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Sammanfattning
Denna kandidatuppsats undersöker och analyserar vilken typ av kritik Gina Dirawi och SVT fått
på Facebook i samband med mellanakten i den fjärde deltävlingen av Melodifestivalen där den
svenska nationalsångens text ändrades från “jag vill leva jag vill dö i norden” till “jag vill dö…
på jorden” och ett par svenska folkvisor översattes till arabiska och hebreiska.

Detta genom en tvådelad analys med en kvantitativ innehållsanalys följt av en kvalitativ
textanalys på Aftonbladet, Expressen och Göteborgs-Postens Facebooksidor för att hitta teman i
kommentarsfältens kritik mot Gina Dirawi och SVT, uppsatsen har fokuserat på ideologiska och
intersektionella aspekter. Utöver dessa begrepp så har även diskurs, identitet, genus och etnicitetteorier använts för att analysera materialet. Studien har visat att kritiken i grund och botten
handlar om en rädsla för att förlora den svenska nationaliteten och att det som många idag anser
vara svenskt, är på väg att förändras till något nytt och skrämmande. Det finns även en
övergripande konspiratorisk teori om Sveriges Television och vilka budskap dem förmedlar.

En liten del kommentarer som väljer att rikta kritik mot tidningarnas rapportering kring
händelsen, samt mot andra personer i kommentarsfälten. De positiva kommentarerna som finns är
underrepresenterande och handlar ofta om att Gina Dirawi gjort ett bra arbete.
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Abstract
This bachelor thesis analyzes the type of criticism the TV-hostess Gina Dirawi and Sveriges
Television has received on Facebook concerning the intermission of the TV-broadcast of the
swedish television show Melodifestivalen where the Swedish national anthems lyrics was
changed from “I want to live and die in the north” to “I want to live and die on the earth” and a
couple of folksongs where translated from Swedish to Hebrew and Arabic.

The thesis was executed with a two-part analysis consisting of a quantitative content analysis
followed by a qualitative text analysis on Aftonbladet, Expressen and Göteborgs-Postens
Facebook pages to find different themes in the criticism of the host Gina Dirawi and the Swedish
television network SVT, this thesis focused on both the ideology and intersectionality
perspectives. In addition to these perspectives, terories about discourse, identity, gender and
ethnicity have been used to analyse the selected material. The study has showed that the criticism
is based on a fear of the Swedish national identity disappearing and changing. Also that there are
some conspiratorial theories surrounding the Swedish public service television network Sveriges
Television.

There is also a small collection of comments that focuses on critizing the media coverage of the
performance and other commenters. The positive comments are underrepresented, and often
focuses on the quality of the performance from Gina Dirawi or criticize the more negative
commenters who should focus on more important events around the world.
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1. Inledning
Mångfald och representationen av andra kulturer än den traditionellt svenska har alltid mötts av
blandade reaktioner i media. Många tycker det är bra att låta andra kulturer ta plats i det
offentliga rummet medan andra är mer kritiska och rädda att förlora och förstöra något som dem
vill värna om och bevara som absolut svenskt. I den fjärde deltävlingen av Melodifestivalen 2016
så gjorde Sveriges Television ett försök att göra ett njutbart och bombastiskt nummer som hyllar
alla Sveriges olika kulturer och medborgare genom att låta två programledare med utländska
rötter sjunga svenska folkvisor översatta till arabiska och hebreiska. Dessutom framfördes en
version av den svenska nationalsången där texten “ Jag vill leva jag vill dö i norden” bytts ut till
“Jag vill leva jag vill dö på jorden”. Detta nummer upprörde väldigt många människor runt om i
Sverige och engagerade flera personer att dela med sig av sina åsikter på Facebook.

Denna uppsats kommer att analysera och diskutera kritiken som riktats emot Melodifestivalens
programledare Gina Dirawi och hur hon och Sveriges Television har kritiserats i
kommentarsfälten på Expressen, Aftonbladet och Göteborgs-Postens Facebooksidor. Uppsatsen
kommer att analysera de olika teman av kritik som finns i kommentarsfälten och på vilket sätt
kritiken är formad. Detta genom att analysera artiklarna och kommentarerna ifrån ett ideologiskt
och intersektionellt perspektiv. Analysen kommer även till viss del att belysa nationell identitet
och begreppen genus och etnicitet i kommentarerna.

Analysen kommer genomföras utifrån en tvådelad analysmetod bestående, först, av en textanalys
av artiklarna som publicerats på Expressen, Aftonbladet och Göteborgs-Postens Facebooksidor.
Därefter en kvalitativ textanalys av Facebook-kommentarerna på dessa artiklar. Det ligger i
vetenskapens intresse att undersöka hur människor använder Facebook i syftet att kritisera
offentliga personer och tillskriva dessa en identitet. Samtidigt så undersöker denna studie också
hur public service-instansen kritiseras för att ta politiska ställningstagande.

1.1 Bakgrund
Den 27 februari 2016 så sändes den fjärde deltävlingen av svenska schlagerfestivalen 2016 ifrån
Gavlerinken i Gävle. I mellanakten av programmet så sjöng programledarna Gina Dirawi och
Sarah Dawn Finer ett musikaliskt nummer som innehöll en ändrad version av den svenska
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nationalsången. I låttexten hade stycket “Jag vill leva jag vill dö i norden” ändrats till “Jag vill
leva jag vill dö på jorden”.

Musiknumret innehöll även andra svenska folkvisor som översatts till arabiska och hebreiska för
att spegla programledarnas etniska ursprung. Gina Dirawi och Sarah Dawn Finers insatser har
både hyllats och kritiserats i sociala medier.

Den här uppsatsen kommer att fokusera på kritiken som är riktad mot Gina Dirawi och SVT i
Expressen, Aftonbladet och Göteborgs-Postens Facebooksidors tillhörande kommentarsfält. Det
här är inte första gången som Gina Dirawi blivit kritiserad för sitt ursprung efter ett tvframträdande i SVT. Bara några månader innan Melodifestivalen blev hon kritiserad för sitt
islamska ursprung när hon var värd för julfirandet i Sveriges Television. Något som många tyckte
var ett enormt påhopp på firandet av den traditionellt kristna högtiden och den anrika svenska tvtraditionen.

En annan lika anrik svensk tradition är kanske själva kanalen som sände dessa program, public
service-företaget Sveriges Television. SVT är ett licensfinansierat företag som har i uppdrag att
vara ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst. Dem gör detta genom att följa 5 olika
punkter.


SVT:s uppdrag är att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via tv, webb och andra
publiceringsformer



SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och
kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund.



SVT speglar och finns i hela landet.



SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i
samhället.



SVT ska vara opartiskt och sakligt.

(Hämtat 22/4 - 16 från http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/det-har-ar-public-service)

Utifrån dessa punkter är det därför även intressant att se hur personerna i kommentarsfälten
ifrågasätter SVT och deras public serviceuppdrag, då många skriver att de exempelvis ska
bojkotta kanalen och TV-licensen.
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2. Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är att undersöka kritiken som Gina Dirawi och Sveriges Television fått i
Expressen, Aftonbladet och Göteborgs-Postens Facebooksidors tillhörande kommentarsfält. I och
med den ändrade nationalsången som framfördes i den fjärde deltävlingen av Melodifestivalen.
Detta genom att undersöka artiklarna och kommentarsfälten utifrån ett ideologiskt och
intersektionellt perspektiv.
● Vilka diskussioner framgår i Expressen, Aftonbladet och Göteborgs-Postens artiklar?
● Följer artiklarnas specifika kommentarsfält den diskussion som förs i artiklarna?
● Vilka teman finns i artiklarnas kommentarsfält?
● Vad riktar sig kritiken i dessa teman mot?
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3. Tidigare forskning
För att få en så bred bild som möjligt har detta stycke om tidigare forskning valt att lyfta fram
forskning som behandlar flera olika områden. Dessa områden är näthat, kvinnors etnicitet i
media, attityd till invandring, kommentarsfält och public service. Alla dessa områden är på ett
eller annat sätt relevanta att använda i relation till analysen.

3.1 Näthat
Mycket av de kommentarer som valts ut för analys skulle kunna klassificeras som näthat,
antingen mot Melodifestivalens programledare eller mot kanalen som sände den kontroversiella
mellanakten.

Anna-Karin Nyberg och Mikael Wiberg på institutionen för informatik på Umeå universitet har i
sin artikel Sociala medier - ett nät av härskartekniker (2015) undersökt och beskrivit hur
härskarteknikerna är utformade och tar sig uttryck på sociala medier.
● osynliggörande
● förlöjligande
● undanhållande av information
● dubbel bestraffning
●

påförande av skuld och skam

● våld och hot om våld
● objektifiering

Genom en empirisk studie tar Nyberg & Wiberg (2015) reda på hur olika människor gör för att
försöka undvika härskartekniker på internet. I sociala medier kan härskartekniker användas på ett
väldigt medvetet sätt för att förhöja sin position i det sociala rummet, men härskartekniker kan
också användas på mindre medvetna sätt. De olika härskarteknikerna kan komma till uttryck i en
snabb kommentar, en gest eller bara en för lång konstpaus som fullständigt omdefinierar det
sociala rummet, samspelet och kommunikationen. Således skapas nya maktrelationer på den
digitala arenan som är sociala medier.
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Nyberg och Wibergs (2015) forskning är väldigt relevant att använda sig av för att undersöka
vilken typ av härskartekniker och näthat som har används mot Gina Dirawi och SVT i
kommentarsfälten på dem artiklarna som har valts ut till analysen.

3.2 Kvinnors etnicitet i media
För att bättre förstå hur genus och etnicitet representeras i tv-mediet så använder denna uppsats
sig av forskaren Mary Thompsons artikel Learn something from this! (2010). I sin artikel så har
Thompson (Ibid) analyserat realityserien Americas next top model för att se hur de olika
deltagarnas etnicitet påverkar deras framgång i programmet och hur deltagarna i programmet kan
välja att skapa/framhäva sin egen etnicitet.

Studien handlar bland annat om att framhäva varje deltagares unika drag och de unika drag som
oftast förs fram är deltagarnas ursprung och hudfärg. Thompson (2010) skriver om hur deltagarna
blir uppmuntrade av domarna att älska sig själva och omfamna sin etnicitet, ifall deltagarna inte
väljer att omfamna sin etnicitet så har dem en större chans att bli utröstade från tävlingen.
Exempelvis så beskriver Thompson (Ibid) att en av deltagarna, April, med japanskt ursprung inte
har valt att omfamna sitt japanska ursprung och identifierar sig själv som amerikan istället för
asian-american. April blev då utröstad ur tävlingen för att inte ha någon unik personlighet.

Samtidigt som deltagarna blir anklagade för att inte omfamna sitt kulturella ursprung så kan vissa
av deltagarna omfamna sitt ursprung för mycket och vara för etniska. Ett exempel på detta är när
en av seriens deltagare Sara, med persiskt ursprung, blev ombedd att dansa i en rap-video. Hon
blev senare eliminerad från tävlingen efter att en av domarna tyckte att det såg ut som att hon
magdansade.

Det som Thompson (2010) kommer fram till i sin studie är att kvinnor med annat etniskt
ursprung har väldigt svårt att framhäva sin etnicitet på ett lagom sätt, det får inte vara för tamt
eller för utmanande. Och att etnicitet presenteras som ett val för deltagarna som strategiskt kan
användas eller hämmas beroende på situationen. Om man kopplar detta till kritiken som är riktad
emot Gina Dirawi så skulle man kunna säga att hon valt att omfamna sin etnicitet genom att
sjunga en svensk folkvisa på arabiska, något som kan ha gått över gränsen för
kommentarsförfattare som tycker att hon spelar för mycket på sitt kulturella ursprung. Och att
detta ursprung kan ses som ett aktivt val från hennes sida.
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3.3 Attityd till invandring
Matthew Creighthon (2015) skriver i sin artikel Prominience and exclusivity: Identity and
opposition to immigration in a multinational context om identitetsteorier och att attityden till
invandring oftast är baserad på till vilken grad som individen själv ställer sig till sin egen
nationalitet. Detta har Creighton (Ibid) gjort genom att genomföra en kvantitativ studie på hur
vissa medborgare i den spanska provinsen Katalonien ställer sig till invandring i Europa.
Eftersom medborgarna i Katalonien både kan identifiera sig med den spanska nationaliteten och
den katalanska. Studien undersöker hur pass stor tillhörighet individen känner till sin egen
nationalitet och ifall en exklusiv nationell identitet påverkar synen på invandring till EU-länder,
eller ifall en dubbel nationell identitet (Såsom katalanerna eller t.ex. länder som Skottland och
Nordirland) påverkar ens syn på invandring. I artikeln så beskriver Creighton (Ibid) att
invandring är ett stort och oroväckande problem hos många européer.
“Imigration is a core concern of citizens of the European community” (Creighton, 2015. s. 458)
Invandringen har genom tid fått en stämpel över att påverka det politiska landskapen i EU och
samtidigt har också människor i Europa blivit mer ifrågasättande till invandringen. Den här typen
av invandrarkritik kan vara nyttig att använda sig av i samband med uppsatsen då många av
kommentarsförfattarna ställer sig kritiska till Gina Dirawi och hennes invandrarbakgrund.

