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Abstract 
Det politiska partiet Sverigedemokraterna har fått uppleva stora framgångar med en – under många års 

tid – växande väljarkår. Partiet utgjorde vid år 2018s riksdagsval tredje största riksdagsparti. Med 

Elisabeth Noelle-Neumanns tystnadsspiralen och Bruce Bimbers teoretiska samband mellan 

nätverkskommunikation och populism som teoretisk grund, undersöker rapporten vilka politiska 

åsikter som människor yttrar i kommentarsfält – tillhörande inlägg med #SD2018 - på 

Sverigedemokraternas officiella Facebooksida. 

Denna rapport ger svar åt följande fyra frågeställningar: Vilka ämnen kan identifieras hos de 

analyserade kommentarerna? Vad hyllas respektive kritiseras i kommentarsfälten? Vilka tonlägen 

förekommer i de analyserade kommentarerna? Vilka egenskaper kännetecknar de som har författat 

kommentarerna?   

Rapporten undersöker också människors villighet att uttrycka åsikter på sociala medier. 

Avslutningsvis behandlar rapporten Sverigedemokraternas så kallade nolltolerans, och undersöker hur 

väl partiet lyckas med att upprätthålla nolltoleransen på Facebooksidans kommentarsfält. 

Kvantitativ innehållsanalys utgör använd metod för detta arbete. Data har samlats in genom kodning 

av textinnehåll i kommentarer på SDs officiella Facebooksida. Kodning har möjliggjorts genom ett för 

arbetet framtaget kodschema. 

Resultatet visar att kommentarernas författare inte upplever problem med att yttra sina åsikter i 

Facebooksidans kommentarsfält. Huvuddelen av Bimbers teoretiska samband stämmer överens med 

innehållet hos Sverigedemokraternas Facebooksida. 

Rapporten ger endast svar om människors villighet att uttrycka åsikter i Facebookssidans 

kommentarsfält. Rapporten ger därmed inte svar på huruvida samma människor är villiga att yttra sina 

åsikter utanför aktuell Facebooksida.    
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1. Inledning 

Det är ingen nyhet att riksdagspartiet Sverigedemokraterna – eller SD – har lyckats fånga 

uppmärksamheten hos många användare av webbplatsen Facebook. I slutet av augusti månad 

detta år kunde tidningarna Aftonbladet och Resumé konstatera att Sverigedemokraterna hade 

lyckats med bedriften att på Facebook uppnå lika mycket social interaktion från följare (läs 

kommentarer, gilla-markeringar och inläggsdelningar) som övriga politiska partier 

gemensamt lyckades samla ihop. Det hävdas att det har funnits flera bakomliggande orsaker 

till denna utveckling, däribland en succesiv utökning av dagliga delningar av publicerade 

inlägg och egen sponsring av partiets författade inlägg (Resumé, 2018).   

Fram till dagen för år 2018s riksdagsval, valde SD och dess följare att – genom frekvent 

användning av hashtagen ”#SD2018” – marknadsföra partiet och dess mål att nå långt i valet 

(Jonsson, 2018). Idag vet vi att Sverigedemokraterna lyckades med att knipa tredjeplatsen när 

det gäller antalet röster i riksdagsvalet. Det gör om möjligt intresset för att undersöka den 

Facebookkoncentrerade aktiviteten kring fenomenet #SD2018 än större. 

Som framgår, fokuserar denna rapport på riskdagspartiet Sverigedemokraterna – ett parti med 

mångårig historia som kritiskt mot invandring. Partiet har under många års tid varit 

skandalomsusat, men har samtidigt lyckats med att bygga upp en stor väljarkår. Rapporten 

fokuserar också på Sverigedemokraternas så kallade nolltolerans. Nolltoleransen utgör en 

policy vars syfte är att arbeta bort rasismen inom partiet. Av rapporten framgår att SD har 

svårigheter med att upprätthålla sin så kallade nolltolerans. 

1.1. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka politiska åsikter som sprids av människor i 

kommentarer tillhörande Facebook-inlägg där hashtag #SD2018 förekommer. För detta 

arbete, undersöker undertecknad samband mellan uttryckta åsikter och olika variabler, såsom 

kön, upplevt förhållande mellan SD och kommentarsförfattare och förekomsten av SDs så 

kallade nolltolerans i kommentarsfälten.  

I denna rapport behandlas också människors villighet att uttrycka åsikter på sociala medier. 

Detta område behandlas separat i diskussionsform i avsnittet Slutsatser och Diskussion.  

1.2. Frågeställningar 

I detta avsnitt presenteras denna rapports frågeställningar, vilka följs av beskrivningar för 

respektive frågeställning, i vilka undertecknad kortfattat förklarar vad respektive 
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frågeställning ger för svar. Innan rapportens samtliga frågeställningar presenteras, följer en 

kort, särskild förklarande text om frågeställning tre respektive fyra.  

Av frågeställningarna nedan, framgår att undertecknad vill finna svar på vilka ”tonlägen” som 

förekommer i de kommentarer som utgjort föremål för analys. Med tonlägen menas i detta fall 

om en kommentarsförfattare – utifrån dess författade material – uppfattas som allmänt positiv 

eller allmänt negativ. Frågeställningen anser undertecknad är relevant, då det finns ett intresse 

av att undersöka eventuellt samband mellan tonläge hos kommentarsförfattare och 

individernas respektive inställningar till SD. 

I den fjärde frågeställningen undersökes vilka ”egenskaper” som kännetecknar 

kommentarsförfattarna. Här undersöks bland annat kön hos respektive kommentarsförfattare 

samt antal tecken som respektive kommentar innehåller. Frågeställningen anser undertecknad 

är relevant, då det finns ett intresse av att exempelvis undersöka inställningar till SD olika kön 

emellan, men också ett intresse av att undersöka om antalet författade tecken skiljer sig åt 

olika kön emellan.  

• Vilka ämnen kan identifieras hos de analyserade kommentarerna? 

• Vad hyllas respektive kritiseras i kommentarsfälten? 

• Vilka tonlägen förekommer i de analyserade kommentarerna?  

• Vilka egenskaper kännetecknar de som har författat kommentarerna? 

I den första forskningsfrågan, vill undertecknad finna svar på vilka ämnen som utgör de 

omdiskuterade i respektive inläggs kommentarsfält. Dessa ämnen ska inte förväxlas med 

huvudteman, som utgör de ämnen som behandlas i respektive ursprungligt Facebookinlägg. 

I den andra forskningsfrågan, vill undertecknad få information om kommentarsförfattarna - i 

någon form – väljer att vara hyllande och/eller kritiserande i sina kommentarer, och i så fall 

av/mot vad. Denna forskningsfråga besvaras av den data som samlats in genom det använda 

kodschemats åsiktsvariabler. 

I den tredje forskningsfrågan, vill undertecknad undersöka om man kan lyckas uppfatta ett 

särskilt tonläge hos respektive analyserad kommentar. Denna forskningsfråga besvaras helt 

och hållet av hur undertecknad har uppfattat tonlägena i kommentarerna.   

Den fjärde, och avslutande, forskningsfrågan liknar till viss del forskningfråga två. Med 

egenskaper menas dock inga åsiktsrelaterade egenskaper, utan här hamnar fokus istället på 
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exempelvis kön hos respektive kommentarsförfattare. Mer detaljerade beskrivningar av 

forskningsfrågorna finns att ta del av i avsnitt Metod och material. 

1.3. Avgränsning 

Till följd av det stora antalet publicerade inlägg och kommentarer på den aktuella sidan, är en 

avgränsning av det material som ska undersökas nödvändig. Avgränsningen utgörs av tio – ej 

slumpmässigt utvalda – inlägg publicerade på Sverigedemokraternas officiella Facebooksida. 

Fem inlägg väljs från tidsperioden juni månad år 2018, och resterande fem inlägg väljs utifrån 

tidsperioden augusti månad år 2018 – riksdagsvalet den 9 september år 2018. Detta urval följs 

av ett slumpmässigt urval av femton kommentarer hos respektive inlägg, där textinnehållet 

hos respektive kommentar utgör föremål för slutlig analys. 

1.4. Disposition 

Rapportens inledande delar följs närmast av den del som getts namnet Bakgrund. I denna del 

ges en sammanfattande text om Sverigedemokraterna och partiets historia, samt en 

introduktion till den så kallade nolltolerans som Sverigedemokraterna har tagit fram. Här 

nämns också exempel på reaktioner som har riktats mot SDs nolltolerans. Avsnittet Bakgrund 

avslutas med en beskrivning av den sociala medieplattformen Facebook och dess historia.  

Bakgrunden följs av rapportdelen Tidigare forskning. Här presenteras ett urval exempel på 

tidigare forskning som – i en eller annan form – anses vara relevant för detta arbete. Därefter 

följer Teoretisk ram, där – för arbetet – relevanta teoretiska utgångspunkter presenteras. 

Metod och material följer härnäst, där undertecknad argumenterar för en kvantitativ 

innehållsanalys som lämpligast metod för arbetets undersökning, framför alternativa 

tillvägagångssätt för datainsamling. Här presenteras också i detalj det tillvägagångssätt för 

datainsamling som blir aktuellt för detta arbete. 

I avsnitt Resultat redovisas det resultat som har uppstått ur den genomförda kvantitativa 

innehållsanalysen. Avsnitt Analys följer härnäst, i vilket de för arbetet relevanta teorierna 

tillämpas, för att lyckas diskutera och förklara betydelsen av studiens resultat. Rapporten 

avslutas med textavsnitt Slutsatser, i vilket avslutande slutsatser och självkritik ingår. 
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2. Bakgrund 

2.1. Sverigedemokraterna 

Det politiska partiet Sverigedemokraterna uppstod år 1988 – ett parti som bildades av 

”veteraner inom svensk nazism och fascism”. Partiet var under flera års tid förknippat med 

bland annat kravaller, konspirationsteorier och skinnskallar. Under många års tid – fram till år 

2006 – använde partiet en – i svenska flaggans färger – brinnande fackla som sin partisymbol. 

Denna symbol beskrivs av Expo som ett exempel på en ”fascistisk bildfigur” (Expo, 2018). 

Under andra halvan av 1990-talet påbörjades partiets arbete med att få SD att framstå som ett 

mer ”rumsrent” parti – ett arbete som kom att intensifieras efter att Jimmie Åkesson valts till 

SDs nye partiordförande år 2005. Trots detta arbete, framgår av Expos artikel att skandaler 

kring SD har fortsatt förekomma (bland annat år 2010s uppmärksammade 

”järnrörsskandalen”) (Expo, 2018). 

En röd tråd genom hela Sverigedemokraternas existens, är partiets kritiska inställning till 

invandring. Partiet har kontinuerligt arbetat för att stoppa, alternativt förhindra, att invandring 

kan ske till Sverige. Expo hävdar att SD dels utgör motståndare till islam, dels visar att de är 

”motståndare till tiggeri” (Expo, 2018). 

Expo uppmärksammar också partiets framgångar i politiska val. Partiet har sedan år 1991 

(första mandat i kommunval) lyckats få utökat politiskt utrymme, bland annat i samband med 

att SD lyckades få sina första representanter i riksdagen år 2010 (Expo, 2018). På 

Valmyndighetens webbsida – www.val.se – framgår att Sverigedemokraterna år 2010 

lyckades få 5,7 % av valets röster (Valmyndigheten 1, 2018), vilket kan jämföras med 17,53 

% av 2018 års vals röster (Valmyndigheten 2, 2018).   

Sverigedemokraternas nolltolerans mot rasism och främlingsfientlighet 

Sverigedemokraternas så kallade nolltolerans uppstod som begrepp år 2012. SDs 

partiordförande Jimmie Åkesson beskrev partiets nolltolerans som ett sätt att arbeta bort 

förekomsten av rasism inom Sverigedemokraterna. 

SDs nolltolerans har dock fått utstå viss kritik. I oktober år 2018 beskrev tidningen Expo 

nolltoleransen som ”ett tomt löfte” (Expo, 2018). De menar att partiets policy förvisso har 

resulterat i att partimedlemmar har tvingats till att lämna SD, men nolltoleransen saknar 

påverkan på samtliga av partiets medlemmar (Expo, 2018). 

I september månad år 2018 publicerades ytterligare en Expo-artikel om SDs så kallade 

nolltolerans. Likt artikeln från oktober månad, konstaterar man att partiet har svårt med att 
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agera utifrån sin framtagna policy. Författaren bakom Expos artikel skriver att Expo har valt 

att samla medierapporterade fall av utspel från sverigedemokratiska representanter. Dessa 

utspels gemensamma nämnare utgörs av inslag av intolerans och rasism. Under den 

undersökta tidsperioden – från riksdagsvalet år 2014 till artikelns datum (den 3 september år 

2018) – lyckades Expo identifiera 215 fall, varav enbart ett antal av fallen resulterade i att 

företrädare för SD tvingades till uteslutning ur partiet (Dalsbro, 2018). 

Utspel från sverigedemokrater har också uppmärksammats av andra nyhetskällor. Den 6 

september år 2018 kunde SVT rapportera om ett antal fall av nätbaserat hat, som Expressen 

låtit granska och publicera inför riksdagsvalet. Ett av de uppmärksammade fallen ska ha 

utgjorts av ett uttalande där en sverigedemokrat ska ha ”önskat livet ur muslimer”. I detta fall 

ska SDs partiledning ha agerat, genom att ha uppmanat den uppmärksammade 

sverigedemokraten att lämna sin plats i Sverigedemokraterna (Sommerstein, 2018). 

Ett annat fall – också det först uppmärksammat av Expressen – gällde SDs 

kommunfullmäktigekandidat Bo Hofvander – en person som visat sig stå bakom ett antal 

uppseendeväckande uttalanden. I SVTs artikel framgår bland annat att han år 2014 – på 

dåvarande Avpixlat – ska ha önskat att socialdemokraten Veronica Palm allvarligt skadas i ett 

terrordåd (Alakangas, 2018).  

Enligt SVTs artikel ska Bo Hofvander också ha yttrat sig om ett uppmärksammat asylboende 

med pool, där simlektioner inte skulle ingå för de boende i asylboendet. Det framgår inte 

ordagrant av Bos kommentar att han önskar något negativt åt de boende i asylboendet. Om 

man dock läser Bos kommentar mellan raderna, kan hans uttalande om poolen och 

simlektionerna tolkas som att han inte ser något negativt med att asylboendets icke 

simkunniga boende riskerar att drunkna i asylboendets pool. Det framgår inte huruvida SD lät 

ta till några åtgärder efter Bos uttalanden (Alakangas, 2018). 

Nolltoleransen ges särskilt utrymme i denna rapport, då undertecknad undersöker huruvida 

Sverigedemokraterna upplevs lyckas upprätthålla sin nolltolerans i kommentarsfälten 

tillhörande partiets Facebooksida. 

 

2.2. Facebook 

Vad innebär Facebook? Klockan behöver vridas tillbaka till tidigt 2000-tal och Harvard 

University. Vid universitet fanns en skolkatalog vid namn Facebook, vars funktion var att 

möjliggöra för lärosätets studenter att - med varandra - kunna stifta bekantskap. En utveckling 
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av Facebook fanns i planeringsstadiet, men en av lärosätets studenter - Mark Zuckerberg – 

upplevde att lanseringen av det nya Facebook dröjde allt för länge (Facebook FAQ, 2018).  

