktur benämns som 

koexistenstopos. Denna topos upprättar en förbindelse mellan en person och hennes 

handlingar som ständigt ingår i ett växelspel och progressivt skiftar form. Genom dessa 

handlingar tolkas personen och tillskrivs karaktäristiska egenskaper som skapar en 

förlängning och ett förklarande till hennes manifestationer. Tillskrivandet sker i form av 

kontinuitet där personen ansvarar för sina handlingar och bedöms därefter. Således är det 

personen som klandras eller hyllas i relation till personens negativa respektive positiva 

rykte.24 Ryktet återspeglar personens kapital vilket sedan ligger till grund för framtida 

tolkningar. Således tolkas personens handlingar utifrån den tidigare uppfattningen och 

tillskrivs egenskaper därefter.25  

Den sista argumentationstekniken benämns som argument som strukturerar verkligheten med 

exempeltopos som den utvalda topos analysen kommer tillämpa. Denna topos tar 

utgångspunkt i ett specifikt fall och gör det möjligt att skapa ett mönster för att strukturera 

verkligheten. Detta kan ta sig i uttryck genom resonemang som bygger på exempel för att 

skapa struktur.26 Genom att använda exempel vill avsändaren uppvisa regelbundenheter hos 

                                                 
21 Perelman (2004), s. 76. 
22 Ibid. 
23 Ibid., s. 88. 
24 Ibid., s. 115. 
25 Ibid., s. 117f. 
26 Ibid., s. 78. 
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fenomenet och således förutsätta dess existens. Argumentation genom exempel utgår från 

enskilda fall för att sedan rikta fokus mot en generalisering. Det används för att bygga en 

trovärdig grund till avsändarens förutsägelse, den tes som argumentationen skall bevisa. 

Generaliseringen skall inte förstås som något universellt utan skall ses som bunden till den 

kontext inom vilken händelsen ägt rum.27  

4.1.2. Identifikation 

Identifikationsskapande genom medier är inget nytt fenomen i samhället. Ulrika Olausson 

beskriver problematiken om hur olika makthavare i samhället ges legitimitet genom att i olika 

medier skapa identifikation eller motsättning mellan grupper.28 Att definiera en människas 

identitet är komplext då olika identitetsaspekter förhöjs beroende på den kontextbundna 

situationen. Hon menar att människor är i behov av identitetsskapande med andra människor 

för att söka bekräftelse genom olika faktorer som ålder, kön, etnicitet eller yrke. När 

avsändaren söker identifikationsskapande måste det samtidigt finnas en gränsdragning till 

andra grupper, en konstruktion hon benämner som vi och dem.29 Detta förhållningssätt 

beskrivs även hos James Jasinski där identifikation och motsättning är beroende av varandra 

för att existera.30 

Kärnan i retoriken ser Burke som identifikation med argumentationen att ”You persuade a 

man only insofar as you can speak his language by speech, gesture, tonality, order, image, 

attitude, idea, identifying your ways with his.”31 Identifikation kan ses som en modern teori 

som kompletterar tanken kring Aristoteles syn på pisteis vilket omfattar de tre bevismedlen 

för övertygande. Burke ser övertygelse som ett resultat av identifikation vilket bör vara 

retorikens mål. I likhet med Olausson ser Burke människors behov av att känna gemenskap 

med andra. Samhället är uppdelat och Burke ser retoriken som lösningen till distinktionen 

mellan grupper. När människor hittar en gemensam nämnare med andra övertygas de 

tillsammans om en uppfattning av verkligenheten. När mottagarna delar värdegrunden skapas 

en kollektiv samhörighet och således skapas identifikation vilket resulterar i övertygelse.32   

Burke ser människan som en symbolanvändare där språket består av olika symboler som 

hjälper människan att tolka och förstå verkligheten. Burke menar att medier använder ett 

                                                 
27 Perelman (2004), s. 129f. 
28 Ulrika Olausson (2009), s. 148. 
29 Ibid., s. 142f. 
30 James Jasinski (2001), Sourcebook on Rhetoric – Key concepts in contemporary rhetorical studies, London: 

Sage Publications, Inc., s. 305. 
31 Burke (1969), s. 55. 
32 Ibid., s. 19f. 
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medvetet strategiskt språk för att söka gemenskap hos publiken med grund i avsändarens 

retoriska budskap.33 Att välja språk och symboler beskriver Burke som terministic screening 

där avsändaren bestämmer hur mottagarna skall uppfatta verkligheten. Medier framställer 

situationer ur olika perspektiv för att skapa identifikation hos publiken i aspekter av 

värderingar, åsikter och känslor. Denna framställning skall endast ses som en konstruktion av 

situationen och inte som en verklighetstrogen återgivning då avsändaren medvetet väljer 

perspektiv.34 Som tidigare nämnts kan detta liknas vid en fotografs medvetna val om hur en 

bild skall presenteras utifrån perspektiv, ljus och färg. Fotografen har möjlighet att påverka 

vilket perspektiv av situationen som framställs. Användandet av olika filter som appliceras på 

bilden framhäver olika aspekter av verkligheten. Bilden behöver inte illustrera en situations 

verkliga framställning utan endast belysa det perspektiv som bäst framhäver det valda 

retoriska budskapet. Liknelsen vid ett fotografi kan jämföras med mediernas återgivning av 

olika situationer. En framställning eller beskrivning av en situation blir således en 

konstruktion av verkligheten och kan skifta i struktur och form.35  

Användandet av terministic screens är ett medvetet val och speglar avsändarens intentioner. 

De valda orden utgör det filter vi applicerar på verkligheten och visar vilken aspekt 

avsändaren vill belysa. Situationen blir därmed en direkt reflektion av användandet av 

terministic screen. Genom en identifikationsanalys finns möjligheten att se vilket perspektiv 

varje artikel framställer i enlighet med valt perspektiv. 

4.2. Retorisk situation 

Denna teoretiska ståndpunkt kan utgå från olika infallsvinklar beroende på hur författaren 

väljer att se den retoriska situationens värde. Författaren kan till exempel utgå från den 

traditionella tolkningen av Lloyd F. Bitzer genom att se retoriken som ett svar på en retorisk 

situation.36 Detta synsätt har dock kritiserats av bland andra Richard E. Vatz som anser att 

retoriken skapar en retorisk situation.37  

I förhållande till uppsatsens syfte kommer definitionen av den retoriska situationen följa Vatz 

där retoriken är medskapare till situationen. Detta val grundas i den moderna tolkningen där 

retoriken skapar mening utifrån vad som görs framträdande i situationen. Etiska 

                                                 
33 Burke (1969), s. 19f. 
34 Burke (1966), s. 45ff. 
35 Ibid., s. 50. 
36 Lloyd F. Bitzer (1968), ”The Rhetorical Situation”, Philosophy and Rhetoric Vol. 1 nr. 1, Pennsylvania 

University Press. 
37 Richard E. Vatz (1973), ”The Myth of the rhetorical situation”, Philosophy and Rhetoric, Vol. 6 Nr. 3, 

Pennsylvania State University Press. 



 

11 

 

grundprinciper och avsändarens ansvar för responsen är två avgörande utgångspunkter för 

vald definition. Enligt Vatz saknas dessa aspekter av Bitzers definition av den retoriska 

situationen.38 

Vatz kritiserar Bitzers synsätt på den retoriska situationen och omformulerar den analytiska 

ståndpunkten utifrån modern retorikforskning. Vatz menar att retoriken kontrollerar 

situationens respons39 medan Bitzer anser att situationen kontrollerar den retoriska 

responsen.40 Vidare har Bitzer och Vatz olika syn på den retoriska diskursen. Bitzer menar att 

den retoriska diskursen får sin retoriska karaktär från situationen som skapar dem.41 I 

omformulerad version menar Vatz att situationer får sin karaktär från retoriken som omger 

eller skapar dem.42 Genom detta kan jag se tydliga skillnader mellan Bitzer och Vatz där 

retoriken blir tilldelad olika betydelser.  

Vatz beskriver hur avsändaren väljer att framhäva eller göra någonting framträdande, 

salient.43 Vidare beskriver han Murray Edelmans definition av retoriken som en orsak till 

meningsfullhet och inte en effekt: ”Language does not mirror an objective 'reality' but rather 

creates it by organizing meaningful perceptions abstracted from a complex, bewildering 

world.”44 Utifrån detta går det att se hur medier översätter verkligheten och skapar mening. 

Vatz ser retoriken som medskapare till situationen och inte endast som en respons i likhet med 

Bitzer. Fokus riktas mot avsändarens moraliska ansvar för det salience som skapats och inte 

hur korrekt avsändaren tolkat situationen som kan förstås i Bitzers definition.45 Vatz beskriver 

hur avsändaren ofta kommunicerar en händelse eller situation genom användningen av 

värdeladdat språk. Tillsammans med Richard Weaver och andra forskare är de överens om att 

beskrivningen av en situation inte nödvändigtvis behöver vara verklighetstrogen utan tar form 

som en översättning av den verkliga situationen. Avsändaren karaktäriserar situationen i 

enlighet med retoriskt godtyckliga val.46  

                                                 
38 Vatz (1973), s. 159f. 
39 Ibid. 
40 Bitzer (1968), s. 6. 
41 Ibid., s. 3. 
42 Vatz (1973), s. 159. 
43 Ibid., s. 160. 
44 Murray Edelman (1971), Politics as Symbolic Action, Chicago: Markham Publishing Company, s. 66. 
45 Vatz (1973), s. 159. 
46 Ibid., s. 157f. 
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metodologiska utgångspunkter vilka sedan tillämpas i 

analysavsnittet. Det övergripande metodologiska tolkningsperspektivet är hermeneutisk. 

Analysavsnittet utgörs av en tvåstegsmodell bestående av en topos- och identifikationsanalys. 

Toposanalysen kommer beskriva de mest framträdande topos i respektive artikel för att 

därefter se hur topos skapar identifikation. För att skapa systematik i analysen har jag 

analyserat de framträdande topos separat i hur de skapar identifikation för att därefter 

presentera dem i ett gemensamt identifikationsavsnitt. Detta förfarande är utformad för att på 

så sätt kunna lyfta fram de viktigaste identifikationsgrunderna under respektive artikel. 

Avslutningsvis följer en jämförande analys där Vatz definition av den retoriska situationen 

kommer att tillämpas för att se hur artiklarna framställer mellanakten.  

5.1. Hermeneutik 

Hermeneutik betyder tolkning för att frambringa förståelse av ett objekt eller fenomen. Per-

Johan Ödman poängterar hur tolkningen sker vid en bestämd tid och av en bestämd individ 

som lever mitt i historien. Tolkningen förutsätter författarens förståelsehorisont samt tidigare 

erfarenheter och objekt kan således tolkas olika.47 Ödman beskriver att hermeneutik handlar 

om att få olika förståelsehorisonter att mötas och förenas.48  

För möjligheten att effektivt tillämpa de teoretiska utgångspunkterna och således erhålla ett 

representativt resultat kommer analysen spegla ett hermeneutiskt tolkande i kombination med 

närläsning. Närläsning beskriver Jim A. Kuypers som en effektiv metod när detaljer i textens 

utformning skall analyseras.49 Toposanalysen behandlar detaljer i artiklarnas utformning och 

identifikationsanalysen visar hur artiklarna söker mening och struktur hos mottagarna. Genom 

denna kombination av teorier anser jag närläsning och hermeneutik som ett effektivt 

övergripande tolkningsperspektiv i nedan beskrivna tvåstegsmodell. 

Tolkning av objekt innebär att tyda tecken för att förstå dess del och helhet, något som Ödman 

beskriver som den hermeneutiska cirkeln. För att tolka och förstå fenomenet behöver det 

placeras in i en given kontext. Fenomenets delar kan liknas vid ett pussel där alla delar har en 

given plats i en given kontext. Att endast se pusselbiten utan dess helhet skapar problematik i 

genomförandet. Om aktören däremot uppskattar pusslets helhet kan detaljer i kontexten vara 

                                                 
47 Per-Johan Ödman (2007), Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik, Stockholm: 

Norstedts Akademiska Förlag, s. 26. 
48 Ibid., s. 13f. 
49 Jim A. Kuypers (2009), Rhetorical criticism – perspectives in action, Lanham: Lexington Books, s. 63. 
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behjälplig för att hitta dess rätta plats. När pusselbitarna är placerad kan helhetsbilden 

bedömas och således generera förståelse.50   

Den hermeneutiska cirkeln kommer spegla analysavsnittet där delar och helheten kommer 

tillämpas och jämföras. Förhållandet mellan del och helhet kommer skifta fokus för att se hur 

de påverkar varandra. I uppsatsen kommer detta tillämpas genom att se vad topos har för 

förhållande till helheten för att därefter se vad de olika delarna har för relation till varandra, 

vilka skapar helheten. Att se artiklarna separat och tillsammans skapar en bild av hur medier 

framställer mellanakten ”Hela Sveriges sång”. Resultatet kan således uppvisa tendenser som 

sedan kan jämföras och diskuteras.  

5.2. Topos 

Det första steget i analysens tvåstegsmodell är en toposanalys som tillämpas på respektive 

artikel utifrån Perelmans toposdefinition. Analysen kommer endast redogöra för de mest 

framträdande topos. Genom närläsning och en hermeneutisk ansats kommer jag analysera 

detaljer i respektive artikel och därefter se vilka topos som är mest framträdande och som 

bygger argumentationen till den valda tesen. Mral, Gelang och Bröms beskriver hur en 

toposanalys kan användas i ett jämförande syfte för möjligheten att se likheter och skillnader i 

argumentationen.51 Toposanalysen ger möjlighet att undersöka vilka värderingar som speglar 

artiklarnas framträdande argument för senare jämförelser. 

Perelmans toposdefinitioner är vägledande i analysen. Perelman beskriver två 

huvudkategorier av toposläran, association och dissociation. I analysen har kategorin 

dissociation valts bort då den inte berör den traditionella retoriken utan har störst relevans i 

filosofiska discipliner. Således utgår analysen endast från association med dess tre former av 

argumentationstekniker tillsammans med underliggande topos. Med utgångspunkt i 

uppsatsens omfång har således en toposdefinition från respektive argumentationsteknik valts 

ut. Urvalsprocessen har grundats i de valda topos relevans för materialet. Utan möjlighet till 

vidare analys av resterande underrubriker anser jag urvalet som trovärdigt för möjligheten att 

erhålla ett representativt resultat.   

5.3. Identifikation 

Efter toposanalysen kommer en identifikationsanalys att tillämpas utifrån Burkes teorier 

angående identifikation. Det är endast de mest framträdande topos som vidare kommer att 

                                                 
50 Ödman (2007), s. 98f. 
51 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 51f. 
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analyseras utifrån hur de skapar identifikation eller motsättning mellan grupper. 

Identifikationsanalysen kommer utgå från vilka identifikationsgrunder som jag tolkar kan 

bevittnas i argumentationen. Genom en hermeneutisk ansats kommer jag tolka de funna topos 

och se hur avsändaren har konstruerat publiken för att se vilka grupper som skall identifiera 

sig med budskapet.  

Forskningsområdet om hur medier skapar identifikation hos mottagare är inget nytt fenomen. 

Olausson beskriver forskningsområdets problematik då identifikationsskapandet påverkas av 

kontexten och värderingar.52 Således går det inte att förutsätta en generell uppfattning om hur 

ett objekt skapar identifikation då tolkningen förutsätter forskarens förståelsehorisont och 

uppsatsens resultat blir därför beroende av hermeneutiska avväganden. 

I identifikationsanalysen redogör jag för hur de funna topos kan skapa identifikation eller 

motsättning mellan grupper. Tvåstegsmodellen gör det möjligt att uppfatta detaljer i 

artiklarnas argument för att på så sätt se hur de framställer mellanakten och således hur de 

skapar identifikation hos publiken. Modellen syftar därmed till att besvara frågeställningen 

och uppfylla uppsatsens syfte. 

