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1. ABSTRACT 

This study has analysed how the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet             

are using rhetorical instruments in their Facebook posts. To examine this, 50 posts from each               

newspaper has been chosen based on the number of interactions. The posts were divided into               

three parts: text, image and headline and have been analysed separately. Initially the images were               

analysed semiotics to make it possible to analyse all three parts by the neo-classical analysis               

model. This has been investigated for the reason to find out if the convergence has had an impact                  

on the language Swedish newspapers are using on Facebook. This study has four issues: how is                

the rhetorical appeals used in the Facebook posts? How is the stylistic devices used in the                

Facebook posts? What rhetorical patterns are possible to identify by the analysed material? And              

how can these patterns be interpreted in the context of convergence theory? This study is based                

on theories about rhetoric, semiotic and convergence.  

The results of the study show that the convergence has contributed to how Dagens Nyheter and                

Svenska Dagbladet have adapted the language to the changed media landscape on the internet              

that is increasingly based on emotions. Using emotions, the newspapers can make the audience              

interact. 

Keywords: Facebook, Convergence, Rhetoric, Semiotic, Content analysis, Dagens Nyheter,         

Svenska Dagbladet, Swedish newspapers  
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2. SAMMANFATTNING 

Denna uppsats har undersökt hur dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet för sig             

retoriskt på sina Facebook-sidor. För att ta reda på detta har 50 inlägg från respektive tidning                

valts ut utifrån antalet interaktioner. Inläggen har delats upp i tre delar: inläggstext, bild och               

rubrik och dessa har analyserats var för sig. Till en början analyserades bilderna semiotiskt för att                

sedan analysera de tre delarna retoriskt enligt den neo-klassiska analysmodellen. Detta har            

undersökts för att ta reda på om och hur konvergensen påverkar hur traditionella medier för sig                

språkligt på Facebook. Undersökningen har fyra frågeställningar: hur används retoriska          

argumentationsmedel i Facebook-inläggen? Hur används retoriska stilfigurer i        

Facebook-inläggen? Vilka retoriska mönster kan urskiljas i det analyserade materialet? Samt hur            

kan dessa mönster tolkas i samband med konvergensteorin? Denna undersökning utgår från            

teorier om retorik, semiotik och konvergens. 

Resultatet visar att konvergensen har bidragit till hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har              

anpassat språket efter det förändrade medielandskapet på internet som i allt större utsträckning             

blir alltmer känslobaserat. Genom att tidningarna på olika sätt uttrycker sig känslomässigt lockar             

det till att publiken interagerar med innehållet. 

Nyckelord: Facebook, Konvergens, Retorik, Semiotik, Innehållsanalys, Dagens Nyheter,        

Svenska Dagbladet, Dagstidningar  
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3. FÖRORD 

Vi vill tacka Natalia Daneri för att ha tillhandahållit motivation i form av fikabröd, vilket bringat                

ett stort mått av glädje (pathos) i vårt uppsatsskrivande. Vi vill även tacka Joel Larsson för att ha                  
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5. INLEDNING 

Denna uppsats undersöker vad Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet använder för språk för             

att lyckas få interaktioner på Facebook och därmed en större spridning. Vilka retoriska medel är               

egentligen bäst? Måste dagstidningarna anpassa språket till det förändrade medielandskapet?  

Innan internets intågande i människans vardag tog man del av nyhetsmedier såsom tidningar,             

radio och TV. TV och radio tog man del av när det sändes på tablåtid och tidningarna läste man                   

när de anlände till brevlådan eller så fort man köpt veckans exemplar av skvallerpressen nere på                

kiosken. När internet väl lanserades kunde man ta del av massvis av nyheter och underhållning               

närhelst en ville. Internet i sig är inget medium, utan är tekniken som utgör nätet, vilket i sin tur                   

blev plattformen för att distribuera information (Weibull et al., 2018, s. 70-73). Redan på              

1970-talet använde sig universitet och militären av digitala nätverk (Weibull et al., 2018, s.              

79-80) men det var under 2000-talets början som de sociala medierna tog sin form så som vi                 

känner dem idag. Den största skillnaden mellan sociala medier och traditionella medier är att              

sociala medier är mer personliga och interaktiva än de traditionella (Weibull et al., 2018, s.               

79-80). 

Numera kan man se att många traditionella medier även befinner sig på sociala medier. Det de                

traditionella medierna vill är att finnas där den unga publiken finns (Weibull et al., 2018, s. 204).                 

Tidigare var nyhetssajterna utformade för att få människor att stanna så länge som möjligt på               

deras sidor men nu har de traditionella medierna tvingats inse att det är viktigt att innehållet får                 

spridning och därmed blir “viralt” (Weibull et al., 2018, s. 204). Klickstatistiken har blivit viktig               

i och med att den gör det möjligt för medieföretagen att mäta vilka nyheter som går bra och inte                   

men även ur ett ekonomiskt perspektiv i och med att tidningen har möjlighet att sälja antalet                

klick till annonsörer. Att byta ut en rubrik kan öka klickstatistiken och i förlängningen innebära               

en större spridning (Weibull et al., 2018, s. 204-205).  

Idag är Facebook det största nätverket på internet (Weibull et al., 2018, s. 81). År 2004 startades                 

Facebook som en skolkatalog för universitetsvärlden, men det växte snabbt och öppnades för             

allmänheten år 2005. Det var det första sociala nätverket där man kunde hitta människor man               
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känner genom deras riktiga namn och inte genom alias (Weibull et al., 2018, s. 81). När det                 

handlar om spridning av nyheter så är just Facebook den plattform bland sociala medier som               

idag har störst effekt (Weibull et al., 2018, s. 206-207). Facebook själva är måna om att                

blandningen i flödet är en funktionell mix av både nyheter och privata händelser som har så stor                 

relevans som möjligt för den enskilda användaren (Weibull et al., 2018, s. 206-207). Målet är att                

Facebook ska vara plattformen som användaren återvänder till oavsett om det gäller att läsa              

nyheter eller annat (Weibull et al., 2018, s. 206-207). Det innehåll som får mest delningar på                

Facebook är nyheter som kommer från de traditionella medierna, särskilt från kvällstidningar            

(Weibull et al., 2018, s. 207). Eftersom kvällstidningarna sedan tidigare är vana att sälja              

lösnummer så faller sig deras sätt att verka på sociala medier naturligt jämfört med de andra                

tidningarna som man vanligtvis prenumererar på (Weibull et al., 2018, s. 207).  

I och med att kvällstidningarnas hållning såväl på digitala medier som på löpsedlar är väl               

etablerad och utstuderad så är denna uppsats mer intresserad av hur dagstidningarna är             

utformade. Det har visat sig att Sveriges två största dagstidningar i början av år 2020 står sig                 

knapphänt jämfört med Sveriges största kvällstidningar när det gäller antal personer som har             

gillat deras Facebook-sidor, då dagstidningarna når upp till cirka hälften i antal mot             

kvällstidningarnas gillare (Facebook, 2020). Därför kommer denna uppsats att titta på vilka            

grepp dagstidningarna använder sig av när de lägger upp ett inlägg som lyckas få ett större antal                 

interaktioner.  

Denna uppsats bör inte ses som en manual för hur retorik ska användas och kombineras, således                

kan denna uppsats inte garantera ett större antal interaktioner eller högre klickstatistik i de fall då                

resultatet brukas i detta syfte. Resultatet av denna uppsats tar inte hänsyn till vilka målgrupper               

som genererat de interaktioner som legat till grund för materialet. Inte heller tar denna uppsats               

hänsyn till om eventuella kontodubbletter interagerat flera gånger på samma inlägg. Sådana            

dubbletter skulle kunna uppstå då samma fysiska person äger flera Facebook-konton. Med det             

sagt skulle omfattningen av interaktionerna kunna se annorlunda ut om uppsatsen satt            

restriktioner kring vilka Facebook-kontons interaktioner som inkluderats. Det material denna          

uppsats analyserar består av inlägg och därmed inte artikeln i sig, vilket innebär att artiklarna kan                
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ha fått en vidare spridning vid sidan av det undersökta materialet, med hjälp av              

delningsfunktionen på tidningarnas webbplatser. Detta innebär även att artiklar som inte finns            

med i materialet skulle ha kunnat vara kvalificerade för undersökningen. 

5.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur konvergensen har påverkat vilka retoriska medel               

som används med fördel i Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets Facebook-inlägg. 

Frågeställningar: 

-Hur används retoriska argumentationsmedel i Facebook-inläggen? 

-Hur används retoriska stilfigurer i Facebook-inläggen? 

-Vilka retoriska mönster kan urskiljas i det analyserade materialet? 

-Hur kan dessa mönster tolkas i samband med konvergensteorin? 

5.2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Facebook är idag störst bland sociala medier när det kommer till spridningen av nyheter (Weibull               

et al., 2018, s. 206; Gramlich, 2018; Barthel, Gottfried, Mitchell & Shearer, 2015; Reuters              

Institute, 2019). I och med att plattformen har fått ett stort antal användare är det många som tar                  

del av nyheter den vägen (Weibull et al., 2018, s. 206; Gramlich, 2018; Barthel et al., 2015).                 

Facebook har två och en halv miljarder användare som är aktiva minst en gång i månaden                

(Zephoria, 2020). Enligt Internetstiftelsen (2019) använder över 50 procent av de svenska            

internetanvändarna Facebook dagligen och 24 procent använde Facebook bland annat för att dela             

nyheter och artiklar år 2019 till skillnad från 2018, då endast 17 procent använde Facebook till                

detta. Denna statistik tyder på att intresset för att dela nyhetsartiklar på Facebook har ökat och att                 

det därför är viktigt för nyhetsmedier att vara aktiva även på Facebook. Denna uppsats              

undersöker därför hur tidningarna använder sig av retoriska medel för att väcka engagemang för              

just deras inlägg på Facebook.  
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Tidigare forskning inom ämnet har bland annat undersökt Facebooks inverkan på läsarstatistiken            

(Welbers & Opgenhaffen, 2018), hur användarnas nyhetsvanor ser ut på Facebook (Hermida,            

Fletcher, Korell & Logan 2012), samt vilken sorts nyheter som människor är mest benägna att               

gilla och dela (Sowoud 2016). Många har även undersökt det språkbruk som används för att               

skapa så kallade klickrubriker (clickbait), vilket innebär en otydlig rubriksättning som syftar till             

att framkalla nyfikenhet hos läsaren, och därmed i förlängningen att denne klicka på rubriken              

och besöker artikeln (Kuiken, Schuth, Spitters och Marx, 2017). 

När Welbers och Opgenhaffen (2018) undersökte Facebooks inverkan på läsarstatistiken          

studerades 12 tidningar (fyra brittiska, fyra flamländska och fyra holländska). Undersökningen           

gick ut på att bevaka utvecklingen av läsarstatistiken över tid. Resultatet visade att när en tidning                

publicerar en artikel på Facebook samtidigt som den publiceras på den egna webbplatsen så              

medför det omedelbart ett stort antal läsare. Studien visar att när en artikel publiceras på               

Facebook en kortare tid efter att den publicerats på den egna webbplatsen och redan fått ett                

begränsat antal läsningar, så kunde det komma en andra våg av ytterligare läsare. En artikel som                

inte fått så stor uppmärksamhet när den publicerats på tidningens egen webbplats kunde ändå få               

en liten våg av nya läsare när den publicerats på tidningens Facebook-sida. Undersökningen visar              

att mer än hälften av läsarantalet kom ifrån Facebook (Welbers & Opgenhaffen, 2018). Detta              

visar alltså att uppladdningar på Facebook ökar läsarstatistiken på de artiklar som länkas i              

inläggen, men ingenting om hur inläggen kan byggas upp för att ytterligare öka chanserna till en                

högre läsartrafik, vilket denna uppsats kommer tillföra information om. 

Undersökningar har visat att människor använder sig av Facebook för att konsumera nyheter,             

vilket denna uppsats tar fasta på. I en enkätundersökning av Hermida et al. (2012) där de                

slumpmässigt valde ut 1682 vuxna kanadensare som använde internet ville de undersöka vilken             

del sociala medier har i människors nyhetsvanor. Undersökningen visade att 71 procent av de              

tillfrågade använder sig av Facebook som ett redskap för att konsumera nyheter. 64 procent av de                

tillfrågade använder sociala medier som nyhetskälla för att de värdesätter funktionen att kunna             

dela nyheterna med familj och vänner (Hermida et al., 2012). Enligt Reuters Institute (2019) är               
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internet och då framförallt sociala medier den största källan till nyheter och bland svenskarna är               

Facebook den sociala plattform som används mest för att ta del av nyheter.  

Att analysera hur de inlägg som innehåller nyheter är uppbyggda är av värde för att förstå vad                 

som genererar läsare till tidningarnas egna webbplatser. Welbers och Opgenhaffen (2019)           

undersökte Facebook-inläggen från nio flamländska och nederländska tidningar för att ta reda på             

hur inläggstexterna och rubrikerna till de länkade artiklarna förhåller sig till varandra genom att              

undersöka hur många subjektiva ord och uttryck som förekom i dessa. Tidningarna delades upp i               

fyra kategorier, populäritetstidningar och kvalitetstidningar från Flamländarna och detsamma         

från Nederländerna för att kunna jämföra skillnaderna. Resultatet visar att det var mer vanligt              

förekommande att inläggstexterna var av mer partisk karaktär än artikelns faktiska rubrik som             

ansågs vara näst intill neutrala (Welbers & Opgenhaffen, 2019). Något som också framkom var              

att populäritetstidningar tenderade att uttrycka sig med en mer positiv framtoning i            

inläggstexterna än kvalitetstidningarna. Undersökningen jämförde alltså två typer av tidningar,          

men i den här uppsatsen har tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet valts bland              

annat för att de har betydligt färre personer som gillar deras Facebook-sidor jämfört med de               

största kvällstidningarna (Facebook, 2020). I början av 2020 har dagstidningarna Dagens           

Nyheter och Svenska Dagbladet cirka hälften så många personer som gillar deras            

Facebook-sidor, än Expressen och Aftonbladet (Facebook, 2020). Det har även framkommit att            

svenskarna har större förtroende för Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet än vad de har för               

Aftonbladet och Expressen (Reuters Institute, 2019).  

Det som gör Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet lämpliga för att analysera vilka retoriska              

medel som används på deras Facebook-sidor är att dessa inte enbart vill locka läsare till deras                

webbplatser utan också upprätthålla sin goda status. Sowoud (2016) undersökte således           

Aftonbladet och Dagens Nyheters Facebook-inlägg för att ta reda på vad människor väljer att              

gilla och dela. För att undersöka detta genomfördes en enkätundersökning som genererade 113             

svar. Undersökningen visade att 92 procent av de svarande använde Facebook på daglig basis,              

samt att de allra helst gillar och delar lättsamt innehåll, nöjesnyheter och inlägg som har en                

“intressant text” (Sowoud, 2016). Vidare gjordes en textanalys på de mest gillade och delade              
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Facebook-inläggen från respektive tidning för att kartlägga vilket innehåll och vilka           

nyhetskategorier som förekom. Dagens Nyheters mest gillade och delade inlägg bestod till            

största delen av krönikor och debattartiklar, medans Aftonbladets bestod mestadels av lättsamma            

nyhetsinlägg (Sowoud, 2016). Däremot gjordes ingen retorisk analys för att djupare studera hur             

tidningarnas texter var uppbyggda för att locka läsare till tidningarnas webbsidor. 