Tillsammans med studiekamraterna Dustin Mokovitz, Andrew McCollum, Eduardo Saverin 

och Chris Hughes, lyckades Mark Zuckerberg på eget håll realisera det omtalade nya 

Facebook. Tjänsten – som då gick under namnet The Facebook – lanserades i februari månad 

år 2004. Webbplatsen väckte – i ett mycket tidigt skede – ett stort intresse hos Harvards 

studenter. Vid den tidpunkt The Facebook hade existerat i en månad, utgjorde hälften av 

Harvards studenter medlemmar av webbplatsen (Facebook FAQ, 2018). 

Det dröjde inte länge innan dagens Facebook såg dagens ljus. Vid införskaffandet av ett nytt 

domännamn – facebook.com – i augusti månad år 2005, återstod det endast ett drygt år innan 

Facebook tillgängliggjordes för allmänheten under september månad år 2006 (Facebook FAQ, 

2018). 

Cirka tolv år senare – i juli år 2018 – kunde DAGENSANALYS.se konstatera att Facebook 

kontinuerligt tycks ha lyckats växa sig större för varje år. Vid tidpunkten för denna artikel, 

bedömde man att Facebook hade lyckats uppnå imponerande ”2,23 miljarder månatliga 

användare” (Karlsson, 2018). 

Dagens Facebook, och dess funktioner 

Dagens Facebook fyller flera viktiga funktioner. Dels utgör webbplatsen en digital plattform 

på vilken stora mängder lättillgänglig information dagligen publiceras. Facebook fyller också 

en viktig funktion för människors kontaktnät. Webbplatsen möjliggör för människor att - på 

ett enkelt sätt - skaffa sig nya kontakter. Människor som regelbundet umgås i den fysiska 

världen kan – genom Facebook – låta vänskapsbanden utvecklas, genom att hålla kontakt 

såväl fysisk som digital väg. Webbplatsen möjliggör samtidigt för gamla bekanta att på digital 

väg på nytt få kontakt.  

Den information som publiceras kan ta sig flera uttryck. Användaren kan skapa sina alldeles 

egna nyheter, genom att författa och publicera text i så kallade inlägg. Den skriftliga 

informationen kan kombineras med publicerande av bilder, och i vissa fall förekommer endast 

bilder i inläggen.    

Ett urval av Sverigedemokraternas inlägg med #SD2018 utgör en annan form av 

tillgängliggörande av information. Här delar istället en person eller verksamhet – i det här 

fallet SD – med sig av en – i annat medium – skapad nyhet, exempelvis en artikel från en av 

Sveriges stora dagstidningar.  
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Facebook möjliggör därefter för användare att – på olika sätt – kunna återkoppla på andra 

användares delade information. De verktyg för återkoppling som har tillgängliggjorts utgörs 

av gilla- och reaktionsmarkeringar, möjlighet till att kommentera information och 

avslutningsvis att kunna dela någon annans information vidare. 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras ett urval exempel på tidigare genomförd forskning, där dess 

gemensamma nämnare utgörs av en relevans för undertecknads arbete. 

3.1. Politisk kommunikation genom sociala medier 

Politisk kommunikation genom sociala medier har under en tid utgjort föremål för forskning. 

Ett exempel utgörs av studien Social media election campaigning: who is working for whom? 

A conceptual exploration of digital political labour, i vilken Mikolaj Dymek (verksam vid 

Södertörns Högskola), Christina Grandien och Kajsa Falasca (de båda sistnämnda verksamma 

vid Mittuniversitetet) valde att fokusera på den politiska kommunikationen på sociala medier 

under den svenska valkampanjen år 2014 (Mittuniversitetet, 2018). 

Enligt Kajsa Falasca hade de tre deltagande forskarna ursprungligen en syn på sociala medier 

som en plats som möjliggjorde ”för dialog mellan politiker och medborgare”. Man kom dock 

snart underfund med att sociala medier – såsom Facebook – huvudsakligen inte utgjorde 

plattformar för dylika dialoger, utan fyllde istället funktionen som ”reklampelare” åt politikers 

budskap. Uppgiften att sprida politikers publicerade material överläts sedan åt politikernas 

följare (Mittuniversitetet, 2018). 

Kajsa Falasca anser att det finns fördelar med att låta ett politiskt partis marknadsföring 

begränsas till användning av sociala medier. En av dessa ansedda fördelar utgörs av de följare 

som aktivt delar politikers publicerade budskap. Dialoger användarna emellan – oavsett om 

den politiska debatten eller innehållet i inlägget besvaras eller ej – anses vara av stor betydelse 

för de politiska partierna. Den funna nackdelen med sociala medier är – som framgår lite av 

föregående stycke – en tendens till att kommunikationen på sociala medier tar form som 

envägskommunikation (från politiska partier till följare) (Mittuniversitetet, 2018).     

3.2. Människa och opinion 

I den vetenskapliga artikeln Are people willing to share their political opinions on Facebook? 

Exploring roles of self-presentational concern in spiral of silence framgår att det har 

genomförts en del tidigare forskning med fokus på samband mellan människan och opinion. 

Det nämnda sambandet har undersökts för såväl ”traditionell media” som för sociala medier, 

såsom Facebook (Liu et. al., 2017:294). I huvuddelen av den tidigare forskning som artikeln 

nämner, har Elisabeth Noelle-Neumanns “tystnadsspiral” kommit att spela en central roll (läs 

mer om tystnadsspiralen i avsnittet Teoretisk ram). Rapportens författare menar på att den 

genomförda forskningen inte lyckas med att finna bra svar på varför tystnad kan förekomma 
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hos användare av sociala medier, som Facebook, om användarna upplever att deras respektive 

åsikter inte utgör majoritetens åsikter (Liu et. al., 2017:294). 

3.3. Sverigedemokraternas väljare 

Forskningsstiftelsen Institutet för Framtidsstudier har låtit undersöka vad som kännetecknar 

individer som ingår i Sverigedemokraternas väljarkår. Man har låtit göra jämförelser mellan 

SD och de två övriga stora riksdagspartierna - Socialdemokraterna respektive Moderaterna 

(Jylhä et. al., 2018:10-11). Under år 2018 publicerades stiftelsens rapport 

Sverigedemokraternas väljare: Vilka är de, var kommer de ifrån och vart är de på väg?, 

författad av Kirsti M Jylhä, Jens Rydgren och Pontus Strimling (Jylhä et. al., 2018). 

Rapportens författare skriver att den aktuella rapporten uppstod ur ett intresse för 

Sverigedemokraternas väljarkår, som under de senaste åren har setts växa i en snabb takt. En, 

av Novus, genomförd studie – vars respondenter inkluderade 2217 medlemmar ur SDs 

väljarkår - resulterade i möjligheten att bilda sig en uppfattning om vilka personer som väljer 

att lägga sin röst på partiet Sverigedemokraterna (Jylhä et. al., 2018:86). 

Den genomförda studien visar att en majoritet av SD-väljarna önskar se en minskning av 

invandringen till Sverige. I denna majoritets ögon utgör invandringen ett såväl kulturellt, som 

ett ekonomiskt hot. Vid jämförelse med Socialdemokraternas väljare, respektive 

Moderaternas väljare, är ”misstro till samhällsinstitutioner” förhållandevis vanligt 

förekommande inom SDs väljarkår. Negativa inställningar gentemot feminism och 

invandrare, preferens för något förflutet och åsikter av auktoritära och konservativa slag utgör 

andra exempel som är mer vanligt förekommande hos sverigedemokratiska väljare, i 

jämförelse med väljare tillhörande Socialdemokraterna respektive Moderaterna (Jylhä et. al., 

2018:86). 
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4. Teoretisk ram 

4.1. Tystnadsspiralen 

Tystnadsspiralen är en teori framtagen av Elisabeth Noelle-Neumann. Teorin utgör en syn på 

opinionsbildning, där personer med en avvikande åsikt från opinionens, tenderar att hålla 

tillbaka sin åsikt. Enligt Noelle-Neumann utgör en alternativ åsikt gentemot den allmänna 

opinionen en risk för att man isoleras. 

Oron för att en dag känna sig isolerad, kan ta sig sådant uttryck att medlemmar av en åsikt 

motvilligt beslutar sig för att överge sin syn på något, för att istället sluta upp bakom åsikten 

hos den stora massan. Noelle-Neumann nämner författaren Alexis Tocquevilles exempel ur 

den senares verk L’Ancien Régime et la Révolution, där följare av den franska kyrkan beslöt 

sig för att överge sin tro, och istället valde att följa den stora massans religösa tro. Det framgår 

av Tocquevilles text att det ansågs vara mindre allvarligt att begå olika misstag än att finna sig 

isolerad på grund av sin alternativa tro (Noelle-Neumann, 1974:44-45). 

Liu et. al. lät år 2016 – i samband med en studie av Facebookanvändare - testa 

tystnadsspiralen (Liu et. al., 2017:297). Man lät undersöka individers öppenhet om politiska 

åsikter, i sammanhang när åsikterna upplevdes sticka ut från”majoritetsopinionen”.  De lät 

utveckla Noelle-Neumanns teori, genom att tillföra ett ”självpresentationsperspektiv” till den 

ursprungliga tystnadsspiralen (Liu et. al., 2017:298). Studien visade på att innehållet i 

tystnadsspiralen stämde överens med den respons som respondenterna gav på den genomförda 

undersökningen. En andra slutsats var att respondenternas respektive ”syn på sig själva” 

påverkade deras ”villighet” att visa intresse för ”kontroversiella frågor” på internet (Liu et. al., 

2017: 301). 

I en artikel publicerad i en utgåva av Inquiries Journal, diskuteras Noelle-Neumanns teori och 

vilka effekter som tystnadsspiralen kan tänkas ha fått ”inom digital media” (Hopkins, 2015:1). 

Man hänvisar till artikel Twenty-five years of the spiral of silence: A conceptual review and 

empirical outlook, där dess författare Dietram A. Scheufele och Patricia Moy menar att 

tystnadsspiralen fyller en viktig funktion vid förklarande av medieanvändares ”beteenden och 

attityder som uppstår ur mediekonsumtion”. Denna viktiga funktion fyller tystnadsspiralen 

oavsett form av media – digital eller traditionell – som teorin appliceras på (Hopkins, 2015:1). 

Tystnadsspiralen har också fått en central roll i forskning kring människors åsikter om 

invandrare, närmare bestämt flyktingpolitik. Efter det att den stora flyktingströmmen hade ägt 

rum år 2015, lät Bengt Johansson – professor i journalistik och masskommunikation vid 
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Göteborgs Universitet – undersöka människors respektive åsikter om Sveriges 

flyktingsituation. Johansson lät tillämpa teorin om tystnadsspiralen då han menar att 

flyktingpolitik utgör ett kontroversiellt ämne – ett ämne som många människor möjligen 

skulle uppleva vara känsligt att uttala sig om (Johansson, 2018:77). Resultatet av 

undersökningen visade på förekomst av tystnadsspiraler bland undersökningens respondenter. 

Johansson menar att fler individer har vågat uttrycka sina åsikter om flyktingsituationen efter 

år 2015, men att en ännu större grupp individer ”har blivit mer försiktiga” när det handlar om 

att uttrycka sig om flyktingar (Johansson, 2018:77).        

4.2. Sociala medier: nya möjligheter för politiker och populister 

I Extreme parties and populism: an analysis of Facebook and Twitter across six countries, 

framgår att uppkomsten av “sociala nätverksplattformar” har påverkat både politiker och 

populism, då sociala medier har möjliggjort för nya metoder för att kommunicera ut 

information. Genom sociala medier ges politiker möjlighet till att marknadsföra sig själva, 

och ges därtill möjlighet till att direkt kunna kommunicera med sina väljare. För populister 

har sociala medier bland annat möjliggjort för att kunna ”kringgå traditionella nyhetskanaler” 

(Ernst et. al., 2017:1347). 

Ernst et. al. nämner Bruce Bimber – professor i statsvetenskap vid UC Santa Barbara (UC 

Santa Barbara, 2019) – som år 1998 kunde identifiera ett teoretiskt samband mellan de två 

områdena nätverkskommunikation och populism. Han kom att undersöka såväl en framtida 

möjlighet för ett lands styrande politiker och invånare att kunna ta direkt kontakt, som den 

potential som internet besitter att – ”’i en populistisk riktning’” – lyckas ”’omstrukturera 

politisk makt’” (Ernst et. al., 2017:1350). 

Ernst et. al. anser, att det argument som lyftes fram av Bimber, är fortsatt giltigt efter cirka 

tjugo års tid. Fyra punkter lyftes fram, vilka beskriver de möjligheter som sociala medier 

skapar för ”populistisk kommunikation”. Samma fyra punkter förklarar också den positiva 

effekt som sociala medier anses ha för populismen och dess kommunikation (Ernst et. al., 

2017:1350). 

• I den första punkten lyftes sociala medier fram som en plattform som öppnar upp för 

populister att - utan hinder - kunna ”sprida sina budskap”, utan att externa parter kan 

påverka budskapens innehåll (Ernst et. al., 2017:1350). 

• För populismen, anses en – ”till folket” – nära kontakt utgöra en avgörande del. Den andra 

punkten menar på att sociala medier möjliggör för populister och dess följare att upprätta 
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en nära kontakt. Samma punkt menar på att de sociala medierna möjliggör för väljare att 

närma sig de ”politiker – och i synnerhet populister” – som de följer (Ernst er. al., 

2017:1350). 

• I den tredje punkten lyftes sociala medier fram som ett sammanhang där populister kan 

dela med sig av information, som inte ges i andra sammanhang. Sociala medier möjliggör 

för populister att - ”i en högre grad” –  fritt kunna ge form åt meddelanden de önskar vilja 

förmedla. Populisters information på sociala medier kan exempelvis utgöras av nyheter 

kring politikers privatliv, eller material som har skapats ”bakom kulisserna” (Ernst et. al., 

2017:1350). 

• Den fjärde och avslutande punkten menar att sociala medier utgör den enda ”mediekanal” 

som möjliggör för människor att kunna få kontakt med liktänkande individer (Ernst et. al., 

2017:1350). 

Sverigedemokraterna är – enligt migrationsinfo.se – att klassas som ett högerpopulistiskt parti 

(Sandelind, 2016). Under många års tid har representanter för Sverigedemokraterna spridit 

information via mediekanaler som inte inkluderar sociala medier. Ett exempel på en – till 

sociala medier – alternativ mediekanal utgörs av Samhällsnytt (det som tidigare var kännt som 

Avpixlat) (Åkerman, 2017). Här ges webbplatsens användare möjlighet till att kommentera 

innehåll i såväl publicerade artiklar, som innehåll i andra personers författade kommentarer 

(Kristoffersson, 2019). För detta arbete gör undertecknad bedömningen att punkt 1 – 3 ovan 

är relevanta för detta arbete, men den fjärde och avslutande punkten saknar relevans.  
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5. Metod och material 
Metoden kvantitativ innehållsanalys anser undertecknad utgör det lämpligaste 

tillvägagångssättet för detta arbete, då denna form av analys möjliggör för mätbara resultat 

som är lätta att ta till sig (Evaluation Toolkit, 2019). En kvantitativ forskningsmetod är också 

lämplig vid behov av att samla in mätbara data om exempelvis människors beteenden eller 

åsikter (DeFranzo, 2011). Vald forskningsmetod ger mig dessutom möjlighet till att granska 

information och samla in värdefull data utan att – i någon som helst form – behöva 

kommunicera med individer verksamma hos SD, eller de individer som har kommenterat SDs 

inlägg. 