3.4 Kommentarsfält
I och med analysen av kommentarsfälten på Facebook faller det både naturligt och relevant att
använda sig av tidigare forskning kring kommentarsfält. Todd Graham (2013) skriver i sin artikel
talking back but is anyone listening? om hur kommentarsfält används på nyhetssidor och
möjligheten som kommentarsfält skapar för en öppen diskussion mellan journalister och läsare.
Graham (Ibid) menar att potentialen för att skapa en plattform för demokrati och diskussion i
kommentarsfält kan ses som oändlig.

Graham (2013) analyserade kommentarsfälten på The Guardian och The Observers hemsidor, där
han genom ett kodschema undersökte i vilken grad läsarna valde att interagera med andra läsare
och journalister. Detta för att se om kommentarerna handlade om att läsarna ville ställa frågor till
journalisten eller om dem ville föra fram egna åsikter. Till sist undersöktes också i vilken grad en
kommentar kunde lyfta nya insikter eller vinklar på ämnet. Utifrån detta kodschema kunde
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Graham (Ibid) ta fram att kommentarsfält kunde användas på fyra olika sätt. Som en plattform för
debatt, en plattform för att samla information, en plattform för att ifrågasätta journalisten genom
källor eller en plattform för att rent av skriva hatiska kommentarer mot journalisterna eller andra
användare.

Även om många av kommentarerna var väldigt negativt laddade så skriver också Graham (2013)
att bland myllret av hat fanns det även vissa positiva kommentarer riktade mot både journalister
och andra användares åsikter.

Detta är en intressant artikel som på många sätt liknar materialet som uppsatsen kommer att
behandla. Där många av kommentarerna riktar sitt hat mot Gina Dirawi men också andra
användare i kommentarsfälten. Många av kommentarerna som skrivits på artiklarna är inte bara
kritiska mot Gina Dirawi utan även mot hennes arbetsgivare SVT. I kommentarerna så anklagas
Sveriges Television för att ha en utsatt politiskt-korrekt vänsteragenda som dem försöker
förmedla genom att tillåta den förändrade nationalsången.

3.5 Public Service
José M García de Madariaga, María Lamuedra Graván och Fernando Tucho Fernández (2013)
har skrivit forskningsartikeln Challenges to public service news programmes in Spain:
Professionals and viewers’ discourses wavering between institutional reform and counter-reform.
I studien så utför forskarna en undersökning för att analysera vilka uppfattningar spansk public
service, kommersiella kanaler i Spanien och det spanska folket har på utmaningarna som uppstår
i och med public service-tv. De utmaningarna som M García de Madariaga et. al, (Ibid)
identifierade var:
● Självständighet från staten
● Pluralism och jobb med politisk och social mångfald
● Att ha medborgaren i fokus
● Skilja sig ifrån kommersiella kanaler
Den här studien går att direkt koppla till det svenska public service företaget SVT. Det är just
punkten om politisk och social mångfald som är relevant för denna uppsats. Det spanska public
service-företaget TVE säger själva att eftersom de är självständiga från sin stat så har dem lättare
11

att kunna representera olika politiska ideologier i sina program och nyhetshantering. TVE har
genom detta fått väldigt lite kritik ifrån sina tittare, som inte tycker det finns någon politisk
agenda som reproduceras i deras programutbud.

Facebook-kommentarerna som kritiserar SVT och Gina Dirawi skulle alltså enligt den här
studien kunna vara ett första tecken på att vi i Sverige inte har lika stor tilltro till våra public
service-instanser som andra länder i Europa har till sina public service-instanser.

Dessa studier och de teorier som följer i nästkommande stycke kommer ligga till grund för att
kunna analysera materialet på ett vetenskapligt och korrekt sätt.
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4. Teori
För att genomföra denna studie behövs en sammankoppling till teorier som bidrar till att kunna
svara på de syfte och frågeställningar som ska besvaras i analysen. Nedan kommer en förklaring
av de teorier och begrepp som används och anses vara mest intressanta och relevanta för studien.
Inledningsvis handlar det om begreppen ideologi, sammanställt av Storey (2009), samt diskurs
som diskuterat av Winther Jørgensen, Phillips (2000). Då dessa två begrepp är väldigt nära
besläktade med varandra kommer dem att skrivas under samma rubrik. Vidare kommer det gå in
på teorier intersektionalitet som skrivits av De los Reyes & Mulinari (2005) som i denna uppsats
kommer lyfta fram genus och etnicitet som centrala begrepp. Detta kommer göras i kombination
med Millers (1995) identitetsbegreppet om nationell identitet.

4.1 Ideologi och diskurs
Ideologi och diskursbegreppen är två väldigt lika begrepp som ofta kan kopplas samman med
varandra då de båda handlar om en överenskommelse inom diverse sociala områden. Symbiosen
som dessa begrepp lever i skapar ett intressant sätt att undersöka och analysera materialet på, för
att se huruvida de ideologiska och diskursiva förhållandena arbetar tillsammans och emot
varandra.

Det ska dock tilläggas att ideologi och diskurs inte är synonymer med varandra, då en diskurs
beskrivs som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Lousie
Phillips, 2000. s. 7) samtidigt som ideologibegreppet som beskrivs av Louis Althusser handlar det
om en påhittad bild av verkligheten och något som människor i samhället förhåller sig till och
anser vara det normala och rätta (Storey, 2009). En ideologi är alltså inte ett fysiskt ting att
förhålla sig till utan en slags inbillad verklighet, samtidigt som diskursen alltså kan innefatta
fysiska attribut för att förstå världen. Därmed är det intressant att använda båda begreppen för att
se hur människor förstår verkligheten och världen via både den påhittade ideologiska
verkligheten och den fysiska diskursiva världen.

En diskurs är, likt ideologin, en överenskommelse om vilka tankar som råder inom olika områden
i samhället och eftersom samhället är uppdelat i flera grupper av människor finns det därmed
också flera ideologiska tankesätt och diskurser som förs. När flera ideologier och diskurser finns
så skapas också möjligheten för fler konflikter att uppstå, då man kan förhålla sig till flera
ideologier samtidigt. I alla dessa finns det enskilda regler och restriktioner om vad som är rätt och
13

vad som är fel (Storey, 2009). Marianne Winther Jørgensen och Lousie Phillips (2000) tar upp
den nationella diskursen och exklusionsmekanism som medföljer den. När man studerar och
diskuterar den svenska diskursen, som innefattar tecken så som vit hudfärg och specifika för- och
efternamn, så följer Gina Dirawi inte den specifika diskursen. Med en alternativ etnisk bakgrund
och ett till synes väldigt icke-svenskt namn exkluderas Gina Dirawi från den svenska
nationalitetsdiskurs som tenderar att florerar i kommentarsfälten och skapar en motsättning till
vad som många kommentarsförfattare anser vara de rätta attributen och tecknen (Winther
Jørgensen & Lousie Phillips, Ibid).

Utifrån ett ideologiskt perspektiv kan man säga att en rådande ideologi bestäms utifrån styrande
klasser i samhället. Genom detta skapas ett ifrågasättande av SVT som en påstådd styrande
klassinstans, Fiske (1997) skriver; “All kunskap är klassrelaterad; den bär med sig sin
klasstillhörighet och verkar så att den gynnar den klassens intresse” (s. 228)

I och med att SVT kan ses som en ideologisk statsapparat (ISA) (Storey, 2009), alltså något som
upprätthåller och reproducerar en ideologi och därmed vill gynna sitt intresse. Det är just detta
som ifrågasätts av kommentarsförfattarna då många anser att SVT sprider en så kallad PKvänster propaganda av eget intresse för att låta en mångfald i samhället frodas. Här sker det alltså
ett politiskt ideologiskt ifrågasättande av många kommentarsförfattare som ifrågasätter SVT och
public service påstådda politiska obundenhet.

Det sker då en krock med kritiken som SVT får utstå genom att dem bidrar till en ökad mångfald,
som i mångas ögon anses vara ett politiskt ställningstagande istället för en värdegrund. Många
kommentarsförfattare anser alltså att SVT borde agera mer enligt public service grunder men
samtidigt motsäger dem sig utvecklingen och involveringen av andra personer än dem som passar
in i den svenska nationalitetsdiskursen (Winther Jørgensen & Lousie Phillips, 2000).

Public service kan dock ses som mycket mer än en ideologisk statsapparat. Samtidigt som public
service har i uppdrag att vara folkbildande och stå i allmänhetens tjänst, så görs det även program
som är till för att underhålla och Melodifestivalen kan definitivt räknas in under denna kategori.
Det uppstår också då ett problem när public service-kanaler gör underhållningsprogram som
konkurrerar med den typen av program som sänds i kommersiella kanaler. Eftersom public
service är licensfinansierat och inte är beroende av reklamintäkter och tittarsiffror för att göra
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sina program. Tittarna kan då ställa andra kvar på att programmen ska innehålla vissa
folkbildande element och inte bara vara renodlade underhållningsprogram.

4.2 Intersektionalitet och identitet med fokus på genus & etnicitet
Intersektionalitetsbegreppet handlar om att studera maktrelationer där man inte kan reducera en
fråga till att endast kretsa kring ett specifikt attribut. Exempel på några av dessa attribut kan vara
kön, etnicitet eller klass (De los Reyes & Mulinari, 2005). Gina Dirawi är ett bra exempel där
teorin om intersektionalitet tillämpas då kritiken som finns i kommentarsfälten väljer att inte
fokusera på enbart ett av hennes alla attribut. Det kan handla om att kritisera henne både för att
vara kvinna och muslim eller att hon har palestinsk bakgrund och samtidigt anses hon finnas i en
högre samhällsklass genom hennes yrke som programledare på SVT.

De los Reyes & Mulinari (2005) lyfter en dialog mellan Etienne Balibar och Immanuel
Wallerstein som handlar om ras, klass och nation. Där hävdas det att “ras- och könsmässiga
skillnader har kommit att ersätta traditionella klasskillnader” (s. 29). Ställer man detta uttalande i
kontrast till den typ av kritik Gina Dirawi får utstå i kommentarsfält på artiklarnas Facebooksidor, sker det en motsägelse. Balibar och Wallerstein hävdar alltså att klasskillnader inte längre
existerar då ras och kön har tagit över att vara den tydligaste fördelningen av människor. Gina
Dirawi får dock utstå kritik som fokuserar både på hennes ras, kön och klasstillhörighet. Alltså är
begreppet intersektionalitet väl vedertaget i samband med kritiken mot Gina Dirawi.