5.4. Metodproblem 

Det övergripande metodproblemet härrör från den hermeneutiska ansatsen. Ödman beskriver 

hur tolkningsakten präglas av dialektik, ett komplicerat förhållande mellan det som tolkas och 

författaren. Detta samspel kan skifta beroende på författarens förståelsehorisont och 

erfarenheter som styr tolkningsramen och en medvetenhet finns om detta förhållningssätt.53 

Min tolkning av artiklarnas framträdande topos blir ett subjektivt urval som sedan ligger till 

grund för vidare uttolkning av topos identifikationsskapande. För möjlighet att hantera denna 

tolkningsakt förhåller jag mig till Ödmans hermeneutiska principer om del och helhet som jag 

redogjort för ovan. För möjlighet att erhålla ett objektivt tolkande strävar analysen inte efter 

att skildra egna åsikter utan efter att vidga min förståelsehorisont. 

 

Ett tolkande synsätt innebär omskapande och förnyelser av förståelsen av ett objekt.54 Detta 

kan ses i relation till valt material där artiklarna skapar förståelse av hur mellanakten kan 

uppfattas av mottagarna. Artiklarna uppvisar olika tolkningar av mellanakten och beskrivs 

därefter. En problematik som därmed går att se är huruvida återgivningen av mellanakten 

                                                 
52 Olausson (2009), s. 148. 
53 Ödman (2007), s. 57ff. 
54 Ibid., s. 24. 
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påverkas av nyhetsforumens politiska ståndpunkter. För att uppmärksamma detta kommer 

artiklarnas politiska åsikter skildras under materialavsnittet för att på så sätt ge läsaren en 

bredare förförståelse. Dessa politiska ideologier kommer inte vidare att analyseras utan endast 

ligga till grund för jämförelser av artiklarna i diskussionsavsnittet.  

 

En problematik som även återkommer i identifikationsanalysen är den hermeneutiska 

tolkningsramen. Tolkningen av huruvida topos skapar identifikation eller motsättning kan 

endast grundas i subjektiva resonemang då jag som forskare inte kan objektivt säkerställa hur 

artiklarna konstruerat publiken och vilka topos de vill att publiken skall identifiera sig med. 

Detta förfarande leder till en generalisering om uppfattningen av artiklarnas 

identifikationsskapande och detta är nödvändigt för att erhålla ett resultat som sedan kan 

jämföras och diskuteras.  

6. Material 

I detta avsnitt presenteras det material som analyseras. Urvalet av artiklar har fastställts 

genom en avgränsning som vidare diskuteras i nedanstående avsnitt. Gemensamt för 

artiklarna är att de alla beskriver framförandet av ”Hela Sveriges sång”. 

6.1. Materialavgränsning 

Under detta avsnitt kommer två former av material att beskrivas och diskuteras. Det material 

som ligger till grund för analysen är artiklar i tryckt format, hämtade från dagstidningar, samt 

artiklar i otryckt format hämtade från nättidningar. De tryckta artiklarna är fyra till antalet och 

är hämtade från typiska traditionella dagstidningar. Artiklarna är hämtade från Mediearkivet 

och är avgränsade genom sökord och beskrivning av det valda studieobjektet. Det otryckta 

materialet består av fyra texter som inhämtats genom en Googlesökning med samma sökord 

och urvalsprinciper som för det tryckta materialet. Sökningen har avgränsats till ord utan 

värdeladdning och dessa har varit ”melodifestivalen” och ”nationalsång”. Samma sökord har 

använts i urvalet av båda materialtyperna för att på så sätt möjliggöra rättvisande jämförelser. 

Valet att analysera tryckt och otryckt material grundas i ett intresse om hur dessa nyhetsforum 

liknar eller skiljer sig från varandra.  
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6.2. Tryckt material 

För möjligheten att nå arkiverade publikationer från svenska dagstidningar har artiklarna valts 

ut genom en sökning i Mediearkivet på det tidigare nämnda sökorden.55 Artiklarna har 

avgränsats till de fyra första sökresultaten som har formen av en dagstidning. Artiklar som 

inte tydligt behandlar uppsatsens studieobjekt, mellanakten, samt har formen som insändare 

har således valts bort. De tidningar som utgör uppsatsens tryckta material är Dagen, Östra 

Småland/Nyheterna, Dagens Nyheter och Aftonbladet.  

Artikeln från Dagen som publicerades den 1 mars har rubriken ”När en bokstav väcker 

rädsla” och är författad av Carl-Henric Jaktlund. Artikeln beskriver rädslan för det nya 

mångkulturella samhället som reaktionerna på mellanakten uppvisade. Han beskriver hur 

rädslan inte har någon grund och ställer det i relation till den kristna tron om att acceptera alla 

människor.56 Tidningen Dagen är en politisk oberoende dagstidning med grund i den kristna 

tron. De beskriver tidningen med ett innehåll av debatter om sociala frågor, främlingskap, 

familjelivet och andra samhälleliga debatter i enlighet med en svensk kristenhet.57  

Björn Samuelssons krönika ”Med skygglappar på är vägen framåt mycket rak” är ännu en 

artikel som ligger till grund för analysavsnittet och är publicerad den 19 mars. Samuelsson 

beskriver dagens svenska nationalism i relation till USA och Donald Trumps framgång i 

presidentvalet. Skygglapparna används som en liknelse till nationalismens enkelriktade väg 

utan möjlighet till perspektivbyte.58 Artikeln är publicerad i Nyheterna som är en del av Östra 

Smålands tidning och benämner sig själva som en oberoende socialdemokratisk dagstidning.59 

”Nationalsången är rörlig materia” författar Kristofer Ahlström den 1 mars i Dagens Nyheter. 

Ahlström beskriver en föråldrad och inofficiell nationalsång där Melodifestivalens mellanakt 

skall ses som en uppdatering av svenskhet där även icke svenskfödda har möjlighet att känna 

igen sig i kärleken till Sverige och hela jorden.60 Tidningen beskriver sig själva som 

oberoende liberal där de står fria från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer. 

Innehållet skall inkludera alla människor, oavsett bakgrund, där alla har möjlighet att följa 

debatter om olika samhällsfrågor.61  

                                                 
55 Mediearkivet, <https://web-retriever-info-com.db.ub.oru.se/services/archive.html>, hämtad 2016-04-06. 
56 Carl-Henric Jaktlund, ”När en bokstav väcker rädsla”, Dagen, 2016-03-01, hämtad 2016-04-06. 
57 ”Om oss”, Dagen, <http://www.dagen.se/om-dagen>, hämtad 2016-04-06. 
58 Björn Samuelsson, ”Med skygglappar på är vägen framåt mycket rak”, Östra Småland, 2016-03-19, hämtad 

2016-04-06. 
59 ”Om oss”, Östra Småland, <http://kundcenter.ostrasmaland.se/om-gota-media/>, hämtad 2016-04-06. 
60 Kristofer Ahlström, ”Nationalsången är rörlig materia”, Dagens Nyheter, 2016-03-01, hämtad 2016-04-06. 
61 ”Om oss”, Dagens Nyheter, <http://info.dn.se/info/om-oss/>, hämtad 2016-04-06. 

https://web-retriever-info-com.db.ub.oru.se/services/archive.html
http://www.dagen.se/om-dagen
http://kundcenter.ostrasmaland.se/om-gota-media/
http://info.dn.se/info/om-oss/
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Den sista artikeln under tryckt material är Marcus Larssons artikel ”Tävlingens bästa 

tonartshöjning” som publicerades den 28 februari på Aftonbladet. Artikeln beskriver 

deltävlingens artister och deras framträdande som ”mellanmjölk” där mellanakten stod som 

kvällens vinnare.62 Med tusentals sålda tidningar varje dag är Aftonbladet en av Sveriges 

största nyhetsforum och har den politiska ståndpunkten obunden socialdemokratisk.63 

6.3. Otryckt material 

Genom en Googlesökning på de tidigare nämnda sökorden har det otryckta materialet 

avgränsats till de fyra första resultaten som beskriver mellanakten. Artiklar från etablerade 

medieplattformar som SVT, länkar till videosajter som Youtube och korta utlåtanden från 

sociala medier som Facebook och Twitter har valts bort. Sökningen av artiklarna är 

genomförd den 6 april kl. 14.25. Genom detta förfarande har fyra nättidningar valts ut och 

dessa är Fria Tider, Newsner, Politism och Nordfront. Jag är medveten om att sökresultatet 

kan variera på grund av olika omständigheter, men anser att nedanstående artiklar utgör ett 

tillräckligt representativt urval för politiska nyhetsforum. 

”Arabiska och hebreiska i nationalsången när melodifestivalen gjordes inkluderande” var 

rubriken på Fria Tiders nyhetsportal den 27 februari. Artikeln ger exempel på utlåtanden av 

Dirawi och innehållsproducenten Sillén som grund till deras ståndpunkt. De använder citaten 

för att visa hur Melodifestivalen endast inkluderar personer med andra kulturella rötter och 

inte de som blev upprörda över ändringen i nationalsången.64 Fria Tider har ofta blivit 

kritiserad för att vara anhängare till Sverigedemokraterna och en tidning som speglar nyheter 

utifrån en högerextrem ideologi.65  

På nyhetssajten Newsner den 27 februari var rubriken ”Ikväll får du höra Gina och Sarahs 

känslosamma version av nationalsången i Melodifestivalen”. Artikeln återger utlåtanden från 

programledarna som förhåller sig till rubriken. De beskriver den känslomässiga aspekten av 

mellanakten och fokuserar på vad framförandet skall representera.66 Newsner beskriver sin 

                                                 
62 Markus Larsson, ”Tävlingens bästa tonartshöjning”, Aftonbladet, 2016-02-28, hämtad 2016-0-06. 
63 ”Aftonbladet i siffror”, Aftonbladet, (2016), <http://www.aftonbladet.se/siffror/>, hämtad 2016-04-06. 
64 ”Arabiska och hebreiska när melodifestivalen gjordes inkluderande”, Fria Tider, 2016-02-27, 

<http://www.friatider.se/arabiska-och-hebreiska-i-nationals-ngen-n-r-melodifestivalen-gjordes-inkluderande>, 

hämtad 2016-04-06. 
65 Annika Hamrud, ”Nyheterna som dominerade SD-väljarnas flöden”, Feministiskt Initiativ, (2014), 

<https://feministisktperspektiv.se/2014/10/21/nyheterna-som-dominerade-sd-valjarnas-floden/>, hämtad 2016-

04-07, En av många artiklar som beskriver Fria Tiders samarbete med Sverigedemokraterna. 
66 ”Ikväll får du höra Gina och Sarahs känslosamma version av nationalsången i melodifestivalen”, Newsner, 

2016-02-28, <http://www.newsner.com/2016/02/ikvaell-faar-du-hoera-gina-och-sarahs-kaenslosamma-version-

av-nationalsaangen-i-melodifestivalen/>, hämtad 2016-04-06. 

http://www.aftonbladet.se/siffror/
http://www.friatider.se/arabiska-och-hebreiska-i-nationals-ngen-n-r-melodifestivalen-gjordes-inkluderande
https://feministisktperspektiv.se/2014/10/21/nyheterna-som-dominerade-sd-valjarnas-floden/
http://www.newsner.com/2016/02/ikvaell-faar-du-hoera-gina-och-sarahs-kaenslosamma-version-av-nationalsaangen-i-melodifestivalen/
http://www.newsner.com/2016/02/ikvaell-faar-du-hoera-gina-och-sarahs-kaenslosamma-version-av-nationalsaangen-i-melodifestivalen/
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nyhetssajt som ett nytt forum för en ny tid i samhället. De publicerar intressanta nyhetsartiklar 

som önskas spridas via sociala medier.67  

”Topp 3 reaktioner på nationalsången i melodifestivalen igår” publicerades på hemsidan 

Politism den 28 februari. Artikeln beskriver kortfattat vad mellanakten innehöll för att sedan 

ge exempel på tre negativa reaktioner från olika debattörer hämtade från sociala medier.68 

Politism är en antirasistisk, feministisk och maktkritisk hemsida som arbetar för en ökad 

jämställdhet i samhället. De benämner sig själva som politiskt vänster dock utan lojalitet mot 

något speciellt parti.69 En del av detta nyhetsforum är Genusbloggen som den valda artikeln är 

publicerad hos.  

”Mångkulturell skändning av nationalsången i melodifestivalen!” publicerade Nordfront den 

28 februari. Med en kritisk framtoning återger artikeln hur nationalsången skändades i svensk 

tv. Nordfront beskriver sin ”motståndsrörelse” som ”kampen att ta tillbaka makten från 

folkfientliga krafter som styr det nordiska folket”.70  Programbladet, hämtat från deras 

hemsida, beskriver hur de vill stoppa massinvandringen, återinföra allmän värnplikt och 

omedelbart utträda ur Europeiska Unionen för möjligheten till en nordisk självförsörjande 

stat.71 

7. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en kortfattad redogörelse av mellanaktens helhet att beskrivas för att 

på så sätt underlätta förförståelsen hos läsaren inför analysavsnittet.  

Den 27 februari sändes Melodifestivalens fjärde deltävling där Gina Dirawi och Sarah Dawn 

Finer stod som programledare och huvudaktörer i den debatterade mellanakten ”Hela Sveriges 

sång”. Mellanakten inleddes av en pensionärskör, PRO-tonerna, och en ung pojksolist vid 

namn Elliot Kleinschmidt som sjöng första versen av den svenska nationalsången. Därefter 

fortsatte Dawn Finer och Dirawi med att framföra svenska folkvisor översatta på hebreiska 

respektive arabiska. Jon-Henrik Fjällgren anslöt och jojkade på samiska, sedan avslutas 

framförandet med nationalsångens sista vers där alla på scenen sjöng tillsammans. 

                                                 
67 ”Översikt”, Newsner, <https://www.facebook.com/newsner/info/?tab=page_info>, hämtad 2016-04-12. 
68 Hanna Gustafsson, ”Topp 3 reaktioner på nationalsången i melodifestivalen igår”, Politism, 2016-02-28, 

<http://www.politism.se/genusfolket/topp-3-reaktioner-pa-nationalsangen-i-melodifestivalen-igar/>, hämtad 

2016-04-06. 
69 ”Om oss”, Politism, <http://www.politism.se/om-politism/>, hämtad 2016-04-07. 
70 ”Mångkulturell skändning av nationalsången i melodifestivalen”, Nordfront, 2016-02-28, 

<https://www.nordfront.se/mangkulturell-skandning-av-nationalsangen-melodifestivalen.smr>, hämtad 2016-04-

06. 
71 ”Vår politik”, Nordfront, <https://www.nordfront.se/var-politik.smr>, hämtad 2016-04-07. 

https://www.facebook.com/newsner/info/?tab=page_info
http://www.politism.se/genusfolket/topp-3-reaktioner-pa-nationalsangen-i-melodifestivalen-igar/
http://www.politism.se/om-politism/
https://www.nordfront.se/mangkulturell-skandning-av-nationalsangen-melodifestivalen.smr
https://www.nordfront.se/var-politik.smr
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Videoklippet av mellanakten visade hur publiken applåderade och ställde sig upp efter 

framträdandets sista ton.72 

Melodifestivalen brukar marknadsföras som Sveriges folkfest och kan bevittnas i årets 

tittarsiffror som speglar i genomsnitt tre miljoner tittare.73 Årets upplaga av Melodifestivalen 

har resulterat i kritiska omdömen där några av de största reaktionerna uppkom efter den fjärde 

deltävlingen. De kritiska omdömena riktade fokus mot inslagen av den mångkulturella sången 

samt hur de bytte ut ordet ”norden” till ”jorden”. Aftonbladet beskriver hur Melodifestivalen 

blivit anmäld till Granskningsnämnden 192 gånger där de flesta anklagelser riktats mot 

mellanakten.74  

Enligt innehållsproducenten för årets Melodifestival, Edward af Sillén, är mellanakten en 

hyllning till Sverige och den breda musikkultur vi omfattas av. 

Något som är så fantastiskt med programmet sedan förändringen är att musikgenrerna 

har breddats och att alla musikaliska ursprung har fördubblats i det här programmet. 

(…) Vi har hört allt från samiska till grekiska till serbiska i det här programmet och det 

är ju fantastiskt, för allt det här ryms i Sveriges musikkultur.75 

Detta musiknummer är ett exempel på SVT:s försök till att uppmärksamma femtonårsjubileet 

av Melodifestivalen på turné. Dirawi, Dawn Finer och Fjällgren sjunger alla på språk som 

härstammar från deras individuella kulturella bakgrunder. 