En surveyundersökning ser jag exempelvis inte som en aktuell metod, då det skulle innebära 

att jag 

- (1) kan behöva spendera en alltför stor del av min tid för C-uppsatsförfattandet till att 

hitta respondenter som i någon form kan tänkas sympatisera med 

Sverigedemokraternas politik 

- (2) kan behöva formulera frågeställningar, som somliga respondenter eventuellt skulle 

kunna finna svåra att besvara. 

Skulle en kvalitativ innehållsanalys ha utgjort en lämplig alternativ metod till kvantitativ 

innehållsanalys? En kvalitativ innehållsanalys hade utgjort en lämplig metod ifall 

undertecknad låtit intervjua – en eller flera – författare bakom kommentarer i SDs 

Facebooksidas kommentarsfält, istället för att – som nu – låtit koda sedan tidigare författade 

kommentarers textinnehåll, utan interaktion med kommentarernas författare.  

Alan Bryman – författare av boken Social Research Methods – lyfter fram ett vanligt 

förekommande problem med kvalitatitv innehållsanalys. Enligt författaren upplever många 

forskare svårigheter med att kvalitativt analysera det data forskarna har samlat in. Orsaken är 

bristen på etablerade regler för hur man kvalitativt analyserar data. Det kan jämföras med det 

mer utvecklade regelverk för hur man kvantitativt analyserar data (Bryman, 2004:565). 

Sammanfattningsvis, anser undertecknad att en kvalitatitv innehållsanalys inte hade utgjort en 

lämplig metod för detta arbete. 

För att möjliggöra den kvantitativa innehållsanalysen, har ett särskilt kodschema skapats. Allt 

kodat material kan avslutningvis analyseras och presenteras med hjälp av datorprogrammet 

SPSS. 
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5.1. Operationalisering av forskningsfrågor och variabler 

Urval 

För detta arbete kommer tio inlägg - publicerade på SDs officiella Facebooksida, med hashtag 

#SD2018 - att väljas ut. Tidsperioderna, ur vilka dessa inlägg har valts ut, är juni månad år 

2018 (fem Facebook-inlägg), respektive augusti månad år 2018 till och med 

riksdagsvalsdagen den 9 september år 2018 (resterande fem Facebook-inlägg). Dessa inlägg 

har inte valts ut enligt en slumpmässig urvalsmetod, till följd av att Facebook – såväl 

indexsida, som SDs officiella Facebooksida – saknar funktionell filtreringsfunktion för 

publicerade inlägg (se avsnitt Reliabilitet – upplevda problem och åtgärder för mer 

information). 

Ett slumpmässigt urval av femton kommentarer görs dock för vardera av de tio utvalda 

Facebookinläggen. Det slumpmässiga urvalet – mer specifikt en form av systematiskt urval 

(Bryman, 2004:191) -  möjliggörs genom två separata högar med vikta papperslappar. Det 

finns sex papperslappar i vardera högarna, där var och en av lapparna – i respektive hög - har 

tilldelats en siffra inom spannet 1 – 6. Det faktum att papperslapparna är vikta på mitten 

omöjliggör för att i förväg kunna veta vilken siffra som är nerskriven på respektive 

papperslapp. Den lapp som dras ur den första högen visar på vilken kommentar - hos 

respektive inlägg – som utgör den första att analyseras. Den lapp som dras ur den andra 

högen visar på det intervall som ska förekomma mellan de kommentarer vars innehåll ska 

analyseras.  

Ur den första högen dras nummer 3, och ur den andra högen dras nummer 4. Det innebär 

således att respektive inläggs tredje kommentar är den första att analyseras, och att det 

därefter ska förekomma ett intervall av fyra kommentarer innan en ny kommentar kan 

analyseras (den första analyserade kommentaren följs med andra ord av kommentar nummer 

sju, som i sin tur följs av kommentar nummer elva, nummer femton, och så vidare).   

Textinnehållet hos respektive kommentar utgör avslutningsvis föremål för en innehållsanalys. 

Variabler som undersöks inkluderar uppgett kön hos kommentarernas respektive författare, 

kommentarförfattarnas åsikter om partier och enskilda politiker och vilka tonlägen som 

upplevs förekomma i de kommentarer som utgör föremål för analys. 

5.2. Djupgående beskrivningar av forskningsfrågor 

Med ”vilka ämnen kan identifieras”, menas vilka ämnen som utgör de omdiskuterade i 

respektive inläggs kommentarsfält (se variabel 6 – variabel 14). Det ska inte förväxlas med 

huvudteman, som utgör det tema som ett Facebookinlägg behandlar (se variabel 1). 
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Kommentarsfälten behandlar nödvändigtvis inte det ämne som behandlas i de ursprungliga 

inläggen. 

Med ”vad hyllas respektive kritiseras i kommentarsfälten” menas vad kommentarsförfattarna 

väljer att specifikt hylla respektive kritisera i sina kommentarer. Denna forskningsfråga 

besvaras av den data som samlats in genom det använda kodschemats åsiktsvariabler (se 

variabel 6 – variabel 19). Exempel på åsikter kan vara inställning till de teman som behandlas 

i kommentarsfälten, men också kommentarförfattares respektive inställningar till enskilda 

politiska individer. 

Med ”vilka tonlägen upplevs förekomma i de analyserade kommentarerna”, menas kort och 

gott om man uppfattar ett särskilt tonläge hos respektive analyserad kommentar (se variabel 

20). Denna forskningsfråga besvaras helt och hållet av hur undertecknad har uppfattat 

tonlägena i kommentarerna. Om en annan individ skulle besluta sig för att analysera samma 

kommentarer, är det ingen omöjlighet att våra uppfattningar om upplevda tonlägen skulle 

skilja sig åt. 

Med ” vilka egenskaper kännetecknar de som har författat kommentarerna” menas vilka 

egenskaper – utöver exempelvis åsikter – som finns hos respektive kommentarsförfattare. 

Exempel på egenskap som undersöks är kön hos respektive kommentarsförfattare (se variabel 

4).  

5.3. Reliabilitet och validitet 

Med anledning av att bland annat den tredje forskningsfrågan besvaras av undertecknads 

uppfattningar av tonlägen i de analyserade kommentarerna, är det nödvändigt att här nämna 

begreppen reliabilitet respektive validitet, och kort sammanfattat förklara vad respektive 

begrepp innebär. 

Enligt Alan Bryman tenderar begreppet reliabilitet förekomma i samband med att man 

undersöker om ett forskningsresultat är ”upprepbart” (Bryman, 2004:46). Validitet är ett 

begrepp som används för att mäta fullständigheten hos – från forskning – framgenererade 

resultat (Bryman, 2004:47). 

Reliabilitet – upplevda problem och åtgärder  

Undertecknad anser att delar av detta arbete har låg reliabilitet. Rapportens tredje 

forskningsfråga utgör ett exempel. Av beskrivningen för aktuell forskningsfråga, framgår att 

det inte är osannolikt att uppfattningen av tonlägen i de analyserade kommentarerna skulle 

kunna skilja sig åt, olika individer emellan. Undertecknad kan uppfatta vissa tonlägen som en 
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eventuell annan kommentarsanalyserande individ inte skulle uppfatta, och vice versa. Det är 

inte ens säkert att undertecknad skulle uppfatta de analyserade kommentarerna på ett och 

samma sätt, om undertecknad – i ett senare skede – skulle besluta sig för att genomföra en ny 

analys av samma kommentarer. 

Ett andra problem utgörs av funktionen relevanta kommentarer som förekommer i de 

kommentarsfält ur vilka undertecknad har kodat material. Den nämnda funktionen innebär att 

Sverigedemokraternas Facebooksida filtrerar bort kommentarer som sidan anser vara 

irrelevanta för besökare av sidan. Funktionen kan bidra till behov av omgjord kodning av 

material, ett behov som uppstod för bland att undertecknad (se mer information om detta 

under rubrik Självkritik i avsnitt Slutsatser). 

Ett tredje problem nämndes under avsnitt Urval, nämligen att ett slumpmässigt urval inte har 

lyckats genomföras för arbetets tio utvalda Facebookinlägg (ur vilkas respektive 

kommentarsfält undertecknad samlade in material för analys). Det framgår av texten i 

avsnittet att inlägg inte lyckades filtreras fram genom Facebooks filtreringsfunktion.  

Facebooks indexsida erbjuder förvisso tjänstens användare möjlighet till att filtrera inlägg 

efter valda tidsperioder, men tjänsten kan inte leverera önskat resultat efter att 

filtreringsfunktionen har använts. På Sverigedemokraternas officiella Facebooksida har 

filtreringsfunktion för tidsperioder överhuvudtaget inte noterats av undertecknad. På SDs sida 

ges dess användare endast möjlighet till att filtrera inlägg efter sökord – i detta fall #SD2018. 

Efter sökning sorteras därtill inte inlägg i datumordning, utan krav ställs på sidans användare 

att manuellt bläddra igenom publicerade inlägg, tills dess att man har funnit det man söker 

efter.  

Undertecknad har tilltagit vissa åtgärder för att stärka arbetets reliabilitet. En första åtgärd 

utgörs av ett återanvänt systematiskt urval. Det innebär att samma framgenererade numerala 

värden – i detta sammanhang 3 respektive 4 – har använts för arbetets båda genomförda 

kodningar. 

En andra åtgärd utgörs av genomgång av – och därefter borttagande av – variabler. Ett urval 

variabler – som förekom i undertecknads kodschema vid tidpunkten för första kodningen – 

raderades från kodschemat inför tidpunkten för andra kodningen. Dessa variabler togs bort 

med anledning av att undertecknad bedömde dessa variabler som irrelevanta för arbetet. 
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För problematiken med Facebooks inbyggda filtreringsfunktion, valde undertecknad – i 

kommentarssammanställningen i bilaga 2 - att inkludera såväl publiceringsdatum för 

respektive inlägg, som skärmbild för respektive inlägg. Syftet med denna tillagda information 

är att underlätta för eventuell framtida undersökning av samma material som undersöks i 

denna rapport. 

Validitet – förekomst eller avsaknad 

Av Brymans bok framgår att validiteten hos en undersökning avgörs av undersökningens 

reliabilitet. Om reliabiliteten bedöms som låg, resulterar det i avsaknad av validitet. En 

mätning visar endast på validitet om mätningen lyckas med att ”reflektera konceptet som 

mätningen är avsedd att mäta” (Bryman, 2004:47). 

Av rapporten framgår att åtgärder har behövt tas till för att stärka upp arbetets reliabilitet. 

Enligt undertecknad har validiteten vissa begränsningar. Rapportens läsare ges möjlighet till 

att själva bedöma validiteten hos undertecknads arbete, genom att undertecknad – i rapporten 

– har valt att inkludera såväl exempel på hur kommentarer har kodats, som en 

sammanställning av samtliga analyserade kommentarer (se bilaga 2).  

Bryman nämner olika former av validitet, bland annat extern validitet. Denna form av 

validitet uppfylls om ”forskningsresultaten kan bli generaliserade bortom den specifika 

forskningsmiljön.” För detta arbete har undertecknad – som redan framgått – enbart undersökt 

innehåll i kommentarsfält på Sverigedemokraternas officiella Facebooksida. Rapporten ger 

därmed inte svar på huruvida ett likadant resultat kan uppnås genom en motsvarande 

undersökning inom en annan kontext. 

Exempel på genomförda kodningar 

I detta avsnitt presenteras ett litet urval exempel på hur undertecknad har kodat kommentarer. 

• ”SD 2018 givetvis” (kommentar tillhörande inlägg publicerat den 26 juni år 

2018).  

Denna kommentar uppfattar undertecknad som ”neutral” till ursprungligt inläggs 

huvudtema (med neutral menas att inläggets huvudtema inte behandlas i 

analyserad kommentar). Kommentarsförfattaren uppfattas som anhängare till SD. 

Kommentarsförfattaren håller en positiv ton, och SDs nolltolerans upplevs 

upprätthållas. 

• ”Pengar som borde ha gått till massor av annat har gått till den ansvarslösa 

invandringen! Närmare bestämt 71.000.000.000 SEK.” (kommentar tillhörande 

inlägg publicerat den 13 juni år 2018). 
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Denna kommentar uppfattar undertecknad som negativ till ursprungligt inläggs 

huvudtema (undertecknad uppfattar här kommentarsförfattaren som negativt 

inställd till invandring). Denna individ uppfattas som anhängare till SD. 

Kommentarsförfattaren håller en negativ ton. SDs nolltolerans anser undertecknad  

upprätthålls, med anledning av att kommentaren exempelvis inte innehåller 

personangrepp.    

5.4. Kodschemats variabler 

För undertecknads undersökning skapades ett kodschema innehållandes 21 variabler (se 

bilaga 1). Här följer en beskrivning av var och en av kodschemats variabler. 

Variabel: Huvudtema 

I denna variabel ingår de behandlade ämnen som har identifierats hos respektive av de tio 

Facebookinläggen. 

Variabel: Datum för publicerat inlägg 

Som framgår av variabelns namn, ingår i denna variabel samtliga publiceringsdatum för de tio 

Facebookinläggen. 

Variabel: Antal tecken hos publicerad kommentar 

Här undersöks hur många tecken som författare väljer att använda sig av i sina respektive 

kommentarer. Fyra svarsalternativ togs fram för denna variabel: 7 tecken eller färre, 8 – 30 

tecken, 31 – 50 tecken och avslutningsvis 51 tecken eller fler. 

Variabel: Kön hos kommentarsförfattare 

Här undersöks könstillhörigheten hos respektive kommentarförfattare. Tre alternativ 

förekommer: man, kvinna och ett tredje alternativ där det är svårt att bedöma kön hos 

kommentarsförfattaren. 

Variabel: Kommentarförfattaren och SD 

Denna variabel utgör kodschemats inledande åsiktsvariabel. Här undersöks vilket förhållande 

en kommentars författare upplevs ha till Sverigedemokraterna. Tre alternativ förekommer: 

Anhängare till SD, Kritisk mot SD och Neutral inställning. 

Variabel: Valet år 2018 (100 dagar kvar till riksdagsval) 

I den andra åsiktsvariabeln undersöks kommentarförfattares inställning till innehållet i 

huvudtemat Valet år 2018 (100 dagar kvar till riksdagsval). Tre olika åsikter har identifierats: 

de som är positivt inställda till innehållet i huvudtemat, de som är negativt inställda och de 

som är neutralt inställda. 
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Variabel: Valet år 2018 (Trevlig nationaldag!) 

I den tredje åsiktsvariabeln undersöks kommentarförfattares inställning till innehållet i 

huvudtemat Valet år 2018 (Trevlig nationaldag!). Här har två åsikter identifierats: de som är 

positivt inställda till innehållet i huvudtemat, och de som är neutralt inställda till huvudtemat. 

Variabel: Valet år 2018 (SVT/Novus: SD näst största parti) 

I den fjärde åsiktsvariabeln undersöks kommentarförfattares inställning till innehållet i 

huvudtemat Valet år 2018 (SVT/Novus: SD näst största parti). I detta fall har tre olika åsikter 

identifierats: de som är positivt inställda till innehållet i huvudtemat, de som är negativt 

inställda och avslutningsvis de som är neutralt inställda. 