Gina Dirawis kön och etnicitet är båda väldigt betydelsefulla i skapandet av hennes identitet och
den typen av kritik som hon utsätts för i kommentarsfälten på artiklarnas Facebook-sidor.
Identitetsbegreppet används i ens vardag för att enkelt kunna placera människor i diverse fack för
att enklare kunna förstå dem. Detta sker ofta med en dominerande skillnad och likhet-mentalitet
(Hammarén & Johansson, 2009.) I samhället finns det en förmodan om att individer ska tillhöra
en viss grupp. Detta kan ske genom att dela in människor i olika kategorier; man eller kvinna,
gammal alternativt ung, politisk tillhörighet, utbildningsnivå eller om man är svensk alternativt
invandrare. Precis som Hammarén & Johansson skriver “för enkelhetens skull vill vi kunna
kategorisera och katalogisera människor.” (Ibid s.9).
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Genus är en viktig faktor att undersöka när Gina Dirawis identitet skapas och kritiseras, genus är
en social konstruktion om hur en kvinna ska se ut och bete sig (Jarlbro, 2013). I Gina Dirawis fall
handlar det om hur hon motsäger den sociala konstruktionen om hur en svensk programledare ska
se ut i och med hennes icke-svenska utseende och namn. Samtidigt går hon också emot den
sociala konstruktionen av att kvinnor ska stå i bakgrunden och inte alltid ta så mycket plats. I
Melodifestivalen tar Gina Dirawi som programledare mest plats av alla, ibland till och med mer
än artisterna själva enligt kommentarsförfattarna, och detta ses därmed som ett problem hos
många. Samtidigt visar David Gauntletts (2008) forskning på kvinnlig litteraturs påverkan på den
kvinnliga självbilden, att både litteraturen och den kvinnliga självbilden har förändrats. Från att i
början av 1900-talet framhäva att kvinnor inte ska ta så stor plats i det offentliga rummet och vara
mer beroende av sina makar för att kunna vara relevanta i samhället, till att idag uppmana
kvinnor att tar mer plats och framhäva sin egen självständighet.

Idealet om hur människor ska se ut och bete sig är inte enbart begränsat till deras genus, utan
också deras etniska bakgrund och tillhörighet. Gina Dirawi har palestinska rötter och får då, som
tidigare beskrivet, utstå kritik både för att hon har palestinskt bakgrund och är kvinna. Gunilla
Hultén (2009) skriver om hur svenskhet och människor med invandrarbakgrund behandlas i
media. Hultén (Ibid) gör detta genom att jämföra fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović med en
annan fotbollsspelare Kim Källström. Där Ibrahimović i ena stunden framställs som en hjälte och
ett praktexempel för lyckat integration och i en annan stund kan han beskrivas som avvikande,
och som ett hot mot svenskheten. Till skillnad från Källström som endast benämns som en
idrottshjälte och aldrig som ett hot mot svenskheten. Detta visar på att människor med
invandrarbakgrund i ena stunden kan hyllas för sina insatser när dem representerarar Sverige och
i andra stunden så kan deras svenska identitet fråntas dem.

Detta leder in på teorin om den nationella identitet som Miller (1995) skriver om och hur
begreppet nationell identitet egentligen inte finns utan att begreppet endast är skapat av individen
själv. Det är alltså upp till var och en, att urskilja till vilken nivå man identifierar sig med den
valda nationen (Miller, Ibid). Nationstillhörighet beskriv också av Hammarén & Johansson
(2009), “i vissa lägen har nationstillhörighet en sammansvetsande och emotionell betydelse” (s.
38). Detta reflekteras starkt i kommentarsfälten då många ser en stark koppling till Sverige som
nation och anser det vara kränkande att en icke-svensk person etablerar sig på deras arena.
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Precis som att Berglez & Olausson (2009) beskriver att en nationell identitet har blivit en egen
ideologi och att denna reproduceras av media gång på gång. Genom reproduceringen skapas ett vi
och ett dem, där vi är svenskarna och dem är alla andra. Problemet är då uppenbart och med den
nationella identiteten kommer en exkludering av minoriteter i samhället, ofta baserat på etnicitet
och ursprung (Berglez & Olausson, Ibid).
Exkluderingen av minoriteter och skapandet av den svenska nationaliteten är också något som
bekräftas av Gripsrud (2011)
“Oavsett var vi bor i Sverige så kan alla svenskar samma sånger och pratar och skriver på
svenska, vilket innebär att vi kan göra oss förstådda och har något gemensamt med alla som
bor i vårt land. Denna gemenskap har under det senaste halvseklet dagligen bekräftats och
förstärkts av institutioner som Sveriges Radio och Sveriges Television, som når de flesta
med gemensam information och underhållning”. (s. 21).
I och med Melodifestivalen skapas alltså en svenskhetsstämpel som svenska personer kan känna
tillhörighet till, medan dem som inte identifieras som svenskar blir exkluderade.
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5. Metod och material
5.1 Kvantitativ innehållsanalys
En kvantitativ innehållsanalys tillämpas bra för att ta fram förekomsten och frekvensen av olika
kategorier eller teman i ett material (Esasiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). En
klassisk kvantitativ innehållsanalys inom media- och kommunikationsvetenskapen kan
exempelvis handla om att räkna antalet kvinnliga nyhetsankare kontra manliga nyhetsankare i
nyhetssändningar från ett valfritt mediebolag. Där får man väldigt konkreta siffror som man
sedan kan lyfta för att påvisa sin tes eller idé. Det finns dock en generell uppfattning och
problemformulering kring den kvantitativa metoden. Det handlar om att till skillnad från den
kvalitativa metoden så räknar man endast på material istället för att analysera och tolka det (Ibid).
Materialet undersöks alltså inte på djupet utan man tillämpar endast kodscheman för att räkna på
fasta variabler. Denna kritik och problematisering gör att den kvantitativa metoden ofta anses
som något enklare i sitt utförande och inte lika djupgående som exempelvis en kvalitativ
innehållsanalys. För att få fram och kunna sortera ut materialet kommer därför en kvantitativ
innehållsanalys att tillämpas på uppsatsens material.

5.2 Kvalitativ textanalys
Den kvalitativa metoden kan liknas som en direkt motsats till den kvantitativa då exempelvis den
kvalitativa textanalysen beskrivs som att ”ta fram det västenliga innehållet genom noggrann
läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår” (Esaiasson, et al., 2012. s.210).
Innehållets relevans och betydelse kan inom den kvalitativa metoden kartläggas genom det
tillvägagångssättet som beskrivs i Metodpraktikan (Ibid);
”Det handlar om att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och se efter om texten, eller man
själv, kan besvara dessa frågor. Frågorna handlar ofta om hur argumentationskedjan ser ut:
Vilken är textens poäng? Stöds poängen av det som sägs? Vilka är egentligen argumenten
och på vilka premisser vilar slutsatserna?” (Ibid s.210).

För att besvara de ovanstående frågorna kan man använda sig av den kritiskt granskande typen av
textanalys. Detta tillvägagångssätt är illustrerat på bilden nedan;
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Att kritiskt granska ett material, eller en text, handlar om att använda sig av tre olika
förgreningar. Idékritik, ideologikritik och diskurskritik. Idékritisk analys handlar om att se till i
vilken omfattning ett argument ställer sig till de normer och diskurser som finns i samhället.
Ideologikritiken analyserar syftet med ”att lyfta fram de samhälleliga konflikterna som
återspeglas i en given text” (Esaiasson, et al., 2012. s.212) och diskurskritiken handlar om att se
maktförhållanden och hur dessa formar en verklighet.

I analysen kommer fokus främst ligga på förgreningen idékritik för att lyfta fram de argument
som förs i kommentarsfälten. Utöver detta kommer även den ideologikritiska förgreningen att
användas i en mindre utsträckning för att knyta an till de ideologiska antaganden som tas i
kommentarsfälten. Diskurskritiken kommer inte att belysas i analysen.

Det ska också tilläggas att den mänskliga faktorn spelar en stor roll i de olika
analysförgreningarna då det är svårt för författaren att ställa sig utanför sin egen ideologi och
subjektivt studera ett material. Därmed blir detta en stor problematisering av den kvalitativa
metoden (Esaiasson, et al, 2012). För att kunna analysera materialet på djupet tillsammans med
de valda teorierna kommer därför en kvalitativ kritisk textanalys att tillämpas på materialet.

5.3 Motivering till valet av metoder och problematisering
Dessa två metoder och tillvägagångssätt har valts för att de kompletterar varandra bra i en studie
som denna. Den kvantitativa innehållsanalysen kommer ge oss en övergripande bild av materialet
för att kunna urskilja teman och återkommande mönster för att sedan med hjälp av den kvalitativa
textanalysen kunna gå på djupet med vad kommentarerna betyder och menar. Samt vilka idéer,
ideologier och diskurser dem förhåller sig till. De valda teorierna stämmer bra överens med de
punkter som tas upp i den kritiskt granskande textanalysen och skapar därför en relevant
sammankoppling mellan teori och metod.
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Kombinationen av de valda teorierna och metoderna kommer det därför att skapa en stark grund
till analysen som i slutändan kommer kunna svara på frågeställningen. Problematiseringen hos
den kvantitativa metoden neutraliseras med det kompletterande kvalitativa tillvägagångssättet.
Problemet med den mänskliga faktorn inom den kritiska textanalysen kvarstår dock, och går inte
att frångå till hundra procent. Urvalet och kategoriseringen av materialet, som beskrivs i
nästkommande stycke, har skett på ett så objektivt sätt som möjligt, men problemet kvarstår och
måste också därför redovisas för läsaren.

5.4 Material & tillvägagångssätt
Materialet består av fyra stycken artiklar från Expressen Nöje (27/2), Aftonbladet (27/2),
Göteborgs-Posten (26/2) och Expressen Kultur (29/2). Utöver dessa artiklar finns sedan fem
stycken kommentarsfält på tidningarnas respektive Facebook-sidor och dessa utgör tillsammans
med artiklarna hela materialet som kommer att analyseras. Det totala antalet kommentarer som
kategoriserades och analyserades var 966 stycken. Av dessa 966 kommentarer så kom 149
stycken från Aftonbladet, 156 stycken från Göteborgs-Posten, 439 stycken från Expressen, 137
stycken från Expressen Nöje och 85 stycken från Expressen Kultur.

Anledningen till att det finns fem stycken kommentarsfält men bara fyra artiklar är att både
Expressen och Expressen Nöje länkat till samma artikel på sina Facebook-sidor. Även om de
behandlar samma artikel är det helt skilda kommentarsfält och därmed både relevant och
intressant att se vilka möjliga skillnader och likheter som finns. Artikeln och kommentarsfältet
från Expressen kultur, publicerat 29e februari, är med för att se ifall det finns någon markant
skillnad i kritiken som uppkom två dagar efter själva uppträdandet.

Uppsatsen kommer använda sig av en tvåstegsmodell i analysen. Först kommer den kvantitativa
innehållsanalysen att kategorisera kommentarerna. Detta är för att begränsa och sortera ut
irrelevanta kommentarer. Kommentarerna är sorterade efter Facebooks toppkommentarer och är
därmed rangordnade efter antalet gilla-markering och svar på kommentarer. Efter detta kommer
en kvalitativ textanalys att tillämpas på kommentarerna för att analysera och lyfta fram i den
kritik som framgår i kommentarerna.
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I analysdel 1 så har fokus legat på att göra en kvalitativ textanalys av alla artiklar som ingår i
analysen, för att sedan ställas mot diskursen som råder i de olika kommentarsfälten. I denna
analysdel så analyseras kommentarsfältet kopplat till den specifika artikel som fältet tillhör, för
att finna vilka olika diskurser som råder i just det kommentarsfältet. Då kan det sedan redogöras
för hur dem olika kommentarsförfattarna väljer att framställa sin kritik, baserat på
kommentarsfältets rådande diskurs. Till exempel så finns det i kommentarsfälten många liknande
former av kritik eller sanningar att utgå ifrån. Ett sådant exempel är att många av
kommentarsförfattarna utgår ifrån sig själva i Expressen Nöjes kommentarsfält, medan man i till
exempel i Aftonbladets kommentarsfält ofta använder sig av liknelsen mellan Gina Dirawi och
fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović och deras ändrade versioner av nationalsången.

I analysdel 2 så har fokus istället legat på att se övergripande teman i vilken typ av kritik Gina
Dirawi och SVT fått i kommentarsfälten. Till skillnad från analysdel 1 så behandlades inte
kommentarsfälten var för sig utan det skedde en sammanställning av alla kommentarsfält.
Urklippens ursprung ansågs alltså inte vara relevanta, istället så låg det intressanta i att se
kommentarerna som en helhet, och inte flera separata fält. Detta gjordes för att hitta större
överliggande teman av kritik som används i den delen av analysen. När kommentarerna
kategoriserats i teman valdes några representativa kommentarer från kommentarsfälten ut för att
exemplifiera de olika belysta temana.