När det kommer till att förstå en artikels framgång så kan man även analysera hur klickrubriker                

har använts, vilket Kinnerfors och Lindgren (2017) har gjort. Deras studie ville undersöka hur              

vanligt förekommande klickrubriker var på webbplatsen Nyheter24. Genom en kvantitativ          

innehållsanalys studerades 350 rubriker publicerade under en 10 dagarsperiod på webbplatsen.           

Det visade sig att 30 procent av de studerade rubrikerna kunde kategoriseras som klickrubriker,              

enligt undersökningens kriterier (Kinnerfors & Lindgren, 2017). Man ville även ta reda på hur              

väl rubriken var förankrad i artikeltexten. Av de artiklar som inte ansågs höra samman med               

rubriken var 65 procent kategoriserade som klickrubriker (Kinnerfors & Lindgren, 2017). Man            

har även undersökt hur effektiva klickrubriker kan vara jämfört med de rubriker som inte kan               

definieras som klickrubriker. Kuiken et al. (2017) genomförde en undersökning där de tog             

befintliga rubriker från nyhetssajten Blendle, skrev om dessa till att bli klickrubriker som             

skickades ut i nyhetsbrev via mail, för att sedan kunna mäta klickfrekvensen. För att göra en                

klickrubrik av de befintliga rubrikerna använde man sig av redan utstuderade grepp för just              

klickrubriker, såsom framåtreferenser, frågor, siffror, spektakuläritet, negativitet, signalord,        

känsloladdade uttryck och citat (Kuiken et al., 2017). Resultatet visade att användandet av             

klickrubriker kan, men inte behöver, innebära en garanti för mer klick. 

“While these findings are evidence that the headlines include more clickbait elements            

than their original headlines, this does not necessarily prove that headlines that include             

these characteristics are actually more effective. \...\ These results show that many of the              

stylistic characteristics that are linked to the clickbait phenomenon actually do have a             

statistically significant impact on the performance of a headline.”  

(Kuiken et al., 2017, s. 1312) 
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Denna uppsats skiljer sig från tidigare forskning i och med att undersökningen kommer             

genomföras på enbart dagstidningar. Uppsatsen kommer också, till skillnad från den tidigare            

forskningen, intressera sig för hur retoriska medel kan användas för att locka läsare från              

Facebook till den egna webbplatsen. De slutsatser som kommer att dras handlar om hur retoriska               

medel kan brukas av dagstidningar för att vara mest gynnsamma när det kommer till att locka                

publiken från Facebook till den länkade artikeln. Slutsatsen kommer, till skillnad från tidigare             

forskning även kunna ge en fingervisning kring hur de retoriska medlen i Facebook-inläggets             

alla delar kan samverka för att vara mest gynnsamma för tidningen.  
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6. TEORI 

Det som ligger till grund för denna uppsats är teorier om retorik, semiotik och konvergens där                

retorik och semiotik både tjänar som teori och metod för denna undersökning. I detta kapitel               

kommer dessa teorier beskrivas samt ge en förståelse för hur de samverkar. 

6.1. RETORIK 

För att kunna utföra en retorisk analys måste man förstå vart retoriken kommer från och hur den                 

har utvecklats för att kunna appliceras på moderna medietexter samt bilder. Retorik betyder             

“läran om talekonsten” och enligt den grekiske filosofen Aristoteles så handlar retorik snarare             

om att se det övertygande i varje situation än om att övertyga (Ekström, 2017, s. 61). Retorik är                  

bunden till den situation där kommunikationen sker samt vem mottagaren är (Ekström, 2017, s.              

61). Därmed är retoriken alltså läran om vilka medel som används för att kommunicera på ett                

övertygande sätt. I teorin har det handlat om att analysera tal för att kunna förstå hur man lyckas                  

med retoriken samt hur den förhåller sig till situationen och publiken. Inom nutida forskning har               

man breddat begreppet till att involvera all form av kommunikation såsom bilder, skrift, TV,              

film, radio, arkitektur och så vidare (Ekström, 2017, s. 61). Nu för tiden sker mycket av                

kommunikationen genom olika typer av medier, då det underlättar för de olika aktörerna att nå ut                

med sitt budskap (Ekström, 2017, s. 63). När detta analyseras används den neo-klassiska             

modellen. Då fokus tidigare legat på att analysera tal så har den neo-klassiska modellen breddat               

retoriken för att kunna appliceras på fler former av modern kommunikation (Ekström, 2017, s.              

61). Exempelvis kan man se många partidebatter i direktsänd TV och istället för att gå till kyrkan                 

kan man sitta hemma i sin soffa och lyssna på gudstjänsten på radio eller titta på sin TV. Detta                   

innebär att avsändarna numera måste anpassa sig efter den logik som finns i medierna. I               

praktiken kan det till exempel innebära att de måste fatta sig kort och slagkraftigt för att passa in                  

i mallen för det aktuella mediet där budskapet ska publiceras. Medierna använder sig gärna av så                

kallade “oneliners” exempelvis när politiker uttryckt sig på ett sätt som är kort men samtidigt               

bildrikt. Journalistiken ger ofta sken av att visa upp en verklighet som är oredigerad, men trots                

detta finns det retoriska strategier bakom det mesta som publiceras (Ekström, 2017, s. 64). Med               
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det sagt så innebär det oftast inte att det är journalisten själv som avgör hur budskapet ska                 

förmedlas, utan det är ofta styrt av det specifika mediets bakomliggande bestämmelser (Ekström,             

2017, s. 64). De faktorer som kan påverka hur budskapen förmedlas är till exempel mediets               

seriositet, men även kulturella och politiska aspekter (Ekström, 2017, s. 63-65). Den retorik som              

medierna för är också att betrakta som en kommersiell retorik i och med att medierna ska sälja                 

sin produkt (Ekström, 2017, s. 63-65). Rubriker och löpsedlar försöker beröra så många läsare              

som möjligt med sin retorik på en och samma gång, för att locka till köp av prenumerationer eller                  

lösnummer (Ekström, 2017, s. 63-65). Denna uppsats behandlar retoriken i tidningarnas           

Facebook-inlägg, vilket syftar till att locka läsaren att besöka den egna webbplatsen, vilket i              

förlängningen i sin tur leder till annonsintäkter för tidningens del (Weibull et al., 2018, s.               

204-205). 

De retoriska medel som i huvudsak används är ethos, logos och pathos (Ekström, 2017, s. 69)                

och det är dessa som denna uppsats kommer att utgå ifrån i analysen. 

Ethos 

Ordet ethos kommer från grekiskan och betyder “sed” eller “sedlighet” (Renberg, 2004, s. 88).              

Inom retoriken syftar det till talarens karaktär och trovärdighet (Renberg, 2004, s. 88). En talare               

som framstår som trovärdig för publiken har ett starkt ethos. Ethos kan bero på olika faktorer,                

både det som inte går att ändra på och det som går att ändra på, exempelvis hur personen klär sig.                    

Faktorer som inte går att påverka är bland annat kön och ålder. Människor har överlag större                

förtroende för välklädda personer än icke välklädda, samt för äldre välutbildade än för yngre              

(Renberg, 2004, s. 88-91). Trovärdigheten behöver inte bygga på själva talet i sig, det har snarare                

att göra med vad publiken har för uppbyggda förväntningar på talaren (Renberg, 2004, s. 88-91).               

Ofta kan ethos appliceras på politiska tal, ett budskap från en politiker vi litar på är lättare att ta                   

till sig än ett från en politiker vi inte har förtroende för från början (Renberg, 2004, s. 88-91).                  

Trovärdigheten är kopplad till vilken situation talaren befinner sig i. Faktorer som påverkar ethos              

är vem talaren är, vad denne ska tala om och vilken publik denne talar till (Renberg, 2004, s.                  

88-91). Starkt ethos uppstår när mottagaren förstår att talaren vet vad den talar om. Ethos               

behöver inte alltid handla om yttre faktorer utan kan även handla om talarens personlighet och               
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erfarenheter (Renberg, 2004, s. 88-91). Det vill säga, en person som själv har varit              

narkotikamissbrukare kan vara bättre lämpad att tala om ämnet, än en anställd på socialtjänsten              

(Renberg, 2004, s. 88-91). Däremot kan båda två inge förtroende på olika sätt oavsett om det                

gäller erfarenheter eller inlärd kunskap. När det kommer till ethos i exempelvis bilder skulle det i                

ett fall då det rör politik vara rimligt att använda en bild på den politiker som i texten uttalar sig.                    

Ett annat grepp inom media kan vara att till exempel framhäva att någon form av expert inom                 

området står bakom den information som presenteras. Det kan vara en person, så väl som               

organisation eller myndighet. 

Logos 

Logos kommer från grekiskan och betyder “ord” men kan även betyda “tanke”, då ord och tanke                

står i nära relation till varandra (Renberg, 2004, s. 87). Logos är de retoriska argument som                

bygger ett tal, och har med innehållets intellektuella logik att göra (Renberg, 2004, s. 91-93).               

Argument byggs upp genom att presentera fakta och logiska resonemang (Renberg, 2004, s.             

91-93). De logiska resonemangen bör vara uppbyggt så att det är förankrat hos lyssnaren              

(Renberg, 2004, s. 91-93). Argumentet förlorar styrka om logiken inte är begriplig för den som               

tar emot budskapet. Därför bör talaren presentera sina argument på en nivå som är begripligt för                

mottagaren. Om lyssnaren inte kan koppla ihop talarens logik kommer denne att tappa             

förtroendet för talaren och uppleva att denne själv inte vet vad den talar om (Renberg, 2004, s.                 

91-93). Logos handlar om att det som lyfts fram känns realistiskt, rimligt och             

verklighetsförankrat (Renberg, 2004, s. 91-93). Detta kan göras genom att till exempel presentera             

diagram som för den avsedda mottagaren är lätta att läsa av, eller genom att återge ett                

händelseförlopp på ett rimligt sätt i skriven text. En bild där mottagaren tydligt kan se vad den                 

föreställer, som exempelvis en bild på ett föremål, kan vara en typisk logosbild. 

Pathos 

Ordet pathos kommer från grekiska och betyder “lidande” eller “upplevelse” och är besläktat             

med orden “empati”, “sympati”, “antipati” och “patetisk” (Renberg, 2004, s. 88). Pathos handlar             

om att röra publikens känslor, eller att engagera i sitt tal, det vill säga känsloargument (Renberg,                

2004, s. 88). Det finns alltid någon form av känsla kopplat till det vi bryr oss om (Renberg, 2004,                   
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s. 93-95). Därför kan talet kopplas till känslor och tala till publikens vilja eller ovilja (Renberg,                

2004, s. 93-95). Att tillämpa känsloargument kan vara gynnsamt när talet går ut på att ta ställning                 

i olika frågor eller åsikter. Inom politiken utnyttjas ofta två dimensioner av känslor: hopp och               

fruktan (Renberg, 2004, s. 93-95). Genom att måla upp en sämre alternativ bild av en verklighet                

(fruktan) kan talaren måla upp en bättre bild av sin verklighet (hopp) för att argumentera för hur                 

sina åsikter om den specifika saken kommer att leda till ett bättre resultat (Renberg, 2004, s.                

93-95). Som kritisk mottagare av retoriken bör man alltid försöka förstå vilka känslor som              

avsändaren försöker utnyttja oavsett om det är i film, text, tal, annonser och så vidare (Renberg,                

2004, s. 93-95). Som retoriker bör man även ta i beaktning att alla är olika, och att samma tal kan                    

ge olika resultat beroende på vilken publiken är (Renberg, 2004, s. 93-95). Att i bild visa en                 

person som gråter, skrattar, eller på andra sätt signalerar känslor är ett tydligt sätt att berätta för                 

mottagaren hur budskapet är menat att tas emot. Det kan även finnas mer subtila känsloargument               

i form av till exempel ljussättning eller visualiserande av en specifik handling som framkallar,              

eller inte framkallar känslor, beroende på mottagaren. I en text kan man medvetet eller              

omedvetet uttrycka sig med känsloladdade ord och formuleringar, även här beror det på             

mottagaren huruvida texten har ett starkt pathos eller ej (Ekström, 2017, s. 23). 

6.2. SEMIOTIK 

I och med att denna studie även studerar bilder krävs en teoretisk förförståelse för hur bilderna är                 

uppbyggda för att kunna göra en retorisk analys av bildmaterialet. Man måste undersöka vilka              

tecken som finns i bilderna och vad de har för betydelse. Detta är viktigt för att sedan kunna                  

bestämma hur de tecken som finns påverkar budskapets retorik. Semiotik är den teori som              

behandlar tecken och dess betydelse, vilket handlar om att se kommunikation som något som kan               

bära olika betydelser (Ekström, 2017, s. 17). Andra teorier utgår ofta från kommunikation som              

information, att innehållet redan är förutbestämt att vara på ett visst sätt. Allt som människan kan                

registrera i sitt medvetande kallas inom semiotiken för tecken (Ekström, 2017, s. 17). Till              

exempel så kan en bild bestå av flera olika tecken som mottagaren måste tolka för att förstå vad                  

bilden föreställer. (Ekström, 2017, s. 17).  
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Det finns framförallt tre teoretiker som bidragit till att utveckla tanken om semiotik (Ekström,              

2017, s. 19-24). Redan under 1900-talets början bestämde sig Ferdinand de Saussure för att              

utveckla teorin på det sociala planet genom att använda sig av två begrepp, det betecknande               

(uttrycket) och det betecknade (innehållet) (Ekström, 2017, s. 19). Det betecknande är uttrycket             

vilket får mottagaren att associera till det betecknade, det vill säga det innehåll som syftas på                

(Ekström, 2017, s. 19-20). Till exempel ordet hus, där ordet i sig, uttalat eller i skrift, utgör det                  

betecknande och själva huset som mottagaren kommer associera till är det betecknade. Detta             

används i denna undersökning för att ta reda på vad medietexterna består och i sin tur i ett senare                   

skede kunna analysera den djupare innebörden genom ethos, logos och pathos. Associationerna            

mellan det betecknande (uttryck) och det betecknade (innehåll) kan vara olika beroende på             

mottagarens sociala eller kulturella bakgrund, eller i vilket sammanhang dessa associationer ska            

göras (Ekström, 2017, s. 19-20). Vad ett tecken kan komma att betyda är beroende av vilka andra                 

tecken som finns i sammanhanget (Ekström, 2017, s. 19-20). Charles Sanders Peirce ser inte              

tecken som tvådelat utan vidgar begreppen. Han kallar det betecknande för tecken och det              

betecknade kallar han för objekt (Ekström, 2017, s. 21). Pierce lägger dessutom till ett tredje               

begrepp som kallas interpretant (Ekström, 2017, s. 21). Begreppet handlar om att mottagaren             

lägger till en egen tolkning av vad objektet innebär, utifrån sina egna erfarenheter (Ekström,              