Variabel: Invandring 

I den femte åsiktsvariabeln undersöks kommentarförfattares inställning till innehållet i 

huvudtemat Invandring. Här har två åsikter identifierats: de som är negativt inställda till 

innehållet i huvudtemat, och de som är neutralt inställda. 

Variabel: Terrorism 

I den sjätte åsiktsvariabeln undersöks kommentarförfattares inställning till innehållet i 

huvudtemat Terrorism. I detta fall har två åsiker identifierats: de som är negativt inställda till 

innehållet i huvudtemat, och de som är neutralt inställda. 

Variabel: Klädesplagg såsom burka och slöja 

I den sjunde åsiktsvariabeln undersöks kommentarförfattares inställning till innehållet i 

huvudtemat Klädesplagg såsom burka och slöja. Två olika åsikter har identifierats: de som är 

negativt inställda till innehållet i huvudtemat, och de som är neutralt inställda. 

Variabel: Valet år 2018 (På söndag röstar vi för Sverige) 

I den åttonde åsiktsvariabeln undersöks kommentarförfattares inställning till innehållet i 

huvudtemat Valet år 2018 (På söndag röstar vi för Sverige). Här har tre olika åsikter 

identifierats: de som är positivt inställda till innehållet i huvudtemat, de som är negativt 

inställda, och avslutningsvis de som är neutralt inställda. 

Variabel: Partiledardebatt 

I den nionde åsiktsvariabeln undersöks kommentarförfattares inställning till innehållet i 

huvudtemat Partiledardebatt. Här har endast en åsikt identifierats, nämligen de som är neutralt 

inställda till innehållet i huvudtemat. 

Variabel: Valet år 2018 (Ett bättre Sverige börjar med en röst på SD) 

I den tionde åsiktsvariabeln undersöks kommentarförfattares inställning till innehållet i 

huvudtemat Valet år 2018 (Ett bättre Sverige börjar med en röst på SD). Tre olika åsikter har 
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identifierats: de som är positivt inställda till innehållet i huvudtemat, de som är negativt 

inställda och de som är neutralt inställda. 

Variabel: Hyllning av, eller kritik mot, ett eller flera politiska partier 

I den elfte åsiktsvariabeln undersöks huruvida kritik uttrycks mot ett eller flera politiska 

partier bland de analyserade kommentarerna. Med politiska partier menas samtliga politiska 

partier, med undantag för Sverigedemokraterna. En åsikt har identifierats: kritik mot 

Moderaterna. 

Variabel: Neutral kommentar (politiska partier (ej SD)) 

I den tolfte åsiktsvariabeln undersöks huruvida det finns kommentarer där varken hyllningar 

eller kritik riktas mot ett eller flera politiska partier. Som i fallet med föregående variabel, 

ingår inte SD i dessa politiska partier. 

Variabel: Hyllning av enskilda politiker 

I den trettonde åsiktsvariabeln undersöks huruvida kommentarförfattare väljer att hylla 

enskilda politiker i sina kommentarer. Två olika åsikter har identifierats: hyllning av Jimmie 

Åkesson respektive hyllning av Jimmie Åkesson och andra SD-politiker. 

Variabel: Kritik mot enskilda politiker 

I den fjortonde åsiktsvariabeln undersöks huruvida kommentarförfattare väljer att kritisera 

enskilda politiker i sina kommentarer. Fyra olika åsikter har identifierats: kritik mot Jimmie 

Åkesson, kritik mot Jimmie Åkesson och andra SD-politiker, kritik mot Stefan Löfvén och 

kritik mot Stefan Löfvén och andra S-politiker. 

Variabel: Neutral kommentar (enskilda politiker) 

I den femtonde åsiktsvariabeln undersöks huruvida det finns kommentarer där varken 

hyllningar eller kritik riktas mot enskilda politiker. 

Variabel: Tonläge hos kommentarsförfattare 

Här undersöks tonlägen hos de respektive kommentarförfattarna. Dessa tonlägen bedöms av 

undertecknad utifrån språkbruk som upplevs förekomma i de analyserade kommentarerna. 

Två olika tonlägen har identifierats: de som upplevs uttrycka sig med en allmänt positiv ton, 

respektive de som upplevs uttrycka sig med en allmänt negativ ton. 

Variabel: Kommentarsförfattare och SDs så kallade nolltolerans mot rasism och 

främlingsfientlighet 

Här undersöks huruvida Sverigedemokraterna upplevs lyckas med att upprätthålla sin så 

kallade nolltolerans hos de – för detta arbete – analyserade kommentarer. I detta sammanhang 

är det undertecknad som gör bedömningen huruvida SD lyckas med att upprätthålla 
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nolltoleransen eller ej. Tre åsikter finns: SDs nolltolerans upprätthålls, det finns gränsfall (det 

är oklart om nolltoleransen upprätthålls) och SDs nolltolerans upprätthålls inte. 
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6. Resultat 
I detta rapportavsnitt presenteras resultat för ett urval av kodschemats variabler. Ett urval 

förklarande tabeller förekommer i detta avsnitt, i övrigt är resultaten presenterade 

övergripande i textform. Hänvisningar till tabeller i rapportens bilagor förekommer i texten 

(bilage-hänvisningar skrivs med kursiv stil inom parentes). Studiens resultat analyseras sedan 

i det följande rapportavsnittet Analys. 

Neutral inställning 

I åsiktssammanhang förekommer ordet neutral i såväl textform som i tabeller. I dessa 

sammanhang innebär neutral att en kommentar har uppfattats som neutral i samband med 

kodning. Författaren bakom en kommentar ger – utifrån sitt författade textmaterial – ingen 

som helst indikation på att vara varken positivt – eller negativt – inställd till det huvudtema 

som behandlas i ursprungligt Facebookinlägg och/eller ämne som diskuteras i aktuellt inläggs 

kommentarsfält. 

Ett exempel finns att hitta hos variabeln Kommentarsförfattaren och SD (se avsnitt 6.5.). I 

cirka en tredjedel av kommentarerna upplevs en neutral inställning förekomma hos 

kommentarsförfattaren gentemot Sverigedemokraterna. Det innebär att det – i kommentarens 

textinnehåll - inte tydligt framgår huruvida författaren bakom kommentaren är sympatisör av 

Sverigedemokraterna eller ej. Således kan antalet anhängare av SD vara större än vad som 

framgår efter genomförd kodning. Det kan givetvis också innebära att antalet kritiker av SD är 

större än vad som framgår efter genomförd kodning.       

Huvudteman 

I de utvalda tio Facebookinläggen med #SD2018, kunde nio olika huvudteman identifieras, 

fördelade på de respektive tio Facebookinläggen. I samband med analys, har endast ett av de 

respektive huvudteman (se tabell 1) bedömts förekomma i var och ett av de aktuella 

Facebookinläggen.  

I de 150 kommentarerna – å andra sidan – bedömdes i vissa fall fler än ett ämne behandlas i 

en och samma kommentar. I fallet med kommentarerna, har undertecknad låtit var och ett av 

kommentarernas behandlade ämnen få förekomma i det slutliga resultatet. Detta är med 

anledning av att det är specifikt från Facebookinläggs kommentarer som analyserad data är 

inhämtad – inte från själva inläggen. 
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Huvudtema 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 Invandring 15 10,00 % 10,00 % 10,00 % 

Valet år 2018 (100 dagar 

kvar till riksdagsval) 
15 10,00 % 10,00 % 20,00 % 

Valet år 2018 (Trevlig 

nationaldag!) 
15 10,00 % 10,00 % 30,00 % 

Valet år 2018 (SVT/Novus: 

SD näst största parti) 
15 10,00 % 10,00 % 40,00 % 

Valet år 2018 (På söndag 

röstar vi för Sverige) 
15 10,00 % 10,00 % 50,00 % 

Valet år 2018 (Ett bättre 

Sverige börjar med en röst 

på SD) 

15 10,00 % 10,00 % 60,00 % 

Klädesplagg såsom burka 

och slöja 
30 20,00 % 20,00 % 80,00 % 

Terrorism 15 10,00 % 10,00 % 90,00 % 

Partiledardebatt 15 10,00 % 10,00 % 100,00 % 

Total 150 100,00 % 100,00 %  

Tabell 1. Behandlade huvudteman i analyserade kommentarer. 

Av tabell 1 framgår att 75 av 150 kommentarer – eller 50 % - har huvudtema Valet år 2018. 

Undertecknad ansåg att det kändes intetsägande att enbart ha det namnet (det vill säga Valet 

år 2018) för flera – på många sätt från varandra olika – Facebookinlägg.  

Det resulterade i att låta samtliga av aktuella fem inlägg få behålla huvudtemat Valet år 2018, 

men därefter få tillagd information inom parentes, där innehållet i parenteserna visar vilket 

inläggs kommentarer som har analyserats. Det enda huvudtema som bedömts förekomma i 

fler än ett Facebookinlägg är Klädesplagg såsom burka och slöja. 

Kön hos kommentarsförfattare 

Härnäst önskade undertecknad skapa sig en uppfattning om könsfördelningen hos författarna 

för de analyserade kommentarerna. Resultatet redovisas i tabell 2. 
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Kön_hos_kommentarsförfattare 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 Man 79 52,67 % 52,67 % 52,67 % 

Kvinna 64 42,67 % 42,67 % 95,34 % 

Kön framgår ej 7 4,67 % 4,67 % ca. 100,00 %  

Total 150 ca. 100,00 % ca. 100,00 %  

Tabell 2. Kön hos kommentarers författare. 

Av tabell 2 framgår att det finns en relativt jämn könsfördelning bland kommentarsförfattarna. 

Manliga författare utgör en knapp majoritet med 52,7 % av författarna. 42,7 % av författarna 

utgörs av kvinnor, och resterande 4,6 % utgörs av författare där kön ej tydligt framgår.  

Antal tecken hos publicerad kommentar 

Denna variabel togs fram för att kunna få en uppfattning om hur mycket – eller lite – text som 

förekommer i respektive av de analyserade kommentarerna. För variabeln skapades fyra  

grupper – 51 tecken eller fler, 31 – 50 tecken, 8 – 30 tecken och 7 tecken eller färre – med 

vilka det underlättade att separera längre kommentarer från kortare kommentarer. 

Resultatet (se bilaga 3, tabell 1 - 3) visar att 62 % av kommentarerna består av 51 tecken eller 

fler. Av dessa kommentarer är cirka 52 % författade av män, cirka 44 % av kvinnor och 

resterande cirka 4 % av författare vars kön ej framgår. 

I jämförelse utgör kategorin 7 tecken eller färre endast 4 % av de analyserade 

kommentarerna. Av dessa kommentarer är cirka en tredjedel författade av män och resterande 

kommentarer är författade av kvinnor. Författargruppen där kön ej framgår är således inte 

representerad i denna tecken-grupp. 

Resultatet visar dessutom att individer som utgör sympatisörer till Sverigedemokraterna bildar 

majoritet i samtliga – för variabeln - framtagna tecken-grupper. 

Åsiktsvariabel: Kommentarsförfattaren och SD 

Utifrån respektive kommentars textinnehåll, var här målet att få kännedom om respektive 

kommentarsförfattares inställning till Sverigedemokraterna. Undertecknad undersökte först 

och främst om SD överhuvudtaget nämndes i de kommentarer som utgjorde föremål för 

analys. Vid konstaterandet att så – till viss del – var fallet, följde en undersökning där 

undertecknad sökte efter hyllningar av SD, eller kritik mot samma parti. Resultatet kan ses i 

tabell 3. 
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Kommentarsförfattaren_och_SD 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 Anhängare till SD 94 62,67 % 62,67 % 62,67 % 

Kritisk mot SD 16 10,67 % 10,67 % 10,67 % 

Neutral inställning 40 26,67 % 26,67 % ca. 100,00 % 

Total 150 ca.100,00 % ca. 100,00 %  

Tabell 3. Kommentarsförfattaren och SD. 

Som framgår av tabell 3, bedöms de flesta av kommentarsförfattarna utgöra individer som 

sympatiserar med Sverigedemokraterna. Cirka 11 % bedöms vara kritiker av 

Sverigedemokraterna, medan resterande kommentarsförfattare varken ger sken av att vara 

SD-sympatisörer eller SD-kritiker. 

Åsiktsvariabel: Invandring 

Härnäst fanns ett intresse för att undersöka kommentarsförfattarnas respektive inställningar 

till ämnet Invandring. Undertecknad lät undersöka detta genom att ställa upp två tabeller. Den 

första tabellen (se tabell 4) visar en sammanställning av samtliga kommentarsförfattares 

åsikter om invandring. Den andra tabellen (se bilaga 3, tabell 4) visar förhållandet mellan 

åsikter om invandring och variabeln Kommentarsförfattare och SD. 

Invandring 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 Negativt 18 12,00 % 12,00 % 12,00 % 

Neutralt 132 88,00 % 88,00 % 100,0 % 

Total 150 100,00 % 100,00 %  

Tabell 4. Samlade åsikter om invandring. 

Av tabell 4 framgår att en klar majoritet av kommentarsförfattarna uttrycker sig neutralt om 

ämnet invandring. Siffran upplevs av undertecknad som märklig, i och med att det är bekräftat 

att Sverigedemokraterna är ett starkt invandringskritiskt parti. Det är inte helt osannolikt att 

det kan förekomma invandringskritiker bland de kommentarsförfattare som har valt att 

uttrycka sig neutralt om invandring.   

I den tabell där förhållande mellan invandring och variabeln Kommentarsförfattare och SD 

undersöks (se bilaga 3, tabell 4), framgår att det finns ett klart samband mellan 

invandringskritiska åsikter och sympati för Sverigedemokraterna. Samtliga kritiker av 

invandring utgörs av sympatisörer av partiet. Samma tabell visar också att en majoritet av de 



26 
 

kommentarsförfattare som uttryckt sig neutralt om invandring, också är anhängare av 

Sverigedemokraterna.  

Det stärker den egna misstanken om att det kan förekomma x antal invandringskritiska 

individer bland de personer som uttryckt sig neutralt om invandring.   

Åsiktsvariabel: Valet år 2018  

Nästa åsiktsvariabel att undersöka var Valet år 2018. Precis som i fallet med åsiktsvariabel 

Invandring, fanns här intresse av att undersöka kommentarförfattarnas respektive inställningar 

till ett huvudtema. Då huvudtemat Valet år 2018 är mycket brett, behandlas respektive 

Facebookinlägg med aktuellt huvudtema under varsin underrubrik. 

För respektive facebookinlägg har två tabeller skapats. Den inledande tabellen visar en 

sammanställning av kommentarsförfattares åsikter om huvudtemat, medan den avslutande 

tabellen undersöker förhållandet mellan Valet år 2018 och variabeln Kommentarsförfattaren 

och SD. Samtliga av dessa tabeller går att finna under avsnitt Bilagor (se bilaga 3, tabell 5 – 

14). 

Valet år 2018 (100 dagar kvar till riksdagsval) 

Det första av de fem Facebookinläggen publicerades den 1 juni år 2018, och informerar om 

att det återstår 100 dagar kvar tills riksdagsvalet äger rum. SD menar också att det återstår 100 

dagar tills den dåvarande stadsministern - tillika partiordförande för Socialdemokraterna – 

Stefan Löfvén förlorar sin tjänst. 

Av tabellerna (se bilaga 3, tabell 5 och 6) framgår att majoriteten av kommentarsförfattarna är 

positivt inställda till ämnet Valet år 2018 (100 dagar kvar till riksdagsval). Huvuddelen av 

dessa kommentarsförfattare är anhängare av SD. 