Innan tematiseringen av kommentarerna i analysdel 2 så krävdes en kategorisering. För att se
huruvida kommentarerna var negativa (-), positiva (+), mediekritiska (-M), kommentarskritiska (K) eller neutrala (O). Den kvantitativa delen började därmed att dela in kommentarerna i fem
olika kategorier. Dessa kategorier behandlades med symboler och deras betydelse är illustrerad i
bilden nedan:

Figur 1

21

Ett problem som uppstod var att kategorierna vi delade in kommentarerna i inte räckte till. Efter
en andra genomgång av kommentarerna framgick det klart att vissa kommentarer behövde
kategoriseras i dubbla kategorier. En kommentar kunde exempelvis alltså vara både positiv och
kritisk mot andra personer i kommentarsfälten. Därför beslutades det att fler kategorier var
tvungna att skapas och resultatet blev då som bilden illustrerar nedan:

Figur 2

Kategoriseringen handlar om att, som tidigare beskrivet, få en mer övergripande bild av
materialet och en faktisk siffra på hur många kommentarer som förekommer i varje kategori. Det
är dock bestämt att kommentarer som handlar om eller är videosvar, svar på andras kommentarer,
svar på borttagna kommentarer, taggningar av andra personer, enbart emojis och kommentarer
bestående av enstaka ord (även om dessa ord har kategoriserats). Dessa kommer tillsammans med
de neutralt kategoriserade kommentarerna att tas bort ur materialet och inte användas i analysen.

Även fast vissa kommentarer behövde delas in i en dubbelkategori så var det antalet
kommentarer ofta väldigt lågt. Fokus i analysen låg därför på de fem ursprungliga
huvudkategorierna.

Problemet som dock uppstod var, som tidigare beskrivet under den kvalitativa metoden, den
mänskliga faktorn i samband med kategoriseringen. Eftersom vi som författare bestämt vilka
kommentarer som anses som exempelvis negativa och positiva så blir självklart slutresultatet
färgat till en viss del. Efter en överläggning och diskussion framgick det dock att detta problem
inte gick att frångå helt. Det fanns en idé om att implementera ett kodschema för att välja ut vilka
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kommentarer som ansågs vara relevanta, men problemet kvarstod då, att det var upp till oss
författare att även där välja vilka variabler som ansågs vara exempelvis positiva kontra negativa.
Vissa kommentarer ansågs dock vara till den grad så pass negativt eller positivt laddade att de
inte gick att kategorisera som annat. Det ansågs därför att andra forskare skulle kunna få ett
liknande resultat med samma material. Kategoriseringen skedde självfallet till så stor del objektiv
som möjligt men det måste fortfarande redogöras till läsarna för problemen som uppstod.
Vissa av kommentarerna kan ha redigerats av användare eller tagits bort av
Expressen/Aftonbladet/Göteborgs-Posten, dessa kommentarer går inte att få tag i och analysen
kommer därför ske utifrån det material som faktiskt fanns att läsa vid hämtningen som skedde
den 3/5-16.

5.5 Validitet/Reliabilitet
Validitet är ett begrepp som används inom forskningen för att klassificera till vilken grad en
undersökning är giltigt eller trovärdig. (Østeby, Knapskog, Helland, Larsen, 2004). Begreppet
beskrivs som ett väldigt omfattande och svårdefinierat begrepp men förklaras i enklare drag som
att “man mäter det man avser att mäta” (Ibid, s. 40). Definitionsmässig validitet handlar om
huruvida teoriernas relevans är kopplade till frågeställningen samt till vilken grad författarna har
förstått dessa teorier. Teorierna i uppsatsen anses vara av relevans till ämnet och bidrar alla till att
utföra analysen, ingen teori finns med utan anledning och alla går att förankra via metoden till
analysen.
Reliabilitet riktar sig till att se hur pass trovärdig den kvalitativa studien är, detta kan man mäta
genom “frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel” (Esaiasson, et al., 2012. s.63). Det är
alltså viktigt att vara transparent och ha en tydlig argumentation som stödjs av sina teorier och
metod och inte analysera på egna antaganden eller liknande. Teorierna och metoden anses vara
väl sammankopplat och relevanta samt att de båda kommer bidra till en väl utförd analys. Därför
får denna uppsats god metodologisk kvalité.

23

6. Analysdel 1 – Artiklar och tillhörande kommentarsfält
I analysdel 1 kommer fokus ligga på att först analysera tidningsartiklarna genom en kvalitativ
textanalys. Efter det kommer de tillhörande kommentarsfälten till varje artikel att analyseras
enskilt för att se ifall det finns något samband mellan artiklarna och de diskussioner som förs i
kommentarsfälten.

6.1 Aftonbladet – Dirawi rasar mot falska medieuppgifter inför kvällens
show (27/2-16)
Aftonbladets (publicerat den 27e februari 2016 och skriven av Andreas Hansson) artikel har en
tydligt mediekritisk rubrik när dem skriver att Gina Dirawi rasar mot falska medieuppgifter inför
kvällens show, då det handlar om falska skriverier angående förändringen av nationalsången. Att
Gina Dirawi beskrivs som att hon rasar mot dessa falska medieuppgifter kan tolkas som att hon
har en väldigt stark samhörighet med framträdandet och identifierar sig med budskapet som
numret vill framställa. Längre ner i texten kan man läsa om hur programledarduon, Gina Dirawi
och Sarah Dawn Finer, “lagt ner hela sin själ i numret” (Hansson, 2016, 27 feb).

Jag har längtat efter att få göra det här numret, man blir känslosam därför att det är så
viktigt och att man gör det i ett underhållningsprogram. Det har så fin värdegrund, jag är
väldigt stolt, sa Gina Dirawi igår (Hansson, 2016, 27 feb).

Här ser man två väldigt intressanta punkter att analysera. Det första handlar om att det är viktigt
att göra numret i ett underhållningsprogram. Detta påstående kan ses som ett slags ideologiskt
motsägande, att man enligt samhällets strukturer inte ska framföra, vad vissa kan se som,
politiska ställningstaganden i ett underhållningsprogram. Alltså en motsats till hur Storey (2009)
beskriver ideologi, en påhittad bild av verkligheten... något som anses vara det rätta.

Den andra intressanta punkten att analysera är orden fin värdegrund, en fin värdegrund kan tyda
på att Gina Dirawi menar att hon vill reproducera sina ideologiska tankar och idéer åt publiken
om värdegrunden att allas lika värde och en positiv inställning till mångfald. Vidare kan man
nämligen läsa om att budskapet går ut på att alla får vara med och att alla människor befinner sig
på samma planet samt att alla har en bakgrund och att man ska släppa in andra människor i sitt
hjärta. Detta är ett starkt uttalande och en av de punkter, eller diskurser, som kommentarsfälten
kan välja att ifrågasätta. Nationsidentifikationen som Hammarén & Johansson (2009) pratar om
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handlar ofta om en sammansvetsad och emotionell tillhörighet, och denna nationsidentifikation
kan mycket väl anses bli inkräktade på i samband med ett uttalande om mångfald. Det är tydligt i
artikeln att Aftonbladet och journalisten, Andreas Hansson, får agera som en plattform för Gina
Dirawis aggressioner mot Expressen som uttalat sig felaktigt angående framträdandet och
innehållet i mellanaktsnumret. Dock finns det samtidigt en ganska tydlig diskurs om att det är ett
bra initiativ med framträdandet då det inte kritiseras på något sätt i texten.

Genom att använda sig av den kritiskt granskande metoden kan man se en tydlig koppling till
ideologikritik. Ideologikritiken handlar om att “lyfta fram de samhälleliga konflikterna som
återspeglas i en given text” (Esaiasson, et al,. 2012. s.212). Aftonbladet och artikeln i fråga lyfter
de samhälleliga problemet som finns med den högerextrema ideologin som växer sig starkare.
Och ifrågasätter dess struktur genom att belysa och lyfta fram Gina Dirawi, hennes åsikter om
framträdandet och budskapet hon vill förmedla.

6.1.1 Kommentarsanalys Aftonbladet

Figur 3

När man analyserar fördelningen av kritiska kommentarer i Aftonbladets kommentarsfält så kan
man tydlig se att den procentuellt har den lägsta andelen av negativa kommentarer (-) som riktar
sig emot Gina Dirawi och SVT av alla kommentarsfält som har analyserats. Men den största
andelen av kommentarerna i kommentarsfältet är fortfarande negativa. Den låga andelen
kommentarer kan bero på att fokus i artikeln är mera mediekritiskt och är mer en motreaktion på
Expressens tidigare publicerade och borttagna artikel som hävdade att nationalsången översatts
till arabiska. Det låga antalet negativt laddade kommentarer leder då till att aftonbladets
kommentarsfält procentuellt har den högsta andelen positiva (+), mediekritiska (-M),
kommentars-kritiska (-K) och neutrala kommentarer (O) av alla de analyserade fälten.

Eftersom artikeln kan ses som en motreaktion på Expressens artikel så är mycket av både
mediekritiken och kommentarskritiken i kommentarsfältet riktade emot Expressen och mediaSverige överlag, istället för att rikta in sig på bara Aftonbladets artikel och kritisera den.
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När det kommer till de negativa kommentarerna i kommentarsfältet så finns det en
överrepresentation av kritiska kommentarer som personligen riktar sig mot Gina Dirawi jämfört
med de andra analyserade kommentarsfälten. Gina Dirawi påstås personligen föra fram SVT:s
påstådda PK-propaganda om mångfald. Precis som skrivet i analysen av själva artikeln så blir
Gina Dirawi kritiserad för att försöka reproducera sina och SVT:s ideologiska tankar och idéer
om mångfald och representation av etniska minoriteter.

Kommentarsförfattarna i detta kommentarsfält drar också flera paralleller till en liknande
händelse som inte fått samma typ av kritik av de svenska folket. Denna händelse var när
Fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović medverkade i en Volvo-reklam där samma textrad av
nationalsången. ”Jag vill leva jag vill dö i norden” ändrades till att Zlatan säger “Jag vill leva jag
vill dö… i Sverige”.

Det finns både negativa kommentarer som relaterar till detta som

Och kommentarskritiska:

6.2 Göteborgs-Posten – Programledaren: Jag kan inte språket (26/2-16)
I artikeln som publicerats på Göteborgs-Postens hemsida den 26 februari 2016 så kan man redan i
artikels rubrik “Programledaren: Jag kan inte det språket” (Hagström, 2016, 26e feb) se att
artikeln är kritisk mot mellanaktsnumret som ska utspela sig i den fjärde deltävlingen av
Melodifestivalen. Detta förstärks ännu tydligare när programledaren (som avslöjas vara
sångerskan Sarah Dawn Finer) måste berätta om hur hon har lärt sig sjunga på ett språk som
många skulle anse vara hennes modersmål, Hebreiska. Hon hamnar då i ett slags limbo mellan att
inte kunna identifiera sig som judinna men samtidigt inte heller blir identifierad som etniskt
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svensk. I boken Diskursanalys som teori och metod så tar författarna Marianne Winther
Jørgensen och Louise Phillips (2000) upp hur en palestinsk kvinna är gäst i ett danskt tv-program.
Hon är född och uppvuxen i Danmark men en bit in i intervjun så frågar intervjuaren: “Betyder
det att du aldrig varit i det land som du kommer ifrån” (Winther Jørgensen & Phillips, s. 155).
Precis som Sarah Dawn Finer så tillskrivs hon en identitet och förväntas leva upp till de krav som
finns på dessa folkgrupper, i detta fall är det då att kunna språket som talas i ens hemland.
(Hagström, 2016, 26e feb)

Förutom ifrågasättandet av Sarah Dawn Finers språkkunskaper så är artikeln väldigt positivt
inställd till mellanakten. Redan i ingressen så beskrivs numret som “ Helgens musikakt blir en
mäktig manifestation för det mångkulturella musik-Sverige” (Hagström, 2016, 26e feb).
Genomgående i artikeln så berättar författaren om den stora mångfalden som finns både i
mellanaktsnumret och i Sverige överlag. Detta blir tydligt när innehållsproducenten för
Melodifestivalen Edward af Sillén får beskriva numret.

- När programmet öppnades upp för 15 år sedan för annan musikkultur och andra språk så
blev det en av sakerna som gör det till hela Sveriges fest, säger han.
Mellanakten är en manifestation för det månkulturella musik-Sverige.
- Det handlar om ursprung och att vi är så många i landet som har olika rötter och att det
tillsammans bildar vår kultur. (Hagström, 2016, 26e feb).