2017, s. 21). Det finns tre typer av tecken vilket är symbol, ikon och index. Symbolen har en                  

betydelse som är socialt betingat i en specifik situation, exempelvis att en viss färg kan               

symbolisera en känsla (Ekström, 2017, s. 22). Ikonen har en naturlig logik mellan det              

betecknande och det betecknade, där det betecknande mer eller mindre föreställer det som             

betecknas (Ekström, 2017, s. 22). Till exempel så får en bild i ett Facebook-inlägg föreställande               

ett hus mottagaren att tänka på ett hus, för att det ser ut som ett hus. Indexet är ett tecken som                     

tyder på någonting mer utöver själva tecknet (Ekström, 2017, s. 21-22). Till exempel en              

genrebild i ett Facebook-inlägg föreställande ett vitt streck på himlen kan man dra slutsatsen att               

det precis flugit förbi ett flygplan och vidare tänka på klimatdebatten. Roland Barthes anses vara               

den teoretiker som utvecklat den moderna semiotiken, framför allt när det gäller tolkandet av              

bilder (Ekström, 2017, s. 23). Han menar att alla bilder är polysema, vilket innebär att de inte                 

endast har en tolkning (Ekström, 2017, s. 23). För att förstå en bilds innebörd måste man ta                 
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hänsyn till det sammanhang som bilden är placerad i (Ekström, 2017, s. 23). När man sätter                

bilden i relation till ord så kan orden påverka tolkningen på två olika sätt, genom förankring,                

eller relä (Ekström, 2017, s. 23). Förankring innebär att man rensar bort alternativa tolkningar              

genom att lägga till en text som beskriver sammanhanget eller vad bilden föreställer (Ekström,              

2017, s. 23). Relä är när man alternerar ord och bild för att förmedla ett budskap eller skapa en                   

berättelse (Ekström, 2017, s. 23). Det material som denna undersökning har att tillgå innefattar              

både bilder och texter, därför kommer den slutgiltiga semiotiska tolkningen, på vilket den             

retoriska analysen baseras, vara gjord med de tillhörande texternas innebörd i åtanke. 

6.3. KONVERGENS 

För att kunna dra slutsatser kring varför tidningarna uttrycker sig på specifika sätt i sociala               

medier kommer denna uppsats använda sig av konvergensteorin. Konvergens är begreppet som            

beskriver digitaliseringens utveckling, det vill säga när de gamla medieformerna smälter samman            

med de nya (Weibull et al., 2018, s. 92-93). Istället för att man, likt tidigare, endast kunde titta på                   

TV då programmen sändes kan man numera välja att titta på programmen i efterhand, eller när                

man själv vill, på nätet. Man kan även titta på TV-program (webb-tv) eller på radioprogram               

(poddar) som aldrig sänts på tablåtid. Medieföretagen går också över till att prova andra typer av                

medieformer. Exempelvis så kan en tidning numera även sända webb-tv på sin hemsida, och en               

radiokanal kan lägga ut längre texter tillsammans med sina ljudklipp (Weibull et al., 2018, s.               

92-93). Även de sociala medierna, så som Facebook, är en medieform som utforskas. Både              

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter delar sitt innehåll till den publik som finns där. Därför               

är det intressant att undersöka hur dessa tidningar anpassar sitt retoriska uttryck för att anpassa               

sig till Facebooks medielogik.  

Jenkins (2012, s. 15-16) menar att konvergensen inte handlar om en process som styrs av               

teknologin utan snarare om människors vilja att delta. Det finns större möjligheter för människor              

att söka information från flera olika medier vilket främjar engagemanget hos individen att samla              

på sig kunskap från olika källor. Konvergens syftar på ett samspel mellan olika aktörer inom               

mediebranschen men också de som konsumerar (Jenkins, 2010, s. 15-16). Tillsammans så            

utvecklar de olika aktörerna en gemensam arena att verka på. Detta innebär dock inte att det                
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finns en jämlikhet mellan mediebranschen och enskilda konsumenter. Mediebolagen och          

enskilda aktörer inom dessa har större inflytande på konsumenten (Jenkins, 2010, s. 15-16). 

Traditionella medier är ofta måna om att verka i sociala medier såsom Twitter och Facebook, för                

att skapa en interaktion med publiken (Weibull & Wadbring, 2014, s. 231-232). Trots att de               

traditionella medierna även rör sig på sociala medier behöver det inte betyda att den publik de                

genererar därifrån är samma som den ordinarie publiken som annars skulle besöka deras egna              

webbplatser (Weibull & Wadbring, 2014, s. 231-232). Även fast interaktion och deltagande ofta             

tycks höra samman så behöver det inte innebära samma sak. Att interagera med ett innehåll               

genom att till exempel klicka sig vidare på en länk eller att gilla ett inlägg på Facebook behöver                  

inte nödvändigtvis innebära att användaren har tagit aktiv del av innehållet (Bengtsson, Bolin,             

Forsman, Jakobsson, Johansson & Ståhlberg, 2017, s. 195). De digitala medierna möjliggör för             

människor att delta i viktiga samhällsdebatter, det är lättare att få tag på information och barriärer                

mellan sociala grupper och samhällsklasser försvagas (Bengtsson et al., 2017, s. 192-195).            

Uppsatsen undersöker hur nyhetsmediernas retorik skapar engagemang hos publiken, genom att           

dessa reagerar på innehållet. 

Weibull och Wadbring (2014, s. 231-232) menar att fördelen med sociala medier till skillnad              

från traditionella är att det finns större möjligheter att interagera med publiken. Här är det               

användarna själva som styr innehållet och bestämmer vad de vill se och vad som ska delas.                

Sociala medier bygger på är att det fylls med innehåll som konsumenterna är intresserade att ta                

del av (Weibull & Wadbring, 2014, s. 231-232). För Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter              

innebär detta att de kan vara i behov av att finnas på Facebook för att ha större möjligheter att få                    

reda på vad publiken är intresserade av att läsa. Genom att publiken har större möjligheter att                

diskutera innehållet i kommentarsfältet och kan visa vad de tycker om inlägget genom att reagera               

eller dela kan tidningarna få en uppfattning om vilken typ av inlägg som väcker intresse. Enligt                

Weibull och Wadbring (2014, s. 231-232) har de traditionella medierna anmärkt på att digitala              

medier använder sig av de nyheter som de har producerat, men de digitala medierna menar               

snarare att det är till fördel då det genererar trafik till deras egna webbplatser. Tidningarna verkar                

nu försöka återta kontrollen över sitt egna material genom att själva dela det på sina               
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Facebook-sidor. Denna uppsats undersöker om det kan finnas någon koppling mellan hur och             

vilka retoriska grepp som används på sociala medier i förhållande till det förändrade             

medielandskapet.  

I och med förändringarna i medielandskapet har de sociala medierna utvecklat sina algoritmer så              

att människor ska stanna kvar på sidorna så länge som möjligt (Gelin & Pettersson, 2018, s.                

105-106). Konsulten och författaren Nir Eyal skriver att nyckeln till att få människor att stanna               

kvar är genom känslor (Gelin & Pettersson, 2018, s. 105-106). Just de negativt förknippade              

känslorna är lättare att tala till, så genom att skapa negativa känslor hos användarna får man dem                 

att tro att det går att dämpa den negativa upplevelsen genom att fortsätta använda sig av det                 

sociala mediet (Gelin & Pettersson, 2018, s. 104-106). Det handlar alltså om att användarna hela               

tiden ska känna ett behov av att se vad som händer på sociala medier vilket kan skapa en social                   

stress (Gelin & Pettersson, 2018, s. 104-106). Eftersom att dagstidningarnas mål med en             

artikeldelning på Facebook är att få människor därifrån in på den egna webbplatsen, är det               

intressant att se hur man genom retoriken kan anpassa sig efter det förändrade medielandskapet.              

Justin Rosenstein ville få människor att känna glädje när han uppfann gilla-knappen på Facebook              

även om den utvecklades till att ha en negativ inverkan på människor (Gelin & Pettersson, 2018,                

s. 103). Gilla-knappen har blivit en av vår tids absolut största tidstjuvar och beteendetriggers              

(Gelin & Pettersson, 2018, s. 103). Nu har Facebooks gilla-knapp utvecklats till att uttrycka mer               

än bara en positiv tumme upp. Reaktionsknappen, som den numera kallas döljer flera olika              

symboler som användaren kan klicka på för att uttrycka sig, så som en tumme upp, ett skrattande                 

ansikte, eller ett argt ansikte. Detta nya sätt att reagera på ett inlägg skapades för att ge                 

människor större möjligheter att bara med ett knapptryck visa vad de tyckte om ett inlägg (CNN                

Business, 2016). Alla inlägg på Facebook stödjer möjligheten att reagera, bland annat genom             

reaktionsknappen. Därför kan det vara intressant att veta vilken retorik som är mest gynnsam när               

det handlar om locka till interaktioner på Facebook. Att anspela på negativa känslor är något som                

även har påverkat den journalistik som förs i sociala medier (Gelin & Pettersson, 2018, s. 120).                

Numera gör man ingen skillnad på innehåll utan en artikel med seriöst nyhetsinnehåll kan visas i                

samband med en artikel från högerextrema hatsajter, det går inte heller att se någon skillnad i                
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utseendet på de olika artiklarna (Gelin & Pettersson, 2018, s. 120). Med denna kunskap är det                

intressant att undersöka hur dagstidningarna anpassar sig till den nya medielogiken på Facebook. 
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7. METOD OCH MATERIAL 

För att besvara frågeställningarna kommer denna uppsats utgå från ett urval bestående av             

Facebook-inlägg från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet för att kunna dra slutsatser om hur              

retoriken används mest gynnsamt i både bild och text. För att analysera materialet kommer den               

neo-klassiska analysmodellen tillämpas. Utöver det kommer bilderna först analyseras semiotiskt          

utifrån denotation och konnotation för att sedan kunna, baserat på materialets konnotationer, göra             

en analys av retoriken. Den semiotiska analysen genomförs för att få en förståelse för vad de                

tecken som finns i bilderna har för betydelse och vilka retoriska medel dessa utgör. Därefter               

kommer inläggstexter, rubriker och bilder var för sig tematiseras efter de gemensamma mönster             

som kan urskiljas utifrån retoriska medel. Slutsatser kommer dras utifrån de mönster som             

framkommit och därmed kommer denna uppsats påvisa hur dagstidningar använder sig av            

retoriska medel, och hur samverkan mellan text och bild används för att locka till interaktioner               

på Facebook. I detta kapitel kommer de olika delarna i analysen presenteras samt urval av               

material. 

7.1. STEGEN I DEN NEO-KLASSISKA MODELLEN 

Denna undersökning kommer tillämpa den neo-klassiska analysmodellen på det valda materialet.           

Analysen utgår från den kommunikationsteori som härstammar från Aristoteles idé om att se det              

övertygande i varje situation (Ekström, 2017, s. 61). Metoden lämpar sig väl till denna              

undersökning då den kan appliceras på alla former av kommunikation, till skillnad från             

Aristoteles idé som uppkom på 300-talet före kristus om att retorik enbart fokuserar på offentliga               

tal (Ekström, 2017, s. 61). Denna analysform handlar om att ta reda på vad avsändaren vill                

förmedla med sitt budskap genom att bryta ner materialet i dess byggstenar, samt identifiera              

eventuella alternativa budskap (Ekström, 2017, s. 69-71).  

Den moderna neo-klassiska analysen består av följande tre steg: 
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Steg 1. Innehållet i materialet identifieras. Det kan vara såsom att finna tema, bevis och               

argumentationslinjer (Ekström, 2017, s. 69-71). Denna undersökning kommer i detta steg           

kartlägga vilka retoriska medel materialet består av genom att identifiera ethos, logos och pathos. 

Steg 2. Textens uppbyggnad undersöks. Man kan till exempel undersöka strukturen på            

argumenten eller vilka argument som är mest övervägande (Ekström, 2017, s. 69-71). I detta steg               

undersöks vilket retoriskt medel som är mest övervägande i materialets olika delar. 

Steg 3. Materialets utformning undersöks. De stilfigurer eller nivåer som förekommer           

identifieras, samt vilken effekt dessa har på budskapet (Ekström, 2017, s. 69-71). Här kommer              

undersökningen att kartlägga vilka stilfigurer som används i materialets olika delar. 

7.2. RETORISKA STILFIGURER 

För att utsmycka sitt uttryck kan olika stilfigurer tillämpas som ett retoriskt grepp. Genom att               

forma uttrycket på specifika sätt kan talaren uppnå olika reaktioner hos mottagaren (Carlsson &              

Koppfeldt, 2008, s. 85). Denna undersökning kommer att kartlägga vilka stilfigurer som är mest              

förekommande i det aktuella materialet. De stilfigurer denna undersökning fokuserar på är            

följande: 

Allegori -En symbol för någonting större. Som exempel är Fru Justitia som representerar det 
svenska rättsväsendet och ofta står som staty utanför svenska domstolar (Carlsson & Koppfeldt, 
2008, s. 88-89). 

Allitteration -Flera ord i samma mening placerade efter varandra inleds med samma bokstav 
(Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89). 

Allusion - Ett ofta skämtsamt uttryck som riktar sig till en specifikt uttänkt publik. Fungerar likt 
ett internskämt mellan avsändaren och den del av publiken som förstår jargongen eller har 
bakomliggande kunskap (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89). 

Antites - Skapa kontraster genom att presentera motsatser. Till exempel genom att placera något 
i en annan miljö än det vanligtvis brukar vara, eller att nämna raka motsatser till varandra 
(Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89). 

Citat - Att återberätta något som någon annan har sagt med exakt de ord som denne brukade. I 
text skrivs citat inom citationstecken (“”) (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89). 
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Exemplum - Att tydliggöra någonting som avsändaren vill förklara genom att låta någonting 
specifikt stå för det svårförklarade, ett exempel (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89). 

Exclamatio - När man drar uppmärksamheten till sig genom att använda ett utrop. I text skrivs 
detta men utropstecken (!) (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89). 

Evidentia - Att använda sig av en längre mer målande beskrivning för att mottagaren ska kunna 
visualisera budskapet utan att ha sett eller upplevt det själv (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 
88-89). 

Honnörsord - Socialt förankrade ord som anses vara “rätt”, till exempel demokrati, rättvisa och 
frihet (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89). 

Hyperbol - Att medvetet överdriva (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89). 

Interrogatio - En fråga som talaren själv ger sitt svar på (Retorisk fråga) (Carlsson & Koppfeldt, 
2008, s. 88-89). 