Valet år 2018 (Trevlig nationaldag!) 

Det andra av de fem Facebookinläggen publicerades den 6 juni år 2018, och utgörs av ett 

meddelande där SD önskar alla sina följare en trevlig nationaldag. 

Av tabellerna (se bilaga 3, tabell 7 och 8) framgår att samtliga av kommentarsförfattarna är 

positivt inställda till ämnet Valet år 2018 (Trevlig nationaldag!). Av tabellerna framgår också 

att samtliga av kommentarsförfattarna är anhängare av SD. 

Valet år 2018 (SVT/Novus: SD näst största parti) 

Det tredje av de fem Facebokkinläggen publicerades den 7 juni år 2018, och informerar om en 

undersökning – genomförd av SVT och Novus – som visar att SD hade lyckats med att bli det 

näst största partiet. 
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Av tabellerna (se bilaga 3, tabell 9 och 10) framgår att en knapp majoritet av 

kommentarsförfattarna varken är positivt – eller negativt – inställda till ämnet Valet år 2018 

(SVT/Novus: SD näst största parti). För resterande kommentarsförfattare är fyra individer 

positivt inställda till ämnet, och resterande tre individer är negativt inställda till ämnet. 

Av de aktuella tabellerna framgår också att majoriteten av kommentarsförfattarna utgörs av 

personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Det framgår även att samtliga – till 

ämnet – positivt inställda kommentarsförfattare utgörs av anhängare av SD. 

Valet år 2018 (På söndag röstar vi för Sverige) 

Det fjärde av de fem Facebookinläggen publicerades den 7 september år 2018, och informerar 

om att riksdagsvalet år 2018 är nära förestående. 

Av tabellerna (se bilaga 3, tabell 11 och 12) framgår att en knapp majoritet av 

kommentarsförfattarna varken är positivt – eller negativt – inställda till ämnet Valet år 2018 

(På söndag röstar vi för Sverige). För resterande kommentarsförfattare är tre individer positivt 

inställda till ämnet, och resterande fyra individer är negativt inställda till ämnet. Samtliga – 

till ämnet – positivt inställda kommentarsförfattare utgörs av individer som sympatiserar med 

Sverigedemokraterna. 

Av samma tabeller framgår att tre femtedelar av kommentarsförfattarna utgörs av anhängare 

till SD, och resterande två femtedelar utgörs av kritiker till SD. Det innebär således att inga 

kommentarsförfattare med neutral inställning till SD är representerade i detta sammanhang. 

Valet år 2018 (Ett bättre Sverige börjar med en röst på SD) 

Det sista av de fem Facebookinläggen publicerades den 8 septemeber år 2018, och informerar 

dess läsare att vägen till ett förbättrat Sverige kan påbörjas om man röstar på 

Sverigedemokraterna. Inlägget utgör ett av SDs sista försök till att få röster, i och med att 

riksdagsvalet ägde rum dagen efter att aktuellt inlägg publicerades. 

Av tabellerna (se bilaga 3, tabell 13 och 14) framgår att en knapp majoritet av 

kommentarsförfattarna är positivt inställda till ämnet Valet år 2018 (Ett bättre Sverige börjar 

med en röst på SD). Av samma tabeller framgår att samtliga – till ämnet – positivt inställda 

kommentarsförfattare utgörs av sympatisörer till Sverigedemokraterna.               

Åsiktsvariabel: Klädesplagg såsom burka och slöja 

Nästa ämne att undersökas är ämnet Klädesplagg såsom burka och slöja. Som i fallet med 

ämnet Invandring, undersöks kommentarsförfattarnas respektive inställningar till det aktuella 

ämnet.  
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Resultatet presenteras i två tabeller. I den inledande tabellen visas en sammanställning av 

kommentarsförfattares åsikter om ämnet, medan den avslutande tabellen undersöker 

förhållandet mellan det aktuella ämnet och variabeln Kommentarsförfattaren och SD. 

Tabellerna går att hitta i rapportavsnitt Bilagor (se bilaga 3, tabell 15 och 16). 

Av tabellerna framgår att en klar majoritet av kommentarerna varken innehåller positiva eller 

negativa åsikter om ämnet Klädesplagg såsom burka och slöja. De – elva till antalet – 

negativa kommentarerna är samtliga författade av anhängare till SD. 

Undertecknad reagerar på detta resultat, av den anledning att dessa klädesplagg – kanske 

främst burka - är starkt förknippade med religionen islam (och i Sverige invandring). I och 

med att Sverigedemokraterna anses vara kritiska mot invandring – och mot muslimer i 

synnerhet – gör undertecknad bedömningen att en del kommentarsförfattare – med neutrala 

åsikter – kan tänkas vara kritiska mot dessa klädesplagg, men att det inte framgår av de 

kommentarer som har utgjort föremål för analys. 

Åsiktsvariabel: Terrorism 

Ett Facebookinläggs huvudtema är detsamma som för denna åsiktsvariabel, det vill säga 

Terrorism. Som för föregående åsiktsvariabel, presenteras resultatet för ämnet Terrorism i två 

tabeller. Den inledande tabellen visar en sammanställning av kommentarförfattarnas åsikter 

om det aktuella ämnet (se bilaga 3, tabell 17), medan den avslutande tabellen (se bilaga 3, 

tabell 18) undersöker koppling mellan åsikter om terrorism och variabeln 

Kommentarsförfattare och SD. 

Av tabellerna framgår att ytterst få kommentarsförfattare har någon som helst åsikt om ämnet 

terrorism. Det existerar två undantag i vilka negativa åsikter yttras om ämnet. Båda dessa 

kommentarer är författade av anhängare till SD. 

Undertecknad misstänker att det finns fler kritiker till terrorism bland de individer som yttrat 

neutrala åsikter om ämnet. 

Åsiktsvariabel: Partiledardebatt 

Nästa ämne att undersökas är ämnet - och avslutande huvudtemat - Partiledardebatt. 

Partiledardebatt utgör ett ämne som ingen av kommentarsförfattarna yttrar sig om, i något 

som helst sammanhang. Till följd av detta finns ingen tabell framtagen för variabeln. 
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Åsiktsvariabel: Hyllning av, eller kritik mot, ett eller flera politiska partier 

För denna variabel undersökte undertecknad om kommentarsförfattare valde att hylla 

och/eller kritisera ett eller flera politiska partier. Viktigt att lyfta fram är att dessa politiska 

partier inte inkluderar Sverigedemokraterna.  

Två tabeller kom att ställas upp, där den inledande tabellen visar en sammanställning av 

samtliga kommentarer (se bilaga 3, tabell 19), och den avslutande tabellen visar förhållandet 

mellan den aktuella variabeln och variabeln Kommentarsförfattare och SD (se bilaga 3, tabell 

20). 

Av tabellerna framgår att i princip samtliga kommentarsförfattare varken yttrar sig positivt – 

eller negativt – om något annat politiskt parti. Undantaget utgörs av en individ som riktar 

kritik mot Moderaterna. Den kritiserande individen är en av Sverigedemokraternas 

sympatisörer. 

Åsiktsvariabel: Hyllning av enskilda politiker 

Här undersöker undertecknad om kommentarsförfattare valde att hylla en - eller flera – 

enskilda politiker. Resultatet presenteras i två tabeller. Den ena tabellen visar en 

sammanställning av samtliga kommentarer (se bilaga 3, tabell 21), medan den andra tabellen 

visar förhållandet mellan den aktuella variabeln och variabeln Kommentarsförfattare och SD 

(se bilaga 3, tabell 22). 

Tabellerna visar att majoriteten av kommentarsförfattarna inte hyllar en - eller flera - enskilda 

politiker. Nio kommentarsförfattare utgör undantagen, som samtliga lyfter fram politiker ur 

Sverigedemokraterna. Samtliga av dessa nio kommentarsförfattare utgör individer som 

sympatiserar med SD. 

Åsiktsvariabel: Kritik mot enskilda politiker 

Här undersöker undertecknad om kommentarsförfattare valde att kritisera en - eller flera – 

enskilda politiker. Resultatet presenteras i två tabeller. Den ena tabellen visar en 

sammanställning av samtliga kommentarer (se bilaga 3, tabell 23), medan den andra tabellen 

visar förhållandet mellan den aktuella variabeln och variabeln Kommentarsförfattare och SD 

(se bilaga 3, tabell 24). 

Tabellerna visar att majoriteten av kommentarsförfattarna inte kritiserar en – eller flera – 

enskilda politiker. Undantagen utgörs av tolv kommentarer, i vilka det riktas kritik mot 

enskilda socialdemokratiska politiker, respektive sverigedemokratiska politiker.  



30 
 

Tonläge hos kommentarsförfattare 

För denna variabel, undersöker undertecknad respektive kommentar, för att se ifall tonlägen 

hos respektive kommentarsförfattare kan uppfattas utifrån det språk som upplevs användas i 

kommentarerna. Resultatet från undersökningen har fördelats på två tabeller. I den inledande 

tabellen (se bilaga 3, tabell 25) presenteras en sammanställning av samtliga kodade 

kommentarer, medan den avslutande tabellen (se bilaga 3, tabell 26) visar förhållandet mellan 

aktuell variabel och variabeln Kommentarsförfattare och SD. 

Av tabellerna framgår att det - i en majoritet av kommentarerna - upplevs förekomma ett 

negativt tonläge. Huvuddelen av dessa negativa kommentarer är författade av sympatisörer av 

Sverigedemokraterna. 

Kommentarsförfattaren och SDs nolltolerans 

För den avslutande variabeln, undersöker undertecknad huruvida Sverigedemokraterna lyckas 

– eller misslyckas – med att – på respektive kommentarsfält - upprätthålla partiets så kallade 

nolltolerans. 

Resultatet från undersökningen presenteras i tre tabeller. Den första tabellen (se bilaga 3, 

tabell 27) visar en sammanställning av samtliga kommentarer. Den andra tabellen (se bilaga 

3, tabell 28) visar förhållandet mellan aktuell variabel och variabeln Kommentarsförfattare 

och SD. Den avslutande tabellen (se bilaga 3, tabell 29) visar förhållandet mellan aktuell 

variabel och variabeln Invandring. 

Av tabellerna framgår att SDs nolltolerans upplevs upprätthållas vid en majoritet av 

kommentarerna. Hos fem kommentarer anser undertecknad att SD misslyckas med att 

upprätthålla sin nolltolerans.  

Av ovan nämnda fem kommentarer, är samtliga författade av anhängare till 

Sverigedemokraterna. Av dessa kommentarsförfattare, är tre individer dessutom negativt 

inställda till ämnet Invandring. 

Det framgår att SD lyckas sisådär med att upprätthålla sin nolltolerans. Detta textavsnitt 

avslutas med två utvalda kommentarer ur de kommentarer som har undersökts. Den ena 

kommentaren – enligt undertecknad – utgör ett exempel på en kommentar där SDs 

nolltolerans upprätthålls, medan den andra kommentaren utgör ett exempel på en kommentar 

där nolltoleransen inte upprätthålls.  
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• ”Där hoppas jag att de går över 30% och blir ledande parti” (kommentar tillhörande 

inlägg publicerat den 1 juni år 2018). Här anser undertecknad att nolltoleransen 

upprätthålls. 

• ”En siare på 12eller13 hundratalet Sa:att i början på 2000tal Skulle den islamska 

ormen ringla sej över Europa.........” (kommentar tillhörande inlägg publicerat den 7 

juni år 2018). Här anser undertecknad att nolltoleransen inte upprätthålls. 
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7. Analys 
I detta avsnitt diskuteras och förklaras studiens resultat. Det möjliggörs genom att applicera 

studiens teoretiska material på resultaten. 

Tystnadsspiralen 

Studiens resultat visar att en huvuddel av kommentarsförfattarna – inte upplevs befinna sig i 

tystnadsspiraler. Huvuddelen av de analyserade kommentarerna har visat sig innehålla 

förhållandevis många tecken, vilket utgör en anledning till slutsatsen att upplevda 

tystnadsspiraler är lågt till antalet. Undertecknad har inte lyckats identifiera några som helst 

tendenser till oro för isolering hos kommentarsförfattarna. Såväl stora hyllningar som skarp 

kritik anser undertecknad förekomma bland de analyserade kommentarerna. 

Undertecknad upplever att det – utifrån denna studie – inte går att avgöra vilka attityder och 

beteenden som konsumtion av innehåll på Facebooksidan har gett upphov till hos 

kommentarernas författare. 

Resultatet visar att förhållandevis få individer uttrycker sig negativt om ämnena Invandring, 

Klädesplagg såsom burka och slöja och Terrorism. I samtliga tre fall uttrycker sig en 

majoritet av kommentarsförfattarna varken positivt eller negativt om de aktuella ämnena. 

Undertecknad anser att det är svårt att avgöra huruvida denna majoritet av 

kommentarsförfattare befinner sig i tystnadsspiraler eller ej när det gäller dessa ämnen. 

Sannolikt har många – alternativt samtliga – av dessa kommentarsförfattare åsikter om ett 

eller flera av dessa ämnen. I fallet med denna studie, kan det förekomma flera skäl till att 

kommentarsförfattare inte yttrar sig om dessa ämnen. Ett skäl är att individer befinner sig i 

tystnadsspiraler, medan ett annat skäl utgörs av att kommentarsförfattare inte kommenterar 

det huvudtema och/eller ämne – eller ämnen – som i huvudsak behandlas i ett specifikt 

kommentarsfält. 

Sociala medier: nya möjligheter för politiker och populister 

Undertecknad gör bedömningen att livet på SDs officiella Facebooksida stämmer in på 

flertalet av de punkter som förekommer i Bimbers funna teoretiska samband.mellan 

nätverkskommunikation och populism. Den fjärde punkten (den punkt som anser att sociala 

medier utgör den enda tillgängliga mediekanalen för liktänkande individer) utgör det enda 

undantaget, då undertecknad menar att Sverigedemokraterna har lyckats bredda sig utanför 

sociala mediers värld. Samhällsnytt (före detta Axpixlat) utgör ett exempel på detta. 
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Den första av Bimbers punkter säger att sociala medier fyller funktionen som en plattform på 

vilken populister – utan påverkan från externa parter – kan ägna sig åt informationsspridning. 

Undertecknad anser att SDs officiella Facebooksida uppfyller detta krav genom somliga av 

budskapen som publiceras genom Sverigedemokraternas Facebookinlägg. Ett urval av dessa 

inlägg har bekantskap stiftats med i detta arbete.  

Ett exempel anser undertecknad vara det inledande inlägget (det vill säga det inlägg som 

publicerades den 1 juni år 2018). Undertecknad menar att ett budskap – där 

Sverigedemokraterna ger intrycket av att glädjas åt att se Stefan Löfvén förlora sin tjänst – 

sannolikt skulle ha fått utstå en hel del kritik från externa parter i andra mediala sammanhang. 

Sverigedemokraternas officiella Facebooksida kan ses som en form av ”skyddad värld”, där 

partiet kan sprida sin åsikter utan negativ påverkan från utomstånde. För en utomstående – 

såsom undertecknad – är det samtidigt inte särskilt svårt att nå detta ”skyddade” utrymme, i 

och med att aktuell Facebooksida är fullt tillgänglig för allmänheten. 

