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Nya utmaningar för kriskommunikationen 
 

Digitala medier har förändrat förutsättningarna för aktivism. Det krävs inte 

längre risktagande eller långvarigt engagemang för att uttrycka sin åsikt och 

påverka beslutsfattare. Det innebär nya risker och utmaningar för 

organisationer. 

 

Det senaste året har flera organisationer i Sverige hamnat i kriser där sociala 

medier har utgjort en plattform för politiska aktivister att påverka krisen. 

Bokmässan i Göteborg hamnade i blåsväder när det blev känt att den, i mångas 

ögon, högerextrema tidningen Nya Tider skulle delta på mässan. 

Kriskommunikationsforskning fokuserar i stor utsträckning på organisationer i 

kris och deras kommunikation, men det saknas en diskussion om hur politiska 

aktivister online (clicktivister) mobiliserar, kommunicerar och framställer 

organisationskriser. 

Jag har undersökt cirka 1500 kommentarer på Bokmässans Facebooksida. 

Av studien framgår att det främst var clicktivister med högerpopulistiska idéer 

som mobiliserade och debatterade under krisen. Krisen framställs som en kamp 

om yttrandefriheten som de upplever som begränsad. De anser att en elit i 

samhället bestämmer vad som får och inte får sägas och tyckas. 

Högerpopulisterna anser att de censureras och förtrycks för att de är 

”invandringskritiska”. Genom att dominera diskussionerna på sociala medier 

skapar clicktivisterna en föreställning av att utgöra en majoritet. Krisen blir 

således ett tillfälle för högerpopulister utmana synen på yttrandefriheten och 

demokrati.   

För kommunikatörer och kriskommunikationsforskningen innebär det här 

nya utmaningar. Hur kommunicerar man med populister när de mobiliserar och 

använder organisationskriser för att lyfta fram sin politik?   

 

 

 



Abstract 
 

 

Title: New Times for the Göteborg Book Fair – a case study on clicktivism in 

organizational crises.  

 

The purpose of the study is to problematize and discuss the mobilization and 

communication of online-based activists, so-called “clicktivists”, in an 

organizational crisis. The study examines the case of the Gothenburg Book Fair, 

where the organization’s Facebook page became an arena for debate because of a 

far-right newspaper’s plans to attend the book fair. The study examines the 

discourses produced by the clicktivists in the crisis through a combination of the 

Fairclough's critical discourse analysis theory and the rhetorical arena theory. The 

result shows that the clicktivists framed the crisis as a struggle over the concept of 

freedom of speech. The political left, the media and the establishment were 

portrayed as the hegemonic power in society that decides which thoughts that are 

allowed. A majority of the discourses belongs to a far-right school of thought. The 

case shows that clicktivists with populist agendas uses organizational crises to 

further their worldview.  

 

Keywords: Bokmässan, Nya Tider, crisis communication, critical discourse 

analysis, freedom of speech, filterbubbles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning  
 

 

Titel: Nya Tider för Bokmässan i Göteborg – en fallstudie i nätbaserad 

aktivism i organisationskriser   

 

Den här studien syftar till att undersöka, diskuterar och problematiserar hur 

politiska nätaktivister, så kallade clicktivister, mobiliserar och kommunicerar 

under en organisationskris. Studien tar sin utgångspunkt i fallet Bokmässan. 

Organisationens Facebooksida blev en plats för intensiv debatt när det blev känt 

att den högerpopulistiska tidningen Nya Tider skulle delta på mässan. Studien 

undersöker de diskurser som produceras av clicktivisterna i krisen via en 

kombination av kriskommunikationsteorin om den retoriska arenan och 

Faircloughs kritiska diskursanalys. Resultatet visar att clicktivisterna framställde 

krisen som en kamp om yttrandefrihet där den hegemoniska makten i form av 

vänstern, media och etablissemanget fungerar som en förtryckande makt. 

Majoriteten av diskurserna utgår från en högerpopulistisk idévärld. Fallet visar att 

clicktivister med en populistisk agenda kan använda organisationskriser för att 

lyfta fram sin världsbild. Resultatet visar att populism och clicktivism kombinerat 

potentiellt kan utgöra ett orosmoment för demokratin och det öppna samhället. 

 

Nyckelord: Bokmässan, Nya Tider, kriskommunikation, kritisk diskursanalys, 

yttrandefrihet, filterbubblor  
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1. Inledning  
 

”Mr. Prime Minister, "Your website argues that your 'country must be a leading 

inspirational force in the World'. Permit me to add a caveat : 'not a force for 

hate'...We urge you to take the necessary measures to ban this travesty and ex-

clude hatemongers from all such events as a danger to youth and the general pub-

lic.” (Simon Wiesenthal Center, 2016). 

 

Ovanstående citat kommer från ett brev adresserat till Sveriges statsminister Stef-

an Löfvén. Avsändaren är Shimon Samuels, chef för internationella relationer på 

Simon Wiesenthal Center den internationella judiska organisationen för mänskliga 

rättigheter. Brevet till Stefan Löfvén var ett försök från Simon Wiesenthal Centret 

att stoppa tidningen Nya Tider från att ställa ut på Bokmässan i Göteborg, en tid-

ning som ofta benämns som högerextrem. Bokmässans initiala beslut att stoppa 

Nya Tiders medverkan på mässan hade upphävts vilket fick Simon Wiesenthal 

Centret att reagera. Bara några veckor innan Bokmässan skulle hållas i september 

2016 befann sig organisationen i en kris som uppmärksammats internationellt och 

lett till protestaktioner samt en stor medial debatt. Bokmässans agerande gjorde att 

människor mobiliserade på sociala medier och Bokmässans Facebooksida blev en 

arena för debatt där kommentarerna vällde in. Fallet med Bokmässan och Nya Ti-

der kommer ligga till grund för analysen i den här uppsatsen. Att politiska aktivis-

ter angriper organisationer är inget nytt, men digitaliseringen har lett till att förut-

sättningarna för aktivism har förändrats. Det krävs inte längre några större risker 

eller långvarigt engagemang när aktivismen sker via internet och sociala medier 

(Halupka, 2014). Utvecklingen har suddat ut gränsen mellan aktivism och andra 

former av uttryck för en politisk ställning eller identitet. Konsekvenserna av denna 

utveckling är att allt fler människor söker sig till sociala medier för att uttrycka sitt 

missnöje och försöka påverka organisationers handlande.  

1.1 Problemformulering 

Branschorganisationen Sveriges Kommunikatörer syftar till att utveckla och upp-

datera medlemmarna så att de kan anpassa sig till nya problem och utmaningar 

(Sveriges Kommunikatörer, 2017). Krisen i fallet med Bokmässan är ett tydligt 

exempel på att svenska kommunikatörer står inför en ny typ av utmaning, politiskt 
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mobiliserande på sociala medier under organisationskriser. När organisationsan-

gelägenheter blir centrum för politiska debatter ökar kraven och ansvarstagandet 

för kommunikatörerna. Att hantera samt förmedla saklig och riktad information i 

politisk turbulens kommer att bli en allt viktigare samhällsfunktion om utveckl-

ingen fortsätter i samma riktning. 

Det finns ett behov bland företag och organisationer att lära sig läsa av, na-

vigera och kommunicera bland de politiskt laddade frågorna i samhället. Det visar 

inte minst antalet kriser som svenska företag hamnat i som uppmärksammats i 

media det senaste året där politiskt drivna debatter haft en central roll. Grand 

Hôtel i Stockholm och bokaffären Läslusen i Uppsala är ytterligare exempel på 

organisationer som hamnat i medialt blåsväder och attackerats för hur de hante-

rade en lokalbokning av Sverigedemokraterna respektive tagit bort Katerina Ja-

nouchs böcker ur sortimentet. Bokmässan är ett årligt event och problematiken 

med högerpopulistiska rörelser som försöker flytta fram sina positioner kommer 

inte att försvinna av sig själv. Det finns även en risk att liknande kriser kan drabba 

andra kulturella evenemang både i Sverige och i utlandet. Det är viktigt att under-

söka hur högerpopulistiska organisationer och deras anhängare kommunicerar för 

att på så vis undersöka, förstå och bemöta deras uppfattning av samhället. Mobili-

seringen av aktivister på internet, eller clicktivism (se kapitel 4.1.1), i en organisat-

ionskris har en central plats i den här studien. Det påverkar och berör dels det 

praktiska kommunikationsarbetet men även näringslivet, kriskommunikationsteori 

samt den bredare samhällsdebatten.  

I boken Organizational Crisis Communication skriver de danska forskarna 

Finn Frandsen & Winni Johansen (2017) att forskare och akademiker som ägnar 

sig åt forskningsfältet kriskommunikation främsta uppdrag är att beskriva och för-

klara de många röster som finns i den retoriska arena (två begrepp som kommer 

diskuteras i kapitel 4.3). Ett återkommande problem i kriskommunikationsforsk-

ning är att den ofta är organisationscentrerad. Frandsen & Johansen poängterar att 

det är viktigt att utforska rösterna som inte studerats i lika stor utsträckning för att 

kunna visa på komplexiteten och dynamiken i kriser. För att forskningen inom 

kriskommunikation ska kunna fortsätta att utvecklas är det viktigt att studera in-

teraktionerna och kommunikationsprocesserna även från andra röster än de tradit-

ionella rösterna från en organisation och dess intressenter.  
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1.1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att problematisera och analysera hur politiska aktivister on-

line, även kallade clicktivister, mobiliserar och kommunicerar i organisationskri-

ser. Studien har en diskursiv ansats och särskilt intressant för studien är hur krisen 

genom kommunikationen på Bokmässans Facebooksida framställs. Krisen är tyd-

ligt politiskt laddad och således blir föreställningar som rör politik och demokrati 

viktiga för studien. Studien syftar även till att undersöka de clicktivistiska proces-

sernas betydelse för hur krisen framställs. Jag kommer även att undersöka de 

identifierade diskursernas betydelse i en större samhällelig kontext. Det finns 

också en intressant form av konvergens mellan människors nätverk på sociala 

medier och utvecklingen mot ett mer polariserat samhälle som undersöks. Studien 

tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar:  

 

• Hur framställs Bokmässans kris på utvalda sociala medier?  

• Vilken betydelse har mobiliseringen av politiska nätaktivister för hur Bokmäs-

sans kris framställs?    

• Vilka är konsekvenserna av den diskursiva kampen i fallet i termer av maktre-

lationer?  

 

Studien syftar till att bidra med en diskussion och fördjupad kunskap om 

”clicktivism” i relation till organisationskriser och en bredare samhällelig kontext. 

På så vis problematiseras fenomenet med politiska nätaktivister och ökar förståel-

sen för hur de mobiliserar och vilka typer av föreställningar de producerar och re-

producerar. Uppsatsen bidrar således med en ökad förståelse för hur polarisering 

av samhällsdebatten i kombination med digital media skapar en form av minfält 

där oförberedda organisationer riskerar att bli en måltavla för politisk debatt.  

1.1.2 Avgränsningar   
 
Som tidigare nämnts utgår studien från kommunikationen på Bokmässans Fa-

cebooksida vilket innebär en avgränsning för studiens omfång. Valet av plattform 

grundar sig dels i att det skedde mest kommunikation på Facebook, dels i att Fa-

cebook till skillnad från Twitter inte har några begräsningar i antal tecken. Det le-

der till mer utvecklad argumentation. Det ökar chanserna för en mer nyanserad 

bild av fenomenet som undersöks. Att fokusera på den kommunikation som pro-
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duceras av människor på sociala medier gör att studien kan kringgå den organisat-

ionscentrerade ansatsen som är vanligt förekommande i kriskommunikationskri-

ser. Vidare har studien avgränsats i tid till de veckor då debatten kring fallet var 

som mest intensiv och Bokmässans ställning till Nya Tider skiftade position. Det 

ger möjlighet att undersöka hur nätaktivisterna reagerade på Bokmässans beslut 

och ställningstaganden. 
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2. Fallet Bokmässan & Nya Tider 
 

 

Mässan Bok & Bibliotek, eller Bokmässan, är en årlig bokmässa i Göteborg som 

arrangeras av Bok & Bibliotek i Norden AB och Svenska Mässan. Sedan starten 

år 1985 arrangeras mässan i slutet av september och är Nordens största mässa för 

bok- och biblioteksbranschen. Mässan lockar cirka 100 000 besökare. Varje år har 

mässan ett eller flera teman, ofta kopplat till ett specifikt land vars litteraturscen 

blir särskilt uppmärksammad. Under 2016 års bokmässa var temat yttrandefrihet 

(Bokmässan, 2017).  

Nya Tider är en tidning som ges ut av förlaget AlternaMedia. Tidningen 

grundades 2012 och ansökte 2013 om presstöd på cirka 1,7 miljoner kronor vilket 

man året efter även garanterades (Sveriges Radio, 2013). Nya Tider ges ut en 

gång i veckan och beskriver sig själv som ”en nyhetstidning som granskar makte-

liten, besöker rättegångar och rapporterar de viktigaste nyheterna från Sverige 

och världen med unik information och från folkets perspektiv” (Nya Tider, 2017). 

Nya Tider anser sig vara obunden till andra organisationer och politiska partier 

och riktar sig till personer som vill ha ”en nyanserad bild av nyhetsflödet” och 

som tröttnat på ”gamla tiders media” (Nya Tider, 2017). Nya Tider anses av 

många som en högerextrem tidning och har enligt stiftelsen Expo kopplingar till 

den svenska naziströrelsen och Kreml-styrd media (Expo, 2016).  

Krisens kan delas in i tre faser. Den första inträffade när Nya Tiders med-

verkan på Bokmässan uppmärksammades i branschtidningen Svensk Bokhandel 

17 augusti 2016 (Schmidt, 2016, 17 augusti). Under dagarna som följde fick 

Bokmässan utstå massiv kritik från såväl media som författare och allmänheten. 

Den andra fasen började två dagar efter avslöjandet om Nya Tiders medverkan då 

Bokmässans VD, Maria Källsson, via ett pressmeddelande meddelade att man 

lyssnat på reaktionerna och beslutat att inte upplåta en plats till Nya Tider 

(Mynewsdesk, 2016). Beslutet ledde till ännu kraftigare kritik, inte minst på soci-

ala medier. Den tredje och sista fasen av krisen kom när Bokmässan via ett nytt 

pressmeddelande 31 augusti meddelade att Nya Tider åter var välkomna och refe-

rerade då till att det rent juridiskt inte gick att stoppa tidningens medverkan 

(Mynewsdesk, 2016).  
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3. Tidigare forskning  
 

 

I den här delen av studien presenteras tidigare forskning som berör olika aspekter 

av kriskommunikation. Kriskommunikation är ett område där teori och praktik har 

täta band. En central aspekt i kriskommunikationsteori är att teorierna ska hjälpa 

organisationer och kommunikatörer att hantera krissituationer i praktiken. Det 

faktum att kriskommunikationsteori i stor utsträckning används som källor av 

praktiker för hur man ska hantera kriser gör att det ställer stora krav på teorierna 

(Frandsen & Johansen, 2007). Ett problem som tas upp av Coombs & Holladay 

(2010) är att en del teorier varit rent spekulativa när det krävs att de är testade och 

beprövade. Likt strategisk kommunikation är kriskommunikation ett forsknings-

fält med flertalet riktningar, vilket skapat många intressanta insikter och idéer men 

även en avsaknad av samstämmighet. Med tanke på den mängd av forskning som 

bedrivits kring kriskommunikation finns det varken utrymme eller behov av att 

avhandla allt i den här uppsatsen.  

3.1 Vad är en kris? 

En kris kan i bred mening definieras som ett hot mot en organisation, privatperson 

eller ett företag som kan generera i negativa konsekvenser om hotet inte hanteras 

på rätt sätt. Organisationsteoretikern Karl Weick definierar kris som ett intensivt 

problem som hotar hela organisationens existens i form av grundläggande värde-

ringar och funktioner (Weick, 1988). Friedman (2002) menar å andra sidan att en 

kris inte nödvändigtvis behöver vara av ondo, det kan vara en dramatisk föränd-

ring som kan vara antingen bra eller dålig. Friedman får medhåll från Fink (1986) 

som definierar en kris som en vändpunkt, antingen till något bättre eller något 

sämre. Barton (2001) anser att en kris är en oväntad och negativ händelse. 