SVT är ett public service-bolag som finansieras av obligatoriska licensavgifter från samhällets 

medborgare och syftar inte till att vinstmaximera systemet.76 Redan innan deltävlingen sändes 

läcktes missvisande information om mellanakten och en diskussion startades på sociala 

medier. Ryktet beskrev hur nationalsången översatts till andra språk. Genom sociala medier 

och en förtydligande presentation på sändningstid visade hur aktörerna besvarade 

                                                 
72 Mathilde Albinsson, ”Se mellanakten hela Sveriges sång i melodifestivalen 2016 igen”, Sveriges Television, 

2016-02-27, <http://www.svt.se/melodifestivalen/se-mellanakten-hela-sveriges-sang-i-melodifestivalen-2016-

igen>, hämtad 2016-03-30.  
73 Gustav Dahlander, ”Tittarsiffrorna för melodifestivalen 2016: så många såg Frans vinna”, Sveriges Television, 

2016-03-14, <http://www.svt.se/melodifestivalen/tittarsiffrorna-for-melodifestivalen-2016-sa-manga-sag-frans-

jeppsson-wall-och-if-i-were-sorry-vinna>, hämtad 2016-03-30. 
74 Joni Nykänen, ”Kändisarna hyllar mellanakten”, Aftonbladet: Nöjesbladet, 2016-02-27, 

<http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article22369752.ab>, hämtad 2016-03-30. 
75 Albinsson (2016). 
76 För vidare information om public service-bolag och kommersiella bolag se Peter Berglez (2009), 

Mediesamhället – Centrala begrepp.  

http://www.svt.se/melodifestivalen/se-mellanakten-hela-sveriges-sang-i-melodifestivalen-2016-igen
http://www.svt.se/melodifestivalen/se-mellanakten-hela-sveriges-sang-i-melodifestivalen-2016-igen
http://www.svt.se/melodifestivalen/tittarsiffrorna-for-melodifestivalen-2016-sa-manga-sag-frans-jeppsson-wall-och-if-i-were-sorry-vinna
http://www.svt.se/melodifestivalen/tittarsiffrorna-for-melodifestivalen-2016-sa-manga-sag-frans-jeppsson-wall-och-if-i-were-sorry-vinna
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ryktesspridningen och klargjorde framförandets innehåll.77 Detta kan ses som den balansgång 

Fleur beskriver för möjlighet att konkurrera med kommersiella bolag.78  

8. Analys 

Under detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna att tillämpas i en tvåstegsanalys 

av respektive artikel. Dispositionen kommer att följa artiklarnas beskrivning under 

materialavsnittet. Under respektive avsnitt kommer en kortfattad sammanfattning av artikelns 

innehåll att återges för att öka förförståelsen hos läsaren. Detta ligger sedan till grund för en 

jämförande analys av artiklarnas framställning av mellanakten.   

Analysen utgår från vilka topos som är mest framträdande i artiklarna för att sedan diskutera 

hur de funna topos skapar identifikation eller motsättning mellan grupper. Efter analysen av 

de enskilda artiklarna kommer en jämförande analys att följa där resultaten jämförs och 

diskuteras. 

8.1. Dagen – ”När en bokstav väcker rädsla” 

Den första artikeln som skall analyseras är publicerad i dagstidningen Dagen som grundar sitt 

nyhetsforum i en kristen tro. Carl-Henric Jaktlund beskriver Melodifestivalens mellanakt som 

inkluderar alla svenska medborgare i samhället. De negativa reaktionerna på mellanakten är 

enligt honom en rädsla för det nya svenska mångkulturella samhället. Han beskriver hur en 

bokstav plötsligt kan orsaka sådan frustration hos människor. Rädslan förklarar hur tron på 

Gud och evangeliet är förminskat. För den kristna människan är mångkultur inget att frukta då 

det kristna arvet speglar en gemenskap av olika etniciteter och språk. Han avslutar 

argumentationen med en mening som jag anser speglar resten av artikeln: ”Det är kanske inte 

mindre mångkultur vi behöver, utan mer Ande”.79 

8.1.1. Toposanalys 

8.1.1.1. Topos kvalitet 

Kvalitetstopos riktar argumentationen till en specifik grupp som ger skäl för att något skall 

föredras framför något annat med grund i unika egenskaper.80 Argumentationen i artikeln tar 

sin utgångspunkt i den kristna tron där Jaktlund använder ord och begrepp från det kristna 

arvet. Jaktlund beskriver pingstdagen i början av Apostlagärningarna där mångfald 

                                                 
77 Gina Dirawi, Twitter, 2016-02-28, <https://twitter.com/anaginas?lang=sv>, hämtad 2016-04-01, Detta är ett 

exempel på hur aktörerna besvarade den missvisande informationen.  
78 Fleur (2010). 
79 Se Bilaga 1 – Dagen. 
80 Perelman (2004), s. 57f.  

https://twitter.com/anaginas?lang=sv
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bekräftades och accepterades. Argumentationen riktar fokus mot dagstidningens ideologi och 

beskriver den kristna tron som öppen i sitt sätt att uppfatta mångfald. Vidare beskrivs nyttan 

med att träffa nya människor och att handla i enlighet med den helige anden. ”Evangeliets 

framgång var storslagen” författar Jaktlund och tar argumentationens utgångspunkt i det 

kristna arvet.  

Jag tolkar det kristna arvet som ett representativt levnadssätt med unika egenskaper som en 

kristen troende skall föredra och handla efter. Genom detta kan tolkningen göras att 

argumentationen i artikeln utgår från kvalitetstopos, där fokus riktas mot en specifik grupp i 

samhället som jag tolkat som de kristna troende. Detta utifrån tidningens ideologi och hur 

argumenten vänder sig till den tilltänka målgruppen för övertygelse. 

Vidare beskriver Jaktlund den rädsla som mångfald skapar i dagens samhälle och svaret är hur 

tron på Gud och evangeliet inte är en del av det svenska levnadssättet. Jaktlunds svar på 

rädslan visar det kristna arvets unika egenskaper som ett levnadssätt att föredra och således 

acceptera mångfald utan rädsla för det föränderliga. Genom detta kan tolkningen göras att 

argumentationen tar utgångspunkt i den kristna tron för att skapa övertygelse till den specifika 

gruppen.  

8.1.1.2. Topos exempel 

En av de mest framträdande topos som går att finna i artikeln är exempeltopos. Denna 

argumentationsform tar utgångspunkt i ett specifikt fall för att sedan uppvisa flera exempel för 

möjligheten att generalisera inom en kontextbunden händelse.81 Argumentationen tar 

utgångspunkt i mellanakten som det specifika fallet exempeltopos kräver. Med 

utgångspunkten fastställd kopplas således argumentationen till flera exempel för att skapa en 

generaliserande bild av hur samhället uppfattar mångfaldsdebatten. Exemplen som Jaktlund 

redogör för är Zlatans Volvo-reklam, negativa kommentarer på sociala medier och 

nationalsångens hyllning till den krigsmakt Sverige en gång var. 

Det är, när upprördheten nu förhoppningsvis lagt sig några dagar efter Melodifestivalen, 

värt att reflektera lite kring. Logiken är svår att hänga med i, likaså att det kan vara så 

känsligt. Det enda rimliga är att det bottnar i någon sorts rädsla, en oro över att Sverige 

ska förändras totalt i negativ mening, mer eller mindre trängas bort.82 

                                                 
81 Perelman (2004), s. 129f. 
82 Se bilaga 1 – Dagen. 
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Den generalisering som artikeln vill söka sig till tolkar jag som samhällets rädsla för det 

föränderliga där den kristna tron innebär ett accepterande förhållningssätt till mångkulturen. 

Exempeltopos avser att uppvisa en trovärdig grund till den tes som avsändaren vill övertyga 

mottagaren om. Genom flera exempel ger Jaktlund grund för sin tes som handlar om att tron 

på den helige anden är avgörande för samhällets accepterande av förändring. Utan tron på den 

helige anden och det kristna arvet skapas rädsla för det nya moderna samhället. 

Argumentationen sker inte universellt utan inom den kontext som det specifika fallet 

representerar.  

8.1.2. Identifikationsanalys 

Genomgående i artikeln använder Jaktlund kristna ord och begrepp i argumentationen vilket 

kan ses som Burkes tankar om terministic screen. Språket består av olika symboler som 

möjliggör ett tolkande förhållningssätt hos mottagaren för att förstå avsändarens retoriska 

budskap.83 De ord och begrepp i artikeln som jag tolkar som terministic screens är evangeliet, 

den helige anden, apostlagärningen och lärjungar. Dessa ord skapar sannolikt identifikation 

hos den tilltänkta målgruppen som genom sitt personliga filter tolkar och uppfattar 

verkligheten i enlighet med Jaktlund.  

De identifikationsgrunder som jag anser kan skapa identifikation hos den tilltänkta 

målgruppen är en gemensam verklighetsuppfattning av den kristna tron och dess historia. Det 

kristna samfundet delar värderingar och trosuppfattningar som Jaktlund beskriver som 

egenskaper att föredra. Kvalitetstopos riktas till en specifik grupp och detta skapar tillhörighet 

hos mottagare som värderar religionen som en del av sin identitet. Således kan mottagare, 

utan denna tro, tänkas bli exkluderade utifrån Jaktlunds identifikationsgrunder och 

användandet av terministic screens.  

De negativa rektionerna på mellanakten ser han som ett resultat av samhällets rädsla för det 

föränderliga. Jag tolkar det som att den specifika gruppen accepterar Jaktlunds orsakssamband 

och således skapas identifikation. Exkluderingen skapas gentemot grupper som anser att de 

negativa reaktionerna inte grundas i en rädsla eller har åsikten att nationalsången inte får 

ändras. De mottagare som känner sig exkluderade anser jag inte identifierar sig med de 

identifikationsgrunder som bygger argumentationen i artikeln.  

 

                                                 
83 Burke (1966), s. 45f.  
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8.2. Östra Småland – ” Med skygglappar på är vägen framåt mycket rak” 

Björn Samuelsson beskriver Melodifestivalens mellanakt utifrån den framträdande 

nationalismen som styrt de negativa reaktionerna. Han beskriver nationalsången som en 

generös variant som inkluderar alla svenskar i dagens kosmopolitiska värld. Det var ett 

inkluderande framträdande som även innefattade svenskar utan boendeort i Sverige.  

Artikeln argumenterar utifrån exempel från Tyskland, i tiden av andra världskriget, samt 

Donald Trumps framgång i presidentvalet i USA. Dessa avser att försvara tesen om 

nationalismens frammarsch och hur de tillsammans skapar en gemensam fiende för att känna 

tillhörighet. Rubriken speglar artikelns innehåll där slutsatsen är att personer med skygglappar 

inte kan se verkligheten utan att vägen framåt är mycket rak. Den gemensamma fienden är 

fastställd och skygglapparna visar omöjligheten till förståelse för andra perspektiv.84  

8.2.1. Toposanalys 

8.2.1.1. Topos exempel 

För att skapa struktur i argumentationen utgår Samuelsson från Melodifestivalens mellanakt 

och de negativa reaktionerna. Detta ses som det specifika fallet som argumentationen sedan 

bygger vidare på för möjlighet att skapa ett mönster. För att skapa ett trovärdigt resonemang 

hämtar Samuelsson exempel från andra världskriget i Tyskland och Trumps kandidatur i 

USA:s presidentval. Likheten mellan reaktionerna på mellanakten och de nämnda exemplen 

är skapandet av en gemensam fiende som grundar nationalismen. Samuelsson beskriver hur 

nationalister skapar en gemensam fiende för möjligheten att känna tillhörighet och således 

skapa en tydlig avgränsning gentemot andra.  

Tesen som argumentationen avser att lyfta fram är nationalismens frammarsch och detta 

tolkar jag som det mönster som exempeltopos innebär. Samuelsson riktar argumentationen till 

en generalisering där nationalismen orsakat och styrt de negativa reaktionerna. Samuelsson 

beskriver hur den svenska nationalismen ser SVT som den gemensamma fienden som hotar 

att förstöra den nationalistiska bubblan de identifierar sig med. Reaktionerna från 

mellanakten, andra världskriget och Trump är tre exempel som argumentationen utgår från. 

Detta kan tolkas som att Samuelssons avsikt är att visa på regelbundenheter hos fenomenet 

som förutsätter dess existens. Exemplen visar på nationalismens frammarsch och hur 
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skygglapparna används som en liknelse till att endast se verkligheten ur ett perspektiv och 

således uppkommer de negativa reaktionerna. 

8.2.1.2. Topos definition 

Definitionstopos verkar genom att definiera en situation för att sedan tillskriva egenskaper till 

objektet.85 Samuelssons definition på reaktionerna på mellanakten går att finna i rubriken som 

beskriver ”Med skygglappar på är vägen framåt mycket rak”. Kontexten och de 

värdeomdömen som i förväg går att finna påverkar hur definitionen skall uppfattas. 

Detta har upprört debattörer inom borgerligheten och brunhögern. Man har skändat 

nationalsången, heter det i tonlägen som påminner om kattens reaktion när man råkar 

trampa den på svansen.86  

Artikeln börjar med att kortfattat beskriva mellanakten för att sedan definiera reaktionerna på 

mellanakten som ovanstående exempel visar. Exemplet riktar fokus mot liknelsen mellan den 

negativa responsen och reaktionen hos en katt som blir trampad på svansen. Detta avsnitt 

tolkar jag som ett värdeomdöme som således definierar resterande artikel. Samuelsson 

beskriver reaktionerna ur ett negativt och ironiskt perspektiv. Därefter tillskrivs egenskaper 

hos mellanakten som en uppdatering av nationalsången som inkluderar alla Sveriges invånare 

i dagens kosmopolitiska värld. Samuelsson definierar reaktionerna som negativa och 

mellanakten som positiv utifrån de värdeomdömen som går att finna.  

8.2.1.3. Topos existens 

Perelman beskriver existenstopos där fenomen som beskrivs i verkligheten blir överlägsen 

mot det fenomen som endast anses vara möjligt.87 I Samuelssons artikel återger han 

mellanakten som det fenomen som erkänns i verkligheten. Mellanakten beskrivs som 

inkluderande och representativ för hela svenska folket oavsett bakgrund eller bostadsort.  

Men snälla nån. Vad ska alla exilsvenskar sjunga som tillbringar sina sista dagar i det lilla 

huset i Spanien eller Thailand eller i Floridavärmen. Här har vi äntligen en generös variant av 

nationalsången som kan sjungas av alla svenskar i vår kosmopolitiska värld.88 

Detta avsnitt speglar existenstopos där mellanakten beskrivs som det fenomen som erkänns i 

verkligheten med grund i dagens svenska samhälle. Argumentationen belyser mellanaktens 
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verklighetsaspekt. Motsatsen till detta är fenomen som endast anses vara möjligt och det 

menar Samuelsson är den svenska nationalistiska bubblan.  

Nationalismen är på frammarsch och inget är som en gemensam fiende (...) eller nån 

som sjöng fel i en nationalsång, eller den elaka omvärlden i största allmänhet, när det 

gäller att ljuga ihop den eniga nationalstat som aldrig funnits.89  

Mellanakten blir således överlägsen mot den svenska nationalistiska bubblan utifrån 

Samuelssons redogörelse av den svenska historien och nationalsångens föråldrade innehåll.  

8.2.2. Identifikationsanalys 

Resultatet av analysen visar hur mellanakten skall ses som överlägsen mot de negativa 

reaktionerna som orsakats av den svenska nationalismen. Jag tolkar att Samuelssons 

argumentation grundas i nationalismens frammarsch och genom detta skapar han 

identifikationsgrunder som visar nationalismens negativa aspekter. Identifikation skapas 

sannolikt hos grupper som ser nationalismen i enlighet med Samuelsson där 

identifikationsgrunderna accepteras. Exkludering kan tänkas skapas gentemot grupper hos 

vilka argumentationen definieras som irrelevant då mottagare ser den nationalistiska 

tillhörigheten som grund till den egna identiteten.  