Den andra av Bimbers punkter säger att sociala medier möjliggör för närmare kontakt mellan 

populister och dess följare. Undertecknad anser att partiets Facebooksida uppfyller innehållet 

i denna punkt, genom att möjliggöra för Facebooks användare att omedelbart kunna 

återkoppla på det innehåll som partiet publicerar på sin sida. 

• Ett första exempel på möjlighet till återkoppling, utgörs av det som detta arbete har 

fokuserat på, nämligen Facebookanvändares möjlighet till att kommentera partiets 

publicerade material. En närbesläktad möjlighet till återkoppling – som inte har 

fokuserats på i detta arbete – är användares möjlighet att reagera på partiets 

publicerade material, genom användning av känsloikoner (exempel utgörs här av en 

uppåtriktad tumme och ett rött hjärta). 

• Ett andra – likt känsloikonerna, ej utforskat – exempel på möjlighet till återkoppling, 

utgörs av Facebookanvändares möjlighet till att skicka chatmeddelanden till 

Sverigedemokraterna. 

Undertecknad har dock inte noterat någon återkoppling från SD på Facebookanvändares 

kommentarer. Undertecknad har heller inte själv försökt få kontakt med representanter från 

partiet, genom att exempelvis publicera eget material i kommentarsform. 

Den tredje av Bimbers punkter säger att sociala medier utgör ett sammanhang där populister – 

i en någorlunda hög grad - ges möjlighet till att fritt formulera meddelanden till sina 
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respektive följare. Sociala medier utgör också en plattform där populister ges utrymme till att 

publicera material av mer personlig karaktär, såsom inblickar i sina privatliv. 

Undertecknad anser att Sverigedemokraternas Facebooksida uppfyller innehållet i den tredje 

punkten, genom förekomsten av Facebookinlägg där ett urval innehåller text som upplevs som 

någorlunda fritt formulerade, och/eller av en mer personlig karaktär. Båda nämnda formerna 

av inlägg anser undertecknad att bekantskap har stiftats med i detta arbete. 

• Ett exempel på ett fritt formulerat inlägg anser undertecknad vara det inlägg som 

diskuterades för Bimbers första punkt, det vill säga det inlägg som publicerades den 1 

juni år 2018. Undertecknad menar att den publicerade textens ordval ger ett intryck av 

att utgöra en icke begränsad formulering av Sverigedemokraterna, utifrån 

partirepresentanters åsikt om Socialdemokraternas partiordförande. 

• Ett exempel på ett inlägg av mer personlig karaktär, anser undertecknad utgörs av 

partiets lyckönskning om en trevlig nationaldag, publicerat den 6 juni år 2018. 

Undertecknad menar att partiet sannolikt inte skulle förmedla ett sådant budskap i ett 

mer offentligt, politikinriktat sammanhang.     
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8. Slutsatser och Diskussion 
Efter avslutad kodning och analys, gör undertecknad bedömningen att ytterst få individer – 

om ens någon individ – kan anses befinna sig i en tystnadsspiral. Bland de analyserade 

kommentarerna, menar undertecknad att det går att finna en mängd exempel på kommentarer 

där dess respektive författare – inte på något sätt – väljer att undanhålla sina åsikter. Ett 

exempel utgörs av följande kommentar:  

• ”Det är rent skitsnack och det hoppas jag du vet, SD består av tomtar som drivs av 

missnöje och är egoistiska och inte vet ett skit om politik” (kommentaren tillhörande 

inlägg publicerat den 7 september år 2018). 

Viktigt att betona är att undertecknad endast har valt att undersöka kommentarsfält på 

Sverigedemokraternas officiella Facebooksida. Huruvida enstaka – eller samtliga – av 

analyserade kommentarers författare upplever svårigheter att uttrycka sina politiska åsikter i 

andra sammanhang är oklart. 

Undertecknad anser att rapportens resultatdel ger svar åt rapportens samtliga fyra 

frågeställningar. Textavsnittet Analys visar att det bedöms finnas flera likheter mellan SDs 

officiella Facebooksida och innehållet i denna rapports teoretiska ram. 

Enligt undertecknad, ger denna studie en första uppfattning om vilka politiska åsikter som 

yttras i kommentarsfält tillhörande SDs officiella Facebooksida. Denna studie bedömer dock 

undertecknad inte som tillräcklig om man önskar få en bra bild av människors villighet att 

uttrycka åsikter på sociala medier. Undertecknad föreslår då att denna studie kombineras med 

en andra studie – förslagsvis en enkätundersökning – vid vilken man söker svar från 

allmänheten om deras villighet att yttra åsikter på sociala medier. 

Det skulle vara kul och intressant att ta vid där denna studie avslutas. I undertecknads fall, 

skulle undersökningen breddas till att SDs följares åsikter undersöks i fler sociala medier än 

enbart Facebook. Undertecknad skulle också vara intresserad av att vara inblandad i 

framtagandet av den föreslagna enkätundersökningen i föregående stycket.  

Självkritik 

Här följer en genomgång av delar av examensarbetet mot vilka undertecknad har valt att rikta 

självkritik. 

Kodschema 

Framställandet av ett acceptabelt kodschema visade sig utgöra ett av examensarbetets mest 

tidskrävande moment. Till följd av okunskap, agerade undertecknad x antal gånger felaktigt 
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gällande designen av arbetets kodschema. Kodschemats många revideringar fick stor 

påverkan på främst variabler och den därefter följande kodningen. 

Undertecknad vill här särskilt lyfta fram variabeln Huvudtema. Ett misstag begicks när 

undertecknad skulle sammanställa förekommande huvudteman hos respektive 

Facebookinlägg. Undertecknad lät sammanställa en lista av huvudteman innan undertecknad 

noggrant gått igenom samtliga ämnen som behandlats i de tio inläggen. I efterhand anser 

undertecknad att en noggrann genomgång av inläggens respektive ämnen borde ha 

genomförts innan huvudteman lades till i kodschemat. 

Misstaget med huvudteman utgjorde en bidragande orsak till att undertecknad såg ett behov av en 

omkodning av samtliga kommentarer. 

Sammanställning av kommentarer 

Ett andra misstag utgjordes av en – inför ursprungliga kodningen – ej genomförd 

sammanställning av de kommentarer som kom att utgöra föremål för analys. En 

sammanställning av kommentarer kom att skapas efter genomförd ursprunglig kodning på 

handledares förfrågan. 

I detta skede insåg undertecknad att en ny kodning skulle bli nödvändig för det fortsatta 

arbetet. Undertecknad hade inte uppmärksammat Facebooksidans inbyggda funktion som 

enbart visar kommentarer som sidan bedömer är relevanta för den som besöker sidan. Det 

innebar att kommentarerna i sammanställningen inte stämde överens med de kommentarer 

som undertecknad - i ett tidigare skede - hade kodat klart. 

En ny kodning blev – som redan nämnts – nödvändig, där kommentarerna i 

sammanställningen utgjorde föremål för analys. Samma urvalsmetod - som för ursprungliga 

kommentarer – gick att tillämpa på de nya kommentarerna. Huvuddelen av det befintliga 

utkastet för rapporten påverkades inte av den nya kodningen, med undantag för den – för 

ursprunglig kodning – påbörjade analys- och resultatdelen. 

I efterhand anser undertecknad att Facebooksidans inbyggda ”relevanta-kommentarer”-

funktion borde ha setts över innan den ursprungliga kodningen påbörjades. Detta – och en 

skapad sammanställning för ursprungliga kommentarer – hade avsevärt minskat arbetsbördan 

med examensarbetet, genom att ta bort behovet av en tidskrävande ny kodning. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Kodschema 

• V1. Huvudtema  

o Valet år 2018 (100 dagar kvar till riksdagsval) 

o Valet år 2018 (Trevlig nationaldag!) 

o Valet år 2018 (SVT/Novus: SD näst största parti) 

o Invandring 

o Terrorism  

o Klädesplagg såsom burka och slöja 

o Valet år 2018 (På söndag röstar vi för Sverige)  

o Partiledardebatt 

o Valet år 2018 (Ett bättre Sverige börjar med en röst på SD) 

• V2. Datum för publicerat inlägg  

o 1 juni år 2018  

o 6 juni år 2018  

o 7 juni år 2018  

o 13 juni år 2018  

o 26 juni år 2018  

o 14 augusti år 2018  

o 21 augusti år 2018  

o 7 september år 2018 (inlägg 1)  

o 7 september år 2018 (inlägg 2)  

o 8 september år 2018  

• V3. Antal tecken hos publicerad kommentar 

o 7 tecken eller färre  

o 8 – 30 tecken  

o 31 – 50 tecken  

o 51 tecken eller fler  

• V4. Kön hos kommentarsförfattare  

o Man  

o Kvinna  

o Kön framgår ej  

• V5. Kommentarsförfattaren och SD  

o Anhängare till SD  

o Kritisk mot SD  

o Neutral inställning  
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• V6. Valet år 2018 (100 dagar kvar till riksdagsval) 

o Positivt 

o Negativt 

o Neutralt 

• V7. Valet år 2018 (Trevlig nationaldag!) 

o Positivt 

o Neutralt 

• V8. Valet år 2018 (SVT/Novus: SD näst största parti) 

o Positivt 

o Negativt 

o Neutralt 

• V9. Invandring 

o Negativt 

o Neutralt 

• V10. Terrorism  

o Negativt 

o Neutralt 

• V11. Klädesplagg såsom burka och slöja 

o Negativt 

o Neutralt 

• V12. Valet år 2018 (På söndag röstar vi för Sverige) 

o Positivt 

o Negativt 

o Neutralt 

• V13. Partiledardebatt 

o Neutralt 

• V14. Valet år 2018 (Ett bättre Sverige börjar med en röst på SD) 

o Positivt 

o Negativt 

o Neutralt 

• V15. Hyllning av, eller kritik mot, ett eller flera politiska partier 

o Kritik mot M 

• V16. Neutral kommentar (politiska partier (ej SD)) 

o Varken hyllning, eller kritik mot, politiska partier (ej SD) 
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• V17. Hyllning av enskilda politiker 

o Hyllning av Jimmie Åkesson 

o Hyllning av Jimmie Åkesson och andra SD-politiker 

• V18. Kritik mot enskilda politiker 

o Kritik mot Jimmie Åkesson 

o Kritik mot Jimmie Åkesson och andra SD-politiker 

o Kritik mot Stefan Löfvén 

o Kritik mot Stefan Löfvén och andra S-politiker 

• V19. Neutral kommentar (enskilda politiker)  

o Varken hyllning av, eller kritik mot, enskilda politiker 

• V20. Tonläge hos kommentarsförfattare  

o En allmänt positiv ton 

o En allmänt negativ ton 

• V21. Kommentarsförfattare och SDs så kallade nolltolerans mot rasism 

och främlingsfientlighet 

o SDs nolltolerans upprätthålls 

o Gränsfall (det är oklart om nolltoleransen upprätthålls) 

o SDs nolltolerans upprätthålls inte 

  



43 
 

Bilaga 2: Analyserade kommentarer 
 

 

• 1 juni 

o SD 2018...SD såklart! 

Trevlig helg Sverigevänner:) 

o Därför hoppas jag att de går över 30% och blir ledande parti 

o Tyvärr blir det sämre med en M regering, enda räddningen är om SD får enormt 

inflytande. 

o Kanske arbetslös men inte lottlös. Det finns alltid, alltför många pengar 💰💷till 

avdankade politiker tyvärr 😡. 

o Åkesson med bihang är ju en av de främsta anledningarna att S inte kunnat få igenom 

mycket av den politik de gick till val på. 

o han har gjort sitt nu ere vårt tur att reparera hans misstag håller ni med mig?? 

o Betyder detta att en partiledare är arbetslös om hen inte är statsminister? JÅ har alltså 

inte arbetat sedan 2005? 

o Tyvärr är jag besviken på er! Hur kan tro att ni ska få oss "riktiga" arbetare att rösta på 

er när ni ska låta kapitalet tjäna pengar på välfärden som vi betalar till? Skola, 

äldreomsorg och sjukvård ska vara lika i hela Sverige oavsett var man bor! Ingen ska 
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kunna tjäna på detta! Vill nån ha det lite bättre så ok! Men då får man pröjsa själv! 

Hade tänkt rösta på er men denna fråga är den viktigaste för mig! Ni har bra om annat 

men hur fan kan ni sälja er för detta? 

o Det ser jag fram emot🤣🤣🤣Han ska fan inte vara kvar då är hela Sverige i 

ruin😡😡😡 

o Vi kan väl ordna ett låtsas svets jobb åt honom, med låg lön och hög skatt. 

o Hoppas att han går till arbetsförmedlingen och söker jobb, eller fortsätta sin 

svetsarutbildnig. 

o Jag tror inte han behöver vara orolig för framtiden det är väl det enda han har sett till o 

får säkert dessutom en fallskärm som heter duga..detta stolpskott är ju miljonär pga 

sin dåliga politik... 

o Nejmen ambassadör i Långtbortistanien kanske .. 

o det får vi hoppas en dålig statsminister som dragit ner Sverige med bistånd av resten 

av röran 

o En uppmaning . Skriv ner alla nummerplåtar , SFI och annorstädes . Lämna dom till 

korvpojkarna så får vi se vad som händer. Jag har inte råd med egen bil och jag är inte 

från syrien. 
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• 6 juni 

o Tack detsamma❤️. Nästa år kan vi fira att vi fått tillbaka vårt Sverige❤️ 

o Grattis Sverige !! och till vår Jimmie och övriga inom SD som kämpar för vårt 

land..Vilket tufft jobb..❤️🌹 

o Grattis alla sverigevänner 🇸🇪🌷🌞🍓 

o Detsamma till er alla 🍓😎🇸🇪 

o 🇸🇪💛Tack detsamma 🌷 

o Tack detsamma🌷🇸🇪🇸🇪 

o Tack detsamma 🇸🇪🇸🇪🇸🇪💙💛 

o Detsamma 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪 

o  

o Detsamma 🇸🇪🇸🇪 

o Detsamma sverigedemokraterna 

o Tack detsamma 🇸🇪🇸🇪🇸🇪 

o Detsamma önskar jag er alla 
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o Tack desamma🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪 

o TACK 
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• 7 juni 

o Guldstjärna 

o En siare på 12eller13 hundratalet Sa:att i början på 2000tal Skulle den islamska ormen 

ringla sej över Europa......... 

o Så sant 👍 

o Är man tidigare sosse,då är man idag SD.Vad Löfven representerar vet han inte 

själv.Han har storhetsvansinne.Bra skrivit. 

o Precis vad jag också säger! 

o Kan bara hålla tummarna Åkesson. Hoppas ni får 51%. 

o Tror ni på tomten med? 

o Nu räcker det tycker de unga och de gamla i Sverige! 