Ovanstående visar att det finns många olika sätt att definiera en kris. En gemen-

sam nämnare inom forskningsfältet är att en kris är en oväntad händelse eller en 

vändpunkt. Debatten om kriser som något positivt eller negativt kan uteslutas från 

definitionen av en kris eftersom möjligheter och hot snarare är produkter av själva 

krisen. Negativa såväl som positiva utgångar av en kris kan komma från exempel-

vis en hotfull situation.  
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The perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of 

stakeholders and can seriously impact an organization’s performance and generate 

negative outcomes (Coombs, 2007)  

Ovanstående citat är en definition av vad en kris är enligt den amerikanska forska-

ren W. Timothy Coombs. Han definierar en kris som en oväntad händelse som ho-

tar intressenters förväntningar på organisationen och kan påverka en organisations 

funktioner och på så vis få negativa konsekvenser. Coombs definition tar upp en 

del viktiga aspekter av vad som kan sägas karaktäriserar en kris. Bland annat tar 

han upp, likt de tidigare nämnda teoretikerna, att en kris är en oväntad och oförut-

sedd händelse. Vidare fokuserar Coombs organisationens intressenter. Hur organi-

sationens intressenter uppfattar en situation är avgörande för om en situation 

kommer att utvecklas till en kris eller inte. Coombs tar likt många av de tidigare 

nämnda definitionerna upp att en kris är en hot mot organisationen och kan gene-

rera i negativa konsekvenser. Det är en viktig del av definitionen av en kris ef-

tersom en kris, till skillnad från en mindre incident, är just en allvarlig händelse 

med potential att få påtagligt negativa följder (Coombs & Holladay, 2010).  

3.2 Kriskommunikation 

Det existerar inte någon universellt accepterad definition av kriskommunikation. 

Coombs & Holladay (2010) definierar kriskommunikation brett som insamlandet, 

bearbetningen och spridningen av information som behövs för att hantera en kris-

situation. Frandsen och Johansen (2007) delar upp hur kriskommunikation defi-

nieras i ett diakroniskt och ett synkroniskt perspektiv. Diakroniska definitioner 

följer en tidsaxel genom att definiera krisens livscykel: före krisen, under krisen 

och efter krisen. Synkroniska definitioner utgår enbart på själva kommunikationen 

under en kris, dess olika innehåll och funktioner.  Frandsen och Johansens egna 

definition inspireras av båda de här perspektiven och lyder: ”Crisis communicat-

ion is a complex and dynamic configuration of communication processes – before, 

during, and after a crisis- where various actors, contexts and discourses (manifes-

ted in texts) are related to each other (instructing, adjusting and internalizing)” 

(Frandsen & Johansen, 2007). Styrkan i den här multifacetterade definitionen är 

att den innefattar komplexiteten i kriskommunikation och såväl de diakroniska 

och synkroniska aspekterna och innefattar kontext och diskurs som är centrala för 

flera kriskommunikationsteorier. Vidare blir begreppet applicerbart på den här 
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studien eftersom att det främst är andra aktörer än organisationen i kris som här 

studerats. Således låser sig inte definitionen vid organisationen och krissvarsstra-

tegier.   

3.3 Kriskommunikationsteori 

Det finns många teorier som rör kriskommunikations olika steg och nivåer. Jag 

kommer i den här delen av kapitlet att kortfattat presentera två betydelsefulla teo-

rier inom kriskommunikation. William Benoits ”Image repair theory” och Ti-

mothy Coombs ”Situational crisis communication theory”. Teorierna tar upp och 

kartlägger organisationer eller individens valmöjligheter bland strategier och svar 

under en kris och kan vara användbara som en sorts guide för praktiserande kom-

munikatörer. De två teorierna ligger även till grund för den teori som jag kommer 

använda mig av under analysen i den här uppsatsen, nämligen Frandsen och Jo-

hansens teori om den retoriska arenan. 

3.3.1 Image repair theory 

William L. Benoit är en amerikansk forskare som under decennier studerat retori-

ken bland företag, kändisar, politiker och andra offentliga personer som varit in-

blandade i olika typer av kända skandaler och kriser. Via sin forskning har Benoit 

skapat en teori om hur organisationer och individer agerar när deras rykte eller 

image hotas (Frandsen & Johansen, 2007). Image repair-teorin har två grundläg-

gande antaganden som den utgår från; att kommunikation är en aktivitet som styrs 

mot ett mål; och att ha ett bra rykte är målet med kommunikation (Benoit, 1995). 

För att kunna reparera sitt rykte måste den som anklagats för att ha gjort fel svara 

på två frågor: Vilka anklagelser hotar ryktet/imagen? Och vilka är de viktigaste 

publikerna? Publikerna har en betydande plats i teorin eftersom de har makten att 

avgöra hur autentisk imagen är som organisationen eller individen försöker att 

skapa (Sellnow, 2013). Enligt Benoit är en organisations rykte/image hotat när en 

oönskad händelse/handling skett eller när någon anklagar organisationen för att 

vara ansvarig för den oönskade händelsen/handlingen. Det spelar ingen roll om 

det ligger någon sanning bakom hotet så länge folk tror att organisationen är an-

svarig. Hur hotat organisationens rykte/image är står i direkt proportion till vilken 

grad man kan hållas ansvarig för händelsen. Utifrån det här har Benoit konstruerat 

fem strategier för image repair med 12 underordnade strategier (Frandsen & Jo-
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hansen, 2007).  

De fem huvudstrategierna är: förnekande (denial), undvikande av ansvar 

(evading responsibility), förminskande av anstötligheten (reducing offensiveness) 

korrigerande handlingar (corrective action) och att visa sig förkorssad (mortificat-

ion). Till förnekande, undvikande av ansvar och förminskande av anstötligheten 

finns de tolv underordnade strategierna som är en form av topos, som den som ska 

försvara sig i en krissituation kan vända sig till för argument (Sellnow, 2013). 

Image repair-teorin har kritiserats för att behandla image och rykte som något en-

hetligt när det i själva verket är dynamiska fenomen som skapas i mottagarens hu-

vud, det går inte för en organisation att förutsätta att ryktet eller imagen som de 

projicerar kommer uppfattas på samma vis som de vill (Frandsen & Johansen, 

2007).  

3.3.2 Situational crisis communication theory  

Situational crisis communication theory (förkortas fortsättningsvis SCCT), är en 

teori utvecklad av Timothy Coombs. SCCT handlar om hur allmänheten uppfattar 

och uppskattar en organisation efter en kris. Syftet med teorin är att erbjuda en 

uppsättning av riktlinjer och strategier som en organisation kan använda sig av för 

att behålla ett bra rykte. Vilken strategi som väljs står i relation till vilken typ av 

kris organisationen befinner sig i. En nyckeldel av SCCT är till vilken grad intres-

senterna till en organisation anser att den kan hållas ansvarig för krissituationen. 

Om någon annan aktör eller faktor utlöste krisen snarare än organisationen själv 

krävs en annan svars-strategi än om organisationen skapat krisen (Sellnow, 2013). 

Precis som i Benoits teori har Coombs genom SCCT skapat en uppsättning av 

riktlinjer och svarsstrategier, båda teorierna utgår från antagandet att det är möjligt 

att identifiera olika svarsstrategier som kan hjälpa en organisation att försvara sitt 

rykte gentemot sina intressenter under en krissituation. Till skillnad från image 

repair-teorin som tar sin utgångspunkt från ett textperspektiv med Benoits fokus 

på retorik så är SCCT en teori där kontexten spelar en central roll. Coombs försö-

ker kontextualisera svarsstrategierna genom att sätta in dem i olika psykologiska, 

sociologiska och organisationskontexter, som kan användas som ett slags förkla-

rande ramverk (Frandsen & Johansen, 2007).  

Svarsstrategierna i SCCT är organiserade i fyra olika grupper: Förnekande 

strategier (Denial strategies) syftar till att ta bort kopplingen mellan organisation-
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en och krisen. Förminskande strategier (Diminishment strategies) syftar till att 

förminska till vilken grad organisationen kan hållas ansvarig för krisen. Återbyg-

gande strategier (Rebuilding strategies) syftar till att stärka organisationens rykte. 

Bolsterings strategies (ungefär: att stärka upp) kompletterar de övriga tre strategi-

erna genom att försöka skapa ett positivt samband mellan organisationen och dess 

intressenter (Sellnow, 2013). Valet av svarsstrategi grundas i organisationens tidi-

gare kriser, rykte och vilken typ av hot som finns mot organisationens rykte (Sell-

now, 2013).  

3.4 Kriskommunikation och digitala medier 

De interaktiva aspekterna som internet och sociala medie-plattformar har skapat 

nya områden och risker där kriser kan uppstå. Negativa kommentarer på en hem-

sida eller en dålig recension där konsumenter direkt kan nå ut till tusentals andra 

med sitt missnöje kan vara ett direkt hot mot en organisations rykte. Digitala me-

dier ger även organisationen fler kanaler att svara via, och kommunicera med sina 

intressenter under en och efter en kris (Coombs et al. 2016). Det möjliggör för or-

ganisationer att snabbt kunna svara på och informera kring kriser, men det innebär 

också att intressenter och allmänheten förväntar sig snabba och direkta svar. Digi-

tala medier har bidragit till allmänhetens orealistiska förväntningar på snabba svar 

vilket gör det svårare för kommunikatörer att hantera kriser (Coombs et al. 2016).  

Det kanske mest signifikanta avtrycket som digitala medier har gjort på 

kriskommunikationsteori är ett skifte från en organisations-centrerad till en mer 

intressent-centrerad syn på kriskommunikation. Både Benoits image repair-teori 

och Coombs SCCT fokuserar på organisationers rykte. Det är organisationens 

rykte som ska försvaras eller repareras vilket tyder på att organisationen står i mit-

ten för teorierna. Lyckad kriskommunikation definieras som att organisationen 

lyckas skydda sitt rykte. Digitala medier har gett intressenterna en mer engagerad 

och framträdande roll i krissituationer vilket skapat ett behov av ett skifte av fokus 

till intressenterna, missnöjda intressenter kan nu enkelt nå ut till varandra och all-

mänheten via sociala medier och bör inte ignoreras (Coombs et al. 2016).  
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3.5 Syntes 

Kriskommunikationsforskningen har följt de paradigm som funnits i kommunikat-

ionsforskningen de senaste 60 åren. Det har inneburit ett skifte från ett textoriente-

rat tillvägagångssätt till ett fokus på strategier och kontext. Benoits image repair-

teori tillhör det första paradigmet där sändaren (organisationen i kris och dess för-

svarsstrategier) står i fokus. SCCT tillhör det senare paradigmet, då det i större ut-

sträckning behandlar mottagarna (intressenterna) för kriskommunikationen och 

deras reaktioner på organisationens kommunikation (Frandsen & Johansen, 2017). 

Det finns en forskningslucka i fältet kriskommunikation. Forskningen och littera-

turen fokuserar nästan uteslutande på kommunikationen från organisationen i kris 

och dess intressenter och ignorerar således andra intressanta aspekter av kommu-

nikationen som sker i samband med en kris. I den här studien kommer fokus att 

vara på politiskt engagerade människor som via sociala medier kommunicerar un-

der en kris och således krävs ett annat angreppssätt än de som presenteras av 

Coombs och Benoit. Det kräver ett bredare begrepp av kriskommunikation som 

inte endast innefattar de krissvarsstrategier som organisationen i kris använder sig 

av. 
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4. Teori 
 

 

För att besvara frågeställningarna och analysera mobiliseringen av politiska nätak-

tivister online och deras kommunikation under fallet har jag valt ett antal teorier 

att applicera. För att avgränsa studiens omfång har jag valt att fokusera på de poli-

tiska aktivisternas kommunikation och inte alla röster i krisen. Begreppet clicktiv-

ism ger studien en term för mobiliseringen och en avgränsning bland rösterna i 

krisen. Teorin om filterbubblor appliceras för att analysera clicktivistiska proces-

ser ur ett större perspektiv och knyta an diskussionen till en samhällelig kontext. 

Frandsen och Johansens teori om den retoriska arenan ger studien en ingång till 

analysen via kriskommunikationsteori. De metodologiska och diskursiva 

aspekterna av Frandsen och Johansens teori kombineras med Faircloughs tredi-

mensionella modell för att utveckla en metodologisk och analytisk ingång till det 

empiriska materialet.   

4.1 Mobilisering av politiska nätaktivister  

Ett viktigt koncept för den här studien är mobilisering av nätaktivister i en kris. I 

fallet som ligger till grund för analysen i den här studien blev Bokmässans Fa-

cebooksida en plats där anhängare till olika politiska diskurser debatterade och 

kommunicerade kring krisen. Med politiska nätaktivister avser jag grupper av 

människor som är politiskt engagerade. De behöver inte vara medlemmar i något 

parti eller organisation utan är personer som reagerar på och engagerar sig i poli-

tiska frågor på olika nivåer. I den här studien appliceras begreppet clicktivism 

som innefattar en mobilisering av människor som går till gemensam aktion mot 

eller för en specifik händelse, organisation eller aktivitet.   

4.1.1 Aktivism & Clicktivism  

I issues management-forskning är aktivism ett återkommande begrepp. Aktivister 

är grupper som genom en gemensam ideologi eller ilska mot en viss företeelse, 

mobiliserar sig mot en specifik organisation, bransch eller politiker (Cornelissen, 

2014). Aktivister kan ses både som intressenter och icke-intressenter av en organi-

sation men deras handlingar kan oavsett påverka organisationens rykte och image. 

Det vanligaste sättet för en grupp aktivister att skada en organisations rykte är att 
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via media sprida uppmärksamhet om ett problem kopplat till organisationen. Ge-

nom media sprids budskapet till större delar av befolkningen och aktivisterna kan 

på så sätt engagera och mobilisera fler personer och grupper. Det finns otaliga ak-

tivistgrupper som engagerar sig i allt från globala frågor om miljön och mänskliga 

rättigheter, till lokala grupper som kämpar som motsätter sig byggandet av ett hus 

som blockerar sjöutsikten från deras villor.   

Aktivisternas aktiviteter sträcker sig från skrivandet och spridandet av pro-

testlistor och information till demonstrationer, bojkotter och mediakampanjer. Ak-

tiviteterna syftar till att hjälpa gruppen att öka medvetenheten om ett problem och 

påverka politiska beslutsfattare, organisationer och intressenter (Cornelissen, 

2014). Idag använder aktivister plattformar för sociala medier i stor uträckning för 

att nå ut med sin information, koordinera sig och framställa sig själva och sin poli-

tiska identitet (Svensson, Neumayer, Banfield-Mumb & Schlossbäck, 2012).  

Aktivism innefattar olika grader av deltagande och engagemang, från perso-

ner som är villiga att bryta lagen, exempelvis genom att läcka hemliga dokument 

eller olika former av civil olydnad, till så kallad ”clicktivism”. Det är en term som 

i enkelhet innebär olika typer av deltagandeprocesser på internet exempelvis ge-

nom att trycka på gilla-knappen, dela inlägg på sociala medier och skriva på pro-

testlistor online (Halupka, 2014). Politiskt engagemang på internet är tydligt fram-

trädanden och en för studien central aspekt av fallet med Bokmässan och Nya Ti-

der. Den här typen av aktivitet behöver inte nödvändigtvis beskrivas som aktivism 

i traditionell mening, utan kan även ses som ett sätt att uttrycka sin politiska iden-

titet i stil med att skriva på en protestlista eller bära en knapp med en partisymbol 

(Neumayer & Svensson, 2016).  

Halupka (2014) och Karpf (2010) tar båda upp problematiken med att när 

clicktivism (som ibland kallas för slacktivism) nämns i forskningssammanhang 

sker det oftast på ett nedsättande vis. En del forskare menar att clicktivism inte är 

riktigt politiskt engagemang och att det därför inte är en politisk handling. Bland 

de som ställer sig kritiska till clicktivism och som anser att clicktivism bara väck-

er uppmärksamhet i frågor under en kort tidsperiod kan Drumbl (2012) och Gam-

son & Sifry (2013) nämnas. Drumbl har utforskat clicktivism i samband med den 

uppmärksammade Kony-kampanjen och Gamson & Sifry hur #Ockupy-rörelsen 

använde sig av sociala medier. Kritikernas gemensamma slutsats är att clicktivism 

är ineffektivt och inte en legitim politisk handling. Detta på grund av dess korta 
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livslängd och att handlingen i sig innebär lite engagemang och små risker för den 

som utför handlingen (till skillnad från att delta i en demonstration eller dylikt). 