Af Sillén är inte rädd för att använda diverse värdeladdade ord, så som hela Sveriges fest eller
manifestation.

Intervjuaren försöker sedan få fram om Edward är rädd för kritiken som numret antagligen
kommer att få, och frågar Af Sillén “Vad vill du säga till alla haters därute som kommer bli
upprörda?” (Hagström, 2016, 26e feb) Af Sillén svarar då att han inte gör numret för dem. En
tydlig markör på att han vill föra fram sin egen agenda och tror på sitt nummer. Det finns också
en underton av att det finns något i mellanaktsnumret som kommer att uppröra folk och det vet
innehållsproducenten om, men han väljer att ignorera detta. Till skillnad ifrån de andra artiklarna
som används i analysen så fokuserar den här artikeln inte alls på programmets
huvudprogramledare Gina Dirawi utan väljer istället att lägga fokus på Sarah Dawn Finer,
Edward Af Sillén och Jon Henrik Fjällgren.
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6.2.1 Kommentarsanalys Göteborgs-Posten

Figur 4

Göteborgs-Postens artikel är kritiskt till mellanaktsnumret i Melodifestivalen. Bara genom att
lägga mycket tyngd på att Sarah Dawn Finer inte kan språket som hon själv sjunger på, och som
kopplas till hennes etniska tillhörighet som judinna. Kommentarsfältet lägger dock inte så mycket
tyngd på hennes etniska ursprung utan ger sig istället på den andra programledaren Gina Dirawi
för hennes muslimska trostillhörighet och bakgrund. Mycket av de negativa kommentarerna (-) är
speciellt inriktade på att vara islamkritiska, och klumpar ihop Gina Dirawis åsikter med den
muslimska nidbilden som ofta reproduceras i media.

Förutom kritiken som Gina Dirawi får utstå för att hon är muslim så finns det även en del kritik
på grund av sitt kön. Gina Dirawi benämns vid flera tillfällen som unga damen eller lilla Gina för
att förminska hennes status som programledare utifrån hennes kön. Här kan man koppla mycket
till De los Reyes & Mulinaris (2005) teorier om intersektionalitet och hur det är att tillhöra två
utsatta grupper i samhället, att ha invandrarbakgrund och att vara kvinna.
Göteborgs-Postens artikel har den lägsta procentuella andelen av positivt laddade kommentarer
(+) av alla kommentarsfält som har analyserats, detta kan bero på flera olika faktorer. Det skulle
kunna vara för att artikeln redan är negativt laddad mot Sarah Dawn Finers språkkunskaper, eller
det faktum att innehållsproducenten berättar om sitt ointresse att göra numret för alla haters som
kommer bli upprörda på grund av numret. Detta uttalande om haters kan ha provocerat
kommentarsfältet/författarna till att bli negativare.
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6.3 Expressen – Så ändras svenska nationalsången i SVT (27/2-16)
I artikeln som publicerats i Expressen den 27 februari 2016 så är det genomgående temat av
texten att mellanaktsnumret är väldigt känslosamt och viktigt för alla som är inblandade. Texten
börjar med att vara väldigt saklig i rubriken “Så ändras svenska nationalsången i SVT” (Selåker,
2016, 27e feb). I ingressen så beskrivs det att man ändrat på nationalsången och att några svenska
folkvisor har översatts till arabiska och hebreiska. Förutom detta så beskriver Gina Dirawi mer
exakt hur dem ändrat i texten genom att istället för att sjunga “Jag vill leva jag dö i norden” så
sjunger dem “jag vill leva jag vill dö på jorden”. Fokus i artikeln ligger istället mer, som redan
nämnts, på hur emotionellt laddat mellanaktsnumret är och vad det betyder för de som framför
numret, och alla dem som är inblandade i produktionen.

Ord som tunga känslosmällar och känslostorm används samtidigt som båda programledarna
beskriver att dem bägge två gråtit till numret och Sarah Dawn Finer har till och med svårt att
koncentrera sig på sången.

Det blev tårar på repet. Och våran produktion stod i tårar när vi kom ned idag. Det är
jättegulligt. Musik ska beröra och det här berör. Jag har gråtit på repet. Jag har koncentrerat
mig på att sjunga rätt bara, säger Sarah Dawn Finer (Selåker, 2016, 27e feb).

Det är uppenbart att artikeln försöker förmedla hur viktigt och vackert det här numret är och detta
blir ännu mer tydligt när Gina Dirawi beskriver mellanakten som ett statement.

Det är ett statement att vi alla kommer ifrån 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 fokus på vad som är svenskt eller inte. Vi
är alla bara människor som lever på samma planet. Jag tror inte folk förstår vilket statement
det är för oss som känt oss utanför (Selåker, 2016, 27e feb)

Detta statement reflekterar den ideologiska koppling som SVT och public service-kanalerna har
till mångfald och tanken om att alla människor ska få synas och höras i media. Det handlar också
om att numret ska bryta ner den svenska identiteten och representera alla dem som stått utanför i
den bild av vad många kallar för den svenska nationella identiteten. Programledaren Gina Dirawi
påpekar också att hon identifierar sig med den gruppen av människor som ofta känner sig utanför
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på grund av sitt etniska ursprung. Det här är också anledningen till att texten i nationalsången
ändras, för att människor som inte identifierar sig som etniskt svenska ska känna sig inkluderade i
den svenska identiteten. Något som programledarna och producenterna tycker är väldigt vackert,
och som faller samman väldigt väl med SVT:s syn på mångfald och inkluderande.
Det är också värt att notera att längst ner i artikeln så har Expressen skrivit in en rättelse.
FÖRTYDLIGANDE: I en tidigare artikel stod det att Gina sjunger nationalsången på
arabiska. Det rätta är att hon sjunger på arabiska i samband med nationalsången, men då är
det folkvisor som översatts (Selåker, 2016, 27e feb).
Detta tas upp väldigt mycket i kommentarerna eftersom den förra artikeln med tillhörande
kommentarer har raderats, detta är en källa till väldigt mycket mediekritik riktad mot Expressen i
kommentarsfältet. Den här felrubriceringen påpekas även väldigt mycket i den konkurrerande
tidningen Aftonbladets artikel, som också ingår i denna studie. Ändringen kan ses som liten men
det är fortfarande viktigt att påpeka att dem inte sjunger nationalsången på arabiska, det finns
fortfarande någon slags tabu om att ändra alldeles för mycket i nationalsången. De påpekar att
ändringar har skett men att dessa ändringar är ganska obetydliga men har gjorts för att inkludera
alla.

6.3.1 Kommentarsanalys Expressen

Figur 5

Artikeln har som tidigare beskrivet ett tydligt fokus på en känsloladdad mellanakt och Gina
Dirawis uttalande om att hela framträdandet är ett statement. Det är även väldigt tydligt att
majoriteten av kommentarerna väljer att motsäga sig budskapet och motsätta sig förändringen av
texten samt den underliggande ideologiska värdegrund som projekteras genom uppträdandet. Ett
stort och genomgående tema i detta kommentarsfält är att kritisera ett intrång på den svenska
nationaliteten, att det som idag är Sverige kommer att förvandlas till något annat, icke-svenskt.
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Det finns en tydlig röd tråd i många av kommentarerna där man ifrågasätter SVTs roll, hur de
som ett opartiskt bolag istället väljer att reproducera en alternativ ideologi till medborgarna
(Storey, 2009). Många i kommentarsfälten väljer att kalla den alternativa ideologin som
reproduceras för PK-propaganda eller PK-vänster.
Det finns även en del kommentarer som väljer att lyfta faktabaserade kommentarer där man
påstår att förändring av en nationalsång är olagligt i vissa länder och att man därmed inte förstår
hur det kan vara möjligt att få ändra på den. Samt att inget annat land än Sverige skulle kunna
göra detta. Det finns också kopplingar till att nationalsången, och den så kallade svenska
kulturen, är något heligt för vissa personer. Samtidigt så trycker många på att nationalsången
tillhör dem och inte Gina Dirawi eftersom att hon inte är, enligt definition, svensk (Hammarén &
Johansson, 2009).

Det är också intressant att studera vad de kommentarskritiska kommentarerna (-K) väljer att
fokusera på i detta kommentarsfält. Många tycker att liknelserna mellan det heliga och huruvida
andra länder tillåter liknande ändringar eller inte, är irrelevanta och löjliga. Det finns också
människor som diskuterar om Zlatans ändring i nationalsången i samband med Volvo-reklamen
och det går därmed att vidare analysera som att kritiken kanske inte bara grundar sig på Gina
Dirawis etniska bakgrund utan även hennes kön (Jalbro, 2013) (De los Reyes, Mulinari, 2005).
Det som är ledande är dock att kritiken nästan alltid grundar sig i en slags irrationell rädsla över
att den svenska staten och nationen håller på att förvandlas till något nytt genom ett framträdande
som detta. Generellt sätt går det inte att säga om kommentarsfältet följer eller medger sig i den
diskurs som förs i artikeln.
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6.3.2 Kommentarsanalys Expressen Nöje

Figur 6

Expressen nöjes Facebook-sida visade samma artikel som länkades ifrån Expressens Facebooksida. Fördelningen av kommentarer är väldigt lik de som finns i Expressens kommentarsfält men
kommentarsfältet på Expressen nöjes Facebook-sida har dock den procentuellt högsta andelen
negativa kommentarer (-) av alla kommentarsfält som har analyserats. Kommentarsfältet har
vissa genomgående teman som framgår tydligare än i andra kommentarsfält. Bland annat så
påpekar flera av de olika kommentarerna att författarna själva är invandrare men samtidigt är
dem fortfarande negativt inställda till ändringen i nationalsången.

.
Detta motsäger sig den tidigare forskningen som gjorts på ämnen kring invandrarkritik som
beskrivs i Mathew Creighthons (2015) artikel Prominience and exclusivity: Identity and
opposition to immigration in a multinational context om identitetsteorier och att attityden till
invandring oftast är baserad på till vilken grad som individen ställer sig till sin egen nationalitet.
Då denna typ av kommentarer visar att man identifierar sig som multi-nationell men fortfarande
är kritisk mot ändrandet av nationalsången och multikulturalism.

Kommentaren nedan berör också ett annat tema som är vanlig förekommande i det här
kommentarsfältet. Detta tema är att påpeka att ändrandet av nationalsången endast är en sak som
skulle kunna förekomma i Sverige.
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Den här typen av kommentarer handlar om att kommentarsförfattarna är rädda för att den svenska
nationaliteten och identiteten håller på att suddas ut. Man kopplar då det till andra länder, vars
självbild är mycket starkare än den svenska, och att dem aldrig skulle ändra på sin nationalsång
eller sjunga folkvisor på något annat språk än originalspråket.

Det finns en väldig längtan över att vilja tillhöra en nation. David Miller (1995) beskriver att en
nationell identitet skapas av den enskilde individen och det är upp till var och en att urskilja till
vilken nivå man identifierar sig med den valda nationen. Men flera av kommentarsförfattarna vill
tillskriva vissa attribut till de som dem tycker tillhör deras nationella identitet.

6.4 Expressen Kultur – Nationalismen firar triumfer på galorna (29/2-16)
Denna artikel är skriven på Expressens kultursida och är mer av en krönika än en nyhetsartikel,
det finns tydliga ställningstaganden genom hela texten. Hellgren beskriver att bytet av ordet
norden mot jorden gjorde att helvetet bröt lös. Här gör Hellgren en tydlig koppling mellan
helvetet, något hemskt och förfärligt, och kritiksvansen som följde efter framträdandet. Det är ett
starkt uttalande och en uppenbar idé om att skapa åsikter och debatt från start. I texten finns en
tydlig diskurs om att motsäga sig den nationella identitetens existens och relevans, mycket likt
det Miller (1995) skriver angående nationell identitet. Hellgren skriver om hur Svenska
Dagbladets Ivar Arpi varnar för en destruktiv antinationalism som Gina Dirawi bidragit med,
genom att byta ut orden i nationalsången. Arpi menar också att ordbytet hade för avsikt att
avskaffa den så kallade nationalstaten. Det Arpi då säger kan analyseras som att det finns en
nationalstat, en stark nationsidentitet och en ideologi som Gina Dirawi aktivt försöker störta och
motsäga sig. Att dem som identifierar sig som svenskar inte längre kan eller kommer kunna vara
svenska på grund av uppträdandet.
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Vidare skrivs det också om Siewert Öholms kritiska uttalande om hur mycket pengar Christer
Björkman får av SVT för att sprida propaganda. Att säga att SVT sprider propaganda är ett starkt
uttalande som till viss del kan uppfattas som konspiratorisk. Öholms uttalande vilar då på att SVT
har en egen ideologi, som skiljer sig från den så kallade rådande ideologin i resten av samhället.
Denna ideologi vill SVT reproducera genom Melodifestivalen och Gina Dirawi.