Nu släpper allt och vågen kommer till SD. 

o Och C måste bli av med många. Vart går de? L? 

o Man får hoppas på det bästa. 

o Man ska vara optimist... 😂 

o En grej bara; har ni tänkt på att SD är "pro Putin".....? Och kontra NATO. 

o Hoppas svenska folket börjar inse att de här e på väg att barka åt helvete ! 

o Aa nu kan vi bara hoppas att så löser det 

o Nu läser du inte va ja skrev här på mitt inlägg 
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• 13 juni 

o Tragiskt hur det har blivit 

o Och han är väldigt orolig över SD. Kanske skraj nu när det kommer fram att de är ett 

gäng brottslingar som sitter i makten. 

o Helt riktigt Göran Persson Lånade 300 Miljarder ur Ap-fonderna under sin tid som 

statsminister.Om pengar har lämnats tillbaka vet jag ingeting om! 

o Nä du har rätt!!! Man stal 450 miljarder från pensionssparande!!! 

o ja,sossarna har alltid varit klåfingriga med andras pengar....🤢😡🤡😈👿 

o Fanns Socialdemokraterna 1842? Jag kan inte minnas att jag hört det? Det var väl 

långt före Socialdemokraterna? 

o Nu stoppar vi invandringskaoset och lägger pengarna på oss svenskar i 

fortsättningen... 

o Pengar som borde ha gått till massor av annat har gått till den ansvarslösa 

invandringen! Närmare bestämt 71.000.000.000 SEK. 

o Du har fel på siffran, detta är bara migrationsverkets kostnader, den verkliga 

kostnaden är väl mellan tummen och pekfingret ca 500 miljarder, detta när även 
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kommunernas kostnader redovisas + lite annat som kostar på i vårt samhälle pga 7-

klöverns invandringspolitik.  

Rösta rätt i september så ordningen återställs! 

o Inga problem...... Skit i det...gå vidare, du har massor av vänner. Puss! 

o Att åberopa EU bidrag är bara trams! Det är lite som att kissa i sängen, -Blir varmt 

och skönt en liten stund. Har du funderat vem som betalar EU pengarna som sedan 

sprids för vinden? 

o Så här går det när man har tappat kontrollen på invandringen, och Europa vägrar att 

dela på det hela, vilket var meningen ifrån början!! Katastrof!!!!! 

o det var en lång o snårig utläggning. Har du hört talas om Ockhams Rakkniv? 

o Låter som att du bör rösta på vänsterpartiet, de vill nämligen införa maxtaxa på 

2000kr för alla hos tandläkaren. 

o Jag hade inte varit hos min tandläkare på 2 år p.g.av sjukdom, men så ringde jag och 

fick en tid. Besöket kostade 225 kronor efter att jag hade fått 600 i bidrag . Jag var 

naturligtvis glsd . 

 

 

  

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1696841457100759_1696910140427224&av=704227448
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1696841457100759_1696910140427224&av=704227448
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• 26 juni 

o haha dåligt påläst är du tydligen. Pensionärerna förlorar på sd. Bland annat högre 

skatt. 

o Då kanske du även läst i deras budgetförslag att dr ville ta bort pensionärsskatten men 

även att de ville höja de lägsta pensionerna, förslag som röstades ned av sossarna, 

enligt ditt sätt att se det är det alltså sossarnas fel att pensionärerna halkat efter, 

o Jag har släktingar som flyttat utomlands. Med ditt resonemang borde de alltså inte 

komma och träffa släkt och vänner i Sverige? 

o flyttat utomlands och flytt från ett land är två ganska skilda saker?? 😎😂😂 

o SD 2018 givetvis 

o kanske dags att vi svenskar emigrerar till Danmark, så kan regeringen se vad dom får 

in i skatter för snart tar ta dom över om inte REGERINGEN reagerar 

o Jag håller med dig satsar pengar på fel ställe 

o Förstår dig fullkomligt...har varit stolt å glad att jag är svensk men skäms idag vad 

våra skattepengar går till.. 

o lovar att jag gör allt jag kan för att få bort svetsloppan och kompanit ! 😉 

o Flyttar till Danmark 🙌🏻 

o HEJA JIMMIE, HEJA SVERIGE 
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o Jupp SD. 

o Papperssvensk lr genuin svensk??? 

o Sådana har förverkat sin rätt att vistas i Europa överhuvudtaget. 

o det finns omfattande vetenskapliga studier som visar på att de flesta vallöften oavsett 

färg på regering uppfylls. Däremot inte alla och självklart inte när man inte har en 

regering som är en enpartismajoritetsregering, då måste man kompromissa och då 

bryts lätt vallöften. Att som sd bryta sina vallöften i opposition är ju bara hyckleri och 

dumdristigt.  

När det gäller tillståndet på Sverige: 

https://www.cafe.se/globala-studier-sverige-ar-varldens.../ 

 

  

https://www.cafe.se/globala-studier-sverige-ar-varldens-basta-land-pa-typ-allt/?fbclid=IwAR3GmRTmBGVmgEH-Kp5cMmo6bBEHciy23iXhfawPjrublP2Un940BJCj9PI
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• 14 augusti 

o På med yllemössan grabbar !!!!!!! 

o HEJA JIMMIE, HEJA SVERIGE. 

o Exakt, vi använde keps fast vi inte fick, så sa det till oss. Men de får gå med burka, 

slöja m.m! Not fear! Helt sjukt 

o BBRRRAAA JIMMIE ÅKESSON DU ÄR EN RIKTIG PATRIOT OCH DU 

ÄLSKAR SVERIGE!!!!! 

o Då kanske miljonärdansken kommer till sverige också och betalar böterna 😂 

o Precis 

o Skriv en bok. Låter vettigt👍lycka till. De e bara svammel me dess burkar, menar 

burkor🤭 

o Vi ska inte ha sådant skit i Sverige. Klart att alla måste visa sitt ansikte hur svårt kan 

det vara, av med skiten eller flytta till där ni kom ifrån. 

o Ja förbjud det man vet inte vem som gömmer sig bakom dessa kan vara en terrorist 

jag känner mig inte säker 

o för att den lagen kom att kallas "burkaförbud" trots att den innefattar mer 

o Tja, kanske. Har svårt att tro att det blir så många fler röster på ett sådant argument 

bara.. 

o Klart det ska förbjudas 

o Får man ha tomtemask 

o Burka är väl den typen som engelsmännen har döpt till BREVLÅDOR. 

o Ser du många som går omkring i burka? Då menar jag inte slöja. 
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• 21 augusti 

o Islamofobi åter igen.  

Alla andra religioner får tvinga barn till att klä sig på lustiga sätt men muslimerna 

skall minsann tryckas till.  

När skall ni börja ägna er åt helhetspolitik istället för ensak frågor som grundar sig i 

rasism och islamofobi??? 

o ni är kulturrasister!!! Finns det ngn anledning mer för dig att rösta på SD än för att få 

bort asylrätten? 

o påläst! I forskning och vetenskapen finns det namn för kulturrasister och religiös 

rasism ☺ 

o då har du mycket som ni skall förändra för att inte tvinga barn in i religioner. 

Samhället bygger på att innan myndighetsålder är det föräldrar eller förmyndare som 

bestämmer. Det du säger är alltså att alla religiösa handlingar skall vara förbjudna 

innan någon fyller 18år. Dop, konfirmation och liknande skall alltså förbjudas innan 

du är 18år fyllda! 

Det är rätt saftiga grundlagsinskränkningar som du vill åt i så fall.  

En rasist är en rasist nu som då. Detsamma gäller för nazister. Jag behöver inga 

starkare ord för att det är en högre andel. Rasism som försöker gömma sig bakom en 

fasad är minst lika farlig om inte värre än den som är helt öppen! 
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o Exakt vari består ditt problem med att någon bär slöja? 

o Bara för att du inte kan tänka dig det, betyder inte att allt är tvång? Och problemet 

med slöja är ju att en massa folk har åsikter om det? Och att en hel del, som dig själv, 

utgår från att det måste vara fel och tvång inblandat för att man inte kan tänka sig göra 

det själv? Moraliserande. Som det stod här ovan, när en myndig kvinna säger att hon 

inte vill bära den, och någon annan tvingar henne, då är det tid att hjälpa den kvinnan. 

o då menar du att muslimska män är pedofiler! 

o kvinnor i 70-- talets Iran, gick klädd i kort korta kjolar och moderna västerländska 

modekläder, innan den islamiska revolutionen slog till! Jag har läst åtskilliga artiklar 

om modiga kvinnor som har slitit av slöjan, med stor risk för förföljelse och 

bestraffning! Men fortsätt du, och försvara detta kvinnoförtryckande plagg! Jag ser 

hellre upp till dessa modiga kvinnor i Iran, än till såna som försvarar slöjan! 

o Ska vi också förbjuda bikinöverdelar? Så gott som alla kvinnor i Sverige verkar ju helt 

hjärntvättade eftersom de bär detta kränkande plagg, som männen inte behöver bära. 

o Hur fan vet du det? 

o det är en snäll familj med glada och harmoniska barn. Man hör ibland när föräldrarna 

leker och skojar med dem. Likväl tycker jag att det är som att hon blir bestulen på sin 

barndom...😞 

o Att tvinga kvinnor att inte bära slöja förvärrar bara problemet! Då får dom inte gå ut! 

Lär männen istället ! Det är inget kvinnoproblem det är ett mansproblem!! 

o Ja, just det ! En del utländska kvinnor tycks njuta av att kvinnor förtrycks. Det ser 

man på dem. Hemskt att se .Och vi svenskar ska inte tvingas stå utmed denna regering 

i 4 år till. 

o Nu är det ju inte så att alla känner sig tvingade att bära sin slöja.  Är det rätt att tvinga 

alla att gå utan? Borde det inte vara ett eget val i många sammanhang? 

o Inte vuxna kvinnor heller... 
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• 7 september (1) 

o Nu har jag varit och röstat på SD. 

Men på vägen hem fylldes jag av vemod över hur vårt land förfaller i våld och 

kriminalitet. 

Det är en underbart ljummen höstkväll som gjort för en långpromenad , men det vågar 

jag inte idag när mörkret börjar falla. 

Skyndar mig hem istället och låser dörren. 

o tänk att vissa lever som i en helt annan värld, tror de saknar empati och insikt.... En 

kvinna i 60-årsåldern som blev kallad hora och misshandlades av ett gäng hånades av 

en tjej på fb igår, tjejen tyckte hon skulle vara glad för det hände.... 

o You MUST save Sweden, it is too beautiful to lose. 

o Har röstat SD klart slut 

o  För Sverige För säkerhet För trygghet För stabilitet SD 2018 

o jag är stolt över islam min religion. Va har religion gör med detta. Jag mer svensk än 

dig. Fel på dig. Hahahaha 

o vill inte du ha det?? Om inte så kan du ju flytta tillbaka till ditt hemland. Där kanske 

det inte är så bra eftersom du valt Sverige att bo i? Så sluta att vara sarkastisk 😧 

o det är ju rent skitsnack och det hoppas jag du vet, SD består av tomtar som drivs av 

missnöje och är egoistiska och inte vet ett skit om politik 
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o Den radikala islamismen är det största hotet i dag.. 

o är man i verkligheten ser man vad som håller på att hända 

o om man är kvinna och röstar på SD och därmed ger bort rätten till sin kropp och får 

ett mindre jämställt samhälle är det nåt djupt tragiskt. Tyckte du att det var en dålig 

idé att ni kvinnor fick rösträtt oxå? 

o källa på det? 

o ja men du verkar ha missat det 

o källa? 

o Jag älskar Sverige men inte SD 🌹🌹🌹🌹 

 

  



57 
 

 

• 7 september (2) 

o Håller med. Moskéer byggs o finns mm, och svenska traditioner försvinner för det 

anses rasistiskt 

Vi svenskar Måste anpassa oss till nya saker från andra länder/kulturer. Om de ändå 

kunde ta seden dit man kommer så hade det nog varit mkt lättare att acceptera alla. 

o  

o  

o Bra sagt Jimmie. Jag undrar varför de väljer Sverige om de gällar inte Sveriges lagen 

och regler, Inte kulturen heller. Jag är trött att få halal mat på Jul bord. Snälla sluta 

inte kämpa för Sverige.🙏 

En Tacksam invandrare 

o Nej absolut inga moskéer i Sverige. 
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o Jag respekterar religioner. Men jag vill inte ha moskéer i Sverige och i synnerhet inte 

salafistiska.  

Ni ska respektera landet ni flyttar till och inte köra över oss svenskar och kräva 

moskéer och sharialagar.  

Annars tycker jag ni ska stanna i Mellanöstern.  

Jag tror inte ni skulle gå med på kristna kyrkor i era länder. Sen kan man inte jämföra 

kyrkor och moskéer. 

o Var inte oförskämd.  

Är man hjärndöd om man inte vill ha islamism? Jag tror det är tvärtom.  

När salafisterna tar över så kanske du också vaknar. 

o Vakna och se verkligheten i stället för att mesa!! 

o det går inte lära vuxna hundar sitta vad är det som stör dej med Sd och Kd är det att 

dom lyfter fram sanningen som alla vi andra ser i samhället eller. Varför tror du Sd 

går upp i rasande fart jo för vi inte går på allt skitsnack dom andra håller på med EN 

GÅNG Till dom har fått sin chans och misslyckades rejält så nu är de dags att ge Sd 

en chans kan väl inte bli sämre än vad det är eller 

o vad är det du tycker att jag inte förstår? 

o Jag är inte blind ska du veta, vistas i samhället jag med och har en arbetsplats där det 

går till så att vi ska lära folk språket och dessutom är många INTE vidare intresserade 

av att arbeta! 

o Och ...🙉🌰😏😇😣🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🌰 

o Sant , håller med dig! 

o vaaaaaaarför är man rasist för man värnar om sitt land o dess traditioner? 

o är man rasist röstar man på nmr eller alternativt Sverige.  

SD är ett folkvänligt parti 
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• 8 september 

o ....skriv inte vi invandrare....för det finns massor av folk som har invandrarbakgrund 

och bara skall rösta på Jimmie....så skriv inte vi.....Du är tydligen ensam.... 

Skall man bor i detta vackra landet skall man jobba och bygga upp den...och 

respektera landet och den kultur som de har....och visa lite hyfs....det är inte Sverige 

som sökte er....utan det är ni som sökte Sverige....och fick möjlighet till bra liv för er 

....och barnen. 

o 👍👍👍👍👍 Det gjorde Jag med😃😃😃😃😃 

o Skyll inte på mig sen. 

o Jag röstar på SD för att de alltid tänker igenom sin politik de driver politik som gör 

skillnad inte bara symbolpolitik. 

o Alla Svenskar ska göra exakt samma sak som alltid: hata Åkesson på nätet för att visa 

till kollegor ”vi är inte rasist” och efter gå rösta på SD. Så jag är lugn. #sd2018 

o Tillåt mig skratta 😂😂😂SD spolar vi ner 🚽 

o Självklart jag är med röstar på SD! 

o Förtidsrösta på SD. Röstade på er förra valet med 😊 

o Självklart. Hela min familj har varit o röstat SD så klart redan för en v sedan. 

https://www.facebook.com/hashtag/sd2018?source=feed_text&epa=HASHTAG&hc_location=ufi
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o Jag gillar verkligen den svenska flaggan, vår fina svenska flagga ska hissas upp och 

vaja! Sveriges flagga skall vara i topp! 

o Nu räcker det med allt lull Sd är svaret 

o är det bara han som kan hjälpa eller är det inte så att alla partier behöver hjälpa till så 

att Sverige blir ännu bättre ?? 

o Hellt rätt! Önskemål är att övriga Pariet lyssnar också ock samarbetar med Jimmie👍 

o Den enda som vågar säga sanningen 👍 

o Kan inte bli sämre iaf, vi har studsat mellan två partier för länge, ingen av dom löser 

det som lovats, hoppas på resultat... 
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Bilaga 3: Tabeller 

Tabell 1 – 3: Antal tecken hos publicerad kommentar 

 

Antal_tecken_hos_publicerad_kommentar 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 51 tecken eller mer 93 62,00 % 62,00 % 62,00 % 

31 – 50 tecken 16 11,00 % 11,00 % 73,00 % 

8 - 30 tecken 35 23,00 % 23,00 % 96,00 % 

7 tecken eller färre 6 4,00 % 4,00 % 100,00 % 

Total 150 100,00 % 100,00 %  

Tabell 1. Antal tecken hos publicerad kommentar. 