Jag argumenterar likt Halupka (2014) att clicktivism utvecklats hand i hand med 

teknologin och kommer att fortsätta med det i takt med att teknologin och digitala 

medier fortsätter att utvecklas. När komplexa handlingar som politiskt engage-

mang förenklas kommer det leda till en ökad popularitet för handlingar likt 

clicktivism. Kritikernas poäng är dock högst relevanta, inte minst då clicktivism 

kan användas av populistiska grupper för att legitimera sin politik.   

 Det finns ingen allmängiltig definition av clicktivism men det finns en del 

återkommande aspekter av vad fenomenet är och vad det inte är som bör nämnas. 

Clicktivism är inte en rad komplexa handlingar eller nödvändigtvis en varaktig 

politisk handling, det är snarare en reaktion på politiskt innehåll. Clicktivism sker 

sällan med uppsåt. En person anstränger sig sällan för att engagera sig i clicktiv-

ism, det används istället som ett svar eller reaktion på något personen läst eller 

sett på internet. Det betyder dock inte att clicktivism endast är spontana handling-

ar, individer eller grupper med en medveten politisk ställning eller ideologi kan 

engagera sig genom clicktivism i ett försöka att flytta fram sin agenda (Halupka, 

2014).  

Halupka (2014) har skapat en heuristik över clicktivism för att på så sätt 

skapa en förståelse för fenomenet som en unik form av politiskt deltagande on-

line. Halupka har identifierat sju dimensioner av clicktivism. Innan de sju dimens-

ionerna presenteras kommer jag att redogöra för två huvudbegrepp för Halupkas 

syn på clicktivism: orsak (the caue) och objekt (the object). Orsaken är de faktorer 

som får en individ att utföra en viss handling. Det är ett begrepp som på ett enkelt 

vis innefattar de komplexa influenser, maktordningar, medvetna och omedvetna 

förutfattade meningar och positioneringar som en individ har när de skapar inne-

håll online. De externa element som formar och skapar en handling kan ses an-

norlunda genom att se på dem som en utveckling ur eller engagerande med orsa-

ken. Orsaken fastställer vad som influerat en politisk handling online och skapar 

på så sätt en kontext och breddar vår förståelse för handlingen.  

Samma typ av handling online, exempelvis ett blogginlägg, kan framställas 

olika beroende på ideologisk tillhörighet och politiska preferenser hos individen 

och kommer även på så sätt få olika betydelse. Själva handlingen är densamma, 

men hur vi ser på handlingen och analyserar den förändras. På det viset förbises 
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ofta själva handlingen av andra diskussioner om ideologi och politik. Orsaken ger 

dock forskaren möjlighet att generalisera de här influenserna och dess signifikans 

för själva handlingen (Halupka, 2014).  Objektet innebär det innehåll som skapas i 

en onlinemiljö. Objektet kan vara ett inlägg på Twitter, en statusuppdatering på 

Facebook, en bild, en hemsida, en protestlista etc. Begreppet är inte låst till an-

vändar-genererat innehåll utan inbegriper alla delar av onlinemiljön. Precis som 

orsaken är objektet enligt Halupka (2014) användbart eftersom att det möjliggör 

för forskaren att separera den politiska aktiviteten online från sin kontext. Orsaken 

och objektet är sammankopplade, objekten skapas genom ett engagemang med or-

saken eftersom orsaken är den eller de faktorer som påverkar en individs beslut att 

agera. Sambandet mellan de två begreppen fungerar även på motsatt håll, objektet 

är ett virtuellt uttryck för en individs reflexiva positionering till orsaken och hur 

individer väljer att engagera sig (eller inte engagera sig) med ett objekt styrs också 

av orsaken (Halupka, 2014).    

Ett exempel är en statusuppdatering på Facebook. När en person skriver sta-

tusuppdateringen engagerar sig personen med orsaken. När statusuppdateringen är 

upplagd blir den ett objekt, ett virtuellt uttryck för orsaken. När andra personer 

sedan reagerar på statusuppdateringen (objektet) så använder sig de andra perso-

nerna orsaken som en analytisk utgångspunkt. Clicktivism är ett svar på (och en-

gagemang med) ett etablerat politiskt objekt.  Clicktivismen som handling innebär 

en individs initiala handlingar mot ett politiskt objekt. Det är inte orsaken utan ob-

jektet som individen handlar mot, men orsaken utgör själva grunden för den re-

flexiva handlingen. Vad som avgör om ett objekt är politiskt eller inte avgörs av 

dess kontext. När IKEA släppte sin katalog i Saudiarabien för några år sedan där 

man hade redigerat bort alla kvinnor blev det i Saudiarabien inte någon politisk 

debatt, däremot blev det en stor debatt i Sverige när det hela uppmärksammades i 

svensk media. Objektet är detsamma, men det är kontexten runt omkring som av-

gör om den är politisk. Det är därför viktigt när man analyserar clicktivism att 

vara medveten om den kontext som objektet för handlingen är placerad i. Det un-

derlättar identifikationen och analysen av clicktivism som en form av politiskt 

deltagande. Halupka (2014) har tagit fram sju utmärkande kännetecken för hand-

lingar som kan beskrivas som clicktivism för att särskilja fenomenet från andra 

typer av politiskt deltagande i virtuella miljöer. Följande karaktärsdrag är vanligt 

förekommande för en handling som kan beskrivas som clicktivism:  
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• Den sker online. Clicktivism sker alltid i någon typ av digital miljö.  

• Det är en impulsiv handling. Clicktivism är ett improviserat svar på ett poli-

tiskt objekt. Även om den kan ske efter en stunds betänkande så karaktäriseras 

clicktivism av spontanitet. 

• Den kräver inga speciella kunskaper. Clicktivism kräver endast att indivi-

den som utför handlingen kan navigera sig i, och interagera med en digital 

miljö. 

• Den är obunden. Handlingar som är clicktivistiska kräver inget fortsatt enga-

gemang med en kampanj eller liknande efter själva handlingen.  

• Den är enkel att efterlikna. Clicktivismen bygger på att handlingen ska vara 

så pass enkel att utföra att den kan reproduceras av allmänheten.  

• Den engagerar ett politiskt objekt. Clicktivism, som tidigare nämnts, är en 

reaktion på ett politiskt objekt.  

• Det är en utförd handling. Clicktivism är handlingen som en individ utför. 

Därför är handlingen i sig fristående från kampanjer som handlingen stödjer 

och politiska ideologier.   

 

De sju kännetecknen hjälper oss att urskilja clicktivism från andra former av poli-

tisk aktivism online och visar på fenomenets samhörighet med förändringar som 

digitaliseringen har skapat vad gäller politiskt deltagande och engagemang. Det 

som verkligen särskiljer clicktivismen från andra typer av politiskt engagemang 

online i är relationen mellan orsaken, objektet och engagemanget mellan dem 

(Halupka, 2014).  

Clicktivism som begrepp lämpar sig väl för studien eftersom att det sam-

manfattar och avgränsar kommunikationen på Bokmässans Facebooksida som ut-

gör stora delar av det empiriska materialet. Halupkas (2014) sju kännetecken ger 

uppsatsen möjligheten att identifiera och kategorisera clicktivistisk aktivitet. Det 

ger studien potential att utforska hur mobiliseringen av politiskt engagerade män-

niskor i krisen sker, hur de kommunicerar, och hur de genom språket framställer 

krisen.    
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4.2 Filterbubblor  

Den danske filosofen Vincent Hendricks (2014, 8 januari) argumenterar för att 

människan hamnar i olika bubblor genom sin aktivitet på sociala medier. Inform-

ationen vi tar del av genom sociala medier skräddarsys med hjälp av algoritmer 

baserat på vad vi tidigare gillat, delat och interagerat med. Det här leder till att vi 

lever i så kallade ”filterbubblor”, där andra åsikter än de egna filtreras bort och 

våra ställningstaganden och åsikter sällan utmanas av andra alternativ. Om vi end-

ast följer och interagerar med likasinnade på sociala medier kommer vi oundvikli-

gen hamna i en bubbla där motargument och andra åsikter inte existerar 

(Hendricks, 2014, 13 augusti). Teorin om filterbubblor har relevans för den här 

studien eftersom att fenomenet är applicerbart när man försöker förklara hur vissa 

grupper av clicktivister mobiliserar. Teorins bredd gör den också applicerbar när 

man kopplar fallet med Bokmässan och Nya Tider till en större samhällelig kon-

text.   

Att vi omger oss av likasinnade innebär även att våra beslut och åsikter in-

flueras av de människor som lever i samma bubbla. Det måste inte nödvändigtvis 

vara negativt, beslutsfattande i en likasinnad grupp kan innebära att bättre och mer 

effektiva beslut tas, men det kan även innebära en form av flockbeteende där man 

helt enkelt utan vidare reflektion följer andras åsikter och beslut. Muchnik, Aral & 

Taylor (2013) har genomfört en studie av ett internetforum där man använder sig 

av ett betygsystem där användarna kan rösta upp och ner inlägg. I experimentet 

riggade forskarna vissa kommentarer och inlägg så att de automatiskt fick en upp-

röst, vilket resulterade i en 32 % högre sannolikhet att få en till upp-röst än inlägg 

som givits en initial negativ röst eller ingen röst alls. Om ett inlägg på sociala me-

dier redan fått positiv respons (eller negativ), så ökar chanserna för att andra ska 

tycka likadant (Hendricks, 2013, 18 december).  

Problemet med att befinna sig i en bubbla med likasinnade är att det bidrar 

till en polarisering i samhället där mer extrema åsikter föds. När vi omger oss av 

människor som tycker likadant blir det ingen debatt, istället blir vi bara mer och 

mer överens med varandra genom att diskutera frågorna som vi tycker likadant i. 

Det leder till att mer extrema åsikter tar form (Hendricks, 2014, 13 augusti). Soci-

ala medier har gett mänskligheten möjligheten att kommunicera med varandra, 

med makthavare och företag. Med betyg- och recensionssystem och öppna forum 
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har allmänheten ett allt större inflytande över marknaden och möjligheterna att 

påverka politiken. Den nya teknologin medför även en ny form av problematik. 

Teknologin kringgår traditionella och långsammare gatekeepers vars uppgift är att 

kontrollera vad som är sant i ett informationsflöde, exempelvis media (Sellnow, 

2013). Att människor istället förlitar sig på sociala plattformar ökar sannolikheten 

för att falsk information sprids, medvetet eller omedvetet (Hansen et al., 2013). 

Det kan, enligt Hendricks (2013, 18 december), leda till vad han kallar ”the post-

factual democracy”. I ett sådant samhälle fyller populistiska och opportunistiska 

narrativ samma funktion som fakta tidigare gjort.  

Boutyline & Willer (2011) har byggt vidare på tidigare forskning som visat 

att människor med åsikter långt till vänster och höger i större utsträckning omger 

sig av likasinnade än människor vars åsikter är närmre mitten på en vänster-

högerskala. Deras undersökning av amerikaners aktivitet på Twitter visar att kon-

servativa och människor som ideologiskt står långt till höger i större utsträckning 

är anslutna till varandra på mikrobloggen (genom att följa varandra och följa 

samma konton tillhörande politiker, tankesmedjor etc.). Enligt Boutytline & Will-

ler (2011) innebär den här asymmetrin i människors nätverk viktiga skillnader i 

till vilken grad man utsätts för politisk information samt hur lyckosamma man kan 

bli när man mobiliserar för kollektiva handlingar. När det redan existerar ett nät-

verk mellan likasinnade människor är det enklare för människor att utan koordine-

ring engagera sig i frågor och debatter de ser online. Detta eftersom de i sina flö-

den ser vad personerna som de följer har kommenterat eller gillat.  

Teorin om filterbubblor är intressant för den här studien eftersom att den ger 

en förklaring till mobiliseringen av clicktivister i krisen och de bakomliggande 

processerna till fenomenet. Teorin har kritiserats på en rad relevanta vis. Begrep-

pet används ofta felaktigt och medieforskaren Peter Dahlgren vid Göteborgs Uni-

versitet kritiserar teorin om filterbubblor utifrån en rad punkter bland annat att; 

polarisering inte uppstod i och med sociala medier och att filterbubblor och 

ekokammares påverkan överdrivs (Peter Dahlgren, 2016, 14 november). Dahl-

grens poäng är också att det finns många andra faktorer än sociala medier som bi-

drar till polarisering men att filterbubblor har stor förstärkande effekt på befintlig 

polarisering.   
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4.3 Den retoriska arenan 

The rhetorical arena: Multi-vocal approach är en kriskommunikationsteori som 

tagits fram av de danska akademikerna Finn Frandsen och Winni Johansen. Teo-

rin presenterade för första gången 2007. Frandsen & Johansen (2007) lyfter fram 

kritik mot både Coombs och Benoits modeller, de menar att modellerna inte beak-

tar komplexiteten och dynamiken som karaktäriserar kriser i tillräckligt stor ut-

sträckning. SCCT är en starkt kontextbaserad modell med fokus på relationen 

(och tidigare relationer) mellan organisationen och dess intressenter. Benoits 

image-repair teori å andra sidan är tydligt text-orienterad, modellen fokuserar i 

stor utsträckning på hur organisationer skapar sina meddelanden när dess rykte är 

hotat. Frandsen och Johansens teori är utvecklad ur både Benoit och Coombs teo-

rier men har även inkluderat komplexitet och dynamik på ett sätt som berör både 

text och kontext. Frandsen & Johansens (2017) teori är ett försök att konfrontera 

den kritik som de identifierat mot tidigare kriskommunikationsforskning. Som ti-

digare nämnts är forskning inom området organisationscentrerad och fokuserar i 

stor utsträckning på krissvarsstrategier. Vidare menar Frandsen & Johansen att 

kriskommunikations forskning behandlar kriskommunikation som en process mel-

lan en avsändare (organisationen i kris) och en mottagare (organisationens intres-

senter) vilket skapar en förenklad syn på kriskommunikation. Det finns undantag 

från kritiken, men då handlar det om enskilda fall. Överlag menar Frandsen & Jo-

hansen (2017) att kritiken är välgrundad i hur forskningsfältet ser ut. 

Utgångspunkten i Rhetorical arena-teorin (förkortas fortsättningsvis RAT) 

är att när en kris sker kommer många aktörer (röster) att börja kommunicera på en 

rad olika vis. Bland de vanligaste rösterna som kommunicerar under en kris är ny-

hetsmedia, konsumenter, medborgare, PR-experter, politiker, branschorganisat-

ioner, anställda och ledningen i organisationen som befinner sig i krisen (Frandsen 

& Johansen, 2017). Alla röster i den retoriska arenan är inte intressenter, vissa kan 

ha direkta intressen i organisationen i kris medan andra tredjepartsaktörer styrs av 

sina agendor och kan ha intresse av krisen som sådan men inte i organisationen i 

kris. Syftet med RAT är att studera den kommunikativa komplexiteten som karak-

täriserar organisationskriser och att identifiera, beskriva och förklara de olika 

mönster som existerar inom kommunikationsprocesserna som sker i den retoriska 

arenan.  
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Frandsen och Johansen beskriver RAT som en uppsättning idéer om den so-

ciala plats (arena) som öppnas upp när en kris sker. Varje gång det sker en kom-

munikativprocess som kan tolkas som ett ingripande eller bidragande till krisen, 

blir det en del av den retoriska arenan. Rösterna som kommunicerar i arenan gör 

det på en rad olika vis. Visa av rösterna kommunicerar med varandra, andra mot 

varandra, ytterligare andra kommunicerar om varandra. Förhållandet mellan rös-

terna är sällan jämbördigt. Olika typer av kapital: ekonomiskt, politiskt, socialt 

och symboliskt samt tillgång till media och hur aktörerna är placerade i offentlig-

heten påverkar aktörernas inbördes förhållanden (Frandsen & Johansen, 2017). 

Arenamodellen i RAT utgår från två integrerade perspektiv: Ett makro- och ett 

mikroperspektiv. Makroperspektivet fokuserar på samtliga röster och alla kom-

munikativa processer som sker i arenan under en kris. Figur 1 nedan är en visuali-

sering av makroperspektivet och visar komplexiteten där olika aktörer kommuni-

cerar i arenan.  