Metafor - En liknelse där man använder sig av ett bildligt språk för att skapa en bild i huvudet på 
mottagaren, som en beskrivning. Genom att till exempel likna något med att det “går som en 
dans” så kan man mena att något har gått smidigt (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89). 

Metonymi - Ett socialt förankrat namnbyte på ett ting. Genom att säga ett ord som har en annan 
betydelse förs tankarna till det som egentligen syftas på. “Jag läser Camilla Läckberg” syftar 
egentligen till att läsa böckerna skrivna av henne (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89). 

Opínio - Ett antagande som beskriver en uppfattning eller åsikt som inte är vetenskapligt grundat 
men ändå tas för ett faktum. Till exempel alla äger en mobiltelefon. 

Personifikation - Likt metonymi, då en person istället står som objekt för ovan nämnda 
namnbytet. Genom att presentera en person som är starkt förknippad med till exempel en 
händelse, rörelse eller företag (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89). 

Tretal - Trefaldig uppräkning som skapar en rytm i texten (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 
88-89). 

Stilfigurer går att applicera på såväl skrift som bild, det finns dock skillnader kring hur dessa                

analyseras (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004, s. 68). I en bild finns det oftast flera stilfigurer                

som verkar parallellt med varandra medans en skriven text är uppbyggd av ord, eller meningar               

som tillsammans bildar en och samma stilfigur. Det kan därför vara svårt att i bild lika                

kategoriskt peka ut stilfigurer var för sig likt med skriven text. Vissa av de stilfigurer som                

räknats upp är lättare att applicera på de skrivna texterna än på bilderna (Wærn et al., 2004, s.                  
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68). Därför har denna undersökning fått tolka stilfigurernas innebörd för att även få dessa att               

fungera på bild. Allitteration har tolkats som en upprepning av ett objekt på ett strukturerat sätt.                

Tretal har tolkats som upprepning av ett objekt exakt tre gånger. Exclamatio har tolkats som när                

man tydligt fokuserat på ett objekt eller en person där allt runt omkring är otydligt. 

Inom textanalysen använder denna uppsats följande stilfigurer; allegori, allitteration, antites,          

citat, exemplum, evidentia, honnörsord, hyperbol, interrogatio, metafor, metonymi, opínio,         

personifikation och tretal. 

Inom bildanalysen använder denna uppsats följande stilfigurer; allegori, allitteration, allusion,          

antites, exemplum, exclamatio, evidentia, metafor, personifikation och tretal. 

7.3. DENOTATION OCH KONNOTATION 

Som tidigare nämnts krävs en semiotisk tolkning av bilderna för att sedan kunna utföra den               

retoriska analysen. Detta gör man genom att tolka bilderna utifrån denotation och konnotation.             

Dessa är de begrepp som används inom semiotiken för att analysera det betecknande             

(denotation) och det betecknade (konnotation) (Ekström, 2017, s. 24). Denotation är den            

konkreta innebörden av tecknet. En bild av ett hus är alltid en bild av ett hus. Tecknet (huset) blir                   

i sin tur betecknande för annat innehåll, det vill säga konnotationer. En konnotation är den               

tolkning som mottagaren gör baserat på dennes sociala eller kulturella erfarenheter (Ekström,            

2017, s. 24). När man gör en visuell analys kan det vara intressant att identifiera de tecken som                  

kan konnoteras som något annat än vad själva tecknet är. Att dela upp en bild i dess                 

beståndsdelar (denotation) är användbart för att bli uppmärksam på alla detaljer bilden består av.              

Oftast väljs de delar ut som mottagaren själv anser viktiga, därför är det lätt att missa delar i                  

budskapet (konnotation) som avsändaren anser relevant. (Ekström, 2017, s. 24). I           

undersökningen genomförs en semiotisk tolkning för att utarbeta konnotationer på vilka den            

retoriska analysen kan grunda sig i. 
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7.4. URVAL 

Undersökningen kommer baseras på Sveriges två största dagstidningar Svenska Dagbladet och           

Dagens Nyheters Facebook-inlägg. De valda dagstidningarna lämpar sig väl till denna           

undersökning då de har en räckvidd på 964 tusen respektive 664 tusen läsare om dagen (Kantar                

Sifo, 2018) och enligt A. Jurander, Kantar Sifo (personlig kommunikation, 10 februari 2020) är              

dessa Sveriges två största dagstidningar.  

Enligt teorin om konvergens har publiken ett stort inflytande på vad som publiceras på sociala               

medier (Weibull & Wadbring, 2014, s. 231). Detta gör att medierna kan behöva anpassa sig efter                

vad publiken vill ha, därför kommer urvalet till denna undersökning baseras på vilka inlägg som               

fått flest interaktioner från publiken. Därmed blir urvalet i denna undersökning ett målstyrt urval,              

vilket innebär att materialet som valts ut är anpassat efter de forskningsfrågor som tidigare ställts               

(Bryman, 2011, s. 392). I interaktioner ingår reaktioner det vill säga “gilla”, “älska”, “haha”,              

“wow”, “ledsen”, och “arg”, kommentarer och delningar på själva inläggen. Genom att            

sammanställa hur många interaktioner som redovisas på inläggen publicerade på tidningarnas           

egna Facebook-sida under den valda tidsperioden förvärvat väljs sedan de inlägg som fått flest              

interaktioner ut för analys. Trots att reaktioner är den enda interaktionen som enbart kan nyttjas               

en gång av samma person kommer även varje enskild delning och kommentar vara värda lika               

mycket när urvalet fastställs. Om samma person delar eller kommenterar ett inlägg flera gånger              

har inlägget trots allt väckt ett motiverat engagemang.  

Från respektive tidning kommer de 25 mest integrerade inläggen under perioden oktober till             

december 2019 väljas ut för analys. Detta tidsintervall för insamling av materialet har valts              

därför att dessa ligger nära i tid till att undersökningen tog sin början vilket gör att alla inlägg kan                   

anses vara ungefär lika samhällsaktuella vid tiden då undersökningen genomfördes. Detta kan            

rensa bort de eventuella inlägg som publicerats för en längre tid sedan och blivit virala i samband                 

med en nyare liknande aktuell händelse. Materialet ska även vara fullständigt i form av hela               

månader för att undvika ett vilseledande material i de fall de retoriska medlen som förekommer               

skulle upprepa sig i cykler månadsvis. 
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De inlägg som utgör materialet i denna undersökning måste uppfylla följande kriterier:  

● Inlägget ska innehålla en länkad artikel 
från tidningens egen webbplats. 
 

● Artikellänken ska bestå av minst en 
rubrik med tillhörande bild. 
 

● Det ska finnas med en text på själva 
Facebook-inlägget (inläggstext). 

Materialet är inhämtat under perioden 27 till 28        

januari 2020. Eftersom materialet är inhämtat      

för en tid sedan kan det innebära att        

interaktionerna inte ser likadana ut idag. I       

analysen finns referenser till materialet enligt      

det ID varje inlägg har blivit tilldelat.  

Nedan följer materialet, för att se det i sin helhet inkluderat bilder och inläggstexter se bilaga 1. 

Dagens Nyheter: 

ID RUBRIKER INTERAKTIONER 

DN01 Filmkritikern Nils Petter Sundgren död 1191 

DN02 Kommun vill förbjuda försäljning av fyrverkerier 905 

DN03 Över 8.000 koalor befaras döda i bränder 781 

DN04 En årslön i sänkt skatt för rika 727 

DN05 Peter Wolodarski: Stå för att du öppnar mot SD, Kristersson 707 

DN06 "Politikers grova språkbruk måste upphöra" 642 

DN07 Läkare om vikingasjukan: Gör inte att man tappar kontrollen 585 

DN08 Regeringen svarar på kritiken om imamer: "Ska vi bryta mot grundlagen?" 572 

DN09 SD-förslag att fortsätta driften av kärnkraftverket får stöd 561 

DN10 Storvarsel på Södersjukhuset - 100 anställda ska bort 502 

DN11 Vårdbolagen: Patienter med privat sjukvårdsförsäkring går före 487 

DN12 Peter Wolodarski: Ta ansvar för haveriet på Karolinska, Svenonius 376 

DN13 "Färre barn det bästa för klimatet" 289 

DN14 Nya regler för fyrverkerier på nyår - tillstånd krävs för raketer med pinne 279 

DN15 Björn Ulvaeus: Dags att göra upp med "ålderismen" i Sverige 269 

DN16 Lisa Magnusson: Man måste ha rätt att vara kär i en sverigedemokrat 253 
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DN17 Vemod och stolthet när Ringhals 2 stängdes 247 

DN18 Experterna: Så kunde gängkriminaliteten växa 239 

DN19 Lina Lund: Tyskarna undrar varför det sprängs "bomber i Bullerbyn" 211 

DN20 Erik Helmerson: Våldtäktsoffer ska inte behöva torka upp sitt eget blod 205 

DN21 "Två nya lagar gjorde Sverige sämre 2019" 196 

DN22 Eva separerade från exsambon - nu skuldsatt för livet 183 

DN23 Vintersolståndet markerar att vi sakta går mot ljusare tider 162 

DN24 Johan Croneman: Det måste finnas roligare roliga människor i Sverige 151 

DN25 Lena Endre: "Herregud, har jag blivit så gammal att jag ska få läsa 'Nyårsklockan'?" 147 

Tabell 1. 
Svenska Dagbladet: 

ID RUBRIKER INTERAKTIONER 

SVD01 Bill Gates till SvD: "Sverige håller guldstandard" 940 

SVD02 Rekordökning av svenskt krigsmaterial till Turkiet 655 

SVD03 Jimmie Åkesson: Vi växer för att vi har rätt 598 

SVD04 Löfven till M-ledaren: "Bottenlöst omoraliskt" 594 

SVD05 L vänder - majoritet för försörjningskrav 587 

SVD06 Kraftig ökning: Majoritet vill se samarbete med SD 584 

SVD07 EU-källa: Ylva Johansson kommer godkännas 544 

SVD08 SD:s bästa siffra i SvD/Sifo - ingen säker skillnad mot S 483 

SVD09 Cissi Wallin döms för grovt förtal 449 

SVD10 Problemet för Stefan Löfven: han såg det faktiskt komma 424 

SVD11 Thunberg tillbaka där allt började - utanför riksdagen 417 

SVD12 "Var ärliga - det slår mot patientsäkerheten" 403 

SVD13 Marie Fredriksson besegrade världen med sin musik 401 

SVD14 1 000 heltidsanställda soldater bantas bort 373 

SVD15 Åkesson lämnade podiet efter Sjöstedts attack 345 

SVD16 Patient: Jag hade hellre brutit foten ute i skogen 337 

SVD17 Uppgift: Sex pistoler stulna från regeringskansliet 331 

SVD18 Rättsexperten: Låt Brås jobb göras av universiteten 309 

SVD19 "Detta är början på en svältdöd för ärorika NKS" 303 

SVD20 Medlöparna Hitler behövde för att begå sina brott 293 

SVD21 Hadzialic: M:s utspel liknar amerikanskt system 284 

SVD22 Expert: "Kan skada influencerbranschen" 282 

SVD23 Övertydlig Zlatan-staty för tanken till Berlin 1936 259 

SVD24 Expert ser starkt samband mellan knarket och våldet 241 

SVD25 "Sverige behöver en grön höger" 236 

Tabell 2. 
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7.5. VALIDITET OCH RELIABILITET 

Denna studie har avsett att studera de Facebook-inlägg som tidningarna själva har publicerat, i              

vilka en länk till respektive artikel har ingått. Studien har inte tagit hänsyn till vilken spridning                

artiklarna fått vid sidan av inläggen. Anledningen till detta är att syftet för denna undersökning               

har varit att studera hur tidningarna själva sköter sin retorik på Facebook i samband med artikeln                

och vilken spridning de har resulterat i. Vid inhämtningen av materialet uppstod ett             

slumpmässigt fel där originalbilden kopplad till artikeln antingen plockats bort eller byts ut i              

efterhand, vilket resulterade i att bilderna inte längre kunde visas på Facebook. Området där              

bilden skulle vara placerad ersattes istället med en grå ruta, som indikerar på att bilden numera                

saknas. Därför valdes dessa inlägg bort och byttes ut till nästa i ordningen med färre               

interaktioner.  

Bryman (2011, s. 368-369) menar att det är svårt att göra om en kvalitativ studie och få ett                  

likvärdigt resultat då det bygger på forskarens egna tolkningar. Den neo-klassiska analysen            

tillhör det kvalitativa forskningsfältet och är ett verktyg för att identifiera ett budskaps olika              

beståndsdelar (Ekström, 2017, s. 69-71). Nackdelen med detta är att forskaren själv måste tolka              

budskapet vilket gör det svårt för en annan forskare med andra erfarenheter att få ett liknande                

resultat. 

7.6. METODDISKUSSION 

I detta kapitel kommer det redovisas hur denna undersökning förhåller sig till den kritik som kan                

riktas mot de metoder som använts.  

Enligt Bryman (2011, s. 368-369) har kvantitativa forskare riktat kritik mot hur ostrukturerad             

den kvalitativa forskningen är. Denna typen av forskning bygger även mycket på forskarens egna              

tolkningar av materialet, vilket gör det svårt att att göra om forskningen och få ett likvärdigt                

resultat (Bryman, 2011, s. 368-369). Denna undersökning försöker ta hänsyn till hur alternativa             

tolkningar skulle kunna se ut och i analysen ges förslag på dessa. Under analysprocessen har en                
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dialog förts för att skapa förståelse för hur den stora massan skulle kunna tolka materialet och                

resultatet. 

Kvalitativ forskning bygger på att man gör en djupare analys på ett mindre material vilket kan                

resultera i att materialet inte blir tillräckligt för att dra generella slutsatser (Bryman, 2011, s.               

368). Detta har denna undersökning tagit hänsyn till genom att använda ett så stort material som                

möjligt men ändå kunna genomföra en kvalitativ analys. För denna undersökning var en             

kvalitativ analys mest lämpad för att besvara frågeställningarna och kunna analysera retoriken på             

en djupgående nivå. 

De Facebook-inlägg denna undersökning analyserar är att betrakta som enskilda virtuella           

dokument. För att genomföra en analys av virtuella dokument bör man ta Scotts fyra kriterier i                

beaktning (Bryman, 2011, s. 500). Det första kriteriet handlar om att vem som helst kan skapa en                 

webbplats och lägga fram olika budskap utan att ha expertis inom området. Det andra handlar om                

trovärdighet då avsändaren kan ha en dold agenda såsom ekonomiska intressen. Det tredje             

kriteriet handlar om hur representativ en webbplats om ett specifikt ämne är med tanke på att                

internet ständigt är i förändring. Till sist tenderar webbplatser att förutsätta att mottagaren är              

påläst genom att använda ett komplicerat fackspråk (Bryman, 2011, s. 500). Dessa kriterier             

klarar denna undersökning då analysen inte handlar om tidningarna trovärdighet. Även om            

tidningarna skulle valt att publicera artiklar de tjänar mest pengar på så är det interaktionerna på                

det de valt att lägga ut på Facebook som studien utgår från.  