Antal_tecken_hos_publicerad_kommentar * Kön_hos_kommentarsförfattare Crosstabulation 

Count   

 

Kön_hos_kommentarsförfattare 

Total Man 

Kön framgår 

ej Kvinna 

Antal_tecken_hos_publicerad_

kommentar 

51 tecken eller 

mer 
60,76 % (48) 57,14 % (4) 64,06 % (41) 93 

31 – 50 tecken 11,39 % (9) 14,29 % (1) 9,38 % (6) 16 

7 tecken eller färre 25,32 % (20) 28,57 % (2) 20,31 % (13) 6 

8 - 30 tecken 2,53 % (2) 0,00 % (0) 6,25 % (4) 35 

Total 100 % (79) 100,00 % (7) 100,00 % (64) 150 

Tabell 2. Antal tecken hos publicerad kommentar – Kön hos kommentarsförfattare. 

 

Antal_tecken_hos_publicerad_kommentar * Kommentarsförfattaren_och_SD Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare till 

SD Kritisk mot SD 

Neutral 

inställning 

Antal_tecken_hos_ 

publicerad_kommentar 

51 tecken eller mer 58,51 % (55) 68,75 % (11) 67,50 % (27) 93 

31 – 50 tecken 10,64 % (10) 18,75 % (3) 7,50 % (3) 16 

7 tecken eller färre 5,32 % (5) 0,00 % (0) 2,50 % (1) 6 

8 - 30 tecken 25,53 % (24) 12,50 % (2) 22,50 % (9) 35 

Total 100,00 % (94) 100,00 % (16) 100,00 % (40) 150 

Tabell 3. Antal tecken hos publicerad kommentar – Kommentarsförfattaren och SD. 
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Tabell 4: Invandring  

Invandring * Kommentarsförfattaren_och_SD Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare till 

SD Kritisk mot SD 

Neutral 

inställning 

Invandring Negativt 19,15 % (18) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 18 

Neutralt 80,85 % (76) 100,00 % (16) 100,00 % (40) 132 

Total 100,00 % (94) 100,00 % (16) 100,00 % (40) 150 

Tabell 4. Invandring – Kommentarsförfattaren och SD. 

Tabell 5 – 14: Valet år 2018 

Valet_år_2018_100_dagar_till_riksdagsval 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 Positivt 8 53,33 % 53,33 % 53,33 % 

Negativt 4 26,67 % 26,67 % 80,00 % 

Neutralt 3 20,00 % 20,00 % 100,00 % 

Total 15 100,0 100,0  

Tabell 5. Valet år 2018 (100 dagar kvar till riksdagsval). 

Valet_år_2018_100_dagar_till_riksdagsval * Kommentarsförfattaren_och_SD Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare till 

SD Kritisk mot SD 

Neutral 

inställning 

Valet_år_2018_ 

100_dagar_till_riksdagsval 

Positivt 85,71 % (6) 0,00 % (0) 28,57 % (2) 8 

Negativt 14,29 % (1) 100,00 % (1) 28,57 % (2) 4 

Neutralt 0,00 % (0) 0,00 % (0) 42,86 % (3) 3 

Total 100,00 % (7) 100,00 % (1) 100,00 % (7) 15 

Tabell 6. Valet år 2018 (100 dagar kvar till riksdagsval) – Kommentarsförfattaren och SD. 

Valet_år_2018_Trevlig_nationaldag 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 Positivt 15 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Total 15 100,00 % 100,00 %  

Tabell 7. Valet år 2018 (Trevlig nationaldag!) 
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Valet_år_2018_Trevlig_nationaldag * Kommentarsförfattaren_och_SD Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare till 

SD Kritisk mot SD 

Neutral 

inställning 

Valet_år_2018_ 

Trevlig_nationaldag 

Positivt 
100,00 % (15) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 15 

Total 100,00 % (15) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 15 

Tabell 8. Valet år 2018 (Trevlig nationaldag!) – Kommentarsförfattaren och SD. 

Valet_år_2018_SVT_Novus 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 Positivt 4 26,67 % 26,67 % 26,67 % 

Negativt 3 20,00 % 20,00 % 46,67 % 

Neutralt 8 53,33 % 53,33 % 100,00 % 

Total 15 100,0 100,0  

Tabell 9. Valet år 2018 (SVT/Novus: SD näst största parti). 

Valet_år_2018_SVT_Novus * Kommentarsförfattaren_och_SD Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare till 

SD Kritisk mot SD 

Neutral 

inställning 

Valet_år_2018_ 

SVT_Novus 

Positivt 33,33 % (4) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 4 

Negativt 16,67 % (2) 0,00 % (0) 33,33 % (1) 3 

Neutralt 50,00 % (6) 0,00 % (0) 66,67 % (2) 8 

Total 100,00 % (12) 0,00 % (0) 100,00 % (3) 15 

Tabell 10. Valet år 2018 (SVT/Novus: SD näst största parti) – Kommentarsförfattaren och SD. 

Valet_år_2018_rösta_Sverige_på_söndag 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 Positivt 3 20,00 % 20,00 % 20,00 % 

Negativt 4 26,67 % 26,67 % 46,67 % 

Neutralt 8 53,33 % 53,33 % 100,00 % 

Total 15 100,00 % 100,00 %  

Tabell 11. Valet år 2018 (På söndag röstar vi för Sverige). 
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Valet_år_2018_rösta_Sverige_på_söndag * Kommentarsförfattaren_och_SD Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare 

till SD Kritisk mot SD 

Neutral 

inställning 

Valet_år_2018_ 

rösta_Sverige_på_söndag 

Positivt 33,33 % (3) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 3 

Negativt 11,11 % (1) 50,00 % (3) 0,00 % (0) 4 

Neutralt 55,56 % (5) 50,00 % (3) 0,00 % (0) 8 

Total 100,00 % (9) 100,00 % (6) 0,00 % (0) 15 

Tabell 12. Valet år 2018 (På söndag röstar vi för Sverige) – Kommentarsförfattaren och SD. 

Valet_år_2018_ett_bättre_Sverige_en_röst_på_SD 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 Positivt 8 53,33 % 53,33 % 53,33 % 

Negativt 3 20,00 % 20,00 % 73,33 % 

Neutralt 4 26,67 % 26,67 % 100,00 % 

Total 15 100,00 % 100,00 %  

Tabell 13. Valet år 2018 (Ett bättre Sverige börjar med en röst på SD). 

Valet_år_2018_ett_bättre_Sverige_en_röst_på_SD * Kommentarsförfattaren_och_SD Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare till 

SD Kritisk mot SD 

Neutral 

inställning 

Valet_år_2018_ 

ett_bättre_Sverige_ 

en_röst_på_SD 

Positivt 72,73 % (8) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 8 

Negativt 9,09 % (1) 100,00 % (1) 33,33 % (1) 3 

Neutralt 18,18 % (2) 0,00 % (0) 66,67 % (2) 4 

Total 100,00 % (11) 100,00 % (1) 100,00 % (3) 15 

Tabell 14. Valet år 2018 (Ett bättre Sverige börjar med en röst på SD) – Kommentarsförfattaren och SD. 
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Tabell 15 – 16: Klädesplagg såsom burka och slöja 

Klädesplagg_såsom_burka_och_slöja 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 Negativt 11 7,33 % 7,33 % 7,33 % 

Neutralt 139 92,67 % 92,67 % 100,00 % 

Total 150 100,00 % 100,00 %  

Tabell 15. Klädesplagg såsom burka och slöja. 

Klädesplagg_såsom_burka_och_slöja * Kommentarsförfattaren_och_SD Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare till 

SD Kritisk mot SD 

Neutral 

inställning 

Klädesplagg_såsom_burka_

och_slöja 

Negativt 11,70 % (11) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 11 

Neutralt 88,30 % (83) 100,00 % (16) 100,00 % (40) 139 

Total 100,00 % (94) 100,00 % (16) 100,00 % (40) 150 

Tabell 16. Klädesplagg såsom burka och slöja – Kommentarsförfattaren och SD. 

Tabell 17 – 18: Terrorism 

Terrorism 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 Negativt 2 1,33 % 1,33 % 1,33 % 

Neutralt 148 98,67 % 98,67 % 100,00 % 

Total 150 100,00 % 100,00 %  

Tabell 17. Terrorism. 

Terrorism * Kommentarsförfattaren_och_SD Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare till 

SD Kritisk mot SD 

Neutral 

inställning 

Terrorism Negativt 2,13 % (2) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 2 

Neutralt 97,87 % (92) 100,00 % (16) 100,00 % (40) 148 

Total 100,00 % (94) 100,00 % (16) 100,00 % (40) 150 

Tabell 18. Terrorism – Kommentarsförfattaren och SD. 
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Tabell 19 – 20: Hyllning av, eller kritik mot, ett eller flera politiska partier 

Hyllning_av_eller_kritik_mot_ett_eller_flera_politiska_partier 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 
Kritik mot M 1 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Total 1 100,00 % 100,00 %  

Tabell 19. Hyllning av, eller kritik mot, ett eller flera politiska partier. 

Hyllning_av_eller_kritik_mot_ett_eller_flera_politiska_partier * Kommentarsförfattaren_och_SD 

Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare till 

SD Kritisk mot SD 

Neutral 

inställning 

Hyllning_av_eller_kritik_mot

_ett_eller_flera_politiska_par

tier 

Kritik mot M 

100,00 % (1) 100,00 % (0) 100,00 % (0) 1 

Total 100,00 % (1) 100,00 % (0) 100,00 % (0) 1 

Tabell 20. Hyllning av, eller kritik mot, ett eller flera politiska partier – Kommentarsförfattaren och SD. 

Tabell 21 – 22: Hyllning av enskilda politiker 

Hyllning_av_enskilda_politiker 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 Hyllning av Jimmie Åkesson 3 33,33 % 33,33 % 33,33 % 

Hyllning av Jimmie Åkesson 

och andra SD-politiker 
6 66,67 % 66,67 % 100,0 

Total 9 100,00 % 100,00 %  

Tabell 21. Hyllning av enskilda politiker. 

 

Hyllning_av_enskilda_politiker * Kommentarsförfattaren_och_SD Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare 

till SD 

Kritisk 

mot SD Neutral inställning 

Hyllning_av_ 

enskilda_politiker 

Hyllning av Jimmie 

Åkesson 
3 0 0 3 

Hyllning av Jimmie 

Åkesson och andra SD-

politiker 

6 0 0 6 

Total 9 0 0 9 

Tabell 22. Hyllning av enskilda politiker – Kommentarsförfattaren och SD. 
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Tabell 23 – 24: Kritik mot enskilda politiker 

Kritik_mot_enskilda_politiker 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 Kritik mot Jimmie Åkesson 

och andra SD-politiker 
5 41,67 % 41,67 % 41,67 % 

Kritik mot Stefan Löfvén 6 50,00 % 50,00 % 91,67 % 

Kritik mot Stefan Löfvén och 

andra S-politiker 
1 8,33 % 8,33 % 100,00 % 

Total 12 100,00 % 100,00 %  

Tabell 23. Kritik mot enskilda politiker. 

Kritik_mot_enskilda_politiker * Kommentarsförfattaren_och_SD Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare till 

SD Kritisk mot SD 

Neutral 

inställning 

Kritik_mot_enskilda_politiker Kritik mot Jimmie Åkesson 

och andra SD-politiker 
0,00 % (0) 100,00 % (5) 0,00 % (0) 5 

Kritik mot Stefan Löfvén 100,00 % (4) 0,00 % (0) 66,67 % (2) 6 

Kritik mot Stefan Löfvén och 

andra S-politiker 
0,00 % (0) 0,00 % (0) 33,33 % (1) 1 

Total 100,00 % (4) 100,00 % (5) 100,00 % (3) 12 

Tabell 24. Kritik mot enskilda politiker – Kommentarsförfattaren och SD. 

Tabell 25 – 26: Tonläge hos kommentarsförfattare 

Tonläge_hos_kommentarsförfattare 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 En allmänt positiv ton 63 42,00 % 42,00 % 42,00 % 

En allmänt negativ ton 87 58,00 % 58,00 % 100,00 % 

Total 150 100,00 % 100,00 %  

Tabell 25. Tonläge hos kommentarsförfattare. 

Tonläge_hos_kommentarsförfattare * Kommentarsförfattaren_och_SD Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare till 

SD Kritisk mot SD 

Neutral 

inställning 

Tonläge_hos_kommentarsför

fattare 

En allmänt positiv ton 47,87 % (45) 18,75 % (3) 37,50 % (15) 63 

En allmänt negativ ton 52,13 % (49) 81,25 % (13) 62,50 % (25) 87 

Total 100,00 % (94) 100,00 % (16) 100,00 % (40) 150 

Tabell 26. Tonläge hos kommentarsförfattare – Kommentarsförfattaren och SD. 
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Tabell 27 – 29: Kommentarsförfattare och SDs nolltolerans 

Kommentarsförfattare_och_SDs_nolltolerans 

 Frekvens Procent Giltiga procent 

Växande 

procent 

 SDs nolltolerans upprätthålls 120 80,00 % 80,00 % 80,0 % 

Gränsfall (det är oklart om 

nolltoleransen upprätthålls) 
25 16,67 % 16,67 % 96,67 % 

SDs nolltolerans upprätthålls 

inte 
5 3,33 % 3,33 % 100,0 

Total 150 100,00 % 100,00 %  

Tabell 27. Kommentarsförfattare och SDs nolltolerans. 

Kommentarsförfattare_och_SDs_nolltolerans * Kommentarsförfattaren_och_SD Crosstabulation 

Count   

 

Kommentarsförfattaren_och_SD 

Total 

Anhängare till 

SD Kritisk mot SD 

Neutral 

inställning 

Kommentarsförfattare_och_S

Ds_nolltolerans 

SDs nolltolerans upprätthålls 81,91 % (77) 62,50 % (10) 82,50 % (33) 120 

Gränsfall (det är oklart om 

nolltoleransen upprätthålls) 
12,77 % (12) 37,50 % (6) 17,50 % (7) 25 

SDs nolltolerans upprätthålls 

inte 
5,32 % (5) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 5 

Total 100,00 % (94) 100,00 % (16) 100,00 % (40) 150 

Tabell 28. Kommentarsförfattare och SDs nolltolerans – Kommentarsförfattaren och SD. 

Kommentarsförfattare_och_SDs_nolltolerans * Invandring Crosstabulation 

Count   

 

Invandring 

Total Negativt Neutralt 

Kommentarsförfattare_och_

SDs_nolltolerans 

SDs nolltolerans upprätthålls 50,00 % (9) 84,09 % (111) 120 

Gränsfall (det är oklart om 

nolltoleransen upprätthålls) 
33,33 % (6) 14,39 % (19) 25 

SDs nolltolerans upprätthålls 

inte 
16,67 % (3) 1,52 % (2) 5 

Total 100,00 % (18) 100,00 % (132) 150 

Tabell 29. Kommentarsförfattare och SDs nolltolerans – Invandring. 

 