 
Figur 1. RAT: Makroperspektiv (baserat på Frandsen & Johansen, 2017, s. 

148)  

 

Makroperspektivet ger forskaren en analytisk översikt av mönster i interaktioner-

na mellan arenans olika röster. Mikroperspektivet visar vad som karaktäriserar de 
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olika enskilda kommunikativa processerna i form av fyra parametrar: kontext, 

media, genre och text (Frandsen & Johansen, 2017). Förutom de fyra parametrar-

na innehåller mikroperspektivet av RAT även tre element: kriskommunikation, 

sändare och mottagare. Frandsen & Johansen (2017) anser att kommunikation 

dels består av en produkt (själva meddelandet som kommuniceras), dels en pro-

cess som leder fram till produkten. Med kriskommunikation avses de komplexa 

kommunikativa processerna som utvecklas före, under och efter en kris. Kris-

kommunikation inkluderar även hur olika aktörer, kontexter och diskurser (vilket 

manifesterar sig i genren och texter) är relaterade till varandra. Med sändare och 

mottagare avses inte endast de röster som hör till organisationen i kris utan även 

andra aktörer som kan finnas i den retoriska arenan och som kan ses i makroper-

spektivet. Rösterna gör olika tolkningar (och misstolkningar) av vad som sker runt 

dem. Varje kommunikativ process i den retoriska arenan medieras via de fyra ti-

digare nämnda parametrarna. Det innebär att de kommunikativa processerna i 

arenan styrs av valen som rösterna gör i relation till de fyra parametrarna. De här 

valen påverkar hur skapandet och mottagandet av kriskommunikationen bland 

arenans röster ser ut. 

 
Figur 2. RAT: Mikroperspektivet (baserat på Frandsen & Johansen, 2017, s. 

150) 
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Med kontext avses de inre (psykologiska) och yttre (sociologiska) kontexter som 

filtrerar de kommunikativa processerna i den retoriska arenan. I de inre kontexter-

na ingår de kognitiva processer som får människor att göra sin omvärld begriplig, 

de avgör hur man ser på, tolkar och förstår kriser och deras konsekvenser och or-

saker. De yttre kontexterna handlar om kulturella, nationella, och organisations-

kontexter (Frandsen & Johansen, 2017). En tredje typ av kontext är situationskon-

text, en kris uppstår och utvecklas vid en specifik tidpunkt men situationen är väx-

lande. När man studerar kommunikativa processer i den retoriska arenan är det 

viktigt att veta hur situationen såg ut vid den specifika tidpunkten för processen.   

Media avser en specifik del av de kommunikativa processerna, det är media 

som ”bär” meddelanden i den retoriska arenan. Media innefattar det talade och 

skrivna språket men även en människas kropp kan definieras som media liksom 

sociala medier, tidningar, böcker, mobiltelefoner etc. Med media avses alltså inte 

en specifik aktör i form av en nyhets- eller annan typ av mediaorganisation. 

Kommunikationen måste anpassa sig till valet av media. Exempelvis kan en orga-

nisation få sagt mer via ett pressmeddelande än via ett Twitter-inlägg på 140 teck-

en.  

Den tredje parametern är genre. Med genre menas en grupp av texter som 

delar samma kommunikativa syfte, och som även har liknande karaktärsdrag gäl-

lande meddelandestrategi. Ett exempel på en vanlig genre i kriskommunikation är 

pressmeddelanden. Andra genrer som kan studeras i den retoriska arenan är upp-

dateringar på olika sociala medier, nyhetsartiklar etc. (Frandsen & Johansen, 

2017). Avslutningsvis är den sista parametern text. Text är produkten av en kom-

munikativ process, alltså själva meddelandet. Texten innefattar de retoriska stra-

tegier som används och utrycks och är resultatet av avsändarens beslut av val av 

ord, bilder, handlingar etc. Textparametern påverkas i stor utsträckning av de öv-

riga tre parametrarna, eftersom att språket förändras efter hur situationen ser ut.  

4.3.1 RAT-modellen som analytiskt verktyg 

RAT-modellen ger studien ett ramverk för förståelsen av kriskommunikationens 

komplexitet och dynamik. Modellens största styrka är att den ger studien möjlig-

heten att undvika det organisationscentrerade utgångsläge som karaktäriserar kris-

kommunikationsforskningen. För den här studien är det nödvändigt eftersom att 

fokus i första hand inte kommer vara på Bokmässans agerande utan andra 
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aspekter av den retoriska arenan. RAT innehåller en viss grad av metodologi som 

behöver förtydligas och utvecklas för att ge uppsatsen ett användbart analytiskt 

verktyg. Jag har i den här uppsatsen utvecklat mitt analytiska tillvägagångssätt uti-

från de diskursiva aspekter som mikroperspektivet bygger på. I kapitel 4.4 kom-

mer jag presentera Faircloughs kritiska diskursanalys och hur den kan kopplas till 

Frandsen och Johansens arena-modell för att tillsammans utgöra ett användbart 

analytiskt verktyg.  

4.4 Diskursanalys 

Mikroperspektivet i RAT-modellen bygger i stor utsträckning på diskursanaly-

tiska antaganden. Diskursanalysen utgår från att människans sätt att prata inte 

neuralt reflekterar världen och sociala relationer, utan att det är via språket som vi 

konstruerar och förändrar dem. Diskurser kan ses som olika sätt att förstå och tala 

om världen, eller en viss aspekt av den (Jørgensen & Phillips, 2002). På grund av 

uppsatsens begränsande omfattning kommer jag att fokusera på Norman Fair-

cloughs kritiska diskursanalys (förkortas hädanefter CDA). En viktig del av Fair-

cloughs teori är synen på diskurser som en form av social praktik som reproduce-

rar och förändrar identiteter, kunskap, sociala relationer och maktrelationer. Sam-

tidigt formas diskurser av andra sociala praktiker och strukturer. Diskurser är 

alltså i Faircloughs mening både konstitutiva och konstituerade, diskurser som en 

social praktik är i ett dialektiskt förhållande med andra sociala dimensioner. Fair-

cloughs fokus på språket och hur människan via språket konstruerar olika former 

av diskurser och betydelsesystem lämpar sig väl för att studera kommunikationen 

i den retoriska arenan. Kriser skapar utrymme för en sorts tävlande mellan olika 

narrativ som beskriver krisens natur och dess orsaker och hur den kan lösas (Fair-

clough & Fairclough, 2012).  

4.4.1 Faircloughs tredimensionella modell  

Kommunikationen i den retoriska arenan kommer att undersökas med utgångs-

punkt i Faircloughs tredimensionella modell. Enligt modellen är språkanvändning 

en kommunikativ händelse som består av tre dimensioner: text (skrivet språk, tal, 

bilder eller en kombination), diskursiv praktik (produktion och konsumtion av 

texter) samt social praktik (språkanvändningen sker inom ramen för en verksam-
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het). Modellen är framtagen som ett analytiskt ramverk för empirisk forskning på 

kommunikation och samhälle (Jørgensen & Phillips, 2002). 

 
Figur 3. Faircloughs tredimensionella modell (baserad på Jørgensen & 

Phillips, 2002, s. 68)  

 

Analysen fokuserar på alla tre dimensioner. De lingvistiska aspekterna av en text, 

alltså vad texten uttrycker i form av ord och textens substans. Samspelet mellan 

talare, metaforer, ordval och grammatik är några av de aspekter i en text som kan 

analyseras. I nästa nivå analyseras processer relaterade till hur människor produ-

cerar och konsumerar text (länken mellan texten och den sociala praktiken) och 

sökandet efter kunskap och förståelse. Slutligen analyseras den bredare sociala 

praktiken till vilken den kommunikativa händelsen tillhör (Jørgensen & Phillips, 

2002).  

Ett centralt begrepp i CDA är diskursordning, vilket åsyftar ett antal diskur-

ser som kämpar mot varandra inom samma domän. Diskursordningen är konfigu-

rationen av alla de diskurstyper som existerar inom en social institution eller fält 

(Jørgensen & Phillips, 2002). I diskursordningen finns de diskursiva praktikerna 

genom vilka texter produceras, konsumeras och tolkas. Ett exempel kan vara en 

högstadieskolas diskursordning, i den finns flertalet diskursiva praktiker som lä-

rarnas föreläsningar, studievägledarens möten med eleverna, det informella språ-
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ket i lärarrummet etc. I varje diskursiv praktik (alltså i produktionen och konsumt-

ionen av text) används diskurstyper (diskurser och genrer) på specifika sätt.   

Analysen av diskursiva praktiker fokuserar på hur författaren av en text 

bygger sin text på redan existerande diskurser och genrer (Jørgensen & Phillips, 

2002). I själva analysen är det inte diskurser i sig som är av intresse, istället är det 

snarare det dialektiska förhållandet mellan diskurser och andra externa händelser 

och komponenter som studeras samt de interna relationerna i olika diskurser. In-

tertextualitet är ett begrepp som används som en ingång till produktionstemat i 

den diskursiva praktiken, det handlar om hur texter är relaterade till varandra och 

hur en text bygger på diskurser och element från andra texter. Ett exempel kan 

vara hur en nyhet om en vetenskaplig upptäckt sprider sig via olika medier men 

delar av den ursprungliga texten (en vetenskaplig rapport) lever kvar i de nya tex-

terna, dock omtolkade av media och medias diskurser.  

I kritisk diskursanalys antas att de diskursiva praktikerna skapar och repro-

ducerar ojämna maktrelationer mellan olika sociala grupper. Effekterna av att de 

diskursiva praktikerna skapar och reproducerar de här maktrelationerna kan för-

stås som ideologiska effekter. Således måste en forskare som använder sig av 

CDA både studera de diskursiva praktikerna som bidrar till representationen av 

världen, samt rollen som de diskursiva praktikerna har i främjandet av en viss 

social grupps intressen. Kritisk diskursanalys är alltså kritisk i den mening att den 

syftar till att avslöja den roll som diskursiva praktiker har i att upprätthålla den so-

ciala världen. Fairclough använder Antonio Gramscis hegemonibegrepp, att de 

härskande klasserna i samhället definierar vad som är normalt i ett samhälle, inte 

enbart genom att ha makten över politiken utan även kulturen. Genom denna he-

gemoni kan de härskande kontrollera andra klasser via idéer och diskurser är hur 

man bör uppfatta världen.  

Det pågår således en ständig kamp i samhället mellan klasserna om både 

den kulturella och den materiella makten. Huvudsyftet med CDA är att genomföra 

en form av förklarande kritik, som försöker ge tolkningar och klarlägga det soci-

ala livet. Maktrelationer handlar om ideologi som Fairclough definierar som ”be-

tydelse i maktens tjänst” (Fairclough, 2003). I CDA ser man även på vad som inte 

sägs i en text, vad som antas som en verklighet för att på så sätt kunna avslöja den 

bakomliggande ideologin.  
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4.5 Teoretisk reflektion  

I den här studien kommer RAT-modellen och CDA att användas tillsammans i 

analysen av det empiriska materialet. RAT-modellens makroperspektiv är ett an-

vändbart verktyg för att kartlägga vilka som kommunicerar i den retoriska arenan 

och vad de kommunicerar om. Mikroperspektivet och dess komponenter har i stor 

utsträckning inspirerats av diskursteorier. De två parametrarna genre och text har 

en betydande roll för analysen av fallet med Bokmässan eftersom att de har ett di-

rekt fokus på de diskursiva aspekterna av kriskommunikation.  

Vidare så påverkas text av de övriga parametrarna eftersom språkanvänd-

ning förändras beroende på situation (sammanhang, kulturell kontext etc.). För 

studien innebär detta att text och genre kommer fungera som en form av länk mel-

lan RAT-modellen och den kritiska diskursanalysen. Länken möjliggörs eftersom 

att CDA har ett fokus på att beskriva och tolka språkanvändning och diskurser i 

termer av diskursiva och sociala praktiker, där även kontext- och genrefaktorerna 

av RAT-modellens mikroperspektiv är relevanta. Media, som bär meddelandet, 

kan ses som en länk mellan texten och den diskursiva praktiken. RAT-modellens 

diskursiva aspekter får via Faircloughs modell en mer metodologisk ansats för att 

beskriva och förklara kommunikationen i den retoriska arenan. Genom att se till 

intertextualiteten kan diskurserna i den retoriska arenan kopplas till den större so-

ciala praktiken och visa vad de eventuellt reflekterar för problematik i en samhäl-

lelig kontext. En mer utförlig diskussion av det analytiska tillvägagångssättet 

kommer att presenteras och diskuteras i metodkapitlet.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva, förklara, tolka och problematisera hur 

politiska nätaktivister mobiliserar och via kommunikation i den retoriska arenan 

skapar olika föreställningar om en organisationskris. Teorierna i studien har valts 

för att ge ett teoretiskt ramverk och ett analytiskt verktyg för att kunna uppfylla 

studiens syfte. RAT och CDA ger ett analytiskt och metodologiskt verktyg som 

kartlägger och synliggör den kommunikation som sker. Samtidigt ger de en in-

gång för analysen till en större samhällelig kontext. Clicktivismen fungerar som 

ett förklarande och avgränsande begrepp för mobiliseringen av politiska nätakti-

vister i den retoriska arenan.  

Teorin om filterbubblor bidrar med att ge en förklaring kring clicktivismens 

processer och dynamiker samt bidrar när analysen vidgas till en samhällelig kon-
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text. Konsekvenserna av teorivalet är ett teoretiskt ramverk med goda möjligheter 

att söka djupare förståelse för Bokmässans kris, clicktivisternas mobilisering och 

deras föreställningar av densamma. Samtidigt finns det andra aspekter av Bok-

mässans kris som inte kommer att tas upp och diskuteras och som heller inte de 

valda teorierna hade varit applicerbara på. Således riskerar studien att för praktise-

rande kommunikatör framstå som ofullständig, då det är många andra röster som 

också hade varit både relevanta och intressanta att studera. Dock lämpar sig teori-

erna för att studera fenomenet om hur politiska nätaktivister framställer en organi-

sationskris vilket kan resultera i ökad förståelse och kunskap som är relevant för 

kommunikatörer.   

RAT och clicktivism är relativt nya teorier och kan kritiseras utifrån ett par 

punkter. Frandsen & Johansens RAT-teori är snarare ett ramverk än en teori i ter-

mer av ett analytiskt verktyg som kan appliceras på empirisk data för att testa en 

hypotes. Det innebär att teorin för praktiserande kommunikatörer är av begränsad 

användningsbarhet. Makroperspektivet kan i en initial fas av en kris användas för 

att kartlägga vilka som engagerar sig i krisen och vad de kommunicerar om. 

Mikroperspektivet lämpar sig bäst för att i efterhand analysera utgången av kris-

kommunikationen, till skillnad från Coombs och Benoits vars teorier erbjuder 

handfasta tips till organisationer i kris i form av krissvarsstrategier. RAT-

modellens främsta styrka är att den erbjuder en överblick av komplexiteten i en 

kris och att modellen kringgår den organisationscentrerade syn som karaktäriserar 

kriskommunikationsforskningen. Frandsen och Johansen har ”plockat russinen ur 

kakan” i Coombs och Benoits teorier och på så sätt behållit det text- och kontext-

perspektiv som utgör styrkor i de båda teorierna. Både RAT-modellen och 

clicktivismen utgår från en sändar-mottagare syn på kommunikation, clicktiv-

ismen suddar samtidigt ut gränsen mellan sändare och mottagare. En clicktivistisk 

handling innebär att agera både som mottagare och avsändare, vilket i RAT:s tyd-

liga sändar-mottagare perspektiv kan bli diffust. Kritiken mot clicktivismen och 

teorin om filterbubblor har redan adresserats men det är viktigt att poängtera att 

det är omstridda begrepp, men som bidrar till studien med såväl applicerbara be-

grepp och teoretiska förklaringar till komplexa processer. 
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5. Metod 
 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Ontologin av samhället är annorlunda från ontologin i naturen. Den här studien 

ämnar undersöka en organisationskris, organisationskriser och organisationer är 

sociala konstruktioner och inte ett naturligt förekommande fenomen (Frandsen & 

Johansen, 2017). Således utgår studien från den ontologiska tanken att världen är 

konstruerad. Den epistemologiska utgångspunkten för studien socialkonstruktiv-

istisk. Det innebär att det är människan som konstruerar verkligheten. Man utgår 

från att det inte finns någon objektiv sanning, utan det är människan som konstru-

erar verkligheten som hon lever i. Att det inte finns någon objektiv sanning inne-

bär att verkligheten inte heller är direkt nåbar, den kan däremot undersökas och 

studeras genom de språkliga konstruktioner som människan använder (Jørgensen 

& Phillips, 2002). 