Nationalekonomen Tino Sandandaijs kommentarer lyfts också fram då han bland annat skrivit
“det postmarxistiskt dominerade SVT är en del av den konspiration som vill förvandla Sverige förvisso bara delvis, men ändå - till ett arabland” (Hellgren, 2016, 29e feb). Likt Öholms
uttalande så är det en stark konspiratorisk idé som florerar om att SVT på något sätt vill förvandla
landet Sverige till något annat, som inte kan definieras som svenskt.

Fortsättningsvis så skriver liberalen Fredrik Malm att SVT använder sig av en specifik agenda
som sänker SVT:s förtroende bland många invånare, genom att sjunga en svensk folkvisa på
arabiska. Här kan man återigen se ett ifrågasättande av Gina Dirawis motiv med framträdandet
och genom att framföra en sång på ett annat språk än Svenska så tappar man därmed förtroendet
bland svenskarna, samtidigt kan man fundera över om den nationella identiteten (Miller 1995)
ens existerar.

Krönikan ställer sig också kritisk mot den nationella identiteten som uppstår i samband med
Oscarsgalan och att Alicia Wikander vann priset för bästa kvinnliga skådespelerska. Och att man
genom en sådan prestation kan hitta ett vi, vi vann Oscarsgalan och inte enbart Alicia Wikander.

Som grädden på moset gick Alicia Vikander, förlåt "vi", och vann en Oscar natten till i
dag. "Visst är det roligt med Alicia?!", som en morgonglad medresenär utbrast i hissen.
Hade galan sänts på sommaren hade fontänen på Sergels torg förvandlats till plaskdamm.
Arpi et al kan andas ut. Stunder av schlagerfestival, sport och den sällsynta Oscarsvinsten
triggar gemene hens nationalistiska impulser som aldrig förr. (Hellgren, 2016, 29e feb).

På samma sätt som ett vi skapas genom Alicia Wikander, skapas ett vi och du med Gina Dirawi
och framträdandet. Det är något man frånsäger sig och inte vill vara en del av (Berglez &
Olausson, 2009). Det ska dock tilläggas att Hellgren framstår som ifrågasättande och fundersam
över om den så kallade mångkulturella manifestationen var en bra idé att applicera på
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nationalsången, “Men nationalsången? Really?” (Hellgren, 2016, 29e feb). Det framgår tydligt att
Hellgren förstår att en manifestation på det sättet kommer att uppröra människor.

Hellgren benämner även negativa och kritiska personer som nätkrigare, flashbacksjedis och
random lättkränka sverigedemokrater. En slags generalisering av hur en grupp människor som
ställer sig kritiska mot manifestationen kan uppfattas som. Hon avslutar texten med att Arpi inte
behöver oroa sig för att den svenska nationalstaten ska förfalla eller liknande, utan att “stunder av
schlagerfestival, sport och den sällsynta Oscarsvinsten triggar gemene hens nationalistiska
impulser som aldrig förr” (Hellgren, 2016, 29 februari). Hon inte heller är säker på att det alltid är
bra, man kan tolka detta som att Hellgren ställer sig kritisk mot att nationalism skapar ett vi-tänk i
vissa utvalda situationer, när det passar den stora massan och tilltalar de flesta.

6.4.1 Kommentarsanalys krönika Expressen

Anna Hellgrens krönika på Expressen har en tydlig agenda, som står beskrivet i analysen
ovanför. Denna agenda är att provocera, kritisera samt ifrågasätta idén om en nationalstat och den
starka nationalism som binder samman människor när det passar, och segregerar när det inte
passar. Man kan tydligt se hur svansen av krönikans, negativa och kritiska underton har upprört
många människor och därmed skapat ett väldigt litet utrymme för positivism.

Typen av kritik och negativa kommentarer återspeglas bra i Arpi’s uttalanden i texten. Av de
51,8% negativa kommentarer (-) så finns det ett par teman som gång på gång syns i
kommentarsfältet. Kritiken handlar ofta om hur Gina Dirawi förstört traditioner, exempelvis
nationalsången. Något som många människor identifierar som svenskt och nu känner blir förstört
av en, enligt majoriteten av kommentarsförfattarna, icke-svensk person. Att någon som inte är i
kategorin svensk kommer in och tillämpar sina ideal, sin ideologi och sina tankar på, vad som
anses vara, vårt - den svenska identiteten. Man skulle kunna sammanfatta denna typ av kritik som
en rädsla av att bli av med Sverige och svenskheten.
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En annan stor del av kritiken är riktad mot det som Tino Sandandaij uttalat sig om. Sveriges
förändring till ett arabland samt konspirationen om att SVT propagerar ut en alternativ ideologi.
Många kommentarsförfattare trycker på att SVT har en egen agenda eller ideologi. SVT kan då
analyseras som något som vill förändra Sverige (Storey, 2009), och bedriver vad som ofta kallas
vänsterpropaganda.

Den sista genomgående trenden i detta kommentarsfält är att kritisera och ifrågasätta vad som
hade hänt ifall vi, svenskarna, hade ändrat i den palestinska nationalsången. I och med den typen
av kritik kan man se att kommentarsförfattarna väljer att fokusera på Gina Dirawis etniska
bakgrund (Hultén, 2009), även fast hon är född och uppvuxen i Sverige, som ett sätt att
ifrågasätta hennes egen svenskhet och därmed kunna kritisera henne.

Sammanfattningsvis finns det alltså en genomgående trend av att som kritisk/negativ
kommentarsförfattare vara rädd för att förlora sin och den svenska identiteten, att det genom Gina
Dirawis framträdande inte ska finnas ett svenskt Sverige kvar utan ett mångkulturellt land som
verkar skrämma de flesta.

6.5 Sammanfattning av analysdel 1
Sammanfattningsvis så kan man säga att kommentarsfälten på de analyserade artiklarna inte
följer samma diskurs som artiklarna. Då de flesta artiklarna har en väldigt positiv inställning till
mellanaktsnumret medan de flesta av kommentarsfälten på dessa artiklar är negativt eller hatiskt
laddade mot SVT och Gina Dirawi. Det är svårt att identifiera en specifik diskurs som förs i de
olika fälten, men det handlar nästan alltid om en väldigt irriterad och negativ attityd till SVT,
Gina Dirawi och mellanaktsnumret. Diskursen att Gina Dirawi förstör Sverige är en någorlunda
bra sammanställning av de diskussioner och reflektioner som framförs i kommentarsfälten.
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7. Analysdel 2 - Teman
I denna analysdel så har fokus legat på att djupare analysera de olika teman hittats i Aftonbladet,
Expressen och Göteborgs-Postens artiklars kommentarsfält på Facebook för att bättre se hur
kritiken mot SVT, Gina Dirawi och tidningarna är utformad. Kritiken kommer delas upp i olika
teman och analyseras utifrån de teorier och tidigare forskning som beskrivits i tidigare delar av
uppsatsen samt den metod som valts för att analysera materialet. I den här analysdelen kommer
även frågeställningen och de frågor som tas upp i den kvalitativa textanalysen att besvaras.

Varje problemområde kommer att redovisas var för sig och under varje tema kommer ett par
illustrerande bilder på kommentarerna som är kopplade till det specifika temat som lyfts fram.
Dessa får representera respektive teman men det finns givetvis fler kommentarer än de som visas
upp i analysen. Till skillnad från analysdel 1 kommer inte de olika kommentarsfälten att
analyseras individuellt, istället är det nu en sammanställning av alla kommentarer som finns i
hela materialet.

Under arbetet med att analysera kommentarsfälten i samband med tidningsartiklarna så framgick
ett flertal teman. Det är en kraftig överrepresentation av negativa kommentarer (-) och de är även
dessa som kommer utgöra den största delen av analysen. Utöver de negativa kommentarerna (-)
kommer då även de, kommentarskritiska (-K) och mediekritiska (-M) att redovisas men till en
mindre utsträckning. Antalet positiva kommentarer (+) och relevansen till uppsatsen gjorde att
dessa inte kommer att analyseras utförligt i någon analysdel utan istället plockas de positiva
kommentarerna upp i sammanfattningen av analysdel 2.

7.1 Rör inte vår nationalsång det är bara vi som får sjunga den
Detta är ett av de mer dominerande teman som hittats i kommentarerna. I många av de negativa
kommenteraren framgår en tydlig nationalitetstillhörighet (Berglez & Olausson, 2009). Där
många människor identifierar sig med Sverige som nation och i och med det skapas ett vi och
dem, vi är svenskarna och dem är människor med invandrarbakgrund och då specifikt för denna
händelse Gina Dirawi. Hon anses, utifrån hennes bakgrund och namn (De los Reyes, Mulinari,
2005), inte vara svensk. Diskursen av vad som definierar en svensk person är, en man eller
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kvinna som är blond med blåa ögon. Denna diskurs skapas och upprätthålls genom olika
ideologiska statsapparater (Storey, 2009).

Kommentarsförfattaren är uppenbart frustrerad över framträdandet och hävdar att nationalsången
enbart är till för Sverige och svenskarna och att den ska sjungas helt på svenska. Även fast
nationalsången framfördes helt på svenska så finns det en irritation hos författaren. Det skapas
också en rädsla när någon som, enligt många av kommentarsförfattarnas definition, inte är svensk
ska framföra nationalsången. Något som många anser vara det svenskaste som finns.

Återigen handlar irritationen om samma sak, att någon som inte är vi (svensk) kommer och
inkräktar på vår svenska arena. Det finns en tydlig identifikation (Hammarén & Johansson, 2009)
med att nationalsången är något som fysiskt som tillhör det svenska folket. Gina Dirawi inkräktar
därmed på något som inte anses vara hennes. Argumenten och poängen som många av
kommentarsförfattarna försöker att få fram är nästan aldrig baserade på fakta eller andra källor.
Det är ett snabbt skrivet svar på artikeln i fråga med en starkt irriterad och ibland aggressiv
underton.
Denna form av kritik kan kopplas till Nyberg & Wibergs (2015) forskning om hur
härskartekniker används på sociala medier. Den här typen av kommentarer passar in i kategorin
som Nyberg & Wiberg (Ibid) kallar för “påförande av skuld och skam”. Kommentarerna påpekar
ofta att både SVT och Gina Dirawi borde skämmas för vad dem gjort med deras Sverige och
deras nationalsång.

7.2 Propagandamaskin (SVT) - bojkotta licens
Ett annat tema som finns i kommentarsfälten är att SVT som tv-bolag sprider propaganda och för
en egen agenda. Många människor är väldigt kritiska och anser att SVT, som opartiskt public
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service-bolag, försöker projektera och föra fram en alternativ ideologi än vad flera
kommentarsförfattare själva anser vara den rätta (Storey, 2009)

Bilden ovan illustrerar en av de många åsikter som finns, där personen använt sig av det väldigt
starka uttalandet att SVT håller på med hjärntvätt. Ordet hjärntvätt är väldigt laddat och kan
analyseras som att man som person anser att meddelandet från SVT, alltså manifestationen för
mångfald, är så pass absurd att det istället för ett oskyldigt mellanaktsnummer, blir ett försök till
hjärntvätt.

Propagandamaskin är också en vanligt förekommande term för att beskriva SVT där man anser
att SVT propagerar för mångfald genom framträdandet. Detta visar på att många av de personer
som är kritiska tycker det är otänkbart att främja ett mångkulturellt samhälle i Sverige.

Som beskrivet i kommentaren nedan ifrågasätter man alltså också nationalismens relevans i och
med en manifestation som denna. Samtidigt hävdar även kommentarsförfattaren att hens
misstanke sedan lång tid stämmer. Hen menar att arabvärlden har köpt svensk media. Ett väldigt
starkt påstående som visar på en konspiratorisk idé om SVT sträcker sig till extrema längder för
att främja sin påstådda alternativa ideologi.