Samuelssons definition av situationen kan resultera i identifikationsskapande samt 

motsättning beroende på hur mottagarna accepterar värdegrunden. Samuelsson definierar 

situationen genom användningen av terministic screens. Exempel på dessa ord tolkar jag som 

borgerligheten, brunhögern, exil svenskar, kosmopolitiska värld och nationalism. Dessa ord är 

värdeladdade och inom kontexten förhåller de sig till den negativa definitionen som återges. 

Genom att framställa en påhittad nationalism, med dess identitet, i relation till USA och 

Trump kan detta skapa motsättning gentemot mottagarna. Jag tolkar det som att identifikation 

skapas i argumentationen när han belyser hur den uppdaterade nationalsången inkluderar alla 

svenska medborgare oavsett bakgrund och bostadsort. Han beskriver hur många svenskar 

bosätter sig i andra delar av världen och att den uppdaterade nationalsången även inkluderar 

dem. De känslor som skall accepteras för övertygelse är uppfattningen om att nationalismen 

inte styr vår svenska identitet och den föråldrade versionen av krigsmakten Sverige i 

”fornstora dar”. Motsättning kan skapas i förhållande till grupper som ser mellanaktens 

negativa reaktioner som befogade då de rättfärdigar nationalsångens helighet samt 
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Samuelssons definition av nationalismen som påhittad och något som liknas vid formen av en 

skör bubbla.  

 

8.3. Dagens Nyheter – ”Nationalsången är rörlig materia” 

Kristofer Ahlström rubricerar nationalsången som ”rörlig materia” och understryker att 

nationalsången inte är en skyddad skrift. Han beskriver den svenska nationalsångens 

bakgrund och påpekar dess inofficiella status. I artikeln beskriver Ahlström hur Zlatans 

omvandling av nationalsången inte resulterade i kritiska utlåtanden utan att Volvo-reklamen 

genererade mer vinst åt företaget.  

Mellanakten ser Ahlström som ett uppvisade av en verklig svensknationalism där alla 

inkluderades. Artikeln riktar fokus till hur framförandet skall ses som ett utmärkt sätt att 

uppdatera en föråldrad nationalism.90  

8.3.1. Toposanalys 

8.3.1.1. Topos exempel 

Att skapa ett mönster för att uppvisa en generalisering är grunden i exempeltopos.91 I artikeln 

utgår argumentationen från mellanakten som det specifika exemplet för att sedan skapa ett 

mönster och uppvisa en generalisering. Mönstret som Ahlström beskriver består av olika 

exempel som berör nationalsången och förstås inom den kontextuella händelsen som denna 

topos kräver. Citatet nedan är ett exempel på resonemangets argumentation. 

Det är märkligt att år 2016 besjunga denna stormaktsdröm samtidigt som det svenska namn som 

flyger över jorden just nu står för lynchmobbar, fuskande kirurger, stängda gränser och ett 

fotbollslandslag som fortfarande ältar en 22 år gammal prestation.92  

Nationalsången ser Ahlström som ”rörlig materia” och grundar sin argumentation i denna tes. 

Vidare exempel som bygger denna topos återger Zlatans ändring av nationalsången till Volvo-

reklamen, upphovsmannen till nationalsången Richard Dybecks osäkra inställning till 

låttexten samt det grundläggande faktum att Sverige inte har en officiellt fastställd 

nationalsång. Genom detta kan tolkningen göras att mellanakten står för det specifika 
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exemplet som vidare argument sedan förhåller sig till. Genom exemplen uppvisar Ahlström 

ett resonemang som bevisar fenomenets existens, att nationalsången är ”rörlig materia”.  

8.3.1.2. Topos kvantitet 

Ahlström riktar inte argumentationen till en specifik grupp utan vänder sig till allmänheten 

som kvantitetstopos innebär. ”Fosterlandskärlek är en i grunden konservativ känsla, men 

måste ständigt uppdateras. Man ska, kort sagt, känna igen sig i den hyllning som beskrivs” 

författar Ahlström och riktar argumentationen till allmänheten. Citatet belyser hur 

nationalsången ständigt skall uppdateras för att skapa identifikation till det som hyllas och 

upprätthålla en svensk fosterlandskärlek. Genomgående i artikeln uppvisar Ahlström en 

argumentation som vänder sig till svenskar i allmänhet och riktar inte fokus mot specifika 

grupper. Han beskriver mellanakten som ett utmärkt sätt att uppdatera svensknationalismen då 

samhället idag består av en omfattande mångkultur. Han riktar fokus mot mellanaktens 

framställning av inkludering och representation som speglar det svenska moderna samhället. 

Genom detta kan tolkningen göras att argumentationen uppfyller kvantitetstopos då den söker 

sig till det nyttiga för den stora massan.   

8.3.1.3. Topos turordning 

När orsaken av fenomenet blir överlägsen konsekvensen innebär det en användning av 

turordningstopos.93 Orsaken till fenomenet, mellanakten, beskriver Ahlström som inkluderade 

och representativ för hela svenska folket. Vidare beskriver han mellanakten som ett utmärkt 

sätt att uppdatera en föråldrad nationalism och nationalsång. Framförandet beskrivs som den 

största möjliga svensknationalism som kan ses i dagens samhälle. Genom detta kan 

tolkningen göras att uppdatering och inkludering förstås som orsaken till mellanakten. 

Motsatsen till orsaken är konsekvensen av fenomenet som Perelman anser skall vara 

underlägsen orsaken. Genomgående i artikeln beskriver Ahlström de negativa reaktionerna 

som mellanakten delgivits och belyser den svaga argumentationen i samtliga utvalda 

kritikerutlåtanden. De utlåtanden som redogörs för och besvaras är Zlatans Volvo-reklam, 

nationalsångens inofficiella status, nationalsångens innehåll av en stormaktsdröm samt 

internettroll som vistats på olika sociala medier. Samtliga av dessa besvaras och argumenteras 

mot utifrån den irrelevans de uppvisar. Genom detta kan tolkningen göras att Ahlström 

uppvisar turordningstopos där orsaken, det inkluderande, blir överlägsen konsekvensen, de 
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negativa reaktionerna. Orsaken till fenomenet, menar Ahlström, har tyngre relevans och 

trovärdighet än vad konsekvensen av mellanakten uppvisar. 

8.3.2. Identifikationsanalys 

Genom Ahlströms toposanvändning visar resultatet hur mellanakten skall ses som 

representativ och nationalsångens omvandling som ett sätt att uppdatera en svensk 

nationalism. De identifikationsgrunder som Ahlström söker hos allmänheten tolkar jag som 

inkludering av mångfald där tillhörighet i samhället inte skall påverkas av kulturella 

bakgrunder. Ahlström beskriver hur den svenska nationalismen skall uppdateras utifrån 

samhällets utveckling och där mellanakten uppvisar inkludering av mångkultur. Dessa 

identifikationsgrunder speglar toposanvändningen och där identifikation sannolikt skapas hos 

grupper som ser argumentationen utifrån Ahlströms värderingar. Jag tolkar att identifikation 

kan tänkas skapas hos allmänheten som kvantitetstopos innebär och där exkludering kan 

skapas gentemot andra som inte värderar mångkultur som en beständig del i samhället. Olika 

grupper i samhället kan uppfatta mångkultur som problematisk och således omfattas av 

negativa åsikter som inte förhåller sig till Ahlströms argumentation. 

Genom mottagarnas accepterande av Ahlströms redogörelse för hur nationalsången är ”rörlig 

materia” uppfylls ännu en identifikationsgrund. Resultatet från exempeltopos visar hur 

nationalsången inte är officiellt fastställd och resonemanget stärker mellanaktens uppdatering 

av svensknationalism. Detta är en perspektivskildring som skall förstås och accepteras för 

möjlighet till identifikationsskapande hos mottagarna. Motsättning kan skapas gentemot 

grupper som anser att nationalsången är helig och inte får ändras. Mottagare som inte 

accepterar Ahlströms resonemang och exempel blir således inte övertygade och motsättning 

kan tänkas skapas.  

Genom turordningstopos vill Ahlström belysa hur orsaken till mellanakten skall ses som 

överlägsen mot konsekvensen. Detta val av perspektiv skildras i enlighet med 

identifikationsgrunderna där mellanaktens budskap inte skall påverkas av de negativa 

reaktionerna. Genom detta tolkar jag att artikeln sannolikt skapar identifikation hos 

dagstidningens tilltänkta målgrupp. De känslor och åsikter som Ahlström återger förstås i 

enlighet med det retoriska budskapet och således skapas identifikation. Motsättning skapas 

gentemot grupper som ser de negativa reaktionerna som befogade där konsekvensen blir 

överlägsen orsaken.  
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8.4. Aftonbladet – ”Tävlingens bästa tonartshöjning” 

Artikeln i Aftonbladet framställer artister, programledare och mellanakten från 

Melodifestivalens fjärde deltävling. Frans Jeppson Wall och Molly Sandéns framträdande 

diskuteras och jämförs i relation till andra artister från Melodifestivalen tidigare deltävlingar. 

Artikeln beskriver olika artister utifrån ett negativt perspektiv som återger Marcus Larssons 

besvikelse av deltävlingen. Därefter författas mellanakten som deltävlingens vinnare och 

kvällens bästa tonartshöjning. Larsson beskriver hur resten av deltävlingen överskuggades av 

mellanakten som skall ses som ett perfekt exemplar på Sveriges grundläggande idé om att 

vara öppet, solidariskt, välkomnande och mångkulturellt.94  

8.4.1. Toposanalys 

8.4.1.1. Topos koexistens 

Koexistenstopos innebär att personer tillskrivs egenskaper utifrån sina handlingar och således 

hyllas eller klandras.95 Personer som framställs och tillskrivs egenskaper är exempelvis Frans 

Jeppson Wall, Molly Sandén och Jon-Henric Fjällgren. Artisterna tillskrivs negativa 

egenskaper utifrån Larssons uppfattning om deras framträdanden.  

Frans? Titta i kameran nu. Frans? Vakna. I kameran. Nähä. Och vart är du på väg nu? Frans? 

Hallå? Vad pysslar du med därute i mörkret till vänster? Houston, jag tror att vi har ett 

problem.96  

Detta utdrag är ett exempel på hur Jeppson Wall återges i artikeln för att sedan tillskriva 

honom egenskaper i likhet med oproffsig, mumlande sång, dåligt scenspråk och allmänt 

truligt uppträdande. Larsson beskriver Jeppson Walls framträdande som det slutliga beviset på 

att artister inte behöver uppvisa en proffsighet på scenen för att stå som kvällens vinnare. 

Denna topos ligger sedan till grund för användningen av nästa framträdande topos.  

8.4.1.2. Topos väsen 

Som tidigare nämnt ligger koexistenstopos till grund för nästa framträdande topos som 

benämns som väsen. Jag tolkar Larssons återgivning av artisterna som klander vilket ger 

möjlighet att därefter jämföra artisterna i relation till mellanakten och således hylla 

framförandet. Väsentopos blir en utgångspunkt i argumentationen där en representation av 

gruppens väsen hyllas.97 Representationen tolkar jag som framförandet av en uppdaterad 
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nationalsång utifrån Larssons redogörelse för ”Sveriges grundläggande idé om att vara öppet, 

solidariskt, välkomnande och mångkulturellt samhälle”. SVT tillsammans med Dirawi och 

Dawn Finer blir överlägsen de resterande artisterna utifrån deras representation av gruppens 

väsen, svenska medborgare. De hyllas genom Larssons definition av mellanakten som 

kvällens bästa tonartshöjning och hur han författar framträdandet som kvällens vinnare. Jag 

tolkar Larssons argumentation som en tydlig uppvisning på deltävlingens positiva och 

negativa sidor. Genom detta kan tolkningen göras att mellanakten ställs i jämförelse till de 

andra artisterna för att uppvisa den positiva representationen av gruppens väsen och således 

hyllas mellanakten.  

8.4.1.3. Topos exempel 

De tidigare nämnda topos förhåller sig till varandra och grundas i den tredje framträdande 

topos som benämns som exempeltopos. För att driva argumentationen inom denna topos 

innebär det att skapa ett mönster för att förutsätta fenomenets existens. Fenomenet som 

artikeln beskriver är hur mellanakten skall ses som kvällens vinnare. Det resonemang som 

bygger argumentationen utgår från koexistenstopos som belyser de andra artisternas negativa 

aspekter. Vidare utgår argumentationen från topos väsen som skall visa mellanaktens aktörer 

som representativa för gruppens väsen, svenska medborgare. Genom detta kan tolkningen 

göras att exempeltopos används sammankopplad till de tidigare nämnda topos. 

Argumentationen skapar ett mönster som förutsätter fenomenets existens där mellanakten 

beskrivs som kvällens bästa tonartshöjning och således uppfylls exempeltopos.  

8.4.2. Identifikationsanalys 

Identifikationsgrunderna som skall förstås för skapandet av identifikation är den jämförande 

argumentationen mellan deltävlingens bidrag och mellanakten. Mellanakten återges som 

kvällens vinnare och blir representativt för dagens samhälle med människor från olika 

kulturella bakgrunder. Framförandet skall uppfattas som något nytt och unikt i jämförelse med 

andra artister som saknade dessa egenskaper.  

Jag tolkar Larssons argumentation i likhet med humoristiska tillskrivna egenskaper för 

möjlighet att skapa identifikation och således övertygelse med hjälp av humor. Utifrån 

Aftonbladets målgrupp kan denna form av argumentation anses lyckad då de tillskrivna 

egenskaperna inte tas på allvar. Det kan även skapa motsättning då artisterna framställs 

negativt och kan förstås som klander. De tillskrivna egenskaperna kan skapa exkludering 

gentemot grupper som inte anser argumentationen som effektfullt och moraliskt riktigt. Om 
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artikeln skiftat fokus från klandret och vidare uppvisat en starkare hyllning till mellanakten 

anser jag att koexistenstopos i större utsträckning skapat identifikation.  

Identifikation skapas i förhållande till hur bidragen under deltävling fyra inte sågs som 

effektfulla utan där mellanakten uppfattades som något unikt och betydande. Diskussioner om 

Melodifestivalens bidrag har ofta påpekats som effektlösa och för strukturella. Genom detta 

tolkar jag att identifikation skapas i argumentationen där mellanakten uppfattades som något 

nytt och betydelsefullt i jämförelse med deltävlingens resterande bidrag. Topos väsen kan 

även skapa motsättning gentemot grupper som inte ansåg mellanakten som kvällens vinnare. 

Dessa grupper kan ha åsikter om att Jeppson Wall var vinnaren då han gick vidare till final 

eller att andra låtar ansågs mer effektfulla. Motsättning kan tänkas skapas gentemot grupper 

som ansåg det felaktigt att ändra nationalsången vilket resulterar i exkludering.   

 

8.5. Fria Tider – ”Arabiska och hebreiska i nationalsången när 

melodifestivalen gjordes inkluderande”  

Artikeln som hämtats från Fria Tider beskriver flera citat från programledaren Dirawi och 

innehållsproducenten Sillén. De beskriver kortfattat vad mellanakten innefattade och riktade 

fokus på inslagen av andra kulturella språk samt ändringen av ordet ”norden” till ”jorden”. 

Utlåtandena från Sillén beskriver hur han anser att Melodifestivalen är hela Sveriges fest och 

en manifestation för det mångkulturella musiksverige. Fria Tider beskriver att 

Melodifestivalen inte är till för dem som blir upprörda av mellanakten utan endast är till för 

personer med andra kulturella bakgrunder.98  

8.5.1. Toposanalys 

8.5.1.1. Topos koexistens 

Denna topos behandlar hur personer blir tillskrivna karaktäristiska egenskaper utifrån deras 

handlingar. Tillskrivandet av egenskaper sker i en kontinuitet där personen ansvarar för sina 

handlingar och bedöms därefter.99 Artikeln beskriver utlåtanden från Sillén som speglar hur 

Melodifestivalen skall ses som inkluderande och hela Sveriges fest. Dessa utlåtanden ses som 

Silléns handlingar och han tillskrivs därefter egenskaper.  