Angreppsättet för uppsatsen är diskursivt. En utgångspunkt för diskursana-

lysen är synen på att människans sätt att tala och uttrycka sig inte naturligt speglar 

omvärlden, identiteter och sociala relationer neutralt utan det är via språket som 

människan skapar och förstår världen (Jørgensen & Phillips, 2002). Konsekven-

sen av den vetenskapliga utgångspunkten är att kriskommunikation är något som 

konstrueras och skapas av de människor som kommunicerar om krisen. Studien 

undersöker hur människor kommunicerar och de diskurser som existerar i fallet 

och därför har studien en kvalitativ ansats. Eftersom social konstruktivismen för-

kastar tanken om en objektiv verklighet betyder givetvis det att även forskarens 

syn på världen och sin egen forskning formas av den konstruerade verklighet som 

han eller hon lever i. Det innebär att jag måste beakta mitt eget tänkande och mina 

tolkningar, diskurser, värderingar och normer med kritiska ögon. Metatänkande är 

ett centralt begrepp i det reflexiva förhållningssättet, det innebär tänkande om tän-

kande eller tolkningar av tolkningar (Falkheimer & Heide, 2014).  

5.1.1 Klargörande av författarens position    
 
I kritisk diskursanalys anses det viktigt att forskaren klargör sin egen position till 

studieobjektet eftersom att forskaren bidrar till att reproducera diskurser. Jag har 
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tidigare studerat och skrivit en kandidatuppsats om hur det högerextrema partiet 

Jobbik i Ungern och hur de argumenterar. Det innebär att jag är väl insatt i många 

av de ideologiska uttryck och idéer som jag kommer i kontakt med när jag stude-

rar hur Nya Tiders anhängare producerar text. Det kan ses som en fördel att vara 

väl insatt i studieobjektet, eftersom att texternas innebörd då redan är förstådd. 

Risken är dock att jag tar det underförstådda och outsagda för givet och därför inte 

genomför analysen på ett korrekt vis.  

5.2 Fallstudier inom kriskommunikation  

En fallstudie kan definieras som en studie som undersöker ett samtida fenomen i 

verkliga livet (Yin, 1994). Fallstudier är en form av forskningsstrategi snarare än 

en metodologi för att samla in forskningsdata. Däremot kan flertalet kvalitativa 

och kvantitativa forskningsmetoder användas i samband med fallstudier (Coombs 

& Holladay, 2010). Enligt Merriam & Nilsson (1994) används fallstudier för att 

skaffa sig djupare kunskaper om en viss situation och hur de inblandade männi-

skorna uppfattat och tolkat denna, i det här fallet Bokmässans kris under hösten 

2016. Fallstudier har varit en framträdande forskningsform i kriskommunikation. 

En anledning till att fallstudier är populärt inom kriskommunikationen är att det är 

ett forskningsfält som i mångt och mycket syftar till att vara av praktisk använd-

ning för kommunikatörer och fallstudier hjälper till att kontextualisera olika typer 

kriser i verkliga scenarion (Coombs & Holladay, 2010). Forskarna Seon-Kyong 

An och I-Huei Cheng har studerat kriskommunikationsforskning som publicerats i 

PR-tidskrifter mellan 1975 och 2006 för att hitta generella trender inom forsk-

ningsfältet. Resultaten som publicerats i Coombs & Holladay (2010) visar att 51.4 

procent av de publicerade studierna är fallstudier. Fördelarna med fallstudier är att 

kriser ofta är bundna till specifika situationer och händelser, och fallstudier erbju-

der ett mer direkt och kontextuellt vis att undersöka kriser på. An och Chengs 

forskning visar också på en problematik med fallstudierna. Majoriteten av de pub-

licerade fallstudierna saknade forskningsfrågor eller en hypotes baserad på teori. 

Flertalet saknade dessutom ett separat kapitel för metodologi som förklarade fors-

karens tillvägagångsätt (Coombs & Holladay, 2010).  
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5.3 Urval  

I en kvalitativ fallstudie är ett icke-sannolikhetsurval det vanligaste. Det innebär 

att det bland urvalet av empiriskt material inte finns något specifikt sätt att be-

räkna sannolikheten för att alla de enskilda elementen ska komma med i urvalet. 

Således finns ingen försäkran om att varje element har chans att inkluderas. Det 

följer sig naturligt med en sådan urvalsstrategi att urvalet också är målinriktat eller 

ändamålsenligt vilket är baserat på att studien syftar till att upptäcka, förstå och få 

insikt om forskningsobjektet (Merriam & Nilsson, 1994).  För att kunna svara på 

studiens frågeställningar och undersöka mobiliseringen av clicktivister och kom-

munikationen i den retoriska arenan har jag samlat in kommentarer från Bokmäs-

sans Facebooksida.  

Valet att analysera kommentarerna som på Facebooksidan blev naturligt ef-

tersom att det är det sociala nätverk som Bokmässan använder flitigast och där 

mycket av allmänhetens kommunikation samlades. Vidare så låter Facebook an-

vändarna att kommentera på inlägg och på varandras kommentarer. Jag kan på så 

vis följa längre debatter och diskussioner som uppstår mellan personer, samt 

kommunikation som riktar sig direkt mot Bokmässan som organisation. Dessutom 

har inte Facebook några begränsningar vad gäller längd på texter som publiceras, 

till skillnad från Twitter, vilket låter användarna uttrycka sig mer utförligt. Ur ett 

forskningsetiskt perspektiv kan insamlandet av privatpersoners kommunikation 

ifrågasättas. Jag argumenterar dock för att Facebook är ett öppet nätverk och att 

de som kommenterat på Bokmässans sida är väl medvetna om det. Jag publicerar 

inte heller namn på användarna, utan endast citat ur deras texter.  

Sammanlagt samlades manuellt 1459 kommentarer in (och kommentarer på 

kommentarer) från åtta poster som Bokmässan gjorde på sin Facebooksida mellan 

16 augusti och 6 september 2016. Två poster under samma period sållades bort ef-

tersom att de inte innehöll kommentarer som var relevanta för studien. Valet av 

datum följer krisens utveckling från dagen innan allmänheten fick kännedom om 

Nya Tiders medverkan till några dagar efter att det slutgiltiga beslutet kom att 

Nya Tider skulle få medverka. Debatten om Bokmässan och Nya Tider återupp-

togs under våren 2017. För att avgränsa studiens omfattning har de nya uppgifter-

na inte tagits med. Av de åtta posterna är det bara en som direkt adresserar frågan 

om Nya Tiders medverkan, det är ett inlägg från 24 augusti där Bokmässan infor-
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merar hur det ställer sig till Nya Tiders medverkan och temat yttrandefrihet. De 

övriga posterna består av inlägg från organisationen om nyheter och uppdateringar 

inför Bokmässan. I termer av clicktivism blir även de här uppdateringarna etable-

rade politiska objekt på grund av kontexten; att organisationen är i en kris som är 

politiskt laddad. Trots att inläggen inte i sig handlar om krisen och organisation-

ens beteende är kommentarerna nästan uteslutande om Bokmässans agerande mot 

Nya Tider, vilket gör att kommentarerna på posterna blir relevanta att studera som 

reaktioner på ett politiskt objekt.  

Det finns flera identifierbara problem med urvalet. Urvalet täcker inte allt 

som kommuniceras i den retoriska arenan, vilket i princip är en omöjlighet att 

uppnå eftersom att all kommunikation som sker inte går att samla in och kart-

lägga. Som tidigare nämnts anser Frandsen & Johansen (2017) att forskare i kris-

kommunikationsfältets främsta uppgift är att beskriva och förklara de många rös-

ter som existerar i den retoriska arenan. Således är urvalet lämpligt eftersom det 

undersöker och beskriver röster i den retoriska arenan som sällan undersöks i 

kriskommunikationsforskning. Därför bedöms urvalet som tillräckligt för att 

kunna ge tillräckligt med empiriskt material för en analys som kan generera dis-

kussioner och kunskap kring uppsatsens frågeställningar.  

5.4 Analytiskt tillvägagångssätt  

Efter insamlandet av det empiriska materialet genomfördes en pilotstudie genom 

abduktiv kodning. Det innebär att jag har haft kategorier att dela in det empiriska 

materialet i men under kodningsprocessen hittat nya kategorier som jag tagit med 

i undersökningen.  Att inte låta mig låsas vid mina initiala kategorier och använda 

syfte, frågeställningar, teorier och det empiriska materialet för att inspireras gav 

mig friheten att hitta nya intressanta teman och diskussioner (Alvesson & Sköld-

berg, 2008). Kodningen gick till genom att läsa igenom alla kommentarerna för att 

få en överblick av texterna, därefter har jag delat in texterna i kategorier, samt nya 

kategorier som upptäcktes under tiden som kodningen genomfördes. Kategorierna 

är baserade på upprepade teman i texterna, vissa texter innehåller element från 

flertalet kategorier och kan således placeras i flera kategorier. Kommentarer som 

inte innehöll några specifika argument, eller som inte uttryckte någon åsikt eller 

ställningstagande sorterades bort.   
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Texterna i kategorierna har sedan analyserats utifrån den kombination av 

kritisk diskursanalys och RAT-modellen som tidigare diskuterats. Makroperspek-

tivet har använts för att ge en överblick av kommunikationen i arenan och fyllts på 

efter hand som kategorierna analyserats. På den textuella nivån har jag fokuserat 

på substansen i användarnas ord och vad de uttrycker i texten (och det som kan 

vara underförstått och inte skrivs ut). Eftersom diskursanalysen utgår från att det 

är via språket som människor bidrar till att skapa föreställningar och betydelser i 

samhället, kan man på detta vis urskilja hur texterna bidrar till att producera och 

reproducera diskurser. Den diskursiva metoden som CDA och tillviss del RAT ut-

gör lämpar sig väl för studien syfte, att undersöka hur politiska nätaktivister via 

språket framställer krisen.  

De två följande nivåerna i den kritiska diskursanalysen finns representerade 

i analysen genom att de olika kategoriernas intertextualitet undersöks, det har 

skett genom att söka efter återkommande teman i olika medier. I vissa fall är in-

tertextualiteten tydlig genom citering och refererande till andra texter och ibland 

krävdes mer aktivt sökande. Sökandet skedde bland Bokmässans offentliga utta-

landen, nyhetsartiklar från relevant media (som lokala Göteborgs-Posten och 

branschtidningen Svensk Bokhandel) och bland alternativa medier samt ofta om-

nämnda aktörer som Expo. Insamlandet har skett genom att manuellt söka efter 

nyckelord som ”Bokmässan”, ”Nya Tider” och ”yttrandefrihet”. En del av materi-

alet har samlats in via tjänsten Retriever som låter användaren söka efter specifika 

ord och termer i svensk press under utvalda tidsperioder. 

 I den tredje nivån av analysen kopplas clicktivisternas kommunikation till en 

samhällelig kontext. Det görs genom att se om de diskursiva praktikerna reprodu-

cerar diskursordningen och bidrar till dess upprätthållande eller om de utmanar 

och förändrar den. När analysen på så vis vidgas till att se hur diskurserna förhål-

ler sig till de hegemoniska maktstrukturerna placeras Bokmässans kris i en större 

samhällelig kontext. Här spelar även teorin om filterbubblor in eftersom bubb-

lorna påverkar processerna i den diskursiva praktiken, och även relationen till 

samhället i stort. Detta resulterar i att analysen kan undersöka och diskutera vilka 

konsekvenser som clicktivisternas föreställningar har för betydelse för maktrelat-

ioner och den samhälleliga kontexten. Följande sju kategorier har identifierats 

bland texterna: Yttrandefrihet, vänstern, islamofobi, rasism, etablissemanget, me-

dia & PK samt konspirationsteorier.  
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För att få en uppfattning om spridningen av texterna i kategorierna räknade jag 

ihop till vilka kategorier kommentarerna på två av de undersökta posterna till-

hörde: Yttrandefrihet (118), vänstern (74), islamofobi (43), media & PK (31), ras-

ism (27), etablissemanget (22), konspirationsteorier (12). Spridningen ger en in-

dikation på att de som stödjer Nya Tider stått för majoriteten av kommunikation-

en. Det resulterar i att analysen i större utsträckning kommer att diskutera deras 

kommunikation. Jag är medveten om denna asymmetri och har gjort mitt bästa för 

att även inkludera den andra sidan av debatten för att få en mer nyanserad bild av 

kommunikationen. Vissa kategorier innehåller flera diskurser, det är alltså inte 

bara en syn på exempelvis yttrandefrihet eller rasism som finns representerad.  

5.5 Metodreflektion  
 
Det diskursanalytiska tillvägagångsättet skapar både fördelar och problem för stu-

dien. Diskursanalyser tillåter en öppen syn på hur analysverktyget utformas för att 

passa studien. Det riskerar att påverka studiens intersubjektivitet, framförallt om 

analysverktyget och tankegångarna inte förklaras i tillräckligt stor utsträckning. 

Att analysverktyget har täta band till frågeställningarna kan resultera i att resulta-

tet i viss mån framstår som förutsägbart (Bergström & Boréus, 2012). I CDA på-

verkar maktperspektivet studiens validitet. I den här studien utgår jag från att pro-

duktionen av mening är ett centralt verktyg för maktutövande och att makt således 

förstås som diskursiv. Därför bli studiens fokus på språk relevant i termer av makt 

och hegemoni (Jørgensen & Phillips, 2002).  
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6. Analys  

 
I analysavsnittet kommer jag först att avhandla mikroperspektivets parametrar i 

fallet med Bokmässan och Nya Tider för att sedan gå över till den kritiska diskur-

sanalysen av det empiriska materialet. Inledningsvis presenteras kategorierna, 

med hjälp av citat från texterna exemplifieras och diskuteras kategorierna och de 

diskurser som identifierats. Efter det följer ett avsnitt där intertextualiteten i det 

empiriska materialet diskuteras, detta för att få en förståelse för konsumtionen och 

produktionen av texterna. Sedan följer en diskussion om effekterna av clicktivism 

i fallet. Avslutningsvis kommer texterna att relateras till ett större samhälleligt 

perspektiv där de identifierade diskursernas konsekvenser i termer av maktrelat-

ioner kommer att diskuteras.    

6.1 Yttre kontext 
 
Bokmässan i Göteborg är ett av Sveriges största kulturella evenemang. 2016 var 

temat för mässan yttrandefrihet vilket också sammanföll med 250 års jubiléet av 

Sveriges tryckfrihetsförordning. Bland utställarna finns författare, förlag, media 

och andra samhällsaktörer. Ungefär en tredjedel av besökarna på mässan är 

branschpublik. Nya Tider ges ut av förlaget AlternaMedia och beskriver sig som 

partipolitiskt obunden (Nya Tider, 2017). Tidningens chefredaktör Vávra Suk har 

ett förflutet som aktiv medlem i Sverigedemokraterna och var 2001 med och 

grundade det högerextrema partiet Nationaldemokraterna. Enligt stiftelsen Expos 

granskning av Nya Tider har organisationen likt Vávra Suk kopplingar till den 

svenska naziströrelsen och har spridit antisemitiska konspirationsteorier samt fej-

kade citat (Expo, 2016). I en bredare politisk kontext var 2016 ett år då högerpo-

pulistiska politiker och partier skördade framgångar runt om i världen och Europa.   