Den neo-klassiska analysen har fått kritik på grund av att det kan vara för schematisk, men när                 

den används är det för att kartlägga budskapets grundelement (Ekström, 2017, s. 70). Denna              

undersökning har inte enbart fokuserat på att kartlägga argumentationsmedel och stilfigurer utan            

i en vidare analys försöker den även ta reda på hur dessa hänger samman för att skapa budskapet.                  

Undersökningen redogör även för hur konvergensen kan ha påverkat valet av retoriska medel.   
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8. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer det redogöras för hur argumentationsmedel och stilfigurer används i             

Facebook-inläggen samt hur de samverkar med varandra. Bilaga 2 visar vilka           

argumentationsmedel (ethos, pathos, logos) och stilfigurer som finns i de olika delarna av             

inläggen. Materialet är kategoriserat efter det argumentationsmedel som är mest övervägande,           

alltså kan fler argumentationsmedel förekomma.  

8.1. Hur används retoriska argumentationsmedel i Facebook-inläggen? 

Som tidigare nämnts i metoddelen kommer ethos, pathos och logos identifieras i            

Facebook-inläggen. I detta kapitel kommer det redogöras för hur dessa argumentationsmedel           

används och samspelar för att skapa innehåll som lockar till interaktioner på Facebook. Av de               

totalt 50 rubriker som fått flest interaktioner från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet             

innehöll 29 stycken övervägande pathos. Av inläggstexterna innehöll 23 stycken pathos som            

mest övervägande argumentationsmedel och i bilderna innehöll 22 stycken pathos. Vilket           

innebär att pathos är mest använt som huvudsakligt argumentationsmedel totalt sett när man ser              

till Facebook-inläggens tre olika delar.  

8.1.1. Pathos 

Pathos, det vill säga känsloargument, är det retoriska argumentationsmedel som används mest i             

Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets Facebook-inlägg. Detta tyder på att det är ett             

fungerande retoriskt grepp att använda sig av för att få publiken att interagera. 
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            SVD12     DN16 

I exemplet ovan från Svenska Dagbladet (SVD12) är pathos övervägande i alla tre delar. Mannen               

på bilden konnoteras att vara känslomässig i sitt uttryck med utslagna armar och bekymrat              

ansikte vilket får honom att kännas uppgiven. Bilden är tagen lite underifrån vilket ger en trygg                

känsla av en högre makt där de utsträckta armarna och de vita kläderna kan liknas med bilder av                  

Jesus. Inläggstexten består av ett uttalande med starka uttryck som anspelar på negativa känslor,              

likaså rubriken. Exemplet från Dagens Nyheter (DN16) innehåller också övervägande pathos           

som argumentationsmedel i inläggstexten och rubriken, då inläggstexten på ett känslomässigt vis            

skildrar ett händelseförlopp som även det involverar känslor. Rubriken är en förkortad version av              

inläggstexten. Att en pathosrubrik och en      

pathosinläggstext kombineras är något som är      

vanligt förekommande i materialet. Bilden     

däremot är övervägande ethos eftersom att den       

i huvudsak består av tre välklädda herrar i        

sveriges riksdag, vilket mottagaren kan     

konnotera som en grupp förtroendeingivande     

män.  

En analys av materialet visar däremot att det        

sällan är pathos i alla tre delarna av inlägget         
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vilket innebär att det ibland kan betyda att inlägget består av alla tre argumentationsmedel likt               

exemplet från Svenska Dagbladet (SVD08). Rubriken lyfter fram Sifo som källa till den             

information som presenteras och därmed är den övervägande ethos. Bilden är pathos eftersom             

Stefan Löfven kan konnoteras som allvarsam och är placerad så att han tittar ner på Jimmie                

Åkesson som till synes har något att fira. Trots att Sifo lyfts fram som källa till innehållet är                  

inläggstexten övervägande logos då den mer handlar om en ytterligare förklaring.  

Enligt teorin om konvergens och det förändrade medielandskapet så är det bästa sättet att få               

människor att stanna kvar på en webbplats genom att anspela på känslor och att just de negativa                 

känslorna lättare att tala till än de positiva (Gelin & Pettersson, 2018, s. 105-106). Detta               

återspeglar sig i materialet då pathos utgör en stor del av materialet och ofta förekommer i form                 

av negativa uttalanden i text eller bilder som utstrålar en mindre positiv känsla.  

8.1.2. Logos 

Den andra stora delen av materialet utgörs av logos, vilket är det argumentationsmedel som              

består av logiska resonemang eller fakta (Renberg, 2004, s. 91-93). När en text eller bild har                

analyserats som övervägande logos visar det på någon form av fakta som exempelvis siffror,              

diagram eller påståenden. Även de delar som enligt uteslutningsmetoden enbart innehållit           

information som talar till läsarens förnuft och kan accepteras som en sanning har definierats som               

logos. 

Ofta när logos används i en del av inlägget         

återkommer inte logosargument i alla tre delar       

utan det kopplas samman med andra typer av        

argumentationsmedel. När en logosbild    

används kombineras den vanligtvis med en      

pathosrubrik, som exemplet DN21 där     

rubriken i form av ett (negativt) känsloladdat       

uttalande kombinerats med en, i detta fall,       

genrebild som illustrerar vad artikeln ska      
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handla om. Resultatet visar även att logos ofta förekommer som just genrebilder. Detta eftersom              

att denna form av bild är en arrangerad bild som har i uppgift att visa eller förklara någonting. 

Mer än hälften av alla logosrubriker är kombinerade med en pathosbild. Ännu mer vanligt              

förekommande är det att en logosrubrik kombineras med en logostext som i exemplet SVD05,              

där rubriken i stort sett endast är en förkortad version av det faktabaserade innehållet som               

inläggstexten utgör. 

 
            SVD05 Inläggstext        SVD05 Rubrik 

I de fall då logos är övervägande består argumentationen oftast av rena faktapåståenden, men              

logos blir också övervägande då ethos och pathos inte är så väl framträdande. Retoriskt är logos                

det argumentationsmedel som bygger ett tal (Renberg, 2004, s. 91-93), det innebär att när de               

övriga två argumentationsmedlen lyser med sin frånvaro så bör logos vara det enda som finns               

kvar. Det kan förklara att logos utgör en så pass stor del av materialet. 

8.1.3. Ethos 

Ethos är det argumentationsmedel som används för att ge budskapet i en text eller bild               

trovärdighet (Renberg, 2004, s. 88-91). Materialet i denna undersökning innehåller generellt få            

inlägg som kategoriserats som övervägande ethos. Detta innebär dock inte att ethos inte             

förekommer. Baserat på det lilla material som finns kan det nämnas att ethosbilder kombineras              

ofta med pathosinläggstexter, detsamma gäller för ethosrubriker. Vidare är det vanligt att            

ethosinläggstexter kombineras med pathosbilder eller pathosrubriker. Detta förekommer lika         

ofta, men sällan i samma inlägg. Detta kan tyda på att ethos ofta kombineras med pathos och                 

väldigt sällan med logos.  

Beståndsdelarna i materialet består ofta av ethos som argumentationsmedel men blir sällan det             

övervägande då logos eller pathos ofta väger tyngre för det slutgiltiga budskapet. Exempel på              
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vanligt förekommande beståndsdelar som som utgör ethos är kostymer, politiker och experter            

eller organisationer som avsändare.  

SVD03 är ett tydligt exmpel på hur ethos kan         

förekomma men inte vara övervägande.     

Jimmie Åkesson är ethos i både text och bild,         

även kostymen han bär tyder på att han är en          

person med mycket ethos. Bilden i detta       

exempel är kategoriserad som övervägande     

logos. Detta i huvudsak på grund av att den till          

stor del föreställer ett grafdiagram vars syfte       

är att framhålla fakta för mottagaren. Jimmie       

Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna syns bakom graferna. Anledningen till att hans           

ethos inte väger över är hans uppenbarelse, trots att han står i kostym, är den lite lös och ledig,                   

ansiktsuttrycket är finurligt. Han är förmodligen i ett sammanhang där han håller ett tal men               

bilden liknar snarare en reklambild för Dressman. Källan för grafdiagrammet framgår på ett             

nästintill omärkbart sätt. Bildens huvudsakliga motiv är diagrammet och det faktum att Jimmie             

Åkesson finurligt kikar fram bakom graferna, och att avsändaren i en svag nyans av grått vävts in                 

i bilden är inte tillräckligt för att bilden för mottagaren ska framstå som ett övervägande ethos.                

Rubriken är övervägande pathos då det Åkesson, som utgör ethos, säger är ett påstående som               

indikerar på hans egna känslor. Budskapet blir inte mer trovärdig på grund av Åkesson som               

avsändare då han uttalar sig mycket värdeladdat. Hade uttalandet istället kommenterat den            

information som inlägget behandlar hade Åkesson kunnat iklä sig rollen som expert inom ämnet              

politik och på så vis bringa högre ethos till bordet. 

Ofta utgörs ethos av personer men som uttrycker sig känslomässigt eller befinner sig i en kontext                

som blandas med känslor. Detta är vad som gör att pathos blir mest övervägande i dessa                

sammanhang. Mer om detta finns att läsa i kapitlet om mönster.  
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8.2. Hur används retoriska stilfigurer i Facebook-inläggen? 

En stilfigur är en språklig utsmyckning som kan användas för att ge budskapet liv. Förekomsten               

av stilfigurer kan ha inverkan på om texten uppfattas som ethos, pathos eller logos (Carlsson &                

Koppfeldt, 2008, s. 85). När en stilfigur förekommer behöver det inte innebära att de hamnat där                

med avsikt utan många gånger verkar det som att avsändaren inte tänkt på att använda sig av                 

stilfigurer. Undersökningen har inte tagit hänsyn till detta, utan identifierat de stilfigurer som             

förekommer oavsett om de varit med avsikt eller ej. I detta kapitel kommer de stilfigurer som                

används i materialet redovisas samt vilka funktioner de mest vanligt förekommande fyller. 

Denna uppsats utgår från en kvalitativ metod men för att ge en mer överskådlig bild av hur                 

vanligt förekommande stilfigurerna är i rubrik, inläggstext och bild visas dessa i form av              

diagram. 

 

I diagram 1 som utgör stilfigurerna i rubrik går det att utläsa att den mest vanligt förekommande                 

stilfiguren är personifikation. 
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I diagram 2 som utgör stilfigurerna i inläggstexterna går det att utläsa att personifikation är den                

mest använda stilfiguren.  

 

I diagram 3 som utgör stilfigurerna i bild går det även här att utläsa personifikation som den mest                  

använda stilfiguren.  
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Detta innebär också att totalt sett så är personifikation den mest vanligt förekommande             

stilfiguren när man ser på materialet i sin helhet. 

Nedan redovisas vilka stilfigurer som förekommer samt hur dom är utformade. Något som bör              

tas i beaktning är att vissa av dessa stilfigurer förekommer flera gånger i materialet som               

exempelvis Stefan Löfven som återkommer ett antal gånger både i bild och text.  

(B) =förekommer i bild, (T) = förekommer i text, (B,T) =förekommer i både bild och text. 

Allegori  

Stefan Löfven - Statsminister, demokrati (B,T) 

Imamer - Islam (T) 

Sveriges Riksdags logotyp - Demokrati (B) 

Polis - Lag och rätt (B) 

Stonehenge - Druidism (B,T) 

Druid - Druidism (B) 

Greta Thunberg - Klimataktivism (B,T) 

Mustafa Kemal Atatürk - Frihet (B) 

Hédi Fried - Förintelsen (B,T) 

Förintelsen - Nazism (T) 

Stockholms tingsrätt - Svenska rättsväsendet (T) 

Cissi Wallin - Feminism (B,T) 

Skylt, Fridays for future - Klimataktivism (B) 

Regeringskansliets logotyp - Demokrati (B) 

Universiteten - Kunskap (T) 

Hitler - Nazism (T) 
 
Allitteration  

Förbjuda försäljning av fyrverkerier (T) 

Två koalor (B) DN03 

Hus på rad (B) DN04 

Fönster på rad (B) DN10 

Taklampor på rad (B) DN12 

Flertalet fyrverkeripjäser (B) DN14 

Roligare roliga (T) 

Två soldater (B) SVD02, SVD14 

Fyra poliser (B) SVD10 

Bantas bort (T) 

Gallerstolpar (B) SVD22 

Magrutor, muskler (T) 

Flertalet stearinljus (B) SVD24 
 
Allusion  

Zlatan-statyns målgest (B) SVD23 
 
Antites  

Natur och Kärnkraftverk (B) DN09 

Glädje i sjukhusmiljö (B) DN12 

Kär, Sverigedemokrat (T) 

Vemod, Stolthet (T) 

Bomber i Bullerbyn (T) 

Säng med avspärrningsband (B) DN20 

Samarbete med SD (T) 

Allvarsamhet och glädje (B) SVD08 

Offer eller bödlar (T) 

Förstatliga, privatisera (T) 

Galler och kalla färger, ljus och varma färger (B) 
SVD22 

Disneyfierad, rejält paket (T) 
 
Citat  

“Politikers grova språkbruk måste upphöra” (T) 

“Menar KD att Sveriges regering ska bryta mot 
grundlagen, trots domstolsbeslut och lämna 
Europarådet och Europakonventionen?” (T) 

“Ska vi bryta mot grundlagen?” (T) 

“Färre barn det bästa för klimatet” (T) 

 
Det är inte publiken, det är retoriken! | En kvalitativ studie om retoriken på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets Facebook-sidor        38 



 

“Ökningen har koppling till utsatta områden och det 
handlar till stor del om unga män. Men det är 
egentligen det enda vi vet” (T) 

“Två nya lagar gjorde sverige sämre 2019” (T) 

“Bottenlöst omoraliskt”(T) 

“Herregud, har jag blivit så gammal att jag ska få läsa 
‘Nyårsklockan’?” (T) 

“Sverige håller Guldstandard” (T) 

“Det är en stor förändring och helt entydig” (T) 

“En förändring av svensk politik” (T) 

“Vi människor är sociala djur och härmar varandra. 
Och om man börjar agera som om det vore kris 
kommer andra följa efter” (T) 

“Var ärliga - det slår mot patientsäkerheten” (T) 

“Jag önskar du finns kvar” (T) 

“När sjukhusledningen meddelar att vi ska spara in på 
fikabröd och växelsamtal känns det som ett hån” (T) 

“Detta är början på en svältdöd för ärorika NKS” (T) 

“Kan skada influencerbranschen” (T) 

“Med bar överkropp, imponerande magrutor, muskler 
och ett rejält paket under de antydda fotbolsshortsen 
är det lätt att associera bronszlatan till en något 
disneyfierad version av antikens heroer” (T) 

“Det visar sig att det finns ett väldigt starkt samband 
mellan platser där det säljs narkotika och platser där 
det skjuts” (T) 

“Sverige behöver en grön höger” (T) 
 