Sillén, som ser Melodifestivalen som "en manifestation för det mångkulturella 

Musiksverige", anser samtidigt att festivalen inte är till för de som blir upprörda över att 
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nationalsången förändras. Istället ska fokus ligga på de i landet som har "olika rötter", vilket 

Sillén, som själv är adopterad, menar är vad som skapar Sveriges kultur.100 

Fria Tider tillskriver Sillén den egenskapen att han endast tycker att Melodifestivalen skall 

fokusera på personer i landet som har andra kulturella bakgrunder. Fokus skall inte riktas mot 

de som blir upprörda av förändringen i nationalsången. Vidare anger Fria Tider att Sillén är 

adopterad som en orsak till de beskrivna handlingarna. 

8.5.1.2. Topos turordning 

Perelman beskriver turordningstopos där orsaken blir överlägsen konsekvensen.101 I artikeln 

riktas fokus mot orsaken till mellanakten och inte vilka konsekvenser framförandet genererar. 

Detta kan förstås genom de citerande utlåtandena som visar artisternas uppfattning av vad 

mellanakten skall representera. Artikeln grundar argumentationen i orsaken av vad 

mellanakten skall representera och hur det skall vara inkluderade och hela Sveriges folkfest. 

Denna orsak återges inte ur ett positivt sammanhang utan beskrivs som en exkludering 

gentemot grupper som anser framförandet som upprörande. Därefter tar argumentationen slut 

och konsekvensen av mellanakten framgår således inte. Genom detta tolkar jag att orsaken är 

överlägsen konsekvensen då den sista aspekten uteblir i argumentationen. 

Orsaksargumentationen blir i likhet med en informationsspridning av vad mellanakten 

representerar. Någon explicit värdeladdning återges inte utan helheten tolkar jag som ett 

negativt perspektiv på mellanaktens orsakssamband.  

8.5.2. Identifikationsanalys 

I och med att artikeln är publicerad på Fria Tiders hemsida, vilken är känd som ett 

högerextremistiskt forum, går det att anta att läsare som söker sig till denna hemsida är 

informerade om deras politiska åsikter och väljer således att läsa artiklarna. Utlåtandena från 

Sillén beskriver Fria Tider som ”vad som skapar Sveriges kultur” där fokus endast riktas mot 

personer med andra kulturella bakgrunder. De identifikationsgrunder som skall förstås är hur 

mångkultur tar över Sverige och där Melodifestivalen endast riktar sig till människor med 

andra kulturella bakgrunder.  

Jag tolkar det som att identifikation sannolikt skapas hos mottagare som aktivt väljer att 

besöka hemsidan där Fria Tiders värdegrund accepteras vilket skapar en kollektiv gemenskap 

i åsikter och värderingar. Dessa åsikter grundas i att Melodifestivalen förminskar svenskhet då 

                                                 
100 Se Bilaga 5 – Fria Tider. 
101 Perelman (2004), s. 58. 
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nationalsången kompletteras med andra språk. Identifikationsgrunden speglar vad Fria Tider 

anser vara etnisk svenskhet där hudfärg, kultur och språk har betydelse. När dessa grunder 

förstås i enlighet med nättidningens definition skapas en kollektiv samhörighet och en tydlig 

distinktion gentemot andra grupper. Mottagarna kan tänkas känna tillhörighet med 

nyhetsforumets åsikter och värderingar och således skapas identifikation och övertygelse om 

hur de skall uppfatta mellanakten. Vidare anser jag att motsättning kan skapas hos mottagare 

som läser hela intervjun i artikeln från Göteborgsposten som Silléns utlåtanden är hämtade 

från.102 Detta medför ett helhetsperspektiv på de utvalda citaten som Fria Tider publicerat. 

Motsättning kan även skapas gentemot grupper som inte lägger någon vikt vid huruvida Sillén 

är adopterad eller inte.  

 

8.6. Newsner – ”Ikväll får du höra Gina och Sarahs känslomässiga version av 

nationalsången i melodifestivalen”  

Newsner beskriver kortfattat vad mellanakten kommer innehålla och använder värdeladdade 

ord för att belysa hur mottagaren skall tolka framförandet. Rubriken återger den 

känslomässiga versionen av nationalsången i Melodifestivalen och där innehållet i artikeln 

förhåller sig till denna tes. Dirawi och Dawn Finer blir citerande där deras uttalanden återger 

orsaken till mellanakten som inkluderande och hur musik skall beröra människor.103  

8.6.1. Toposanalys 

8.6.1.1. Topos exempel 

För att skapa ett mönster i förhållande till artikelns rubrik återges flera citat hämtade från 

Dirawi och Dawn Finer. Citaten förhåller sig till tesen som artikeln vill driva och detta tolkar 

jag som att framställa mellanakten som ett känslosamt uppträdande som inkluderar. Newsner 

citerar Dawn Finer likt följande ”Det blev tårar på repet […] musik ska beröra och det här 

berör”. Detta tolkar jag som ett exempel på hur Newsner vill skapa ett mönster genom citat 

från programledarna. Samtliga citat förhåller sig till detta mönster och skapar ett resonemang 

som bidrar till en generalisering om hur mottagarna skall uppfatta mellanakten. Genom detta 

uppvisar artikeln på regelbundenheter som bekräftar fenomenets existens. 

                                                 
102 Johanna Hagström, ”Programledaren: Jag kan inte det språket”, Göteborgsposten, 2016-02-26, 

<http://www.gp.se/n%C3%B6je/programledaren-jag-kan-inte-det-spr%C3%A5ket-1.1969>, hämtad 2016-04-

25. 
103 Se Bilaga 6 – Newsner. 

http://www.gp.se/n%C3%B6je/programledaren-jag-kan-inte-det-spr%C3%A5ket-1.1969
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8.6.1.2. Topos väsen 

Väsentopos tar utgångspunkt i en persons representation av gruppen och hyllas därefter. I 

denna artikel är det Dirawi och Dawn Finer som hyllas över hur de representerar hela svenska 

folket och belyser inkludering som en grund till framförandet. Detta kan ses i de valda citaten 

som artikeln återger. Jag tolkar artikelns innehåll som en hyllning till programledarnas 

framställning av mellanakten som inkluderar hela svenska folket. Artikeln beskriver hur 

budskapet och känslostormen kommer att påverka och beröra människor. Detta förhåller sig 

till topos väsen och jag tolkar det som att Dirawi och Dawn Finer representerar gruppens 

väsen och hyllas därefter. 

8.6.2. Identifikationsanalys 

Identifikationsgrunderna anser jag skall förstås utifrån mellanaktens känslosamma budskap 

samt hur Dirawi och Dawn Finer blir representativa för det svenska folket. Dessa grunder 

anser jag att artikeln förhåller sig till som det retoriska budskapet de vill förmedla, att se 

mellanakten med dess starka budskap. Denna artikel har inte ett omfångsrikt innehåll utan 

grundar sin argumentation i flera citat från programledarna. När identifikationsgrunderna 

förstås utifrån definitionen hos Newsner resulterar det i en övertygelse om mellanaktens 

positiva budskap. En problematik av identifikationsskapandet blir då artikeln är publicerad 

innan mellanakten sänts för allmänheten att se. Övertygelsen blir därmed beroende av 

programledarnas tidigare handlingar och hur dessa tolkats av mottagarna. Om de tidigare 

handlingarna tolkats som positiva blir argumentationen i artikeln identifikationsskapande. 

Däremot skapas exkludering gentemot grupper om handlingarna uppfattats negativt. Då 

mottagarna inte är bekanta med mellanaktens innehåll kan detta skapa motsättning då de inte 

har möjlighet att identifiera sig med budskapet. Negativa reaktioner kan uppstå från artikelns 

återgivning om hur nationalsången sammanvävts med sånger på arabiska och hebreiska.  

I likhet med ett fotografi väljer Newsner endast ett perspektiv som uppvisar en positiv 

framställning med fokus på den kommande känslostormen. Utan vidare information och 

jämförelse kan motsättning skapas då tesen inte argumenteras för utan avser endast 

mottagarens förförståelse om programledarnas tidigare handlingar. Identifikation skapas 

sannolikt genom det valda perspektivet som artikeln lyfter fram. De väljer att belysa Dirawi 

och Dawn Finers representativa framställning och hur identifikationsgrunden ses som 

inkludering. Om mottagarna accepterar budskapet och den värdegrund som beskrivs skapas 

en kollektiv gemenskap vilket resulterar i övertygelse. Om mottagarna däremot har 
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förutfattade meningar om programledarna och inte accepterar det uppvisade perspektivet kan 

detta tänkas skapa motsättning.  

 

8.7. Politism – ”Topp 3 reaktioner på nationalsången i melodifestivalen igår”  

Hanna Gustavsson inleder artikeln med att beskriva Melodifestivalens plats i svenska folkets 

hjärtan. Hon beskriver mellanakten som ett försök att skapa inkludering ”i en värld som 

annars brinner”. Gustavsson förklarar hur ett underhållningsprogram i dagens samhälle inte 

kommer undan med ett sådant anförande. Detta ligger sedan till grund för återstoden av 

artikeln som ger tre exempel på kritiska reaktionerna som mellanakten medförde. Exemplen 

är hämtade från olika debattörer som publicerat åsikter på sociala medier och avslutas med 

forumet Flashback där hatkommentarerna flödade.104 

8.7.1. Toposanalys 

8.7.1.1. Topos exempel 

Den mest framträdande topos i artikeln tolkar jag som exempeltopos. Det specifika fallet som 

argumentationen utgår från är mellanakten. Resonemanget bygger sedan vidare på tre 

exempel som jag tolkar skall bevisa fenomenets existens. Gustavsson exemplifierar Siewert 

Öholm, Tino Sanandaji och forumet Flashback.105 Generaliseringen som Gustavsson vill 

belysa är en övergripande bild av de negativa reaktionerna på mellanakten som kan bevittnas 

på sociala medier.  

Gustavsson beskriver explicit denna argumentationsform där hon leder läsaren genom artikeln 

med en tydlig beskrivning av dispositionen. Redan i rubriken går dispositionen av artikeln att 

urskilja. Detta tolkar jag som en tydlig uppvisning av exempeltopos då hela artikeln söker 

bevis för fenomenets existens. Tesen som argumenteras för är de negativa reaktionerna som 

uppkom efter mellanakten. Exemplen fokuserar på åsikter om mångfald och inkludering 

hämtade från sociala medier. Argumentationen skall förhålla sig till den givna tesen och detta 

anser jag vara uppenbart i detta fall. Generaliseringen uppvisar ett mönster inom en 

kontextbunden händelse och detta kan ses genom Gustavssons argument som utgår från det 

                                                 
104 Se Bilaga 7 – Politism. 
105 Ibid., I bilagan finns hela artikeln tillsammans med de exempel som beskrivs i analysen. Exemplen är 

hämtade från sociala medier och framställs som bilder och inte i textformat. Utifrån detta väljer jag att endast 

hänvisa till bilagan och inte explicit uppvisa Gustavssons bilder i analysen.  
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specifika fallet, mellanakten, och riktar fokus mot ett mönster, de negativa reaktionerna på 

sociala medier.  

8.7.1.2. Topos koexistens 

Som tidigare nämnts behandlar denna artikel exempel från olika debattörer. De citerade 

utlåtandena är hämtade från debattörerna och de tillskrivs egenskaper utifrån dessa avsnitt 

som är publicerade på sociala medier. Ett av dessa exempel är hämtad från Sanandajis 

Facebook-sida där han beskriver hur SVT demonstrerar sin makt genom Melodifestivalen och 

hur det grundas i en övergripande form av förnedring.   

(…) På Facebook beskriver han hur hela norden-jorden-gate för några år sen hade skrattats ut 

som en ”konspirationsteori” och fortsätter sedan att bygga just en sådan teori om varför SVT 

alltså bytte ut ett ord i nationalsången. Han kommer fram till att syftet var att förnedra. 

Demonstrera sin makt. Förvandla Sverige till ett ”arabland.” ALIENS!106 

Detta avsnitt tolkar jag som ett exempel av koexistenstopos. Gustavsson ger en beskrivning på 

Sanandajis utlåtanden för att sedan tillskriva honom egenskaper utifrån handlingar. 

Gustavsson tillskriver Sanandaji egenskaper som ”högerns favoritnationalekonom”, 

rymdvarelse och en debattör som pratar nonsens. Sanandajis utlåtande om Melodifestivalens 

mellanakt speglar ett förakt mot SVT:s maktutövande och således tillskrivs han egenskaper 

utifrån detta. Detta tolkar jag som ett förhållningssätt till koexistenstopos där handlingarna 

speglar personens tillskrivna egenskaper.  

8.7.2. Identifikationsanalys 

Gustavsson anser jag genom sin argumentation vill belysa hur samhället uppfattar mångfald 

genom åsikter från debattörer och sociala medier. Identifikationsgrunden i artikeln ser jag som 

att skilja grupper från reaktionerna på mellanakten med de beskrivna värderingarna. 

Mottagare som har liknande värderingar som Gustavsson exkluderas från de beskrivna 

exemplen och således skapas sannolikt en kollektiv samhörighet med gemensamma åsikter. 

Gustavsson beskriver samhället ”i en värld som annars brinner” där mångkultur inte ses som 

en beständig del av samhället. Genom valt perspektiv vill hon visa exempel som beskriver de 

negativa reaktionerna och hur samhället idag ser ut. Mellanakten skall ses som inkludering av 

hela svenska samhället som består av olika kulturer och språk. När mottagarna accepterar 

denna värdegrund och argumentation skapas troligtvis identifikation och således övertygelse. 

                                                 
106 Se Bilaga 7 – Politism. 
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Om mottagarna inte tolkar perspektivet i enlighet med Gustavsson kan motsättning skapas då 

åsikter om mellanakten eller exemplen skiljer sig från artikelns definition.  

Argumentationen belyser exempeltopos där Gustavsson vill visa hur debattörer och sociala 

medier beskriver mellanakten. Exemplen uppvisar autentiska källor då dessa är bilder tagna 

på inlägg från sociala medier som tydligt visar avsändaren och budskapet. Beroende på 

mottagarnas förståelse och tolkning av mellanakten skapas således identifikation eller 

motsättning till Gustavssons argumentation. Motsättning kan skapas gentemot grupper som 

anser att exemplen belyser en viktig ståndpunkt där värderingarna skiljer sig från Gustavsson.   

 

8.8. Nordfront – ”Mångkulturell skändning av nationalsången i 

melodifestivalen”  

Mellanakten beskrivs som ”kulturmarxistisk propaganda” som SVT framförde under 

deltävling fyra i Gävle. Nordfront beskriver mellanakten som en ”kulturell våldtäkt” utifrån 

ordbytet i nationalsången och folkvisor på andra språk. Programledarna Dirawi och Dawn 

Finer blir omnämnda efter deras kulturella ursprung, araben och judinnan, och Fjällgren 

beskrivs som fejk-same. Resten av artikeln återger Dirawis tidigare handlingar där hon genom 

att vara SVT-värd gjorde julafton hednisk. Helheten uppvisar en stark kritik till mellanakten 

och fokus riktas mot Dirawis kulturella ursprung och tidigare handlingar.107 

8.8.1. Toposanalys 

8.8.1.1. Topos koexistens 

Koexistenstopos är enligt mina tolkningar den mest framträdande topos i artikeln. Redan i 

inledningen av artikeln återges programledarna för kvällens deltävling utifrån deras respektive 

kulturella bakgrunder. Dirawi blir beskriven som arab, Dawn Finer som judinna och Fjällgren 

som fejk-same. Nordfront beskriver hur SVT tillsammans med Dirawi, Dawn Finer och 

Fjällgren skändade nationalsången och de tillskrivs därefter egenskaper som koexistenstopos 

innebär.  

Efter inledningen riktas fokus mot Dirawi och hennes tidigare handlingar. Genom de 

återgivna exemplen tolkas hon och tillskrivs egenskaper utifrån avsändarens uppfattning om 

hennes prestationer. Perelman beskriver hur tolkningar av personens tidigare handlingar 

                                                 
107 Se Bilaga 8 – Nordfront. 
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skapar personens kapital som påverkar senare handlingstillfällen.108 Detta kan förstås då 

Dirawis tidigare kapital återges och påverkar hur avsändaren uppfattar hennes handling till 

detta situationstillfälle.  