6.2 Situationskontext 
 
Krisen inleddes den 17 augusti när branschtidningen Svensk Bokhandel rapporte-

rade att Nya Tider var en av årets utställare på Bokmässan (Schmidt, 2016, 17 au-

gusti). Efter publiceringen uppmärksammades situationen i flertalet stora tidning-

ar och många journalister och författare argumenterade mot Nya Tiders medver-
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kan. På sociala medier uttrycktes missnöje och några samarbetspartners och ut-

ställare valde att bojkotta mässan (Gauffin Jatta, 2016, 19 augusti). 19 augusti 

meddelade Bokmässans VD Maria Källsson via ett pressmeddelande att man tagit 

till sig kritiken och beslutat att stoppa Nya Tiders medverkan. Ännu en gång fick 

Bokmässan utstå kraftig kritik i media och på sociala medier. Debatten fortsatte 

till den 31 augusti då Bokmässan via ett pressmeddelande förklarade att Nya Tider 

åter var välkomna till Bokmässan eftersom att det efter en juridisk prövning fram-

gått att man inte kunde stoppa Nya Tiders medverkan (Lindkvist, 16 september 

2016).  

6.3 Media och genre 
 
Texterna på Bokmässans Facebooksida använder samma genre i den mening att 

kommunikationskanalen är samma, i termer av meddelandestrategi och kommu-

nikativt syfte finns en större spridning vilket framgår av kategorierna.  Övriga 

genrer som undersökts består av pressmeddelanden och nyhetsartiklar. Media, 

alltså vad som ”bär” meddelanden i det empiriska materialet är det skrivna språket 

via sociala medier och nyhetsartiklar. Konsekvenserna av den huvudsakliga gen-

ren som texterna tillhör, kommentarerna på Facebook, är att användarna fritt kan 

kommunicera med varandra och mot Bokmässan. Bokmässan själva har dock un-

der den angivna tidsperioden inte svarat på några kommentarer på sin Facebook-

sida. De har postat inlägg med huvudsakligen information om den annalkande 

mässan men inte använt Facebook som en kanal för att ha en diskussion med all-

mänheten. Genren utmärker en riktning inom den diskursiva praktiken; att det är 

via sociala medier som clicktivisterna producerar, och i viss mån konsumerar tex-

terna.  

6.4 Text 
 
Textparametern har en central roll i den här studien. Eftersom det är via språket 

som människor producerar och reproducerar sin världsbild så är det också text 

som analysen utgår från. Således kommer jag här inte att gå in djupare på textpa-

rametern eftersom den genomgående står i centrum under analysen. Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att texten i stor utsträckning påverkas av övriga parametrar.  



! 38!

6.5 Identifierade kategorier  

6.5.1 Yttrandefrihet  
 
Yttrandefrihet är den kategori som identifierats på Bokmässans Facebooksida som 

återkommer mest bland texterna. När Svensk Bokhandel den 17 augusti rapporte-

rade om Nya Tiders medverkan fick Bokmässans VD Maria Källsson frågan hur 

hon ställde sig till att Nya Tider påstås ha kopplingar till nynazistiska organisat-

ioner, och hur det går ihop med temat yttrandefrihet. Källsson svarade: ”Vår po-

licy generellt är att alla måste få göra sin röst hörd oavsett åsikt. Det är själva es-

sensen i yttrandefriheten. Men vi tillåter inte att utställarna använder plattformen 

på ett sätt som strider mot mänskliga fri- och rättigheter” (Schmidt, 2016, 17 au-

gusti). 

Initialt användes yttrandefrihet, likt i Källssons uttalande, som något positivt 

bland kommentarerna. Efter beslutet att stoppa Nya Tider kom förändras förut-

sättningarna i den diskursiva praktiken och kommentarerna blev allt hårdare. 

Kommentarerna som hamnar i kategorin yttrandefrihet kom framförallt i dagarna 

efter att Bokmässan valde att stoppa Nya Tiders medverkan. En del av texterna 

hamnar i flertalet kategorier som kommer att presenteras senare i analyskapitlet. 

Vad citaten visar är att det råder en slags diskursiv kamp om tolkningsföreträde 

till ett av demokratins mest centrala begrepp och det framträder två olika diskurser 

kring begreppet yttrandefrihet. 

 
För första gången i mitt vuxna liv, kommer jag inte besöka bokmässan, en mycket 

märklig känsla faktsikt. Att flagga under temat "Yttrandefrihet" och samtidigt mot-

arbeta densamma är inte bara obegripligt, det är direkt obehagligt. Ni som ska värna 

det fria ordet gör så här, bidrar till en farlig utveckling utan att verka förstå det. Må 

mässan bli det fiasko ni förtjänar. 1 - Användare 1 

 

Citaten ovan kommer från en person som är upprörd över Bokmässans beslut att 

stoppa Nya Tider. Det här är ett tydligt exempel på den diskurs som målar ut ytt-

randefriheten som hotad eller utmanad. Det är Bokmässan som hålls ansvariga 

och som uppfattas ha handlat fel eftersom att man med temat yttrandefrihet ska 

värna om det fria ordet.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Av hänsyn till användarnas anonymitet kommer inga namn att publiceras. Bilaga med det empiriska materialet 
finns tillgängligt för opponent.  
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Jag tycker det var en ynklig eftergift åt vänstermänniskor och ett dåligt värnande av 

yttrandefriheten (som ju är ert tema) när ni föll för trycket från vissa och stoppade 

Nya Tider. Mig veterligt har ni aldrig stoppat kommunistiska skrifter. Yttrandefrihet 

ska gälla alla – även dem som vill ha en restriktivare invandringspolitik. 

- Användare 2 

 

Det här citatet hamnar i flertalet kategorier. Precis som i det första citatet uttrycks 

diskursen om en hotad yttrandefrihet. Det är dock inte Bokmässan som ensamma 

får skulden, beslutet anses vara grundat i ”eftergifter åt vänstermänniskor”. Det 

framträder här en diskurs att det är ”vänstern” som begränsar yttrandefriheten. 

Vidare så benämns Nya Tider som en organisation som villa ha en ”restriktivare 

invandringspolitik” vilket kan jämföras med traditionell media som kallar Nya 

Tider för högerextrema. Diskursen om att yttrandefriheten är begränsad blir i det 

här citatet mer specifikt, det är för de invandringskritiska som yttrandefriheten är 

hotad.  

 
Många här som blandar ihop begreppen åsikt och yttrandefrihet. Alla får ha en åsikt, 

här finns det inga inskränkningar. Däremot kan spridandet av vissa åsikter strida mot 

Brottsbalken. Yttrandefriheten reglerar förhållandet mellan individen och det all-

männa dvs staten, kommunerna, myndigheter och andra offentliga organisation-

er.Här finns det många inskränkningar enligt lag. Bokmässan är privat/stiftelse och 

bestämmer självständigt vilka som får deltaga. Har alltså inget med det almänna och 

därmed yttrandefriheten att göra. – Användare 3 

  

Många användare motsatte sig att yttrandefriheten skulle vara begränsad. Citatet 

ovan kommer från en person som uttrycker den andra diskursen i kategorin där 

yttrandefrihet ses som ett juridiskt avtal mellan medborgare och stat. Till skillnad 

från de som kritiserat Bokmässans utifrån att de begränsar yttrandefriheten så för-

söker den här personen förklara termens juridiska och tekniska betydelse. Den här 

typen av texter utgör ett återkommande element i debatten för de som ställer sig 

bakom organisationens beslut att stoppa Nya Tider.  

 
Du verkar missa poängen här. Arrangörerna av Bokmässan har som tema "Yttrande-

frihet" och avbokar sedan en utställare efter påtryckningar av några gapstarar. Hela 

konceptet faller liksom där. – Användare 1 
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Ovan ser vi ett vanligt motargument mot de texter som fokuserar på yttrandefri-

hetens juridiska betydelse. Texten knyter an till diskursen om att yttrandefriheten 

är begränsad, men det är inte att Bokmässan ska ha brutit mot någon lag som är 

problemet utan att man avbokar Nya Tider efter påtryckningar. Att de som utfört 

påtryckningar beskrivs som ”några gapstarar” är ett sätt att påvisa att det är en li-

ten grupp människor, och att majoriteten således skulle stå bakom Nya Tiders 

medverkan. En annan person för ett liknande resonemang och avslutar ett långt in-

lägg med att poängtera att problemet inte är att Bokmässan skulle bryta mot någon 

lag, istället är det att deras agerande på långsikt kan leda till normalisering av be-

gränsningar i yttrandefriheten i framtiden.  

 
Hej Bokmässan! Det var grymt att ni tog ert demokratiska ansvar, stod upp för ytt-

randefriheten och slängde ut nazisterna. Alla kan fela och extremhögern försöker 

hela tiden nästla sig in på samhällsdebattens arenor. – Användare 4 

 

Yttrandefrihetsbegreppet används även likt citatet ovan som ett argument mot Nya 

Tiders deltagande. Enligt användaren innebär yttrandefrihet att stå upp för det fria 

ordet, vilket inkluderar att stoppa extremhögern som påstås utgör ett hot mot den. 

Att kalla Nya Tider för nazister tyder också på den vänsterdiskurs i Sverige där 

man kategoriserar sina politiska motståndare med negativt laddade uttryck.  

6.5.2 Vänstern 
 
Under perioden från att Bokmässan beslutade att stoppa Nya Tiders medverkan 

till dess att det slutgiltiga beskedet om tidningens medverkan kom var tongången 

bland de som uttryckte sitt stöd för Nya Tider upprört. Bokmässans agerande ifrå-

gasattes och en diskurs i form av antagonism mot vänstern framträder i debatten. 

Två huvudsakliga teman framträder. Dels att det var vänsterns fel att Nya Tider 

stoppades, dels ett ifrågasättande av beslutet att stoppa Nya Tider eftersom tid-

ningen enligt Bokmässan inte delar mässans värdegrund samtidigt som organisat-

ioner som står längst ut på vänsterkanten tillåts delta.  

 
Rikta dig mot vänstern här istället. De kallade mässan för nazister och gjorde nidbil-

der som insinuerade att mässan står bakom bokbål etc. Klart som fan att Bokmässan 

tvingas ändra sig. – Användare 5 
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Citatet ovan kommer från en person som tycker att de som är upprörda riktar sin 

energi åt fel håll. Hen anser att det var ”vänstern” som genom påtryckningar och 

hot tvingade Bokmässan att stoppa Nya Tider. Vänstern är ett ganska brett och 

vagt begrepp för utomstående men för de insatta i diskursen är den tydlig. Be-

greppet vänstern innefattar alla de som ställer sig mot Nya Tiders medverkan, 

oavsett var personen står på det politiska spektrumet. Detta är en form av fiende-

bild som återkommer i alternativa medier och högerpopulistiska organisationer, 

något som kommer diskuteras mer utförligt senare i analysen. 

 
Skandalöst beslut. Bokmässan säger nej till Nya Tider och säger ja till utställare som 

förskönar kommunism och islamism. Hyckleri och dubbelmoral i kvadrat. Bokmäs-

sans ansvariga låter sig styras av Expo, AFA, Researchgruppen och andra megafo-

ner på vänsterkanten. – Användare 6 

 

I citatet får vänstern ett ansikte i form av Expo, AFA och Researchgruppen som 

anses styra Bokmässans agerande. Stiftelsen Expo syftar till att upplysa allmän-

heten om främlingsfientlighet och har bland annat gjort en granskning av Nya Ti-

der och tidningens koppling till vit-maktrörelsen i Sverige. Det finns en utbredd 

fientlighet mot Expo bland de som stödjer Nya Tider i kommentarerna på Bok-

mässans Facebooksida. Expo är vanligt förekommande i alternativa mediers myter 

om den förtryckande vänstern. Genom att utmåla Expo som en vänsterextrem rö-

relse med kopplingar till AFA försöker man ta bort organisationens legitimitet. 

Paradoxalt nog är det precis den typen av agerande som textförfattaren också vän-

der sig mot, att Nya Tider kopplas samman med nynazistiska miljöer och som då 

ses som ett begränsande av yttrandefriheten.  
 

Men hur kan Bokmässan utifrån detta resonemang ändå släppa in Lenins Barn-

hörna? Förneka och relativisera Sovjets folkmord? – Användare 7 

 

Ett återkommande tema i diskursen där vänstern är antagonisten är att man näm-

ner Lenins Barnhörna. Några dagar efter att Bokmässan meddelade att Nya Tider 

skulle stoppas publicerade Nya Tider en artikel där man går till attack mot Bok-

mässan. I den kan man läsa att en utställare som varit på plats flertalet gånger är 

”Lenins barnhörna” och uttalade kommunister, till exempel skådespelaren Sven 
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Wolter (Hill, 21 augusti, 2016). I texten ställs kommunismens brott mot mänsk-

ligheten mot Nazitysklands brott. Genom att låta sådana utställare närvara förne-

kar Bokmässan de grymma brott som Sovjetunionen genomförde. Nya Tiders 

kopplingar till högerextrema rörelser kan ses i den här typen av resonemang. Det 

är vanligt att ställa nazismens brott i relation till kommunismens, som i termer av 

antal offer är större. På det viset kan man relativisera de högerextremas koppling-

ar till nazism och brott mot mänskligheten genom att påvisa att ”vänstern” står el-

ler har stått bakom minst lika vidriga förgripelser. Att koppla samman bokmässan 

med vänsterpropaganda och barnhörnor med Leninbyster är ett sätt att ta bort 

mässans legitimitet som ett kulturellt evenemang där demokratiska värderingar 

står i fokus.  

6.5.3  Islamofobi 
!

Men att bjuda in muslimer som vill döda homosexuella är helt OK. Man häpnar. – 

Användare 8 

 

Aldrig mera bokmässan!!! Men utställare som inget mer önskar än att införa sharia-

lagar, barnäktenskap och halshugga alla som inte är muslimer går bra? – Användare 

9 

 

De två citaten ovan är exempel på den islamofobiska diskurs som är vanligt före-

kommande i den högerpopulistiska idévärlden. Argumentationen grundar sig i en 

liknande logik som texterna som nämner Lenins barnhörna. Anledningen till att 

det är ett återkommande tema i debatterna är att en av Bokmässans utställare var 

moskén Ali Islamic Center från Järfälla. Moskén hade under 2015 hamnat i 

blåsväder då man bjudit in en shiamuslimsk imam som gjort gravt homofobiska 

uttalanden och argumenterat för att homosexualitet borde bestraffas med döden 

under en föreläsning i USA. Moskéns medverkande på Bokmässan uppmärksam-

mades av Göteborgs-Posten dagarna efter att Nya Tider stoppades (Andersson, 22 

augusti, 2016). I den islamofobiska diskursen får en persons agerande representera 

en stor grupp människor. Båda citaten är tydliga exempel, det är muslimer som 

vill förfölja och döda homosexuella i texten, inte den imam som höll en föreläs-

ning på moskén i Järfälla. Nya Tider och annan alternativ media har gjort det till 

sitt kännetecken att avslöja det som de anser att traditionell media ”mörkar”. Det 

uttrycker sig genom att de publicerar namn och etnicitet på förövare i brottsfall 
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som uppmärksammats i media. Således gör man en direkt koppling mellan kultur, 

etnicitet och kriminalitet.  

6.5.4 Rasism 
 
I kategorin med texter som rör sig kring temat rasism kan två diskurser identifie-

ras. Dels en diskurs där man framställer Nya Tider och deras anhängare som rasis-

ter och nazister. Dels en diskurs inom den högerpopulistiska rörelsen att förklara 

och framställa organisationer som Nya Tider som rumsrena och demokratiska till 

skillnad från de epitet som de får av de vänsterorienterade debattörerna. 

 
En tidning som sprider lögner enbart för att sprida rasism, fascism, hat och inte föl-

jer pressetiska regler har inget på bokmässan att göra. – Användare 10 

 

Citatet ovan stämplar Nya Tider som en rasistisk tidning, den vanligaste typen av 

diskurs i kategorin. Genom att beskriva Nya Tider som en rasistisk tidning berö-

var man organisationen dess legitimitet. Det är vanligt i vänsterideologier att på 

detta vis stämpla sina motståndare med kraftiga uttryck. Att de som stödjer Nya 

Tider ser på tidningens ideologiska hemvist annorlunda är tydligt, adjektiv som 

“alternativ” och ”invandringskritisk” används istället. Det kan ses som ett led i 

försöken att öka Nya Tiders legitimitet som nyhetsorganisation. 

 
Det är ett par medelålders gubbar som ska ha ett bokbord där bland annat en bok 

som handlar om hur staten och myndigheter hanterat Estoniakatastrofen. De skriver 

även för en tidning som kan betecknas som ultrakonservativ eller reaktionär. – An-

vändare 11 

 

Detta citat visar hur man tonar ner de kopplingar som Nya Tider har till högerex-

trema organisationer och istället beskriver deras deltagande på bokmässan som 

några harmlösa äldre män. För att på så sätt distansera Nya Tider från den skräm-

mande bild som målas upp när tidningen beskrivs som högerextrem.  
 