Exemplum  

Flyga, ställa in bilen och bli vegan (T) 

Ett bombat område (B) DN19 

Våldtäktsoffer ska inte behöva torka upp sitt eget blod 
(T) 

Cigarettfimpar och trasiga aluminiumburkar (B) 
DN21 

\...\hellre brutit foten ute i skogen (T) 

\...\hot som terrorattacker (T) 

Linnéa Claeson (T) 
 
Exclamatio  

Snävt utsnitt, kort skärpedjup (B) DN07 
 
Evidentia 

“Menar KD att Sveriges regering ska bryta mot 
grundlagen, trots domstolsbeslut och lämna 
Europarådet och Europakonventionen?” (T) 

Illustration av säng med avspärrningsband (B) DN20 

Kvinna i uppgiven position (B) DN22 

Grafdiakram (B) SVD03 

Krigssituation (B) SVD14 

“Med bar överkropp, imponerande magrutor, muskler 
och ett rejält paket under de antydda fotbolsshortsen 
är det lätt att associera bronszlatan till en något 
disneyfierad version av antikens heroer” (T) 

Minnesplats (B) SVD24 
 
Honnörsord  

Löfte (T) 

Grundlagen (T) 

Ansvar (T) 

Älska (T) 

Kär (T) 

Äran (T) 

Samarbete (T) 

Ärliga (T) 
 
Hyperbol  

Haveriet (T) 

Vi borde applådera (T) 

Befaller (T) 

Total förvirring (T) 

Så gammal (T) 

Besegrade världen (T) 

Svältdöd (T) 
 
Interrogatio 

“Ska vi bryta mot grundlagen?” (T) 

“Herregud, har jag blivit så gammal att jag ska få läsa 
‘Nyårsklockan’?” (T) 

Missade du söndagskvällens partiledardebatt? (T) 
 
Metafor 

Ungefär lika mycket som en undersköterska drar ihop 
efter skatt på ett år (T) 

Öppnar mot (T)  
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\...\offras ofta talanger på åldersdiskrimineringens 
altare (T) 

Svarta fåglar i flock - Bådar inte gott (B) DN10 

Bomber i Bullerbyn (T) 

Ljusare tider (T) 

Höjer Sverige till skyarna (T) 

Guldstandard (T) 

Förklarade krig (T) 

Jesusuppenbarelse i klädsel och hållning - högre makt 
(B) SVD12 

Attack (T) 

Svältdöd (T) 

Följde bara med strömmen (T) 

Amerikanskt system (T) 

Antikens heroer (T) 

Berlin 1936 (T) 
 
Metonymi 

Södertälje = Södertälje kommun (T) 

Ställa sig bakom = Stå för (T) 

Kärnkraftverket = Ringhals (T) 

Karolinska = Karolinska sjukhuset (T) 

Ringa in = Läsa en dikt (T) 

Sverige = De som har makt (T) 

M-ledaren = Ulf Kristersson (T) 

Slår mot = Drabbar (T) 

Bantas bort = Varslas (T) 

Stormar = Talas mycket om (T) 

Rejält paket = Stora manliga genitalier (T) 

Knarket = Narkotika (T) 

Grön höger = Miljövänligt politiskt högerblock (T) 
 
Opínio  

Det kommer alltid finnas misstankar om politiskt 
anpassade forskningsresultat på Brå (T) 
 
Personifikation  

Nils Petter Sundgren - Svensk film (B,T) 

Ulf Kristersson - Moderaterna (B,T) 

Jimmie Åkesson - Sverigedemokraterna (B,T) 

Stefan Löfven - Socialdemokraterna (B,T) 

Eskil Erlandsson - Centerpartiet (B,T) 

Morgan Johansson - Socialdemokraterna (B,T) 

Mikael Damberg - Socialdemokraterna (T) 

Svenonius - Stockholms landsting (B,T) 

Björn Ulvaeus - Abba (B,T) 

Björn Linde - Ringhals AB (B) 

Manne Gerell - Malmö universitet (T) 

Lena Endre - Dramaten, svensk film (B,T) 

Bill Gates - Microsoft Corporation (B,T) 

Nyamko Sabuni - Liberalerna (B) 

Toivo Sjörén - Kantar Sifo (T) 

Ylva Johansson - Socialdemokraterna (B,T) 

Fredrik Virtanen - Aftonbladet (T) 

Johan Styrud - Stockholms läkarförening (B,T) 

Marie Fredriksson - Roxette (B,T) 

Sjöstedt - Vänsterpartiet (T) 

Sven-Erik Alhem - Åklagarmyndigheten (B,T) 

Aida Hadzialic - Socialdemokraterna (B,T) 

Linnéa Claeson - Influencerbranschen, Assholes 
online (B,T) 

Zlatan - Svensk fotboll (B,T) 

Benjamin Dousa - Moderata ungdomsförbundet (B) 
 
Tretal  

Moderaterna, Kristdemograterna och Liberalerna (T) 

50 undersköterskor, 25 läkare och 25 personer ur den 
administrativa personalen (T) 

Flyga, ställa in bilen och bli vegan (T) 

Män på rad (B) DN16 

Grafer (B) SVD03 

Imponerande magrutor, muskler och ett rejält paket 
(T) 

 

 
Det är inte publiken, det är retoriken! | En kvalitativ studie om retoriken på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets Facebook-sidor        40 



 

Många av de stilfigurer som används i både bild och text används endast några få gånger, därför                 

kommer detta kapitel fokusera på de stilfigurer som använts mest. De mest vanligt             

förekommande stilfigurerna i bild är personifikation följt av allegori och därefter allitteration. I             

inläggstexterna är personifikation den stilfigur som används oftast, följt av citat och metafor.             

Detsamma gäller för rubrikerna. Totalt sett är personifikation den mest vanlig förekommande            

stilfiguren, därefter allegori följt av citat, detta när man ser till materialets alla delar.  

8.2.1. Personifikation 

Oftast när en personifikation används i bild har även stilfiguren funnits med i inläggstexten även               

om det inte innebär att det är samma person i text som i bild som i exemplet SVD06. I bilden är                     

Jimmie Åkesson en personifikation för Sverigedemokraterna och i inläggstexten finns Toivo           

Sjörén med som en personifikation för Sifo. 

I de fall då inläggstexten innehåller en       

personifikation behöver det inte innebära att      

även rubriken innehåller en sådan, men i drygt        

hälften av fallen förekommer personifikation     

även i rubriken. När rubriken innehåller      

personifikation innehåller även bilden nästan     

alltid det också. I dessa fall är personen samma         

i bild som i rubrik. Denna stilfigur kan        

användas för att stärka ett budskaps ethos, likt        

exemplet SVD06 där Toivo Sjörén är      

personifikation för Sifo och nämns i texten för att ge innehållet högre trovärdighet vilket således               

kan kopplas till inläggets ethos. Personifikation handlar om att en individ får stå för ett företag,                

rörelse eller organisation (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89), vilket i förlängningen innebär             

att budskapet denne förmedlar även indirekt är ett budskap som dennes organisation får stå för.               

Därför innebär det inte heller att personen i sig är faktorn som medför trovärdighet. Det är                

organisationen denne står för som gör budskapet trovärdigt.  
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8.2.2. Allegori 

En allegori är en symbol för något större (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89) som till                

exempel kan vara Stefan Löfven som symbol för demokrati, eller en skylt för Greta Thunbergs               

rörelse “Fridays For Future” som står för klimataktivism. Denna stilfigur förekommer mer ofta i              

bilder där den kan vara lite mer subtil        

eftersom texten aktivt måste berätta om den. I        

bilder kan en allegori förekomma utan att det        

finns särskilda avsikter till det eller att       

inlägget handlar om allegorin i fråga. Detta       

innebär alltså att en allegori i en bild ibland         

bara kan ha “råkat” hamna där. Ett exempel        

på detta är SVD02 där bilden illustrerar en        

krigssituation och i bakgrunden kan man se en avbildning av turkiets tidigare president Mustafa              

Kemal Atatürk. I detta fall är avbildningen en symbol för frihet vilket inte är vad inlägget                

handlar om. Inlägget i sig syftar på att Sverige skickat stora mängder krigsmateriel till Turkiet.               

Varken artikeln eller inlägget handlar om Turkiets frihet eller om Atatürk. 

8.2.3. Citat 

Citat är ett direkt återberättande av vad någon har sagt, i text skrivs detta inom citationstecken                

(Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89). I materialet är alla interrogatio (retoriska frågor) som              

påträffats i rubrikerna ställda i citatform som i exemplet DN08, där en fråga ställts inom               

citationstecken och frågeställaren själv verkar ha ett eget svar. I inläggstexterna är alla evidentia              

(längre målande beskrivningar) som påträffats i materialet också i citatform som exemplet            

SVD23 visar. Här får läsaren en bild av Zlatan-statyns muskulösa kropp och stora genitalier samt               

en beskrivning av hur statyn kan associeras med antikens hjältar, vilket gör att läsaren kan               

visualisera sig detta utan att se bilden. 
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   DN08   SVD23 

Som exemplen DN08 och SVD23 visar så består citaten ofta av ett resonemang som ska tillföra                

någonting till budskapet i stort. Detta innebär att citatet i sig ofta kan kategoriseras som logos.                

Citatet är dock beroende av det sammanhang det presenteras i och medför ofta att budskapet i sin                 

helhet uppfattas som något annat. Mer om detta finns att läsa om i nästa kapitel om mönster. 

8.3. Vilka retoriska mönster kan urskiljas i det analyserade materialet? 

Utifrån vad som framkommit om retoriska argumentationsmedel och stilfigurer har det gått att             

finna en del mönster i hur dessa används och kombineras. I detta kapitel redogörs för de mönster                 

som framkommit. 

8.3.1. Förtroendeingivande personer i ett känslomässigt sammanhang 

När en bild utstrålar starkt ethos är det väldigt vanligt att bilden innehåller personifikation, alltså               

en person som representerar en organisation. I de fall då detta förekommer är det också personen                

i fråga som är huvudfokus i bilden. Detta innebär att det till stor del är personen i bilden som                   

bidrar till att ethos blir det mest dominerande argumentationsmedlet. SVD21 är ett tydligt             

exempel på personifikation, där Aida Hadzialic, som företräder Socialdemokraterna, sitter          

framåtlutad med öppen mun, vilket kan konnoteras som att hon berättar någonting hon har              

mycket kunskap om. Bilden föreställer alltså inte bara Hadzialic som en personifikation, utan             

även henne i en framträdande position. 
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             SVD21  SVD05 

I det andra exemplet SVD05 finns det inte samma fokus på personen som i detta fall är Nyamko                  

Sabuni, Liberalernas partiledare. Denna bild består av ett större sammanhang som hon är en del               

av, där både vakterna och riksdagens logotyp på glasdörren bidrar till bildens ethos. Detta              

innebär dock att bilden kanske hade varit något annat än ethos om hon inte funnits med. Bildens                 

starka ethos bygger på att det är just Sabuni på bilden, för detta krävs att mottagaren förstår vem                  

bilden föreställer (Ekström, 2017, s. 21). 

Dessutom när en personifikation dyker upp i en bild med övervägande ethos är det vanligt att                

samma person även nämns i den tillhörande inläggstexten, som i exemplet med Hadzialic             

(SVD21).  

 
         SVD21 inläggstext         SVD21 rubrik 

När bilden är placerad i ett sammanhang med tillhörande text kan texten bidra till en djupare                

förståelse av bildens innebörd och även gallra bort eventuella tolkningar av bildens budskap             

(Ekström, 2017, s. 23). Inläggstexten kan bli en bidragande faktor till att bilden får ett starkare                

ethos genom att förklara vem personen på bilden är. Däremot är det långt ifrån en garanti att                 

även inläggstexten är ethos. Resultatet visar att både inläggstext och rubrik som innehåller             

personifikationer i de flesta fall är övervägande pathos. I exemplet (SVD21) har bilden som är               

ethos kopplats samman med pathos i både inläggstext och rubrik, dessa har kategoriserats som              

övervägande pathos då de innehåller några få men viktiga känslomässiga formuleringar, såsom            
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“nedmontera”, “sjukvård i världsklass” och “utspelet”. Detta tyder på att trots förekomsten av             

personifikationer och att ethos underbygger budskapen så kan inläggen i sin helhet ändå vara av               

delvis känslomässig karaktär. 

8.3.2. Motsatser skapar känslor 

En bild kan få ett starkt pathos genom        

antiteser, som i det tidigare exemplet SVD08,       

där Åkesson och Löfven visar på helt motsatta        

känslouttryck. Det kan även innebära att man       

placerar något i en miljö där det vanligtvis inte         

hör hemma. I exemplet DN09 kan man se ett         

kärnkraftverk mot en grå himmel med en       

omgivning full av grönska, vilket kan leda tankarna till klimatförändringar och väcka olika typer              

av känslor. Det skulle även kunna få människor att associera till katastrofer som Tjernobyl och               

Fukushima som kopplas till miljöförstörelse och massdöd. Detta står i stor kontrast till             

växtligheten i förgrunden som kan konnoteras som träd, vilket inom många religioner står för              

“liv” bland annat inom kristendomen där “livets träd” tillsammans med “kunskapens träd” var de              

främsta träden i lustgården (Gamla Testamentet, 2000). Denna tolkning förutsätter att mottagaren            

har förståelse för både byggnaden och trädens betydelser i ett vidare perspektiv eftersom bilder              

enligt Barthes är polysema, alltså kan de tolkas olika utifrån mottagarens sociala och kulturella              

erfarenheter (Ekström, 2017, s. 23). Detta exempel visar på retorikens koppling till semiotiken,             

där texten avgränsar tolkningen till vad avsändaren avser att förmedla. Detta är vad Barthes              

kallar för "förankring", där tolkningen förstärks genom att kombinera text med bild (Ekström,             

2017, s. 23).  

Även när bilden i sin helhet inte har analyserats som pathos anspelar antiteserna på någon form                

av känsla. DN20 (se bilaga 1) innehåller en bild där en säng är avspärrad med ett polisband vilket                  

i sig kan väcka negativa känslor även om bilden i sin helhet är logos. I mer än hälften av fallen                    

då antiteser förekommer är den så pass stark att hela bilden klassas som pathos.  
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När en antites förekommer i inläggstext och rubrik kopplas även dessa ihop med pathos. Ofta är                

det också antiteserna som gör att texten blir känslomässig. I vissa fall kan det vara så att                 

stilfiguren används som ett verktyg för att bygga upp till känsloargumenten så att helheten blir               

pathos även om själva antitesen är ett annat argumentationsmedel. Antitesen kan exempelvis var             

som i tidigare nämnda exemplet SVD21 där orden “förstatliga” och “privatisera”, som är logos,              

ställs mot varandra för att leda fram till det slugiltiga känslomässiga budskapet. 