Tidigare i programmet sa artisten Martin Stenmark till Dirawi att han trodde att de skulle 

diskutera August Strindberg och dennes bok Hemsöborna när Dirawi skämtsamt flörtade 

med den manlige artisten. Dirawis svar blev då att hon inte visste vad Strindberg och 

Hemsöborna är för något, vilket visar vilken bristande kunskap hon har om den svenska 

kulturen och historien.109 

Innan detta avsnitt beskrivs Dirawi utifrån hennes insats som julvärd. Nordfront beskriver hur 

hon gjorde julafton till en hednisk-kristen högtid. Genom detta tolkar jag att hennes tidigare 

kapital påverkar uppfattningen av henne inför detta handlingstillfälle i Melodifestivalen. 

Vidare återger Nordfront, som ovanstående avsnitt visar, Dirawis bristande kunskap om den 

svenska kulturen. Denna topos avgör om en person hyllas eller klandras efter de handlingar 

som utförts och utifrån artikeln tolkar jag Dirawis tidigare kapital som en grund till den 

omfattande kritiken. 

8.8.1.2. Topos definition 

Definitionstopos innebär att avsändaren definierar en situation och tillskriver därefter 

egenskaper till objektet.110 I Nordfronts valda rubrik är det uppenbart att de uppfattar 

mellanakten som något negativt och att innehållet kommer speglas därefter. Rubriken 

definierar mellanakten som en skändning av nationalsången och ses som det värdeomdömet 

artikeln utgår från. Genom detta tillskriver Nordfront negativa egenskaper till objektet och 

argumentationen utgår därmed från definitionstopos.  

Värdeomdömet som går att se i förväg är den negativa inställningen till mellanakten. Vidare 

återger Nordfront hur mellanakten skall ses som en ”kulturell våldtäkt” av den svenska 

nationalsången genom ordbytet och folkvisor på andra språk. Detta är en tydlig definition av 

situationen där egenskaperna hos objektet kan tolkas i form av ett brutalt övergrepp. Ord och 

värdeomdömen som styrker definitionen tolkar jag som kulturmarxistisk propaganda, 

mångkulturell skändning och nationalsångens ändring till ”den totalt meningslösa frasen: jag 

vill leva, jag vill dö på jorden.”111 Genom dessa exempel tolkar jag denna topos som den mest 

                                                 
108 Perelman (2004), s. 115. 
109 Se Bilaga 8 – Nordfront. 
110 Perelman (2004), s. 88. 
111 Se Bilaga 8 – Nordfront.  
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extrema definitionen av mellanakten bland valt material. Situationen definieras och tillskrivs 

egenskaper som speglar mellanakten som en skändning av nationalsången och ett brutalt 

övergrepp på svensk nationalism.  

8.8.2. Identifikationsanalys 

För möjlighet att skapa övertygelse genom identifikation behöver mottagarna ha liknande 

uppfattning om mångfald som den som Nordfront framställer i artikeln. 

Identifikationsgrunderna som Nordfront framställer är hur mellanakten skall ses som 

kulturmarxistiskt propaganda, en skändning av nationalsången och hur den svenska 

nationalismen förminskas. Detta kan ses i artikelns argumentation där ord och beskrivningar 

av mellanakten tolkas i förhållande till rubriken. Jag tolkar exempelvis orden araben, 

judinnan, fejk-samen, skändning och hednisk-kristen som begrepp som kan ses utifrån Burkes 

tankar om terministic screens. Avsändaren väljer strategiskt dessa begrepp som förhåller sig 

till det retoriska budskapet. Jag tolkar de nämnda orden som en negativ stämpel på artisternas 

egenskaper utifrån Nordfronts valda återgivning med grund i den kontextbundna situationen 

där rubriken bestämmer tonen för resterande innehåll. De riktar mottagarna åt ett perspektiv 

som fastställs i rubriken och där artikelns användning av terministic screen speglar 

perspektivet av mellanakten som en ”kulturell våldtäkt”. När mottagarna tolkar dessa begrepp 

i likhet med artikeln samt att identifikationsgrunderna accepteras skapas sannolikt övertygelse 

om mellanakten som en skändning av svenskhet.  

De tillskrivna egenskaperna tar utgångspunkt i artisternas kulturella bakgrunder som jag 

tolkar skapar identifikation hos nättidningens tilltänkta målgrupp och resulterar i en kollektiv 

gemenskap. De läsare som söker sig till detta nyhetsforum har kännedom om Nordfronts 

politik och väljer således att ta del av artikeln. Med grund i Nordfronts högerextrema ideologi 

tolkar jag att identifikation skapas utifrån mottagarnas uppfattning om mångkultur som något 

negativt och kampen för en nordisk maktstat. Identifikationsgrunden anser jag förstås hos 

specifika grupper samtidigt som en tydlig exkludering skapas gentemot allmänheten där 

värderingarna inte accepteras.  

Perspektivet som Nordfront strategiskt använder visar hur mellanakten skall ses som en 

skändning av nationalsången som det retoriska budskapet de vill övertyga mottagarna om. 

Detta kan jämföras med Burkes liknelse med ett fotografi där perspektivet tillsammans med 

terministic screens skapar identifikation och således övertygelse. Definitionstopos anser jag 

som den mest extrema tillskrivningen av mellanakten bland valt material. Nordfronts 

argumentation om huruvida mellanakten skall ses som en skändning eller en ”kulturell 
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våldtäkt” kan skapa exkludering gentemot grupper som ser argumentationen som extrem. De 

mottagare som delar den högerextremistiska ståndpunkten känner samhörighet med 

Nordfronts värderingar och åsikter och således skapas övertygelse genom identifikation. Om 

mottagarna däremot anser beskrivningen som överdriven eller extrem kan denna topos skapa 

en tydlig distinktion hos grupper där övertygelse uteblir. Därmed tolkar jag att mottagarna 

känner en stark identifikation eller en stark motsättning i relation till de åsikter som beskrivs. 

 

8.9. Jämförande analys 

8.9.1. Framställning av mellanakten 

För att spegla uppsatsens syfte kommer artiklarnas återgivning av mellanakten diskuteras 

utifrån Vatz definition av den retoriska situationen. Vatz beskriver hur medier väljer 

perspektiv genom att skapa salience, en perspektivskildring som förhåller sig till den tilltänkta 

målgruppen för att skapa mening.112 Genom en jämförande analys visar resultatet på 

varierande val av perspektiv hos samtliga artiklar i deras återgivning av situationen. Jag tolkar 

att samtliga artiklar skapar mening genom användningen av olika perspektiv som förhåller sig 

till det retoriska budskapet. Detta kan observeras i exempelvis artikeln från Dagen som 

återger situationen från ett kristet perspektiv eller Politism som uppvisar debattörers åsikter 

om mångfald och inkludering hämtade från sociala medier. Det strategiska valet att välja 

perspektiv kan ses hos samtliga artiklar där alla blir medskapare till situationen genom valet 

att framhäva olika aspekter av verkligheten. De olika perspektiven kan förstås utifrån Vatz där 

beskrivningen av en situation skall ses som en översättning och inte som en verklighetstrogen 

återgivning.  

Genom valet att skapa salience beskriver Vatz hur avsändaren har ett ansvar för responsen 

utifrån etiska grundprinciper. Jag ser en tydlig motsättning mellan artiklarnas uppfattningar 

om ideologiska hållningar och grundvärderingar. Flera artiklar beskriver mellanakten som 

inkludering och en uppdatering av modern svensknationalism. Exempel på detta kan ses i 

Ahlströms artikel från Dagens Nyheter där han framställer hur mellanakten representerar hela 

svenska folket och där mångfald är en naturlig del i samhället. I motsats till Dagens Nyheter, 

och artiklar från publikationer med liknande värdegrund, utgår Nordfronts argumentation från 

andra etiska principer som inte ser mångfald som en naturlig del i samhället. De beskriver 

mellanakten som en ”kulturell våldtäkt” och kan förstås genom Vatz tankar om användningen 

                                                 
112 Vatz (1973), s. 159f. 
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av värdeladdat språk för att stärka det retoriska budskapet. De två nämnda artiklarna använder 

således värdeladdat språk med positiv respektive negativ värdeladdning. Dessa 

värdeomdömen tolkar jag som ett stöd till det retoriska budskapet och ett försök att övertyga 

om artikelns valda tes och perspektiv.  

8.9.2. Toposanalys 

  Kvantitet Kvalitet Turordning Existens Väsen Person Definition Exempel Koexistens 

Dagen   X           X   

Östra 
Småland       X     X X   

Dagens 
Nyheter X   X         X   

Aftonbladet         X     X X 

Fria Tider     X           X 

Newsner         X     X   

Politism               X X 

Nordfront             X   X 

 

Detta schema är en översikt över topos frekvens i analysens och åskådliggör de mest 

framträdande topos av respektive artikel. Den topos som används mest bland alla artiklar är 

exempeltopos. Denna topos kunde observeras i sex artiklar hämtade från tryckt och otryckt 

material. I valet av tryckt material kunde en tydlig tendens observeras där alla artiklar 

uppvisade en framträdande argumentation genom nämnd topos. Argumentationen visade på 

regelbundenheter hos fenomenet för att möjligheten att skapa trovärdighet till tesen och 

övertygelse. Ännu en tendens under tryckt material kunde ses då tre artiklar uppvisade tre 

framträdande topos medan resterande material endast uppvisade två framträdande topos. Det 

skall uppmärksammas att alla artiklar visade tendenser till andra topos än vad analysen återger 

dock utan framträdande relevans i argumentationen.  

En tendens som går att se hos nättidningar är användningen av koexistenstopos som var 

framträdande i tre artiklar. Detta belyser hur nättidningar i större utsträckning riktade fokus 

mot artisterna i mellanakten än vad dagstidningarna återger. De tillskrivna egenskaperna 

under nämnd topos skildrar endast personerna ur ett negativt perspektiv. Koexistenstopos ses 

inte som en argumentation för att hylla aktörerna utan återger artisterna genom klander av 

deras handlingar. Ännu en tendens som går att se hos nättidningar är användningen av 

specifika topos. De framträdande topos speglar de specifika topos där endast två av åtta topos 

kunde observeras som Perelmans allmänna topos. 
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Någon tydlig skillnad mellan dags- och nättidningars toposanvändning framgår inte av 

analysresultatet. De båda nyhetsforumen använder liknande topos med endast ett fåtal 

skillnader av framträdande topos. Likheter i toposanvändningen blir således tydligare än 

skillnader. En tendens som går att observera som skillnad i materialet är hur topos används. 

Det tryckta materialets användning av topos tolkar jag som en argumentation för att hylla 

mellanakten. Det otryckta materialet tenderar att använda topos med motsatt avsikt där de 

riktar fokus mot enskilda personer och grundar sin argumentation genom detta. 

Toposanvändningen kan ses som en avgörande faktor till den polariserande debatten där 

artiklarnas toposanvändning speglar avsändarens intentioner om hur publiken skall uppfatta 

mellanakten. Två artiklar uppvisade ett provokativt budskap där Nordfronts artikel uppvisade 

en tydlig ståndpunkt i den polariserande debatten i huruvida mellanakten skall ses som en 

skändning av nationalsången eller som en hyllning till Sveriges mångkulturella samhälle.  

8.9.3. Identifikationsanalys 

De identifikationsgrunder som dagstidningar tenderar att söka sig till kan skapa identifikation 

och motsättning beroende på mottagarnas uppfattning. Identifikationsgrunderna som 

dagstidningarna tenderar att rikta sig mot den svenska historien som en grund för att skapa 

social identitet, uppdateringen av nationalsången som en kontroversiell handling som kan 

tänkas skapa två grupper där en grupp identifierar sig positivt till handlingar som överskrider 

en traditionell nationalism genom en inkluderande hållning. Ännu en identifikationsgrund 

som jag tolkat hos dagstidningar är mångfaldens naturliga del i samhället där en svensk 

nationalism idag innebär en större omfattning än svenskfödda personer. En svensk 

nationalism vill dagstidningarna bevisa har andra kulturella rötter, etniciteter och språk där 

grupper i samhället ställer sig olika i frågan om detta skall ses som accepterat.  

Definitionen av dessa identifikationsgrunder återges ur liknande perspektiv hos samtliga 

tryckta artiklar där mellanakten skall ses som representativ för dagens mångkulturella 

samhälle. Motsättning kan tänkas skapas gentemot grupper som inte ser dessa värderingar 

som beständiga och relevanta för samhällets utveckling. Resultatet från analysen visar hur 

dagstidningarna sannolikt skapar identifikation genom positivt laddade ord, exempel och 

resonemang för att bevisa mellanaktens effektiva sätt att inkludera hela svenska folket. 

Argumentationen tenderar att besvara mellanaktens negativa reaktioner som jag tolkar som ett 

sätt att uppvisa ett logiskt resonemang för identifikationsskapande. Således anser jag att 

identifikation skapas hos större grupper i samhället och motsättning gentemot dem som inte 

ser mellanakten som effektfull.   
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Det otryckta materialet riktar argumentationen till andra former av identifikationsskapande än 

dagstidningar i form av etnicitet, svenskhet, språk och koexistenstopos. Definitionen av dessa 

aspekter skiljer sig från varandra där två artiklar beskriver dem ur ett positivt perspektiv 

medan resterande utgår från en negativ återgivning. Tendensen som går att se hos 

nättidningarna är hur argumenten i större utsträckning skapar identifikation hos specifika 

grupper än hos allmänheten. Detta sker genom explicita åsikter som förhåller sig till specifika 

gruppers värderingar. Som resultatet av analysen visar tenderar dessa artiklar att skapa en 

tydlig distinktion mellan identifikation och motsättning gentemot grupper. Genom 

argumentationen till specifika grupper skapas en starkare form av identifikation utifrån en 

tydlig exkludering gentemot andra. Genom identifikationsgrunderna kan mottagarna känna 

tillhörighet i aspekter som ligger närmare sin egen identitet och detta genom språk, etnicitet 

och svenskhet. Identifikation skapas hos den tilltänkta målgruppen som delar nätforumets 

politiska ståndpunkter och således skapas övertygelse.  

En tydlig tendens hos samtliga artiklar är hur de strategiskt väljer perspektiv och 

argumentation i förhållande till den tilltänkta målgruppen som jag tolkat utifrån deras 

politiska åsikter som tidigare beskrivits. Målgruppen rekonstrueras efter politiska åsikter och 

artiklarnas framställning av mellanakten. Oberoende av målgruppens omfång riktas 

argumentationen till grupper som delar artiklarnas åsikter, värderingar och känslor.  

Massmediala påverkningsmedel som är ägnande att skapa polarisering kan ta sig i form av 

argumentation som verkar inkluderande och vill undvika att stöta sig med någon grupp i 

samhället för möjligheten att få med potentiella motståndare. Sedan finns även argumentation 

som kan ta form av polemiska och provokativa texter som endast söker övertygelse till den 

primära gruppen. Utifrån den jämförande analysen av det tryckta- och otryckta materialet kan 

tolkningen göras att dagstidningar tenderar att skapa polarisering med en argumentation som 

söker sig till större grupper och undviker att stöta sig med andra. Nättidningar tenderar att 

använda både dessa argumentationsstrategier där två av artiklarna omfattar polemiska och 

provokativa texter som endast söker sig till specifika grupper. 

9. Diskussion 

Uppsatsen har syftat till att undersöka hur artiklar från dags- och nättidningar framställde 

Melodifestivalens mellanakt ”Hela Sveriges sång”. Vidare beskrevs uppsatsens 

frågeställningar: vilken roll spelar valet av topos för polariseringseffekten, vilka likheter och 

skillnader finns i användningen av topos hos dags- och nättidningar, och hur skapar dessa 
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topos identifikation eller motsättning mellan grupper. Detta avsnitt diskuterar närmare 

resultaten av analysen.  

I den jämförande analysen av framställningen av mellanakten tolkar jag samtliga artiklar som 

medskapare till situationen i enlighet med Vatz tankar om salience. Artiklarnas återgivning av 

mellanakten har skildrats utifrån positiva och negativa perspektiv. De positiva 

beskrivningarna har riktat fokus mot mellanaktens representation och inkludering av hela 

svenska folket genom uppdateringen av nationalsången. De negativa perspektiven beskriver 

nationalsången som något av en helig skrift som inte får ändras. De olika perspektiven 

förhåller sig till Burkes teorier om hur medier strategiskt väljer hur en situation skall återges. 