Det kommentarsförfattarna vill framhäva är alltså att den svenska nationaliteten (Berglez &
Olausson, 2009) har glömts bort och att den har försvunnit på grund av SVT:s så kallade
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propagerande och hjärntvätt. Det finns en samhällelig konflikt mellan tv-tittarna och tv-bolaget
SVT, i alla fall enligt dessa kommentarsförfattare. Denna typ av kritik riktar sig enbart mot SVT
som bolag och inte mot Gina Dirawi på något sätt. Personerna anser att det är SVT som gör fel i
att tillåta ett framträdande som detta.

7.3 Ifrågasättandet av svenskhet
För att utveckla det föregående temat som hävdar att svensk nationalitet håller på att försvinna, så
måste även temat vad är längre svenskt belysas. Det råder en genomgående trend bland många
kommentarsförfattare att Sverige kommer genomgå en förändring och att nationen kommer tappa
den nationella identitet som finns idag. Som enligt många av kommentarsförfattarna redan anses
hålla på att försvinna.

Bilden ovan illustrerar en tydlig rädsla och irritation som skapas när man inte längre känner att
den svenska identiteten (Berglez & Olausson, 2009) är trygg och att ett framträdande som detta
kommer att starta en kedja av förändringar i samhället.

Här ser man ett exempel på en idé om förändring, och om man närmare studerar texten kan man
se att kommentarsförfattaren pratar om dem och detta kan analyseras som att
kommentarsförfattaren med ordet dem menar invandrarna. Det framgår även tydligt då hen
skriver att “snart ändrar dom väl färgen på flaggan också” (Facebook, pub 16-02-27, läst 16-0503). Precis som nationalsången så anses flaggan vara något som utgör och definierar den svenska
identiteten (Hammarén & Johansson, 2009). Om då flaggan förändras så förändras också den
svenska nationaliteten (Miller, 1997) till något nytt och skrämmande. Diskursivt kan man se
tendenser på att de olika kommentarsförfattarna är rädda att maktförhållandet håller på att skifta
till något nytt.
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Bilden ovan visar ett av de mer extrema uttalandena under detta tema. I och med en förändring,
som många påstår vara på gång, kommer det då också ske en samhällelig förändring där
kommentarsförfattaren menar att propaganda och våldtäkt är det enda som man kan förvänta sig i
det nya Sverige där invandrarna, dem andra, har tagit över. Här ser man ett tydligt exempel på
den våldsbild som är sammankopplad med österländsk kultur och bakgrund (Hultén, 2013).

7.4 Islamofobi
I och med alla tankar och idéer om förändringar av Sverige som land och svenskhet som identitet
(Berglez & Olausson, 2009) skapas också en viss typ av islamofobi. Då det finns en generell bild
av att invandrare för mellanöstern endast kommer till Sverige för att förändra landet, ofta då till
något negativt, enligt många av kommentarsförfattarna.

Det finns en viss skräck i många av kommentarerna att Sverige kommer förändras till ett så kallat
arabland och att den svenska folksjälen kommer bli urvattnad och försvinna. Skräcken för
österländsk kultur och ideologi är något som har representerats och reproduceras i media under
flera år (Storey, 2009). Tanken som skrämmer många är att Sverige och svenskarna ska
representeras av kvinnlig muslim med palestinska rötter. En folkgrupp som media har porträtterat
som terrorister. Denna skräck och fördomsfulla idé om att alla muslimer är terrorister återspeglas
bra i bilden nedan:
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Bilden nedan visar än en gång på rädslan över det potentiella maktförflyttandet som påstås uppstå
med invandring och SVT:s propagerande för mångkultur.

Det finns en uppenbar rädsla för en förändrad ideologisk maktstruktur i samhället (Fiske, 1997)
och många frågas sig vilka som kommer styra Sverige i framtiden. Tanken om ett förändrat
Sverige, och den uppmålade terrorbilden av muslimer skapar i sin tur en främlingsfientlig diskurs
i samhället och denna diskurs kan i sin tur tänkas främja högerextrema partier.

7.5 SD växer sig större
Ett annat tema som framkommit ur analysen har varit hur framträdandet och manifestationen i sig
anses vara till Sverigedemokraternas fördel, då dem i och med mellanaktnumret skulle får fler
medlemmar. Detta är enligt flera kommentarsförfattare något SVT står ansvariga för.

Temat anses vara relevant och intressant att analysera i samband med studien då man kan sätta
det i ett ideologiskt perspektiv (Storey, 2009) samt använda den kritiskt granskade metoddelen
som fokuserar på idékritik. Det är även intressant att lyfta fram då vissa av kommentarerna är
kommentarskritiska eller kritiska mot tidningarna som rapporterat om händelsen. Dessa
kommentarer är kritiska mot SVT och Gina Dirawis sätt att provocera fram främlingsfientlighet
när det inte behövs. De flesta media/kommentarskritiska kommentarerna som finns i
kommentarsfälten fokuserar på att motverka och håna de negativa kommentarer, men dem
media/kommentarskritiska kommentarerna som involverar SD:s stöd riktar sig mot dem få, men
ändå närvarande, positiva kommentarerna i kommentarsfältet. Då SVT inte medvetet ökar stödet
för Sverigedemokraterna, tack vare Melodifestivalens mellanaktsnummer.
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De positiva kommentarerna genomsyras av en ideologisk ställning (Storey, 2009) hos
kommentarsförfattaren, att mångfald och kulturer från andra länder är bra och något att
eftersträva. Kommentarerna som hävdar att SD växer sig större försöker motverka denna typ av
kommentarer genom att säga att det ideologiska budskapet inte går fram. Istället kommer det att
motverkas av hatet som uppstår av mellanaktsnumret, och stödjer den främlingsfientliga sidan av
argumentet. Utöver kritiken mot SVT och att bolaget i sig står ansvariga pekas även Gina Dirawi
och Sarah Dawn Finer ut som valarbetare för SD.

Än en gång är det en konspiratorisk idé om att programledarna jobbar åt SD och använder sig av
Melodifestivalen och SVT som en kanal för sitt budskap och ideologi. Kritiken som är riktad mot
Gina Dirawi är dock mer varierad och detta leder in på nästkommande tema.

7.6 Gina som person
Utöver att anklagas för att vara ansiktet utåt för den, påstådda, propagandamaskinen SVT så får
Gina Dirawi ta emot kritik riktad specifikt mot henne som person.

Här kritiseras Gina Dirawi angående hennes uttalande om att känna ett utanförskap i dagens
samhälle. Kommentarsförfattaren menar att Gina Dirawi inte kan känna sig utanför när hon “är
en av de mest priviligierade personerna i Sverige just nu och får uppdrag efter uppdrag serverat
på silvertallrik trots avsaknad av talang” (Facebook, pub 16-02-27, läst 16-05-03). Ifrågasättandet
av Gina Dirawis klassposition som tv-programledare kan tolkas som kritik, alltså att hon får allt
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serverat på en silvertallrik trots avsaknad av talang (De los Reyes, Mulinari, 2005). Det blir då
acceptabelt att kritisera Gina Dirawi, då hon anses befinna sig i en högre klassgrupp än
personerna i kommentarsfälten, men klasstillhörighet är inte de enda Gina Dirawi kritiseras för.

Bilden ovan visar ett exempel där ord som unga damen och lilla Gina används för att förminska
Gina Dirawi. Det kommentarsförfattaren försöker göra här är att aktivt utöva sin maktposition
och reducera Gina Dirawi till endast hennes kön (Jalbro, 2013) genom använda nedvärderande
termer och ord.

Använder man sig av Thompsons (2010) forskning om hur deltagarna i Americas next top model
väljer att framhäva och skapa en identitet genom sin etnicitet. Så kan man dra paralleller till hur
Gina Dirawi anklagas för att spela på sitt ursprung och sin etnicitet. Det är en väldig balansgång
för Gina Dirawi att kunna framhäva det hon tycker är viktigt med sitt ursprung (mångkultur och
tolerans) utan att framstå som ett hot mot svenskheten som hon beskriver i Expressens artikel.
Något som flera av kommentarsförfattarna redan tycker att hon gör. Detta kan också kopplas till
Hultens (2009) teorier om mångfald i journalistiken, att någon med ett annat etniskt ursprung än
svensk i ena stunden kan vara älskad och hyllad av folket och i nästa stund framstå som
avvikande och ett hot mot Sverige och svenskheten.
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Här är två exempel där man kritiserar Gina Dirawi utseende och intelligens. Först handlar det om
att hon är ointelligent, då ordet stolpskott är en samhällelig synonym för ointelligents. Den andra
kommentaren representerar kritiken som riktas mot Gina Dirawis utseende. Här skriver
kommentarsförfattaren ”o hon med lösnäsan” (Facebook, pub 16-02-27, läst 16-05-03). Eftersom
hen benämner Sarah Dawn Finer med namn finns det en förförståelse om att hon med lösnäsan är
Gina Dirawi. Att kritisera Gina Dirawis utseende kan kopplas till Jarlbros (2013) forskning om
genus. Gina Dirawi får dels kritik för hennes utseende, precis som många andra kvinnor inom
media men hon får också kritik för sitt etniska ursprung (De los Reyes & Mulinari, 2005).
Det går även att koppla Gina Dirawi och kritiken hon fått utstå till Nyberg och Wibergs (2015)
forskning om härskartekniker på sociala medier och specifikt härskartekniken som kallas
förlöjligande. Gina Dirawi blir ofta förnedrad och nervärderad i kommentarer angående hennes
framförande av mellanaktsnumret i Melodifestivalen. Flera av kommentarsförfattarna använder
ordet mångfald ironiskt och nedvärderande för att förlöjliga budskapet.

7.7 Diskriminerar andra länder
Det sista negativt laddade temat som analyserats handlar om diskrimineringen av andra länder
och om hur människor anser att visorna på arabiska och hebreiska inte kan ses som en
inkludering av människor utan istället som en exkludering av de länder som inte kan de två
språken. Man anser att Gina Dirawi och SVT därmed värderar en österländsk kulturyttring högre
än andra ländernas kulturer och dem som finns i Sverige.

Kommentarsförfattaren understryker här att en exkludering av andra länder och språk, än
hebreiska och arabiska. Hen menar då att framförandet inte stärker och främjar en mångfald utan
istället försämrar den. SVT påstås därmed att prioritera en österländsk ideologi (Storey, 2009)
som dem reproducerar till tittarna.
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Kommentaren ovan visar än en gång på ett ifrågasättande mot SVT och valet av att involvera
arabiska och hebreiska i framträdandet för att stärka mångfalden. Kommentarsförfattaren hävdar
att finska är det näst största språket i Sverige. Samtidigt skulle aldrig SVT ha med en låt på
finska. Detta är ett sätt att tolka hur SVT med mellanaktsnumret prioriterat en alternativ ideologi
(Storey, 2009). Problematiseringen som framgår i kommentarsfälten är att den österländska
ideologin ofta ses som en våldsbejakande ideologi och inget man bör lyfta fram eller ge plats åt i
svensk media.

7.8 Medie- och kommentarskritik
Utöver de uppenbart kritiskt laddade teman som hittats anses det även relevant och intressant att
ta upp de medie- och kommentarskritiska teman som finns i kommentarsfälten. Många personer i
kommentarsfälten är kritiska mot felrapporteringen kring framträdandet. Den huvudsakliga
kritiken är riktad mot Expressens felaktiga rapportering om framträdandet, där det först
publicerades en artikel om att själva nationalsången skulle framföras på arabiska och hebreiska.
Denna felaktiga artikel tog Expressen sedan bort från sin hemsida och Facebooksida.

Det har skett ett utrensade av gamla kommentarer och dem flesta kommentarsfälten censurerar
även vissa av sina kommentarer. Det finns en diskurs (Winther Jørgensen, Phillips, 2000) i
kommentarsfälten om att tidningarna, i synnerhet Expressen, väljer att censurera de kommentarer
som inte följer tidningarnas ideologiska tankar.

Det egentliga budskapet i Aftonbladets artikel är att påpeka Expressens felrapportering om
händelsen och framställer det som att programledarna Gina Dirawi och Sarah Dawn Finer är arga
på Expressens artikel. Men även Aftonbladet själva får en del kritik i sitt kommentarsfält.
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Tidningarna anklagas då för att bara vilja ha klick och datatrafik till sina artiklar. Men utöver
detta så anklagas dem för att tvinga på sina läsare en ideologisk uppfattning (Fiske, 1997) om att
mellanaktsnumret är bra. Både för Sverige, integrationen och mångfalden. Något som
kommentarsförfattarna är kritiska mot.