8.3.3. Likt en känsla 

Metafor är det stilfigur som används när man i en text eller bild gör en liknelse för att skapa en                    

bild i huvudet på mottagaren så att denne kan förstå vad som syftas på (Carlsson & Koppfeldt,                 

2008, s. 88-89). Ofta när denna stilfigur används i inläggen är det i samband med pathos. Detta                 

gäller inläggets alla tre delar, bild, inläggstext och rubrik. Ett exempel på hur det kan se ut i                  

inläggstexten när man använt sig av metaforer är DN15 där det står “I svenskt kulturliv offras                

ofta talanger på åldersdisktimineringens altare”. 

 
              DN15 

Med detta syftar man egentligen på att äldre människor med talang väljs bort för att ge plats till                  

de yngre, vilket framkommer om man läser artikeln. Genom att måla upp en bild av hur man                 

offrar talanger på ett altare så får det läsaren att förstå att de egentligen bara förkastas. De uttryck                  

som valts är väldigt känslomässiga då det vore mycket tragiskt om det som beskrivs var menat                

att tolkas bokstavligen. Gemensamt för det mesta av materialet är att metaforen målar upp en               

bild för mottagaren som anspelar på dennes känslor och därmed klassas som pathos, och              

beroende på hur stark metaforen är så kan den vara bidragande till att materialet i sin helhet                 

kategoriseras som övervägande pathos. När man använder sig av metaforer kan det vara mer              

eller mindre subtilt då mottagaren får visualisera budskapet som kan tas emot olika från person               

till person (Renberg, 2004, s. 93-95). I detta fall kanske en person som är insatt i kulturlivet                 
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känner en mer känslomässig koppling till budskapet än någon som inte är insatt. Detta pekar på                

vikten av att avsändaren har en förståelse för mottagarens tolkningar. Metaforen är helt och              

hållet beroende av att mottagaren besitter den sociala eller kulturella bakgrund som avsändaren             

avser att anspela på för att förmedla budskapet. 

Ett exempel på en metafor i bild är DN10 där en flock med svarta fåglar mot en dunkel himmel                   

uppenbarar sig till höger i bild. Detta kan leda tankarna till korpar som enligt nordisk mytologi är                 

mörkrets budbärare och innebär att något      

inte står rätt till (Lindblom, 2019). Även i        

detta fall är det kopplat till pathos men här         

är det inte enbart metaforen som gör det,        

hela stämningen i bilden med det dunkla       

ljuset och svaga skenet från gatlyktor och       

fönster samt den stora byggnaden som      

uppenbarar sig mot den molniga himlen      

vilket kan ses som ett index (Ekström, 2017, s.21-22) för att ett oväder snart kommer att dra fram                  

över området. Att bilden är tagen i ett grodperspektiv tyder på att det som sker är på en högre                   

nivå som inte mottagaren kan påverka. Bilden har många beståndsdelar som går att tolka på en                

rad olika sätt. Genom att addera innebörden av rubriken “Storvarsel på Södersjukhuset - 100              

anställda ska bort” så sker en förankring (Ekström, 2017, s. 23) när mottagaren gör sin tolkning.                

Detta leder till att mottagaren kan utesluta alternativa tolkningar och mer specifikt förstå bildens              

sammanhang, vilket är att det är många som just nu sägs upp på sjukhuset, något som är en stor                   

tragedi för de inblandade. 

8.3.4. Känsla för något större 

I rubrikerna och inläggstexterna är det mest vanligt att stilfiguren allegori uppträder i form av               

pathos. Genom att låta någon eller något specifikt representera något större kan budskapet få en               

starkare betydelse och skapa känslor hos mottagaren. I materialet förekommer bland annat Greta             

Thunberg i både bild och text som en allegori för miljöaktivism och ordet förintelsen              

förekommer som en allegori för nazism. Ofta när en allegori förekommer är det inte den i sig                 

 
Det är inte publiken, det är retoriken! | En kvalitativ studie om retoriken på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets Facebook-sidor        47 



 

som nödvändigtvis skapar känslor men när den sätts i ett sammanhang kan den locka fram               

känslor baserat på vad allegorin står för. 

 
              SVD04 

I exemplet (SVD04) finns tre allegorier med där förintelsen som står för nazism är en av dessa                 

och Stefan Löfven är en allegori för demokrati, Hédi Fried blir i sin tur en allegori för                 

förintelsen. I detta fall är två av allegorierna personer som speglar trovärdighet och är därför               

ethos. I sin helhet har inläggstexten kategoriserats som pathos då man använder Hédi Fried och               

förintelsen som en del i att visa Stefan Löfvens besvikelse, vilket kan väcka känslor. Att Löfven                

betraktar Kristerssons handlingar som ett “svek” har ett mycket starkt pathos då det både              

historiskt och kulturellt har haft en stor roll i historieskrivningen. Baserat på mottagarens             

kulturella erfarenheter kan denne dra paralleller till det förräderi som Judas begick när han talade               

om för romarna var Jesus befann sig, vilket ledde till att Jesus kunde hängas på korset (Nya                 

Testamentet, 2000). Det kan även härledas till texten i Ordspråksboken, kapitel 12, vers 20 “I               

ränksmidarens hjärta bor svek, glädje får den som har gott i sinnet” vilket syftar till att den som                  

sviker är en intrigmakare (Gamla Testamentet, 200). Ett annat känt svek är det Marcus Brutus               

begick mot kejsare Julius Caesar, som trots deras nära band fyrtio fyra år före kristus deltog i                 

mordet på Julius Caesar. Det var vid detta tillfälle som kejsaren myntade uttrycket “även du min                

Brutus” som blivit en symbol för förräderi (Historiska Media, 2020; SO-rummet, 2019). Detta är              

vad som gör att inläggstexten blir övervägande pathos då ordet “svek” är så starkt negativt               

laddat. 

När det handlar om allegori i bild så är de vanligt förekommande, dock är dessa inte lika klart                  

kopplade till pathos som argumentationsmedel. Detta kan förklaras med att det är lättare att              

medvetet skriva in en allegori i text på det sätt som avsändaren avser än att styra över hur                  
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allegorierna tolkas i bild. Detta kan alltså innebära att det är lättare att en allegori i bild mer                  

slumpmässigt hamnat där än att det är utstuderat. 

8.3.5. Säg det med känsla 

Ofta när citat förekommer i en inläggstext eller rubrik är de kopplade till pathos på grund av de                  

starka uttryck som används. I sig är citatet dock ofta informativa och kan kopplas till logos men                 

de känsloargument som finns väger ofta över så att citatet kategoriseras som pathos. Som i det                

tidigare exemplet SVD12 där Johan Styrud, ordförande för stockholms läkarförening får uttala            

sig genom citat: “Var ärliga - det slår mor patientsäkerheten”. Att även journalistiken har              

påverkats och influerats av den känslomässiga andan som förekommer på sociala medier är             

något som går att förstå utifrån teorin om konvergens (Gelin & Pettersson, 2018, s. 120).               

Anledningen till att citat brukas så känslomässigt kan vara på grund av att journalistiken gärna               

ska förhålla sig opartisk (Pressens samarbetsnämnd, 2010). Den skrivande journalisten kan då            

välja att låta en intervjuperson stå för känslorna. Att framhäva känslor kan också vara något som                

journalisterna använder sig av för att locka människor från Facebook till tidningarnas            

webbplatser istället för att få dem att stanna kvar på det sociala mediet (Gelin & Pettersson,                

2018, s. 105-106). 

8.3.6. Överdrifter och ord som är rätt 

Eftersom att att pathos är argumentet som används för att anspela på mottagarens känslor              

(Renberg, 2004, s. 88), så faller det sig naturligt att stilfiguren honnörsord, ord som är socialt                

förankrat som rätt (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 88-89), är nära sammankopplat med just              

pathos. I materialet förekommer honnörsord som “löfte”, “älska” och “ansvar”, vilka alla har             

gemensamt att de påverkar de tillhörande satserna med sina socialt förankrade innebörder. Detta             

innebär att när exempelvis ordet “älska”, som socialt anses vara rätt, står i en mening behöver det                 

inte nödvändigtvis skapa en positiv känsla hos mottagaren, men ordet i sin kontext bidrar till att                

höja pathos. 
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En annan stilfigur som också är starkt       

kopplad till pathos är hyperbol, medvetna      

överdrifter (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s.      

88-89). Alla hyperboler som finns i      

rubrikerna är pathos. Detta kan användas      

både som enstaka ord och hela satser. Ett        

exempel på detta är SVD19 där ordet       

svältdöd används vilket i praktiken skulle      

innebära att människor ska avlida till följd av        

svält. Det som egentligen har hänt i detta        

sammanhang är att sjukhuset ska spara in på        

pengar och personalen kommer inte få samma       

mängd fikabröd som tidigare. Att överdriva med hjälp av hyperboler kan vara ett sätt att tala till                 

mottagarens känslor. Detta gör att människor kanske känner ett behov av att uttrycka sina              

känslor och tankar genom att aktivt delta i diskussionen och lämna en kommentar på inlägget               

(Jenkins, 2010, s. 15-16; Weibull & Wadbring, 2014, s. 231-232), alltså skapa interaktioner. 

8.4. Hur kan dessa mönster tolkas i samband med konvergensteorin? 

Det genomgående mönstret som finns i materialet är att pathos mestadels dominerar i de flesta               

situationer, oavsett vilken kategori av nyheter det handlar om. Detta kan vara en följd av att                

sociala medier, enligt Gelin och Pettersson (2018, s.105-106), går mot att bli allt mer              

känslostyrda för att locka människor att stanna kvar på det specifika sociala mediet.             

Algoritmerna som finns på sociala medier är uppbyggda så att människor ska stanna kvar på               

sidorna så länge som möjligt (Gelin & Pettersson, 2018, s. 105-106). Genom att exempelvis              

Facebook har lärt sig att en användare vill se ett visst typ av innehåll så föreslås liknande                 

innehåll för användarna och får dessa att vilja ta del av mer vilket leder till att de fortsätter                  

scrolla i nyhetsflödet. Den typ av innehåll som människor vill se är mestadels sådant som               

anspelar på negativa känslor (Gelin & Pettersson, 2018, s. 104-106). Konvergensteorin handlar            

om att gamla och nya medier smälter samman (Weibull et al., 2018, s. 92-93) vilket medför att                 
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de traditionella medierna kan behöva konkurrera med det som finns på internet. Analysen visar              

att de traditionella medierna använder sig av just pathos, det vill säga känsloargument, för att               

hävda sin roll i det nya digitala landskap de nu äntrat. Till skillnad från de sociala medierna vill                  

tidningarna få människor att istället klicka sig in på deras egna webbplatser. Därför kan              

pathosargumenten vara ännu ett sätt för tidningarna att konkurrera med Facebook och dra nytta              

av plattformen genom att bruka just känsloargument för att locka läsare. Att använda sig av               

känslor är dock problematiskt för tidningarna då de i så stor utsträckning som möjligt ska vara                

opartiska (Pressens samarbetsnämnd, 2010), vilket de försöker komma runt genom exempelvis           

bruk av citat. 

Genom de digitala mediernas möjlighet för publiken att kommentera, gilla och dela innehåll så              

kan tidningarna få en fingervisning på vad som väcker publikens intresse (Weibull & Wadbring,              

2014, s. 231-232). Utifrån resultatet går det att se att det är mycket innehåll som på ett eller annat                   

sätt bygger på ethos som får stor spridning och dessa inlägg handlar ofta om politik. Inläggen                

tenderar dock att bli övervägande pathos då de känsloladdade uttryck som finns ofta väger över.               

Detta tyder på att publiken har ett behov av att lämna sina åsikter på de inlägg som på något sätt                    

väcker känslor i samband med politiska budskap. Som Gelin och Pettersson (2018, s. 105-106)              

skriver så är nyckeln till människors intresse känslor, framförallt de negativa känslorna. Detta             

speglas i analysen i form av ilska och besvikelse som till exempel tar sig i uttryck i starkt                  

känsloladdade ord som “svek” (SVD04), känslomässigt förknippade metaforer (DN10) och          

bilder föreställande starka motsatser (SVD08 & DN09). Detta resultat bekräftar den del av             

konvergensteorin som handlar om att sociala medier går mot att bli mer känslostyrda och att det                

har påverkat de traditionella mediernas sätt att uttrycka sig retoriskt. 
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9. DISKUSSION & SLUTSATSER 

Resultatet och analysen visar att pathos är det mest gynnsamma argumentationsmedlet för            

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter för att få interaktioner på Facebook. Oavsett vad             

inläggen handlar om eller vilken nyhetskategori de tillhör så verkar pathos behövas för att              

inlägget ska få många interaktioner. Resultatet visar även att de textbaserade delarna av ett              

inlägg samspelar då de ofta innehåller samma argumentationsmedel. I de flesta fall har             

tidningarna kunskaper om hur argumentationsmedlen ska användas eftersom så pass mycket är            

medvetet känsloladdat, men när det kommer till stilfigurer tyder resultatet på att det inte finns               

någon strategi för hur dessa används. Bland de stilfigurer som används mest i materialet leder               

bruket av dessa i de flesta fallen fram till någon form av känslomässigt budskap. 

9.1. Hur används argumentationsmedel i Facebook-inläggen? 

Utifrån vad resultatet visat så är pathos det argumentationsmedel som används mest i             

Facebook-inläggen, både när det gäller inläggstext, rubrik och bild. Det har dock visat att det               

sällan är pathos som helhet i inläggen. Pathos förekommer ofta tillsammans med ett annat              

argumentationsmedel. När pathos dominerar i inlägget som helhet är det texterna, det vill säga              

rubrik och inläggstext, som står för det. Detta innebär att pathos är det argumentationsmedel som               

får mest interaktioner på Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets Facebook-sidor och därmed            

fungerar bäst. Logos är det argumentationsmedel som pathos ofta kombineras med. Denna            

undersökning visar att logos är det näst mest vanligt förekommande i Facebook-inläggen. Även i              

fallen med logos så är det vanligt att argumentationsmedlet förekommer i både inläggstext och              

rubrik samtidigt. Till sist är ethos det som har varit det minst övervägande argumentationsmedlet              

i Facebook-inläggen vilket tyder på att det kan vara det argumentationsmedel som är minst              

gynnsamt när det kommer till att få publiken att interagera med inläggen. Detta innebär dock inte                

att ethos inte används, utan det förekommer ofta i inläggen även om pathos är det               

argumentationsmedel som väger tyngre, framför allt när det handlar om politik. Som denna             

uppsats tagit upp tidigare så är känslor en gynnsam väg till att fånga mottagarens intresse (Gelin                
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& Pettersson, 2018, s. 105-106). Det är mycket möjligt att detta är anledningen till att de budskap                 

som i grunden borde vara ethos förpackas i en övervägande känslomässig retorik. 