Detta val utgår från det retoriska budskapet och skall uppfattas som en tänkbar spegling av 

situationen och inte en verklighetsuppfattad beskrivning. Resultatet från den jämförande 

analysen visar tydliga skillnader på hur det valda materialet framställer mellanakten ur olika 

perspektiv. Valet av perspektiv anser jag skiftar i trovärdighet där beskrivningarna av 

situationen anpassats till nyhetsforumens politiska ståndpunkter. Problematiken kan förstås 

genom i vilken utsträckning avsändaren kan modifiera perspektivet utifrån Vatz tankar om 

ansvar och etiska principer.  

I likhet med Burke beskriver Vatz hur medier återger situationer som en översättning av den 

verkliga händelsen. Problematiken som jag ser med detta ligger i hur objektivt mottagaren ser 

på nyhetsinslaget. Asp beskriver hur samhället går mot en ”mediekrati” där medierna 

bestämmer innehållet och hur det skall uppfattas hos mottagarna. Genom detta kan jag se en 

problematik om huruvida mottagarna har förståelse om mediernas makt över innehållet och 

hur nyheter skildras beroende på avsändare. Utan denna förförståelse kan mottagarna 

acceptera informationen utifrån en tidigare fastställd övertygelse om nyhetsforumet. Genom 

en önskan att känna gemenskap med andra kan tidigare övertygelser resultera i fortsatt 

identifikation med nyhetsforumets värdegrund utan ett kritiskt förhållningssätt till 

informationen.  

Under den jämförande analysen av de framträdande topos tolkade jag toposanvändningen som 

i större utsträckning präglades av likheter än skillnader. Någon tydlig skillnad av de 

framträdande topos från nyhetsforumen kunde inte identifieras utan topos användes 

oberoende av publiceringskälla. Resultatet visade endast ett fåtal tendenser till skillnader och 

utan vidare analys tolkar jag dessa som avvikelser. Exempeltopos var den mest framträdande 

bland valt material och observerades hos samtliga artiklar under tryckt material. Artiklarna 

från det otryckta materialet tenderade att i större utsträckning använda koexistenstopos. 
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Resultatet från analysen uppvisade inte en användning av persontopos som innebär en 

överlägsenhet utifrån personens positiva handlingar. Frånvaron av denna topos tolkar jag som 

artiklarnas beskrivning av personer utifrån ett negativt perspektiv som således förhåller sig till 

koexistenstopos.  

Vidare analyserades de framträdande topos i en identifikationsanalys för att se hur de skapade 

identifikation eller motsättning hos grupper för möjlighet att besvara frågeställningen. 

Artiklarna visade en tydlig skillnad i användningen av de identifikationsgrunder som kan 

utgöra förutsättningar för övertygelse. Resultatet från den jämförande analysen visade hur 

dagstidningar tenderade att söka identifikation utifrån den svenska historien och hur dagens 

samhälle ser ut. Vidare riktade de även fokus mot hur mottagarna skall se mellanakten som 

inkluderande och representativ för hela svenska folket där mångfald är en beständig del i 

samhället. Motsättning kan tänkas skapas gentemot grupper som inte accepterar 

värderingsgrunderna och artiklarnas argumentation om de beskrivna identifikationsgrunderna. 

Nättidningar tenderade att söka argumentationen till andra former av identifikationsgrunder i 

form av svenskhet, etnicitet, språk och koexistenstopos. Definitionen och värdeomdömena av 

dessa begrepp beskrivs olika där två artiklar belyser den negativa aspekten och resterande 

riktar fokus mot det positiva. Jag anser att dessa identifikationsgrunder i större utsträckning 

söker acceptans hos specifika grupper genom kraftigt verkande åsikter och värderingar. I den 

jämförande analysen tolkade jag dagstidningarnas argumentation i den polariserande debatten 

som inte ville stöta sig med andra grupper medan två av nättidningarna uppvisade provokativa 

texter som kan tänkas skapa exkludering gentemot större grupper i samhället. Som en likhet 

mellan samtliga artiklar ser jag en anpassning av argumentationen och 

identifikationsgrunderna utifrån den tilltänkta målgruppen. 

Den moderna retorikforskningen framställer vikten av att skapa identifikation hos publiken 

för möjligheten att övertyga och denna uppsats är ett tydligt bevis på hur avsändarna 

konstruerat publiken för möjligheten att skapa identifikation. Olausson och Burke beskriver 

hur människor i dagens samhälle söker gemenskap med andra och således övertygas genom 

gemensamma värderingar. Artiklarna riktar argumentationen till den tilltänkta målgruppen 

vilket resulterar i en tydlig distinktion mellan vilka grupper som skall identifiera sig med 

budskapet och vilka som blir exkluderade.   

Nättidningar tenderar att tydligare skapa identifikation hos den tilltänkta målgruppen genom 

gemensamma värderingar och således exkludera andra grupper. Resultatet kan således tolkas 

som att nättidningar behöver en tydlig och unik värdegrund för att skapa en attraktiv 



 

46 

 

nyhetsportal. Användningen av medier skapar nya möjligheter att övertyga då människor i 

dagens samhälle aktivt söker gemenskap med andra grupper. Med en tydlig och unik 

värdegrund kan mottagarna acceptera värdegrunden, känna gemenskap och tillhörighet utifrån 

en tydlig avgränsning gentemot andra. Om argumentationen riktats till större publiker hade 

den kollektiva samhörigheten begränsats då en tydlig exkludering till andra inte blivit 

märkbar. Argumentationen hos nättidningarna skapar inte identifikation hos allmänheten utan 

endast till mottagare med liknande värdegrund och således skapas en kollektiv samhörighet 

och övertygelse.  

Bilden av Sverige och samhällets uppfattning om mångkultur skapar motsättning mellan 

grupper utifrån skilda åsikter. Studiematerialet har belyst denna distinktion där artiklarna 

skiljer sig genom etiska principer i huruvida mångfald skall ses som en beständig del av 

samhället. Med grund i den samhälleliga debatten om mångfald och invandring kan detta 

förstås som ett samtida problem. Mellanakten tolkar jag som ett försök att inkludera alla 

svenska medborgare oavsett kulturell bakgrund. Vidare forskning om huruvida mellanakten 

påverkat samhällsdebatten kan ses som en kompletterande infallsvinkel. En fråga som jag ser 

intressant är huruvida de negativa reaktionerna på mellanakten orsakats av ändringen av 

nationalsången i sig, eller det faktum att den ändrats av artister med andra kulturella 

bakgrunder. Problematiken uppstår om mellanakten endast uppfattas som ett tillfälle att 

diskutera mångfaldsdebatten och inte se mellanakten för vad den faktiskt är. 

10.   Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur dags- och nättidningar framställer 

Melodifestivalens mellanakt ”Hela Sveriges sång” som framfördes under deltävling fyra i 

Gävle. I uppsatsen har tre frågeställningar ämnats söka svar på. 

- Vilken roll spelar valet av topos för polariseringseffekten? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan dagstidningar och nättidningar i deras 

användning av topos?  

- Hur skapar artiklarna identifikation och motsättning mellan olika grupper? 

Den metodologiska utgångspunkten har varit hermeneutisk. De beskrivna teorierna, topos och 

identifikation, tillämpas under analysavsnittet genom en tvåstegsmodell.    

Artiklarnas återgivning av mellanakten har framställts ur positiva och negativa perspektiv 

utifrån det retoriska budskapet. Samtliga artiklar blir medskapare till situationen i valet att 
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skapa salience där framställningen endast skall ses som en översättning av den verkliga 

situationen.  

Resultatet från toposanalysen har inte visat på skillnader utan uppvisar i större utsträckning 

likheter bland materialets toposanvändning. Den topos som var mest framträdande i samtliga 

artiklar var exempeltopos. Persontopos observerades inte i någon av artiklarna där 

koexistenstopos var av relevans utifrån de tillskrivna negativa egenskaperna. 

Toposanvändningen är en avgörande faktor till den polariserande debatten där de framstående 

topos visar hur mottagarna skall uppfatta mellanakten och således välja ståndpunkt. 

Identifikationsanalysen uppvisade artiklarnas strategiska förhållningssätt till den tilltänkta 

målgruppen. Tendenserna visade hur dagstidningar i större utsträckning riktade 

argumentationen till allmänheten medan nättidningar vände sig till specifika grupper i utifrån 

den polariserande debatten. Identifikationsgrunderna hos de två nyhetsforumen visade en 

tydlig skillnad. Det tryckta materialet skapade identifikation genom den svenska historien och 

hur mångfald är en beständig del av samhället medan det otryckta materialet tenderade att 

rikta fokus mot etnicitet, språk och svenskhet. Jag tolkar nättidningarnas 

identifikationsskapande som starkare hos den tilltänkta målgruppen genom en tydlig 

exkludering gentemot andra grupper. Artiklarna uppvisar en tydlig anpassning av 

argumentationen och identifikationsgrunderna i förhållande till målgruppen. Genom detta 

skapas en attraktiv nyhetsportal där identifikation, och således övertygelse, skapas utifrån 

gemensamma åsikter och värderingar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Dagen 

DET RÄCKER NUMERA att ett populärkulturellt arrangemang vid ett enskilt tillfälle ändrar 

ett ord i den svenska nationalsången för att reaktionerna ska slå i taket. Eller vänta, det var till 

och med bara en enda bokstav som ändrades i helgens delfinal av Melodifestivalen- ett n blev 

j så att "Norden" blev "jorden". Det och att nationalsången omringades av svenska folkvisor 

som sjöngs på arabiska och hebreiska skapade omedelbart en smärre flodvåg av upprördhet.  

 

Några av kommentarerna som flimrade förbi i de sociala medierna: "Sverige ger upp all egen 

identitet", "Pinsamt politiskt korrekthet", "Vi lägger oss platt för mångkulturen. "  

 

Och detta alltså på grund av ett inkluderande arrangemang som, på sitt sätt utifrån 

programmets form, önskade praktisera den integration som alla talar om såsom önskvärd. 

Språk och etniciteter samsades och bekräftades som svenska. Men det och att fokus riktades 

på en öppen famn gentemot hela jorden i stället för på strikta nationsgränser medförde stor 

irritation hos många.  

 

PLÖTSLIGT VAR DET avskyvärt att ett ord, som egentligen var en enda bokstav, hade 

modifierats. När Zlatan häromåret i en reklamfilm ändrade Norden till Sverige så mottogs det 

däremot med en axelryckning. Åt det hållet var det alltså tydligen okej, medan små tillfälliga 

justeringar med ett gott syfte skapar ilska. Så hårt vill många hålla fast i den nationalsång 

som, om man lyssnar lite noggrannare än bara till melodin, rakt av är en hyllning till den 

krigsmakt Sverige en gång var.  

 

Det är, när upprördheten nu förhoppningsvis lagt sig några dagar efter Melodifestivalen, värt 

att reflektera lite kring. Logiken är svår att hänga med i, likaså att det kan vara så känsligt. Det 

enda rimliga är att det bottnar i någon sorts rädsla, en oro över att Sverige ska förändras totalt 

i negativ mening, mer eller mindre trängas bort. Tanken är inte helt ovanlig i kyrkliga kretsar 

heller. Flyktingströmmarna anses inte så mycket vara en möjlighet att betjäna och nå nya 

människor utan ses snarare som ett hot från andra religioner. Det är att tro Gud och evangeliet 

om alldeles för lite.  

 



 

 

 

FÖR MÅNGKULTUR ÄR förstås inget som helst hinder för en levande kristenhet. Tänk bara 

på pingstdagen i starten av Apostlagärningarna där lärjungarna just fått uppdraget att sprida de 

goda nyheterna om Jesus och startade i det Jerusalem där de befann sig. Massor - mängder! - 

av etniciteter och språk fanns representerade men alla fick ändå höra budskapet på sitt språk, 

genom den heliga Ande som lärjungarna just fått del av. Evangeliets framgång var storslagen.  

 

Det är kanske inte mindre mångkultur vi behöver, utan mer Ande.  

 

Bilaga 2 – Östra Småland 

Under melodifestivalen sjöngs den svenska nationalsången med varianten att slutraderna om 

att dö i Norden byttes ut till "jag vill leva, jag vill dö på jorden".  

 

Detta har upprört debattörer inom borgerligheten och brunhögern. Man har skändat 

nationalsången, heter det i tonlägen som påminner om kattens reaktion när man råkar trampa 

den på svansen. Men snälla nån. Vad ska alla exilsvenskar sjunga som tillbringar sina sista 

dagar i det lilla huset i Spanien eller Thailand eller i Floridavärmen. Här har vi äntligen en 

generös variant av nationalsången som kan sjungas av alla svenskar i vår kosmopolitiska 

värld.  

 

Nationalismen är på frammarsch och inget är som en gemensam fiende, om det så är PK-

maffia, feministbögmarxister, judar, romer, nån som sjöng fel i en nationalsång, eller den 

elaka omvärlden i största allmänhet, när det gäller att ljuga ihop den eniga nationalstat som 

aldrig funnits. Men den nationalistiska bubblan är mycket skör. Poff - som en såpbubbla kan 

den spricka i solen.  

Visst är det viktigt att höra till. I tillhörighetens bubbla skapar vi vår egen identitet. I min 

ungdom bodde jag i samma kollektiv som herr G. Hans pappa var höjdare på tyska 

ambassaden i tiden kring andra världskriget. Före kriget hade familjen celebert hembesök av 

nazipampar som Göring, och i skolan i fina Äppelviken svansade lärarna för unge G. Han 

kände sig uppburen. Särskild. Märkvärdig. Vilket fortsatte även när kriget brutit ut. Tills det 

började gå dåligt för tyskarna. Då blev det väldigt tyst runt unge G. Plötsligt blev han en 

person som inte fanns, som man undvek. Ett barn förstår inte vad som händer. Men känner 

det. Om det nu hade med hans alltför ymniga alkoholkonsumtion att göra vet jag inte, men G 

sa att han aldrig hämtat sig från denna upplevelse, att den skadskjutit hans själ.  



 

 

 

 

Med förundran ser vi hur USA blir alltmer polariserat inför det kommande 

presidentvalet. Republikanen Donald Trump är en man som aldrig slutar överraska. I sitt 

segertal nyligen, efter att ha vunnit ett delstatsval skryter han över sina fantastiska förtjänster 

som affärsman: Trump airlines - flygbolaget, vinhuset Trump winery, tidskriften Trump 

Magazine och titta här, säger Trump och pekar; Trump steaks, som kan köpas över nätet. 

Kolla fakta! hojtar Trump. Vilket den elake Jordan Klepper i The Daily show gjorde, med 

följande resultat: Trump airlines var ett fiasko som gick i putten för många år sedan, Trump 

winery har enligt företagets hemsida absolut inget med Donald Trump att göra, Trump 

Magazine finns inte. Det magasin Trump viftade med under segertalet vad en resebroschyr. 

Och Trump steaks var något som lades ner för många år sedan, eftersom det inte sålde. Hur 

kommer det sig att ju mer Trump avslöjas som en pajas, lögnare och bedragare, desto 

populärare blir han? För att dom som befinner sig i Trump-bubblan har det gemensamt att de 

alla behöver en gemensam fiende som förklarar varför den amerikanska drömmen för dem ter 

sig alltmer avlägsen. Och Trump tillhandahåller det. En gemensam fiende - etablissemanget i 

Washington. Allt är deras fel! Och då spelar sant och falskt ingen roll.  

 

Så det är därför jag har följande råd till våra egna nationalister när den svenska historien ska 

putsas upp för att passa myten om "fornstora dar". Skit i Karl XII och allt sånt. Det blir bara 

pinsamheter när historikerna kommer med sina fakta. Uppfinn en egen kungaätt. Kung Potifar 

den I i forntiden osv fram till våra nuvarande Bernadottar. Då kan ni hitta på vilken ärorik 

historia som helst, som inte kan vederläggas eftersom den aldrig fanns. Listigt va!  