Dagens fascister och nazister är extremvänstern som med allehanda våldsmetoder 

förföljer och stör regimkritikers rätt till yttrandefrihet, i en ohelig allians med de 

stora riksmedierna – Användare 12 
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Ovanstående citat innehåller diskurser från flera av de kategorier som identifie-

rats. Antagonismen mot ”vänstern” är tydlig som här jämförs med nazister. Dis-

kursen om den begränsade yttrandefriheten likt den syn på media som en del av 

ett systematiskt förtryck manifesterar sig också. Något som karaktäriserar höger-

populistiska strömningar är att framställa sig själv som ett nedtystat offer. Be-

greppet ”regimkritiker” förstärker och förtydligar känslan av att Sverige är på väg 

bort från demokratin, en regimkritiker nämns oftast i samband med nyheter om 

fängslade journalister i diktaturer och syftar hör till att förstärka självbilden av att 

vara i underläge.  

6.5.5 Etablissemanget 

Vad jag förstår av flera inlägg så betyder yttrandefrihet att endast godkäntda åsikter 

är ok. Men om man inte följer etablissemanget och makten så skall det förtryckas. 

Lustig syn på yttrandefrihet eller egentligen skrämmande – Användare 13 
 

En vanligt förekommande diskurs bland högerpopulistiska grupperingar är att eta-

blissemanget likt vänstern utgör en fiende. De politiska, ekonomiska och kultu-

rella etablissemangen utgör alla fiender (Mudde, 2007). Författaren till texten 

ovan anser att etablissemanget förtrycker alla som inte tycker ”rätt”. Det här re-

sonemanget återkommer i texter i diskursen med termer som ”politisk korrekthet” 

och ”åsiktskorridor”. Etablissemanget upplevs både som en politisk maktutövare 

och som en form av kulturell elit som bestämmer vad som får och inte får uttryck-

as i kulturella sammanhang. Det här kombineras också med diskursen mot väns-

tern genom att tala nedsättande om ”kulturvänstern” och ”kulturmarxister”. Dis-

kurserna som riktar sig mot vänstern, etablissemanget och media (som behandlas 

nedan) synliggör den hegemoni som Nya Tider och dess anhängare utmanar. Den 

hegemoniska strukturen i samhället som bestämmer vad som får yttras och vilka 

idéer som är acceptabla formuleras av den ”oheliga alliansen” mellan dessa anta-

gonister och det är således de som tvingar Bokmässan att stoppa Nya Tider och i 

förlängningen begränsar yttrandefriheten.   

6.5.6 Media & PK 
Censuren står media och sådana som du för helt självmant. Rädslan att bli stämplad 

som rasist är ett effektivt vapen för att förhindra yttrandefriheten. – Användare 14 
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En annan identifierad diskurs är den återkommande fiendebild bland Nya Tiders 

anhängare som traditionell media utgör. Media som till skillnad från Nya Tider 

och dylika tidningar ”mörkar” vad som sker i Sverige. Misstro och förakt mot 

media är även det vanligt i högerpopulistiska rörelser. Den här kategorin är sam-

mankopplad med diskursen om yttrandefrihetens begräsningar och är bredare än 

att gälla endast Nya Tider och dess anhängare. Exempelvis uttrycker Sverigede-

mokraterna ofta, trots stöd bland 15-20 % av befolkningen och mycket uppmärk-

samhet i media, att man blir tystade (Sverigedemokraterna, 2014). Citatet ovan 

sammanfattar den diskurs där traditionell media anses begränsa yttrandefriheten. 

Genom att använda metaforen ”vapen” målas en bild av en kamp mellan ”vi” 

som vill ha yttrandefrihet och ”dem” som vill begränsa densamma. Att stämpla 

människor som uttrycker sig kritiskt mot invandringspolitiken som rasister är att 

skrämma, tysta och censurerar en del av befolkningen. Media målas upp som del-

aktiga i att stoppa Nya Tider eftersom att det är media som sätter press på Bok-

mässan. Det är även media som stoppar den svenska befolkningen från att veta 

”sanningen” och det är media som är i maskopi med etablissemanget och väns-

tern som ser till att tysta och förtrycka alla som är kritiska till den rådande invand-

ringspolitiken.  

        6.5.7 Konspirationsteorier  

Anledningen till att Nya Tider bojkottas har inte vare sig med högerextremism eller 

rasism att göra. Orsaken är givetvis att det kommit ut att Stefan Torssells bok MS 

ESTONIA skulle vara med.…  

…Boken är dynamit och letar sig ända in i Rosenbad. Självklart är detta anledning-

en. – Användare 15 

 

Konspirationsteorier är ett återkommande tema i extrema politiska miljöer, både 

på vänster- och högerkanten (Mudde, 2007). I fallet med Bokmässans kris kan 

man bland kommentarsfälten på Facebook urskönja en för utomstående ganska 

märklig konspirationsteoretisk diskurs. Det initiala beslutet att stoppa Nya Tiders 

medverkan på Bokmässan är, enligt teorin, inte en fråga om högerextrema kopp-

lingar. Istället grundar sig beslutet i Alternamedias utgivning av en bok om Esto-

niakatastrofen skriven av Stefan Torssell (som även är skribent på Nya Tider och 

tidigare på sajten Avpixlat).  Boken ska avslöja ”sanningen” om hur Estonia 

sjönk och att den officiella versionen inte stämmer. Att Nya Tider stoppas är alltså 
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enligt teorin för att man på mässan planerade att offentliggöra Torssells bok. Den 

konspirationsteoretiska diskursen utgår från att ”makten” i Sverige är de som lig-

ger bakom stoppandet av NT, att de satt press på Bokmässan för att på så vis 

kunna stoppa boken. Konspirationsteorin grundar sig i en form av retorik som är 

vanlig i högerextrema miljöer. Som tidigare nämnts är det vänstern, etablisse-

manget och media som hotar demokratin. De förtrycker befolkningen och be-

stämmer vad som får och inte får sägas. Teorin går i linje med tidigare nämnda 

diskurser där media och makten döljer ”sanningen” för befolkningen till skillnad 

från Nya Tider som avslöjar densamma. 

6.6 Hur konsumeras och produceras texterna?  

Intertextualiteten i de identifierade kategorierna är tydligast bland de texter som 

uttrycker sitt stöd för Nya Tider. I kategorin yttrandefrihet användes Maria Källs-

sons initiala uttalanden snabbt mot henne och organisationen (Schmidt, 2016, 17 

augusti). Många användare tog tillvara på delar av texten och la sedan in egna 

tolkningar, både de som stod bakom beslutet att stoppa Nya Tider och de som var 

upprörd över beslutet.  

Intertextualiteten i flera diskurser kan spåras till en artikel publicerad i Nya 

Tider 21 augusti (Hill, 21 augusti, 2016). I texten nämns att Bokmässans ledning 

övergett sin ståndpunkt att värna om yttrandefriheten när man stänger ute Nya Ti-

der. Argumentationen i texten är slående lik den som återfinns bland diskurserna 

på Bokmässans Facebooksida. Yttrandefrihet är ”något som är till för etablisse-

manget på vänsterkanten”, det dras också paralleller till regimkritiska journalister 

och författare som förföljs och mördas runt om i världen. Diskurser som återfun-

nits i det empiriska materialet som antagonismen mot vänstern och synen på sig 

själva som ett offer för etablissemangets förtryck är också tydliga i texten. Liksom 

exemplet med Leninhörnan som går att spåra till texten. Det är uppenbart att an-

vändarna på Facebook konsumerat texter från Nya Tider såväl som andra alterna-

tiva, traditionella och sociala medier för att sedan rekontextualisera delar av tex-

terna i debatterna på Facebook.  

Intertextualiteten kan även spåras till en text publicerad av Nya Tider 

samma dag som Bokmässans lämnade besked om att stoppa tidningens medver-

kan. I den uttalar sig chefredaktör Vávra Suk om händelsen med att Bokmässan 

viker ner sig för ”några få högljudda personer som känner konkurrensen från al-
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ternativ fri media”. Suk beskyller tidningens konkurrenter, dvs. ”systemmedias 

journalister och mediapersonligheter” samt att etablissemanget tystar ner kritiska 

röster (Suk, 19 augusti, 2016). Här framträder samma diskurs som tidigare disku-

terats där traditionell media benämns som en förtryckande makt i samhället.  

En tredje artikel från Nya Tider som också kan spåras till det empiriska 

materialet publicerades dagen efter det blev känt att Nya Tider skulle delta. I arti-

keln benämns Bokmässan som ett evenemang fyllt av propaganda från politiskt 

korrekta krafter och mångkulturella jippon. Texten avfärdar också Expos gransk-

ning av Nya Tider. Expo beskrivs som en vänsteraktivistgrupp med kopplingar till 

den autonoma vänstern, samtidigt understryker Nya Tider att man själva inte har 

kopplingar till någon politisk organisation. De journalister som uppmanat till att 

stoppa Nya Tider benämns som ”yttrandefrihetens fiender” (Suk, 18 augusti, 

2016). I artikeln finns de diskurser som vänder sig mot det politiskt korrekta eta-

blissemanget och media som framställs som en förtryckande makt. Begrepp som 

”mångkulturellt jippo” syftar till att förminska mässans legitimitet. Vidare så 

segmenterar Nya Tider sin position som förtryckta och samtidigt de som står upp 

för yttrandefriheten mot den hegemoniska makt som dominerar samhällsdebatten. 

Nya Tiders medverkan beskrivs i artikeln som en form av seger och att man nu 

utmanar sina antagonister på en arena som de tagit för given.  

Texterna som använder sig av exemplet med moskén från Järfällas delta-

gande på Bokmässan kan spåras till Göteborgs-Posten som rapporterade om det 

22 augusti (Andersson, 22 augusti, 2016). Redan 20 augusti publicerades en arti-

kel om moskén på den högerextrema sajten Fria Tider (Albinsson, 20 augusti, 

2016). Konspirationsteorin gällande boken om Estoniakatastrofen kan spåras till 

flera år gamla artiklar i både Nya Tider och Fria Tider (Nya Tider, 12 mars, 2014) 

(Fria Tider, 15 mars, 2014). Teorin i sig är alltså ingen nyhet men den får ny fart 

genom att kombineras med den diskurs där yttrandefriheten begränsas och stopp-

andet av Nya Tider blev ett sätt att påvisa den ”mörkläggning” som makten i Sve-

rige sysslar med. Stiftelsen Expo publicerade som tidigare nämnts en artikel om 

Nya Tiders kopplingar till nynazistiska rörelser den 19 augusti (Expo, 2016). 

Flera i diskursen som framställer Nya Tider som rasister bygger sin argumentation 

på Expos kartläggning av tidningen. Av granskningen framgår att Nya Tiders led-

ning har tydliga kopplingar till högerextrema organisationer, att man använt fej-

kade citat och sprider antisemitiska konspirationsteorier. Figur 4 nedan visar mak-
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roperspektivet i den retoriska arenan och dess komplexa kommunikativa förhål-

landen. Av bilden kan man utröna intertextualiteten där exempelvis de som stödjer 

Nya Tider konsumerar kommunikation från alternativ media. En annan intressant 

aspekt är det faktum att Bokmässan inte kommunicerar direkt med användarna på 

Facebook. 

 
Figur 4. Makroperspektivet av fallet Bokmässan. 

!

6.7 Clicktivism och populism, en farlig kombination? 
!

I termer av mobilisering sker den framförallt bland de som stödjer Nya Tider. Det 

syns i kommunikationen på Bokmässans Facebooksida genom att de står för en 

majoritet av aktiviteten. Intertextualiteten i deras texter är högre än bland andra 

texter, och tendensen att efterlikna andra texter vilket stämmer överens med 

Halupkas (2014) kännetecken för clicktivism. Bland de som ställer sig kritiska till 

Nya Tiders medverkan är intertextualiteten inte lika stark, vilket tyder på att de 

konsumerar texter från en större variation av källor. Det manifesterar sig i att tex-

terna och argumentationen byggs upp på mer olika vis. Deras kommunikation är 

dock inte obetydlig. Detta kan förklaras delvis med teorin om filterbubblor. Även 

om filterbubblorna inte ensamma står för polariseringen av samhället, så har de 
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inneboende strukturerna av sociala medier och deras algoritmer bidragit till en 

form av selektiv exponering där människor i högre grad utsätts för en viss typ av 

kommunikation och information.  

Ett fenomen relaterat till filterbubblor som analysen av texterna visar kan 

beskrivas som en form av illusion av att vara en majoritet. Personerna som stödjer 

Nya Tiders är i högre grad anslutna till varandra än deras meningsmotståndare. 

Det manifesterar sig i att de stödjer varandra i argumentationen bland kommenta-

rerna samt att de står för majoriteten av kommunikationen. Deras intensiva aktivi-

tet resulterar i en illusion av att de utgör en majoritet och att deras diskurser och 

sätt att se på världen är ”rätt” och stöds av en majoritet.  

Nya Tider och deras anhängare får ur ett större perspektiv betecknas som en 

minoritet i samhället. Om vi utgår från att de som stödjer Nya Tider även tenderar 

att rösta på Sverigedemokraterna skulle de utgöra knappt 15-20 % av befolkning-

en (Dagens Nyheter, 28 april, 2017). Det är rimligt att anta att många av de som 

röstar på Sverigedemokraterna inte stödjer eller står bakom Nya Tider och att det 

även finns människor som stödjer Nya Tider men inte Sverigedemokraterna. Nya 

Tiders anhängare får således ses som en minoritet även om diskursen om att ytt-

randefriheten är begränsad även i stor utsträckning delas med Sverigedemokrater-

na. 

Minoriteten, de som stödjer Nya Tider, överskattar sin egen storlek medan 

majoriteten underskattar sin storlek när de läser kommentarerna på Facebook. Det 

skapar en asymmetrisk bild av maktförhållanden som inte stämmer överens med 

verkligheten. En intressant parallell är presidentvalet i USA då Twitter fullkomligt 

svämmade över med konton som uttryckte sitt stöd för Donald Trump. Ett annat 

exempel är när Grand Hôtels recensionssystem på Facebook bombarderades med 

negativa recensioner efter att man gjort uttalanden om att man aldrig borde accep-

terat en bokning från Sverigedemokraterna (Wågenberg & Järkstig, 2016, 4 no-

vember). I de här fallen skapar en grupp en bild av att vara i majoritet och projice-

rar den illusionen genom en form av kollektiv mobilisering som möjliggörs av 

clicktivismen, eller snarare den digitala utvecklingen som clicktivismen är ett re-

sultat av. Ett exempel på den här typen av diskurs från Nya Tider är när de under 

krisen i en artikel påpekar vilket stort stöd tidningen har fått och hur många som 

argumenterat för deras sak (Hill, 21 augusti, 2016). Majoritetens illusion visar på 

ett intressant samband mellan clicktivism och filterbubblor.  
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Tidigare forskning om filterbubblor visar att det kan leda till flockbeteende i 

digitala miljöer då människor inte reflekterar eller begrundar argumentation utan 

följer andras åsikter och beslut. Muchnik, Aral & Taylors (2013) studie visade att 

inlägg på sociala medier som initialt fått positiv eller negativ respons ökar sanno-

likheten för flockbeteenden där andra ”tycker” likadant. Ett av clicktivismens 

kännetecken är att det är en impulsiv handling som ofta inte kräver någon reflekt-

ion av den som utför den, man kopierar reflexmässigt och impulsivt en handling.  

Det här kan delvis förklara varför Nya Tiders anhängare så snabbt kunde ta 

över kommentarsfälten i fallet. Nya Tiders anhängare är i stor utsträckning an-

slutna till varandra. Dessutom uppstår en form av flockbeteende från personer 

som inte nödvändigtvis delar den världsbild som genom texterna produceras, men 

som reflexmässigt ”tycker” likadant och argumenterar för Nya Tiders sak. Illus-

ionen tyder på en form av asymmetri i människors nätverk där de med mer ”ex-

trema” åsikter i högre grad är sammankopplade. Det kan innebära skillnader i till 

vilken grad som personerna utsätts för politisk information och hur effektivt de 

kan mobilisera sig. Konsekvensen är att populistiska grupperingar kan sägas ha en 

form av övertag i debatter på sociala medier, vilket ökar risken för att de kan på-

verka beslutsfattande.  