Anledningen till att pathos är det mest gynnsamma argumentationsmedlet kan bero på att man              

vill locka människor från Facebook till sina egna webbplatser genom att tala till publikens              

känslor. Enligt teorin om att sociala medier blir allt mer känslostyrda är nyckeln till att få                

människor att stanna kvar på det sociala mediet att använda sig av just känslor (Gelin &                

Pettersson, 2018, s. 105-106). Att tidningarna använder sig av pathosargument är en del av hur               

konvergensen mellan mediehusen och de sociala medierna tar sig uttryck. Därför skulle det             

kunna vara ett grepp som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet också använder sig av men för                

att istället locka publiken från Facebook till deras egna webbplatser. Att logos förekommer så              

pass ofta kan bero på att det är det argumentationsmedel som inom retoriken i grunden bygger ett                 

tal (Renberg, 2004, s. 91-93). Därför har analysen i denna uppsats kategoriserat materialet som              

logos både när det bestått av information men även när de andra argumentationsmedlen inte varit               

så starka. Något som är anmärkningsvärt i resultatet är att det är så pass många inlägg som                 

handlar om politik men det är ändå väldigt lite ethos. Detta kan bero på att man inom politiken                  

ofta använder sig av pathos för att få fram sitt budskap genom två dimensioner av känslor, hopp                 

och fruktan (Renberg, 2004, s. 93-95). Det kan dessutom vara så att tidningarna har många               

inlägg som handlar om politik som är ethos men som inte kommer fram i materialet för att denna                  

typ av inlägg möjligen är beroende av pathos för att nå fram till publiken. 

9.2. Hur används retoriska stilfigurer i Facebook-inläggen? 

Denna undersökning har analyserat ett stort antal stilfigurer, men det är dock vissa som              

framträder i betydligt större utsträckning än andra. De stilfigurer som analysen har fokuserat på              

är personifikation, allegori och citat eftersom det är de tre stilfigurer som används absolut mest               

frekvent i inläggens alla tre delar. När det kommer till inläggstext och rubrik går det även att se                  

ett samband när det handlar om stilfigurer då de mest vanligt förekommande i inläggstexterna är               

personifikation, citat och metafor, vilket även gäller i rubrikerna. När det gäller personifikation             

kan man se att den ofta används för att ge inlägget trovärdighet, alltså ethos. Allegorierna               

används mest i bild men förekommer även frekvent i inläggstext och rubrik. Däremot verkar              
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texterna ha allegorier som mer avsiktligt är placerade där än i bild. Detta kan bero på att                 

exempelvis en symbol bara kan ha “råkat” finnas där bilden är tagen medan man i text mer                 

avsiktligt kan skriva in en allegori. Vad gäller citat så är det logiskt att denna stilfigur enbart                 

förekommer i text och då genom bruk av citationstecken. Dessa används ofta för att tillföra något                

till budskapet genom att exempelvis låta en expert uttala sig i frågan.  

Det är svårt att dra slutsatser kring hur stilfigurerna används då det ofta verkar som om                

avsändaren inte tänkt på att använda sig av dem. Detta kan bero på att de uttryck som                 

journalisterna använder sig av är invanda beteenden snarare än avvägningar de gör när de skriver               

en text eller tar en bild. Som det framgår i metoden kan flera meningar tillsammans bilda en och                  

samma stilfigur (Wærn et al., 2004, s. 68), vilket är något som sällan förekommer i materialet.                

Ofta är det enbart ett ord eller en mening i sig som formar en stilfigur vilket gör att rubrikerna                   

och inläggstexterna ofta innehåller flera olika stilfigurer. Däremot i bild där det förekommer flera              

stilfigurer tenderar det att kännas som att stilfigurerna inte har någon direkt betydelse då de kan                

vara placerade i ett sammanhang där de inte tillför något. 

9.3. Vilka mönster kan urskiljas ur det analyserade materialet? 

När personifikation förekommer i bilder medför det att dessa ofta kategoriseras som ethos             

eftersom personerna i bilderna ofta är politiker. I dessa fall är de också personerna i fråga som                 

står i bildens huvudfokus. När en personifikation med starkt ethos förekommer i bild så är det                

också vanligt att dessa benämns i de tillhörande inläggstexterna, detta eftersom bilder enligt             

Barthes är polysema och genom förankring utesluter det alternativa tolkningar när bilden sätts i              

ett sammanhang (Ekström, 2017, s. 23). Trots detta är inläggstexterna och rubrikerna som             

innehåller personifikationer inte per definition ethos, oftast är dessa övervägande pathos eftersom            

texterna innehåller känsloladdade ord och uttryck som gör att det väger över.  

Antitesen är en stilfigur som i de sammanhang den förekommer ofta medför att materialet blir               

övervägande pathos. Även fast stilfiguren i sig inte nödvändigtvis är direkt kopplad till             

känsloargumentet så är två motsatser ställda mot varandra något som ofta resulterar i ett              

känslomässigt laddat budskap. Att använda sig av antiteser är något som utstuderat appliceras på              
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politiska tal för att anspela på mottagarens känslor genom att först måla upp dåliga saker som                

kan ske för att sedan berätta hur man ska göra allt bättre (Renberg, 2004, s. 93-95). Detta är ett                   

retoriskt grepp som verkar vara gynnsamt då materialet i denna undersökning består av flera              

antiteser. Att måla upp bilder tycks vara ett tämligen vanligt förekommande grepp i materialet.              

Metaforer förekommer också i alla tre delar men främst i inläggstext och rubrik. Även när det                

handlar om förekomsten av metaforer så påverkar de budskapet i en känslomässig riktning. Det              

skulle kunna vara så att vissa metaforer i bild blivit förbisedda i materialet då det hänger på                 

mottagarens bakgrund och erfarenheter huruvida den uppfattas eller ej (Ekström, 2017, s. 21). 

En allegori är inte nödvändigtvis bunden till en känsla, däremot när den sätts i ett sammanhang                

påverkas texten ofta till att bli övervägande pathos och anspela på mottagarens känslor. Detta              

gäller dock inte för bilder då de förvisso innehåller en hel del allegorier men då sällan som                 

pathos. Detta kan bero på som tidigare nämnt att en allegori som återfinns i en bild inte behöver                  

vara placerad där med avsikt. 

När man som journalist vill skriva en text som är klart värdeladdad men själv vill behålla sin och                  

tidningens objektivitet verkar det som att dessa använder sig av citat. Ofta är det något väldigt                

känsloladdat som en person säger som utgör citatet. Detta för att få det känsloladdade budskapet               

att komma från någon annan än journalisten själv. Att tidningarna vill använda sig av känslor kan                

bero på att de påverkats av konvergensen och hur sociala medier taktiskt använder sig av känslor                

för att få människor att stanna kvar på webbplatsen (Gelin & Pettersson, 2018, s. 105-106, 120).                

Som tidigare nämnts skulle det kunna vara så att tidningarna använder sig av samma taktik för att                 

locka över publiken från Facebook till sina egna webbplatser. Eftersom Dagens Nyheter och             

Svenska Dagbladet finansieras av annonsörer och betalande prenumeranter så är dessa beroende            

av att människor väljer att använda sig av deras webbplatser (Weibull et al., 2018, s. 204-205).                

Skulle publiken enbart stanna kvar på Facebook skulle tidningarna inte vinna något på att              

publicera sina inlägg där. 

Genom att använda sig av honnörsord, alltså ord som socialt accepterat är rätt, höjer man pathos i                 

texterna. Orden i sig är ofta förknippade med en positiv känsla men när dessa sätts i ett                 

sammanhang kan det även förknippas med negativa känslor beroende på vem som tar emot              
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budskapet. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet använder sig även av hyperbol, överdrifter,            

när de vill anspela på negativa känslor. Att anspela på de negativa känslorna fungerar enligt               

konvergensteorin bättre än att anspela på de positiva känslorna för att uppnå en reaktion hos               

mottagaren (Gelin & Pettersson, 2018, s. 104-106). Detta kan vara anledningen till att inlägg av               

denna karaktär har fått många interaktioner. Man skulle kunna kalla detta för att tidningarna,              

genom att anspela på just de negativa känslorna, provocerar publiken till att vilja delta i               

diskussion i kommentarsfältet eller reagera på inlägget. 

9.4. Hur kan dessa mönster tolkas i samband med konvergensteorin? 

Utifrån de mönster som framkommit går det att förstå att de inlägg som får mycket interaktioner                

innehåller övervägande pathosargument. Det har ingen betydelse vilken nyhetskategori inläggen          

ingår i då tidningarna hela tiden försöker anspela på känslor för att locka till interaktioner. Teorin                

om konvergens visar att de sociala medierna i stor utsträckning är känslostyrda medier, något              

som de traditionella medierna anpassar sig efter när de verkar på sociala medier (Gelin &               

Pettersson, 2018, s. 103, 105-106). Detta är något som krockar med det faktum att journalistiken               

bör förhålla sig opartiskt (Pressens samarbetsnämnd, 2010). För att komma runt detta framgår             

det i analysen att tidningarna ofta använder sig av citat för att ändå kunna förmedla känslor på ett                  

partiskt sätt utan att det kommer från journalisterna själva. Detta innebär alltså att journalistiken              

på sociala medier balanserar på en kompromiss gällande hur mycket känslor budskapet kan             

innehålla utan att för den delen anses vara för partiskt. I dessa fall spelar konvergensen och det                 

nya medielandskapet en stor roll för tidningarnas retoriska bruk, då de anpassar sig till de               

känslomässiga uttryck som är signifikant för sociala medier (Gelin & Pettersson, 2018, s.             

105-106). 

9.5. Förslag på vidare forskning 

För vidare forskning inom ämnet hade det varit intressant att analysera inläggen i sin helhet och                

inte delarna var för sig då det skulle kunna ge ett annat resultat vad det gäller övervägande                 

argumentationsmedel. Utökad forskning skulle kunna undersöka hur resultatet ser ut då de inlägg             

som enligt uteslutningsmetoden kategoriserats som logos istället räknas bort ur materialet, just på             
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grund av att logos är det argumenationsmedel inom retorik som bygger talets interna logik. På så                

sätt skulle resultatet kunna bli mer tillförlitligt. Vidare forskning skulle också kunna ta en              

interaktions värde i beaktning under urvalsprocessen, det vill säga till exempel bortse ifrån då ett               

konto har delat eller kommenterat multipla gånger. Man skulle även kunna analysera            

kommentarer och reaktioner för att se hur publiken tar emot de olika budskapen. 
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Bilaga 2 

 Övervägande stilfigurer 
ID Bild Inl.text Rubrik Bild Inl.text Rubrik 

DN01 Logos Logos Pathos Personifikation Personifikation Personifikation 
DN02 Pathos Logos Logos - Metonymi Allitteration 
DN03 Pathos Pathos Pathos Allitteration - Metafor 
DN04 Logos Logos Pathos Allitteration Metafor - 
DN05 Ethos Pathos Ethos Personifikation Honnörsord, Personifikation Metafor, Personifikation 
DN06 Logos Pathos Pathos Personifikation Personifikation Citat 

DN07 Pathos Pathos Logos Exclamatio, 
Personifikation Personifikation - 

DN08 Ethos Pathos Ethos Personifikation Allegori, Citat, Evidentia, Honnörsord, 
Personifikation Allegori, Citat, Honnörsord, Interrogatio 

DN09 Pathos Logos Logos Antites Tretal Metonymi 
DN10 Pathos Logos Pathos Allitteration, Metafor Tretal - 
DN11 Pathos Ethos Pathos - - - 

DN12 Logos Pathos Pathos Allitteration, Antites, 
Personifikation - Honnörsord, Hyperbol, Metonymi, 

Personifikation 
DN13 Logos Logos Pathos - Exemplum, Tretal Citat 
DN14 Logos Logos Logos Allitteration - - 
DN15 Pathos Pathos Pathos Personifikation Metafor, Personifikation Personifikation 
DN16 Ethos Pathos Pathos Allegori, Tretal Honnörsord, Hyperbol Antites, Honnörsord, 
DN17 Pathos Logos Pathos Personifikation Citat Antites 
DN18 Logos Logos Ethos Allegori Personifikation - 
DN19 Logos Pathos Pathos Exemplum - Antites, Metafor 

DN20 Logos Pathos Pathos Allegori, Antites, 
Evidentia - Exemplum 

DN21 Logos Logos Pathos Exemplum Hyperbol Citat 
DN22 Pathos Pathos Pathos Evidentia - - 
DN23 Logos Logos Logos Allegori Allegori, Metafor Metafor 
DN24 Logos Logos Pathos - - Allitteration 

DN25 Ethos Logos Pathos Personifikation Honnörsord, Metonymi, Personifikation Citat, Hyperbol, Interrigatio, 
Personifikation 

SVD01 Ethos Pathos Ethos Personifiakation Allegori, Metafor, Personifikation Citat, Metafor, Personifikation 
SVD02 Pathos Ethos Logos Allegori, Allitteration Metonymi - 

SVD03 Logos Pathos Pathos Evidentia, 
Personifikation, Tretal - Personifikation 

SVD04 Ethos Pathos Pathos Allegori Allegori, Personifikation Citat, Metonymi, Personifikation 

SVD05 Ethos Logos Logos Allegori, 
Personifikation - - 

SVD06 Ethos Ethos Logos Personifikation Citat, Personifikation Antites, Honnörsord 
SVD07 Pathos Logos Logos Personifikation Personifikation Personifikation 
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SVD08 Pathos Logos Ethos Antites, Allegori, 
Personifikation Citat, Personifikation - 

SVD09 Logos Ethos Pathos Allegori Allegori, Personifikation Allegori 

SVD10 Pathos Pathos Logos Allegoi, Allitteration, 
Personifikation Matafor, Personifikation Personifikation 

SVD11 Logos Ethos Pathos Allegori Allegori, Citat, Allegori 

SVD12 Pathos Pathos Pathos Metafor, 
Personifikation Metonymi, Personifikation Citat, Honnörsord, Metonymi 

SVD13 Logos Pathos Pathos Personifikation Citat Hyperbol, Personifikation 
SVD14 Ethos Logos Logos Allitteration, Evidentia - Allegori, Allitteration, Metafor 
SVD15 Pathos Logos Pathos Personifikation Interrogatio Metafor, Personifikation 
SVD16 Pathos Logos Pathos - - Exemplum 
SVD17 Pathos Pathos Logos Allegori Exemplum - 
SVD18 Pathos Ethos Ethos Personifikation Opínio, Personifikation - 
SVD19 Pathos Pathos Pathos - Citat Citat, Hyperbol, Metafor 
SVD20 Pathos Pathos Pathos - Antites, Metafor Allegori 
SVD21 Ethos Pathos Pathos Personifikation Antites, Personifikation Metafor, Personifikation 

SVD22 Pathos Pathos Ethos Allitteration, Antites, 
Personifikation Exemplum, Metonymi, Personifikation Citat 

SVD23 Logos Logos Logos Allusion, 
Personifikation 

Allitteration, Antites, Citat, Evidentia, 
Metafor, Metonymi, Tretal Metafor, Personifikation 

SVD24 Pathos Logos Logos Allitteration, Evidentia Citat, Personifikation Metonymi 
SVD25 Logos Pathos Pathos Personifikation - Citat, Metonymi 
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