För dom som har behov av att befinna sig i den nationalistiska bubblan spelar det ingen 

roll. För den rene är allting rent. För den troende är allting sant. För den som har 

skygglapparna fastskruvade är vägen framåt mycket rak.  

 

Bilaga 3 – Dagens Nyheter 

Fosterlandskärlek är en i grunden konservativ känsla, men måste ständigt uppdateras. Man 

ska, kort sagt, känna igen sig i den hyllning som beskrivs. Den svenska nationalsången är ju 

anakronistisk på så många nivåer, i 170 år har den alluderat till något som var aktuellt på 

1600- och 1700-talen och den imperialism som fördes av svenska kungar då. Det är märkligt 

att år 2016 besjunga denna stormaktsdröm samtidigt som det svenska namn som flyger över 

jorden just nu står för lynchmobbar, fuskande kirurger, stängda gränser och ett 



 

 

 

fotbollslandslag som fortfarande ältar en 22 år gammal prestation.  

 

Så när Zlatan och Max Martin härom året gjorde sin version av "Du gamla, du fria" - och även 

då, liksom i tolkningen på Melodifestivalen i lördags, skrev om strofen om att leva och dö i 

Norden, var det nyttigt. Den raden är ju också en otidsenlig syftning, till dåtidens 

skandinavism. I stället uppvisades det svenska popundret och det svenska fotbollsundret som 

symboler för en samtida stormaktstid, en som inte handlar om perpetuell krigföring och 

odemokratisk expansionspolitik.  

 

Jag kan inte minnas att någon stormvarning av hat utfärdades kring Zlatans låt - tvärtom ledde 

den till en ökad försäljning av Volvobilar i Sverige (DN 21/3 2014). Men jag vet att inte ens 

upphovsmannen Richard Dybeck var särskilt förtjust i sin egen sångtext. Jag vet att 

inofficiella tillägg redan gjorts till sången genom åren - "Du gamla, du fria" är alltså ingen 

helig, skyddad skrift utan snarare att betrakta som rörlig materia. Jag vet att den aldrig varit en 

formell eller fastslagen nationalsång, ens under nationalromantikens era.  

 

I ljuset av dessa erinringar kan lördagens framträdande knappast kallas radikalt. Kritikerna 

lyckades likväl få det till en "maktdemonstration av SVT" och ett "arabnationalistiskt 

statement" - i själva verket var det största möjliga svensknationalism vi fick se, inklusive 

jojkande urbefolkning, om man nu måste börja rota i pursvenska rötter. Men framför allt var 

låtarna på hebreiska och arabiska ett utmärkt sätt att uppdatera en föråldrad nationalism: bland 

de svenska medborgarna i dag räknas runt 17 procent som utlandsfödda - att skapa en medley 

av andra röster och andras berättelser är bara en fråga om inkludering och representation. Men 

vad spelade det för roll att det bara handlade om ett potpurri, och att revisionismen inte var 

värre än att ordet "Norden" byttes ut i texten, när de hatiska redan valt vad de ska tycka, 

oavsett verklighet? En enögdhet som kanske bäst representerades av det ilskna Facebooktroll 

som svarade på SVT:s dementi att det skulle ha varit en arabisk tolkning av nationalsången: 

"Jag skiter fullständigt i vad dom sjunger... jag vill inte höra skiten!". 

 

Bilaga 4 – Aftonbladet 

Gävle. Fanns som vanligt två vinnare även den här gången. Frasse, förstås. Och mellanakten 

där vår hopplöst daterade nationalsång äntligen fick rätt inramning och budskap. En applåd, 



 

 

 

tack. Molly Sandén då? Tja, hon står just nu i radioskugga. Det här var Frans Jeppsson Walls 

kväll. Redan under det första genrepet inför publik i Gävle hände det något. Den då något 

bortkomna 17-åringen såg lika bekväm ut på scenen som Jon Henrik Fjällgren antagligen 

skulle vara på en stekarfest i Båstad.  

 

Frans? Titta i kameran nu. Frans? Vakna. I kameran. Nähä. Och vart är du på väg nu? Frans? 

Hallå? Vad pysslar du med därute i mörkret till vänster? Houston, jag tror att vi har ett 

problem. Men han hann bara sjunga några sekunder innan publiken började klappa och jubla 

så att väggarna i Gavlerinken skakade. Frans är det slutgiltiga beviset på man inte alls behöver 

vara proffsig på scen och klippa kameror och ha en tanke med någonting särskilt. Det räcker 

att mumla "sorry" några gånger, se truligt allvarlig ut och lura runt lite framför en bildskärm. 

Gärna med ryggen mot publiken. Genialt. Varför tänkte du inte på det, Linda Bengtzing? Det 

här är ett Robin Stjernberg-år. Det vill säga: tävlingen har ingen självklar vinnare. Och just 

därför kan Frans cykla fram till tätklungan på Friends arena.  

 

Han har ju något som varken Oscar Zia, Wiktoria, Robin Bengtsson eller Molly Sandén kan 

öva in eller återskapa. Vadå? Jo, en mycket speciell charm. Han är ett lika oemotståndligt 

klickbete som gulliga kattklipp på Youtube. Och det är svårt att överträffa gulliga kattklipp. 

Vi tittar ju hellre på lurviga lustigkurrar än pratar om livslögner och döden. Den andra 

vinnaren var som sagt inte Molly Sandén. Gissningsvis fick hon färre röster än Frans. Kan ha 

fel men låten och numret "Youniverse" känns lite för kallt och stelt och kalkylerat. Som om 

någon har stoppat ner Loreen i ett paket mellanfil. Däremot vann mellanakten "Hela Sveriges 

sång". Gina Dirawi sjöng på arabiska, Sarah Dawn Finer sjöng på hebreiska och Jon Henrik 

Fjällgren jojkade. På ett enkelt och tydligt sätt placerade SVT mossiga "Du gamla du fria" i 

ett nytt och flerspråkigt sammanhang. När allt kulminerade med att texten ändrades - 

"Norden" byttes mot det mer passande "jorden" - blev det tävlingens bästa och vackraste 

tonartshöjning vid sidan av Henrik Schyfferts ståupprutin.  

 

Sveriges grundläggande idé om att vara ett öppet, solidariskt, välkomnande och 

mångkulturellt samhälle har nog aldrig tidigare skildrats lika effektfullt i 

Melodifestivalen. Helt rätt. Det värmde. Det värmde på riktigt. Statlig tv underhållning när 

den är som bäst. Som Henrik Schyffert så träffsäkert påpekade: Ibland kan ett glas blandsaft 

vara helt fantastiskt.  



 

 

 

 

Bilaga 5 – Fria Tider 

Mitt under svenska nationalsången började årets värdar för Melodifestivalen, Gina Dirawi och 

Sarah Dawn Finer, sjunga folkvisor på arabiska och hebreiska. 

 

– Det är ett statement att vi alla kommer från olika saker. Vi bär med oss olika rötter, 

ursprung och erfarenheter. När man tar samman alla komponenterna blir det väldigt vackert. 

Synen på svenskhet... man borde ändra fokuset på vad som är svenskt eller inte. Vi är alla 

människor som lever på samma planet. Jag tror inte folk förstår vilket statement det är för oss 

som känt oss utanför. Det är väldigt mäktigt, säger Gina Dirawi till Expressen. 

Utöver inslaget av Mellanöstern så ändrades även texten i nationalsången. Istället för "Jag vill 

leva jag vill dö i Norden" sjöng en barnkör på scen "jag vill leva jag vill dö på jorden". 

Enligt innehållsproducenten Edward af Sillén så är syftet med de mångkulturella inslagen och 

förändringen av nationalsången att göra Melodifestivalen till "hela Sveriges fest", skriver 

Göteborgsposten. Sillén, som ser Melodifestivalen som "en manifestation för det 

mångkulturella Musiksverige", anser samtidigt att festivalen inte är till för de som blir 

upprörda över att nationalsången förändras. Istället ska fokus ligga på de i landet som har 

"olika rötter", vilket Sillén, som själv är adopterad, menar är vad som skapar Sveriges kultur. 

 

Bilaga 6 – Newsner 

I kvällens deltävling i Melodifestivalen får Gina Dirawi sällskap av Sarah Dawn Finer som 

programledare. 

Och under veckans förberedelser har det varit känslosamt och blivit mycket tårar – då duon i 

mellanakten sjunger svenska folkvisor översatta till hebreiska och arabiska i ett sammanvävt 

nummer med den svenska nationalsången (som i sin tur sjungs på svenska). 

– Vi bär med oss olika rötter, ursprung och erfarenheter. När man tar samman alla 

komponenterna blir det väldigt vackert, säger Gina Dirawi till Expressen. 

Förutom folkvisorna på arabiska och hebreiska kommer även en rad i den svenska 

nationalsången att ändras. Den barnkör som ackompanjerar Gina och Sarah sjunger nämligen 

”Jag vill leva jag vill dö på jorden” istället för ”Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden”. 



 

 

 

– Vi är alla människor som lever på samma planet. Jag tror inte folk förstår vilket statement 

det är för oss som känt oss utanför. Det är väldigt mäktigt, säger Gina Dirawi till Expressen. 

Räkna med att numret blir känslosamt – för det har det varit under veckans repetitioner. 

– Det blev tårar på repet. Och vår produktion stod i tårar när vi kom ned i dag. Det är 

jättegulligt. Musik ska beröra och det här berör, säger Sarah Dawn Finer till Expressen. 

 

Bilaga 7 – Politism 

På lördagskvällen var det, som vanligt, Melodifestivalen. 

Ett årligt lättunderhållningsprogram som upptar större delen av Sveriges februari/mars, så 

man slipper tänka på hur långt det är tills våren kommer, vilket brukar vara runt midsommar. 

Att ha ett program som engagerar så många människor under en tid när världen faktiskt 

brinner, fick de inblandade att lägga in en pausunderhållning som lite snällt kan tolkas som ett 

försök att skapa lite vi-bryr-oss-känsla hos tittarna medan de ägnade sig åt sitt viktiga uppdrag 

att rösta fram i stort sett alla bidrag till final. Därför sjöngs tre folkvisor på arabiska, hebreiska 

och samiska, samt nationalsången (på svenska). 

Nationalsången innehöll en liten twist – ett av orden hade ändrats så att man istället sjöng ”jag 

vill leva jag vill dö på JORDEN” i stället för i Norden. 

Nu lever vi dock också i en tid när ett underhållningsprogram i svensk TV inte kan komma 

undan med sådana UPPENBARA försök till förnedring av det svenska folket Flashback. 

Här är därför en liten lista på topp 3 av de många, många, många, många, många 

reaktionerna på Nationalsångsgate under lördagskvällen. Så att vi aldrig glömmer. 

Nr 3. SIEWERT ÖHOLM: MELLON ÄR INTE FÖR DIG! 



 

 

 

 

Siewert Öholm, säger ni. Han har väl aaaldrig skrivit något negativt om Melodifestivalen 

tidigare? Låt oss ta det från början. Ivar Arpi, ledarskribent på SvD, var tidigt ute och 

kritiserade SVT för sitt kommande tilltag, långt innan det ens hade sänts. 

 

Han skrev sen även ett inlägg på Facebook om samma sak, att SVT:s ordbyte innebär att man 

vill avskaffa nationen. Här kan ni se 1/3 av ordbyte-inlägget. (Det är för långt för att 

screencappa i en bild. Men de övriga 2/3 fortsätter i ungefär samma stil.) 

http://www.politism.se/content/uploads/2016/02/CcPrxXKW0AAS3UY.jpglarge.jpg
http://www.politism.se/content/uploads/2016/02/ia1.png


 

 

 

 

Kommentarsfältet fylldes snabbt av hyllningar, och det är bland dem som vi hittar vår 

tredjeprisvinnare av topp 3-reaktionerna. Siewert Öholm kommenterade nämligen så här (jo, 

det är hans riktiga profil): 

 

Detta knep tredjeplatsen enbart för att jag nog aldrig blivit sugen på att se Melodifestivalen 

mer än jag blev när jag läste det. 

https://www.facebook.com/ivar.arpi/posts/10153292858481218?comment_id=10153292912606218&comment_tracking=
http://www.politism.se/content/uploads/2016/02/ia.png
http://www.politism.se/content/uploads/2016/02/so.png


 

 

 

NR 2. TINO SANANDAJI: BLA BLA BLA GEORGE ORWELL! 

 

Den som utan tvekan skrivit mest om ordbytet i Mello de senaste 24 timmarna är högerns 

favoritnationalekonom och debattör Tino Sanandaji. På Facebook beskriver han hur hela 

norden-jorden-gate för några år sen hade skrattats ut som en ”konspirationsteori,” och 

fortsätter sedan att bygga just en sådan teori om varför SVT alltså bytte ut ett ord i 

nationalsången. Han kommer fram till att syftet var att förnedra. Demonstrera sin makt. 

Förvandla Sverige till ett ”arabland.” ALIENS! 

https://www.facebook.com/tino.sanandaji
http://www.politism.se/content/uploads/2016/02/CcP6VYwWEAAazEp.jpglarge.jpg


 

 

 

 

NR 1. FLASHBACK. ‘NOUGH SAID. 

 

Jag vet vad du tänker, inget kan väl slå nummer 2 och Teh Crazy som är det efterföljande 

kommentarsfältet till Sanandajis inlägg, men du har fel. Du glömde Flashback. En del av det 

som skrivs i denna tråd är omöjligt att återge eftersom det handlar om att döda programledare 

https://www.flashback.org/t2691607
http://www.politism.se/content/uploads/2016/02/ts.png
http://www.politism.se/content/uploads/2016/02/pitchforks-torches-mob.jpg


 

 

 

och sånt, men i övrigt är det ett fullständigt delicious haveri av ”låt oss tåga mot riksdagen 

med yxor” och diverse versioner av Sanandajis arabland. Bäst sammanfattas nog ändå tråden, 

såväl som hela won’t-somebody-think-of-the-nationalsång-gate, av denna kommentar: 

 

 

Bilaga 8 – Nordfront 

KULTURMARXISM. Melodifestivalen skändade Sveriges nationalsång genom att 

ändra texten och blanda upp låten med sånger på främmande språk. 

Under lördagskvällen utsattes svenska folket för en stor dos kulturmarxistisk propaganda när 

SVT i Melodifestivalen skändade nationalsången. Judinnan Sarah Dawn Finer och 

araben Gina Dirawi som är programledare för Melodifestivalen framförde som en mellanakt 

en egen variant av Sveriges nationalsång. Den mångkulturella låten kallades ”Hela Sveriges 

sång” och innehöll förutom nationalsången sång på hebreiska och arabiska samt jojkande av 

den colombianske fejk-samen Jon Henrik Fjällgren. Den kulturella våldtäkten avslutades 

med att nationalsångens lyrik hade ändrats från ”jag vill leva, jag vill dö i Norden” till den 

totalt meningslösa frasen ”jag vill leva, jag vill dö på jorden”. 

Dirawi som förra året agerade SVT-värd på den hednisk-kristna julaftonen sa i programmet 

att hon var glad över att ”alla får vara med” i Melodifestivalen och berättade att det genom 

åren har framförts låtar på samiska, serbiska, grekiska, spanska, arabiska, afrikanska lingala 

och swahili. 

- Vi i det här landet har en massa olika rötter och ursprung och det är det som 

gemensamt skapar vår kultur, sa Down Finer. 

Tidigare i programmet sa artisten Martin Stenmark till Dirawi att han trodde att de skulle 

diskutera August Strindberg och dennes bok Hemsöborna när Dirawi skämtsamt flörtade 

med den manlige artisten. Dirawis svar blev då att hon inte visste vad Strindberg och 

http://www.svtplay.se/video/6497313/melodifestivalen-2016/melodifestivalen-2016-deltavling-4-27-02-20-00
http://www.politism.se/content/uploads/2016/02/flash.png


 

 

 

Hemsöborna är för något, vilket visar vilken bristande kunskap hon har om den svenska 

kulturen och historien. 

Alldeles innan framförandet av ”Hela Sveriges sång” hade också Jonas Gardell hållit låda, 

som en sorts uppvärmning inför det stora PK-jippot. 