6.8 Den diskursiva kampen  
Av analysen och kategorierna av texter framgår ett par diskurser som är särskilt 

intressanta ur ett bredare samhällsperspektiv. Diskurserna rör främst hur högerpo-

pulister utmanar vad de uppfattar som den hegemoniska makten i Sverige. Diskur-

sen där yttrandefriheten upplevs som begränsad och hotad är central. Den för-

stärks med diskurserna där vänstern, etablissemanget och media utgör antagonis-

terna och de som förtrycker. De islamofobiska och konspirationsteoretiska diskur-

serna hör också i olika grad samman med synen på yttrandefriheten som begrän-

sad. Diskurserna framställer en syn på Sverige som ett nästintill odemokratiskt 

land där den hegemoniska makten utgörs av ett vänsterorienterat etablissemang 

som bestämmer vad som får och inte får sägas. Yttrandefriheten och demokratin 

står enligt diskurserna på spel och kritik mot framförallt invandringspolitiken le-

der till en form av ostracisering.  

Media ses som ett vapen för makten att dels mörklägga sanningen för all-

mänheten, dels för att tysta oppositionen. Genom begrepp som åsiktskorridor och 
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politisk korrekthet odlar och förstärks det martyrskap som är vanligt i högerpopul-

istiska miljöer. En gemensam nämnare för diskurserna är att de berättar ”sanning-

en” till skillnad från deras antagonister som döljer densamma. Motståndarsidan, 

de som inte vill ha Nya Tider på Bokmässan, framställer krisen som ett misslyck-

ande av Bokmässan. Mässan som kulturell mötesplats står inför ett externt hot där 

Nya Tider symboliserar högerextremism och rasism. Det framträder främst två 

diskurser. Dels en där yttrandefrihetens juridiska betydelse är central, dels den 

diskurs där Nya Tider ses som en rasistisk tidning.  

Yttrandefriheten, precis som övriga grundlagar följs idag i Sverige. Ett ex-

empel på detta är att Nya Tider sedan 2013 erhåller statligt presstöd trots att de 

inte är ”politiskt korrekta” (Sveriges Radio, 2013). Men i debatten kring Bokmäs-

sans agerande ställs yttrandefriheten i relation till andra begrepp som ”åsiktskor-

ridoren”, ”PK-eliten” och ”riksmedia” som enligt Nya Tider censurerar åsikter 

trots att de är lagliga. På det viset kringgås den juridiska betydelsen av begreppet 

och skapar en bild av yttrandefriheten som hotad. De antagonistiska diskurserna 

bygger på idén om ett ”vi & dom”-förhållande som grundar sig i att man i nat-

ionalchauvinistiska sammanhang måste ha en ”annan” att relatera till när man de-

finierar sig själv och vad man inte är.  

Konsekvenserna av den diskursiva kampen i fallet med Bokmässan är att 

Nya Tider och deras anhängare fick utrymme att lyfta fram sina diskurser, sin syn 

på yttrandefriheten och sina antagonister för en större publik än de tidigare haft. 

Det framgår även att tidningen agerar som en informationskälla för många i den 

högerpopulistiska rörelsen i Sverige vilket syns i intertextualiteten och den ”click-

tivistiska” aktiviteten under krisen.  Om man kopplar Nya Tiders diskurser till en 

större kontext så representerar de en högerpopulistisk idéströmning som är på 

frammarsch i både Sverige och Europa.  

Fallet med Bokmässans kris visar att clicktivism i kombination med popul-

istiska idéströmningar på allvar kan utmana, hota och försöka underminera legiti-

miteten hos kulturella, politiska och mediala aktörer. Det är ur ett samhällsper-

spektiv oroande när aktörer som fyller viktiga demokratiska funktioner attackeras. 

I och med att medias gatekeeper-funktion allt mer försvinner skapas utrymme för 

”alternativa” medier att sprida sina diskurser och narrativ. Nya Tiders kopplingar 

till högerextrema och nynazistiska organisationer förkastas både av tidningen 

själva och anhängarna. Analysen av argumentationen visar att det i debatten med 



! 52!

de populistiska clicktivisterna inte spelar någon roll om deras kommentarer be-

möts med fakta. ”Fake news” blev ett omtalat begrepp under det amerikanska 

presidentvalet 2016 och sammanfattar väl delar av debatten kring fallet i studien. 

Det spelar ingen roll om nyheterna är falska, så länge de passar in i ens världsbild 

så kommer de att accepteras som sanna. Vincent Hendricks tankar om en post-

fakta demokrati där populistiska och opportunistiska narrativ fyller samma funkt-

ion som fakta tidigare gjort framstår av analysen som en inte helt osannolik fram-

tida samhällsutveckling. 

 

 

 

 

 
!  
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7. Slutsatser och diskussion  
 

 

Studien har undersökt och analyserat mobiliseringen av politiska nätaktivister på 

Facebook i fallet Bokmässan och Nya Tider. Genom deras språkbruk har ett antal 

kategorier av texter identifierats och bland kategorierna framträder en handfull 

diskurser. Tidigt i analysen framgick att de clicktivistiska handlingarna i studien 

främst bestod av kommunikation från människor som sympatiserar med de höger-

populistiska idéer som Nya Tider står för.  

 

”Hur framställs Bokmässans kris på utvalda sociala medier?” 

I Bokmässans kris blev begreppet yttrandefrihet utmanat på ett diskursivt vis ge-

nom att framställa en bild av det svenska samhället som odemokratiskt och där 

den förtryckande hegemoniska makten innehas av vänstern, etablissemanget och 

media. Bokmässans kris framställs av clicktivisterna som ett exempel på hur den 

hegemoniska makten i samhället förtrycker och tystar sina meningsmotståndare. 

De som argumenterade mot Nya Tider framställde krisen som ett angrepp mot en 

kulturell institution från högerextrema och rasistiska krafter. Yttrandefrihet fram-

ställdes som ett juridiskt avtal mellan stat och medborgare. Bokmässans agerande 

kritiserades även som ett steg i normaliserandet av högerpopulistiska idéer. 

 

”Vilken betydelse har mobiliseringen av politiska nätaktivister för hur Bokmäs-

sans kris framställs?”    

Fallet visar att högerpopulistiska organisationer snabbt kan mobilisera digitalt mot 

en gemensam fiende. Av studien framgår att de som stödjer högerpopulistiska 

grupperingar i större utsträckning konsumerar texter från samma källor än deras 

meningsmotståndare. Det kan delvis förklaras med teorin om filterbubblor, där 

åsikter inte utsätts för kritik och ständigt förstärks vilket bidrar till att högerpopu-

listernas nätverk är så pass starka.  

Clicktivism kan vara ett verktyg för aktivister att påverka deras kärnfrågor. I 

kombination med politisk populism har clicktivism potential att skapa en politisk 

debatt av organisationskriser och på så vis få en plattform och utrymme att lyfta 

sina diskurser. I fallet skapar clicktivisternas mobilisering en illusion av att vara i 
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majoritet. Illusionen står paradoxalt nog i kontrast mot den självbild av att vara ett 

offer som ständigt odlas i de diskurser som diskuterats i analysen. Det spelar för 

Nya Tider och dess anhängare egentligen ingen roll, huvudsaken är att de framstår 

som vinnare. När Nya Tider först ska delta ses det som en seger mot ”PK-eliten”. 

När tidningen soppas från att besöka Bokmässan får den ”ett enormt stöd” och 

massor av nya prenumeranter, positiva mail och telefonsamtal. När sedan Bok-

mässan ändrar sitt beslut har man också ”vunnit”, då mot den ”gapiga vänstern” 

som försökt stoppa Nya Tider.  

 

”Vilka är konsekvenser av den diskursiva kampen i fallet i termer av makt-

relationer?”  

Nya Tider och deras anhängare upplever sig som representanter av en stor grupp 

människor som tystas och förtrycks, trots att de utgör en minoritet i Sverige. Hade 

det inte varit för förtrycket från den hegemoniska makten anser Nya Tider och de-

ras anhängare att fler vågat uttrycka sin åsikt. Genom sociala medier försöker de 

framställa sig som den majoritet de anser sig representera. Syftet med diskurserna 

är i förlängningen att främja högerpopulistiska gruppers politiska intressen. Me-

ningsmotståndarna erkänner inte Nya Tider som en legitim tidning, stämplar den 

som rasistisk och erkänner inte deras rätt att vara på mässan. På så vis bidrar ma-

joriteten till att stärka Nya Tiders känsla av att tystas och visar den maktrelation 

där minoriteten ger uttryck för att vara en majoritet.  

Att Nya Tider från första början väljer att delta i Bokmässan kan framstå 

som märkligt. Mässan står för allt det som Nya Tider och dess anhängare föraktar, 

och genom sina diskurser framställer som själva anledningen till att Sveriges de-

mokrati står på spel. Deltagandet på Bokmässan är dock ur Nya Tiders synvinkel 

en ”win-win-situation”. Eventuella reaktioner mot tidningens deltagande bidrar 

till att stärka känslan av martyrskap och antagonismen mot ”makten”. För att de-

ras diskurser ska accepteras behöver de högerpopulistiska organisationerna för-

ändra hur människor ser på och uppfattar dem och deras åsikter. Bokmässan kan 

ses som ett sätt för de högerpopulistiska diskurserna att i förlängningen bli mer 

accepterad i kulturella sammanhang.  

Det är rimligt att anta att Nya Tider var medvetna om att utfallet antingen 

skulle resultera i en förstärkning av deras legitimitet som nyhetsorganisation eller 

deras martyrskap och diskursen om att yttrandefriheten är begränsad. Bokmässans 
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kris resulterade i en stor debatt där Nya Tider fick mycket uppmärksamhet och de-

ras åsikter uppmärksammades i rikstäckande media. Att tidningen tillslut fick 

delta på mässan betraktas av Nya Tiders som en seger. När riksdagsvalet 2018 

närmar sig ger analysen en föraning om att populistiska krafter även då kommer 

kunna mobilisera på ett liknande vis som Nya Tiders supportrar gjorde under kri-

sen. Att populistiska diskurser rörande demokrati och yttrandefrihet får spridning 

ökar risken för en normalisering av deras åsikter vilket i förlängningen kan ses 

som ett hot mot demokratin och det öppna samhället.  

Ett av clicktivismens kännetecken är att det inte handlar om ett långvarigt 

engagemang.  Därför är det viktigt ur en samhällskontext att inte dra för stora 

slutsatser av studiens resultat, eftersom att det handlar om en begränsad grupp 

människors engagemang under en kort period. Det innebär dock inte att högerpo-

pulisters försök att ta sig in på såväl kulturella som politiska evenemang bör neg-

ligeras. Efter Nya Tiders deltagande på Bokmässan har exempelvis Nordiska mot-

ståndsrörelsen försökt ta sig in på politikerveckan i Almedalen (Thurfjell, 21 april, 

2017).  

  

7.1 Utmaningar för praktiserande kommunikatörer  

!
Trots att Bokmässans krishantering inte varit i fokus i den här studien kan deras 

agerande få utgöra några exempel när man ser på analysens resultat ur en praktise-

rande kommunikatörs ögon. Den allra tydligaste bristen i Bokmässans kriskom-

munikation är det inkonsekventa beteendet, något de fick utstå kritik för. När or-

ganisationens beslut blir offentliga kommer de att diskuteras i olika typer av mil-

jöer och medier, därför är det viktigt att kunna förklara och försvara de handlingar 

som organisationen gör. Den totala tystnad som rådde på Bokmässans Facebook-

sida mot de upprörda kommentarerna var inte heller fördelaktig. Ingen sida av de-

batten får något förtroende för en organisation som inte interagerar med deras ar-

gumentation. Analysen visar också att människor som sympatiserar med högerpo-

pulistiska organisationer har en förmåga att snabbt mobilisera sig för en gemen-

sam fråga online. Detta kräver att organisationer i större utsträckning har någon 

form av digital krisstrategiplan. Innan kampanjer eller event som Bokmässan bör 

man göra en analys av vilka konsekvenser det rådande politiska klimatet har, inte 
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minst om man är medveten om kopplingar till kontroversiella organisationer och 

personer.  

Att Bokmässan inte svarade på kritiken som riktades mot dem på Facebook 

tyder på att man inte var förberedda på att det potentiellt skulle kunna bli ett slag-

fält i en kris. Om clicktivismen fortsätter att utvecklas i takt med digitala medier 

kommer clicktivisterna även hitta nya svagheter och sätt att angripa organisation-

en i kris på. Ett annat fall som nämns i uppsatsen är Grand Hôtel i Stockholm där 

clicktivisterna använde ett recensionssystem för att skada organisationen. Den ty-

pen av potentiella svagheter i digitala miljöer bör kommunikatörer bli mer med-

vetna om. För praktiserande kommunikatörer är det således viktigt att skapa digi-

tala strategier och analyser av konsekvenserna av eventuellt samröre med politiskt 

laddade frågor, organisationer och personer. Analysen synliggör några av de van-

ligt förekommande diskurserna i högerpopulistiska kretsar, det är viktigt att känna 

till och förstå hur den typen av politiska rörelser kommunicerar. Genom att känna 

till deras självbild, fiendebilder och syn på några av demokratins centrala begrepp 

blir det enklare att utforma en krissvarsstrategi om hur man ska hantera eventuella 

digitala drev.  

7.2 Kunskapsbidrag och reflektion 

Studien har skapat ökad kunskap och förståelse för mobiliseringen av politiska 

nätaktivister, eller clicktivister, och hur de argumenterar och debatterar på sociala 

medier under en organisationskris. Resultatet av studien visar att det i fallet med 

Bokmässan främst var de som stöttade den kontroversiella parten i fallet som mo-

biliserade och gav sig in i debatten i den retoriska arenan. Diskurserna som produ-

cerades och förstärktes genom texterna tillhörde främst en högerpopulistisk 

idévärld. Diskurserna syftar till att utmana centrala demokratibegrepp som yttran-

defrihet med alternativa tolkningar, där demokratin upplevs hotad och begränsad 

av den styrande ”eliten”, vänstern och media. Studien bidrar även med kunskap 

om intertextualiteten bland clicktivisterna som visar att de konsumerar texter från 

samma källor vilket tyder på att de i vis mån lever i en så kallad filterbubbla.  

Eftersom kriser kännetecknas av dynamiska och komplexa processer där 

kontexten spelar en viktig roll är det problematiskt att skapa några generaliserbara 

slutsatser för hur man bör agera i en kris likt Bokmässans. Inga kriser är identiska 

men som praktiserande kommunikatör kan studien öka medvetenheten om att po-
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litiska nätaktivister har medel och kapacitet till att ta över debatten kring en orga-

nisationskris. Genom att dominera aktiviteten på sociala medier skapas en illusion 

av att vara i majoritet och kan på så vis sätta press på organisationen i kris att 

agera i deras riktning. De här förutsättningarna kräver att organisationer måste 

vara medvetna om konsekvenserna av deras handlingar och beslut och hur de tol-

kas i den högerpopulistiska idévärlden. I ett polariserat samhälle riskerar minsta 

snedsteg att resultera i ett digitalt drev och digitala strategier är en nödvändighet 

för att kunna hantera kriser.  

7.3 Förslag på vidare forskning 
Studien har framförallt fokuserat på hur politiska aktivister använder sociala me-

dier under organisationskriser för att kommunicera och förstärka och sprida sin 

syn på krisen och samhället. Det vore en intressant fortsättning att studera lik-

nande processer i en kris där organisationen bemöter och direkt kommunicerar 

med ”clicktivisterna”. Bokmässans kris visar på behovet bland såväl praktiserande 

kommunikatörer som akademiker att diskutera, ta in ny information och uppdatera 

sig för att kunna bemöta liknande attacker mot organisationer i framtiden. För att 

kunna skapa mer generaliserbara slutsatser om hur organisationer kan skydda sig 

från politiserade kriser behöver framtida forskning i större utsträckning vara prak-

tiskt orienterad.  Det vore även en intressant att undersöka de inre kontexterna hos 

clicktivisterna i termer av klass, kön, social ställning osv, detta för att skapa mer 

förståelse om varför de uppfattar samhället som de gör.  
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