De kommentarskritiska kommentarerna, alltså dem som är riktade mot att kritisera andra
kommentarsförfattares kommentarer, är ofta positivt laddade till framträdandet i sig och
ifrågasätter den negativa uppståndelsen kring hela händelsen. En del väljer att argumentera för att
förändringen av nationalsången är en liten och obetydlig händelse i kontrast till vad som händer i
resten av världen.

Andra väljer att vara ännu mer direkta i sin kritik och berättar om sin rädsla över okunskapen som
påstås finnas i kommentarsfälten. Det går att analysera detta som att de kommentarskritiska
personerna för en diskurs (Winther Jørgensen, Phillips, 2000) om att de kritiskt negativa
personerna befinner sig på en lägre intellektuell nivå än dem själva.
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7.9 Sammanfattning av analysdel 2
Sammanfattningsvis kan man se en tydlig överrepresentation av negativa kommentarer i de olika
kommentarsfälten. De tankar som främst framgick i de olika temana var att den svenska
nationaliteten och identiteten håller på att försvinna.

Det finns även en viss del kritik som riktas mot Gina Dirawi som person men också som ett
verktyg för att sprida SVT:s påstådda vänstervridna PK-propaganda. Gina Dirawi får mycket
kritik som ofta grundar sig i hennes ursprung och genus eller en kombination av båda två (De los
Reyes & Mulinari, 2005).

De få positiva (+) kommentarer som fanns fokuserade ofta på att hylla Gina Dirawis instans
under mellanakten i Melodifestivalen. Med den underrepresentation av positiva kommentarer så
styrks även är Grahams (2013) forskning om kommentarsfält och att det ofta används som en
plattform för hat och personangrepp.
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8. Summering
8.1 Resultat och slutsatser
De diskussioner som framgår i tidningsartiklarna är ofta positivt inställda till mellanaktsnumret
och framförandet av nationalsången. Alla artiklar förutom Anna Hellgrens krönika i Expressen
kultur håller sig väldigt sakliga och informativa i rapporteringen kring händelsen. Även fast
Expressen vid ett första tillfället gått ut med felaktig information kring numret så har detta
ändrats och blivit korrekt fakta angående vad som faktiskt hände i mellanakten.

Tidningarna har framställt numret som en positiv händelse till skillnad från de mer högerextrema
och hatiska åsikterna som syns i kommentarsfälten. Som beskrivet i analysdel 1 så frångår alla
kommentarsfält den diskurs som förs i respektive artikel. Istället för att diskutera artikeln i fråga
och innehållet i sig fokuserar man på att kritisera och hata på Gina Dirawi, innehållet i
Melodifestivalen och SVT. Många kommentarsförfattare liknar svensk nationalitet med något
heligt, ett slags kulturarv som inte får förändras, men som ändå håller på att förändras. Många är
rädda för att Sverige och svenskheten håller på att tyna bort och skyller detta på flera olika
faktorer. Dessa faktorer är exempelvis SVT, Gina Dirawi och Melodifestivalen. Ibland kan det
ses som att svenskheten försvinner bara för att vi helt enkelt är så svenska och passiva att vi inte
gör någonting åt det. Det som dem negativa kommentarsförfattarna ser är en ung kvinna med
palestinska rötter, som till råga på allt redan förstört årets näst största tv händelse genom att vara
julvärd i samma PK-propaganda-kanal som sänder Melodifestivalen, alltså SVT, förstöra något
som utan tvekan anses vara svenskt.

De teman av kritik som framgått i analysen av kommentarsfälten är bland annat kritik som riktat
sig direkt mot programledaren Gina Dirawis kön och ursprung, att SVT är en
påstådd propagandamaskin som sprider sin egen ideologi om mångfald till svenska folket. Eller
att främlingsfientliga partier som Sverige Demokraterna tjänar och växer sig större på grund av
den här typen av framträdande. Men det mesta av kritiken grundar sig ofta i att
kommentarsförfattarna är rädda att Sverige, svenskheten och den svenska nationaliteten håller på
att försvinna och vattnas ur.

Många av de människor som ställer sig kritiska, och ibland hatiska, mot Gina Dirawi och SVT är
oroliga över att det som dem idag tycker är svensk kultur ska skifta till något okänt och
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främmande. Att deras identitet ska försvinna eller förändras. Kritiken mot Gina Dirawi är relativt
varierande men den grundar sig ofta i att hon inte är en riktigt svensk och kan därför inte komma
och ändra på våra svenska traditioner och seder.

Det har framgått att majoriteten av de negativt laddade kommentarerna grundar sig i en slags
rädsla. En rädsla för att Sverige som land och nation ska försvinna och bli något annat nytt och
skrämmande. Dem som ofta anklagas för den här förändringen av Sverige och svenskheten i
kommentarsfäleten är public service-bolaget SVT och Melodifestivalens programledare Gina
Dirawi.

Kritiken som riktas mot SVT handlar om att de är en propagandamaskin som för en egen
vänstervriden agenda, ofta kallad PK-vänstern i kommentarsfältet. Precis som SVT så anklagas
Gina Dirawi för att främja en vänstervriden propaganda och utöver det en islamisering av
Sverige. Islamiseringen och främjandet av mångfald är ofta det som kommentarsförattarna väljer
att fokusera på när dem skriver om att Sverige håller på att förändras.

Sammanfattningsvis så finns det en överrepresentation av negativa kommentarer i alla
kommentarsfälten som har analyserats. Detta styrker Grahams (2013) forskning på
kommentarsfält, som drar slutsatsen att tanken på kommentarsfält är god när det kan användas
som en plattform för diskussion och debatt men istället så används flera av kommentarsfälten för
att sprida hat. Det ideal som många personer i kommentarsfälten förhåller sig till krockar med
det, dem tror, Gina Dirawi och SVT står för och vill framföra. Den krocken skapar i sin tur en
konflikt som är bidragande till att många, rent av, hatar på Gina Dirawi, SVT och framförandet i
sig.

8.2 Diskussion
När vi gick in i studien hade vi en viss idé om att kommentarsfälten skulle innefatta en del hat.
Men man kan säga att vi blev överraskade av flera faktorer, dels mängden hat men också typen
av hat som fanns i kommentarerna. Innan vi påbörjade själva analysen så trodde vi att hatet skulle
vara mer fokuserat på Gina Dirawi som person, kanske hennes utseende och ursprung. Även om
det fanns en del kommentarer som fokuserade på just hennes ursprung låg fokus mer på hur Gina
Dirawi försöker förstöra svensk kultur och nationalitet. Det framgick även att det fanns enorma
mängder hat riktat mot SVT och deras påstådda PK-propaganda, det var något som vi verkligen
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inte trodde från början. Det har visat sig att den svenska nationalismen verkligen kan vara extrem
när det gäller att bevara något som är deras och problemen som uppstår när någon annan kommer
in och försöker förändra denna identitet och nationalitet.

Det har varit fascinerande att se hur Facebook används som en arena för diskussion om
högerextrema politiska åsikter när det är en så pass öppen plattform där alla runt omkring en kan
se vad en skriver. Vi själva kan anse det svårt att föra politiska diskussioner på sociala medier
just på grund av att alla kan se vad man skriver. Man kan tolka det som att högerextremister
använder öppna sociala medier så som Facebook för att föra fram sin agenda och reproducera sin
alternativa ideologi.

Denna högerextrema ideologi och agenda är något som växer sig större och starkare, mycket tack
vare sociala medier och enkelheten med att nå ut till en stor publik på kort tid. Denna ideologi
och agenda förespråkar ofta rasism och segregation i samhället, där man vill dela upp samhället i
ett vi och ett dem. Där vi:et är svenskar och dem är invandrare och varje ifrågasättande av
svenskheten som norm blir nerskjuten av den högerextrema massan.

En annan sak som vi båda reagerade på i analysen av kommentarsfälten, var att programledaren
Sarah Dawn Finer kommit undan utan att få några negativa kommentarer riktade emot sig. Alla
som gör personpåhopp i kommentarerna ger sig nästan uteslutande på Gina Dirawi för hennes
palestinska ursprung men ignorerar fullkomligt Sarah Dawn Finer och hennes judiska ursprung.

När vi blickar tillbaka på vår undersökning så ändrades fokusen från den typen av teorier vi
trodde att vi skulle använda. Innan vi började själva analysen så antog vi precis som tidigare
beskrivit att kritiken skulle vara mer riktad emot Gina Dirawis utseende och ursprung. Och valde
därför att använda oss av tidigare forskning och teorier som behandlade genus och etnicitet. Men
när vi började läsa igenom kommentarerna upptäckte vi att merparten av kritiken inte var riktad
emot Gina Dirawi som person utan mer förändringen och svenskheten samt emot institutionen
som hon får representera, SVT, och deras påstådda PK-propaganda. Det fanns såklart fortfarande
delar där genus och etnicitet spelade in, även ifall det inte fanns i lika stor grad som vi förväntade
oss. Vi anser fortfarande att teorierna som använts har varit är relevanta för studien. Teorimässigt
hade man kunnat använda sig mer av teorier om public service-väsendet, ideologiska tankar och
representation i media.
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Något som också framgick i efterhand var en reflektion över det valda materialet. Från början
handlade det om att Expressen hade flest antal kommentarer och det ansågs mest intressant att se
likheter och skillnader mellan artiklarna och kommentarsfälten, därefter lades även krönikan till
för att se vad folk skrev om två dagar efter framträdandet. Att bara ha Expressen som material
kändes dock lite tunt och vi valde då att lägga till Aftonbladets artikel som var ett slags direktsvar
på Expressens felaktiga uttalande. Sen bestämdes det också att Göteborgs-Posten skulle läggas
till eftersom den var längst ifrån Expressens artikel innehållsmässigt. I efterhand kan vi båda
tycka att man borde ha haft ett mer linjärt material. Kanske att man höll kvar vid bara Expressen
men utvecklade med flera mindre artiklar och kommentarsfält eller att man analyserar Expressen
kontra Aftonbladet då dem är de två största kvällstidningarna.
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9. Fortsatt forskning
Efter att uppsatsen sammanställs och vi båda diskuterat resultatet framgick det att man kan
använda denna uppsats som grund i ett flertal fortsatta forskningsområden. En del av
kommentarerna handlade om att jämföra Zlatans förändring av nationalsången jämtemot Gina
Dirawis, det kan därför vara intressant att analysera enbart kommentarer eller artiklar som
handlar om Zlatan och Gina Dirawi för att se hur potentiell kritik skiljer sig mellan de två
personerna. Man kan då jämföra artiklar om Zlatans ändring av nationalsången, som gjordes i ett
kommersiellt syfte (reklam för Volvobilar) och Gina Dirawis version som framfördes i public
service-tv.
Det hade också vara intressant att studera ifall kritiken mot Gina Dirawi skiljer sig mellan hennes
framträdande i Melodifestivalen och kritiken som hon fick när hon blev utsedd till julvärd för
SVT. Båda programmen är stora prestigefyllda svenska tv-händelser, baserade på traditioner som
folk har en tendens att blir arga på ifall man ändrar i.
Ett annat område man skulle kunna studera är huruvida SVT egentligen bedriver någon slags PKvänster propaganda, genom att använda sig av exempelvis fokusgrupper. Och genom dem se om
det finns en generell uppfattning om påstående och om det delas av fler än det något
högerextrema kommentarsförfattarna som behandlats i denna studie. Detta skulle man kunna göra
genom att studera hur olika politiska ideologier framställs och representeras i public serviceutbudet.
Om man sedan går vidare på spåret med fokusgrupper så vill vi lägg fram, vad vi anser vara den
mest intressanta idéen om fortsatt forskning. Det skulle handla om en internationell studie där
man intervjuar människor från andra länder, förslagsvis kanske de andra nordiska länderna, för
att se hur dem skulle reagera på en liknande händelse. Skulle människor i exempelvis Norge
ställa sig lika kritiska ifall deras nationalsång ändrades eller handlar det bara om ett svenskt
fenomen. Man skulle kunna säga att man genom länders nationalsång undersöker nationalismen i
de länderna.
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