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Abstract  

The aim of this study is to investigate how online harassment is expressed in two different 

Internet-based communication platforms. This by studying how online harassment is 

expressed depending on whether the online harassment is directed directly to an individual on 

blogs or indirectly to an individual in a discussion forum. It is then examined in which way 

the expression of online harassment differ depending on whether it is directed directly or 

indirectly to an individual. To approach the aim of this study a qualitative text analysis is 

used. This has been performed by analyzing comments on selected blog posts and selected 

posts in a discussion forum. The main theoretical perspectives in this study are based on 

norms and Social Identity Model of Deindividuation Effects (SIDE). Based on the result 

online harassment can be expressed via the anger one feel when observing a non-normative 

action. Furthermore the result shows that the individual in its Internet-based communication 

can be considered as depersonalized. The distance the individual experience between himself 

and the receiver can be considered as shaping the expression of online harassments. The 

distance to the receiver, and thereby the deindividuation effect, can be considered greater on 

discussion forums than on blogs, giving the indirectly directed online harassment a coarser 

expression than the directly directed online harassment. 

Keywords: online harassment, norms, deindividuation, blog, discussion forum.  

 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur näthat kommer till uttryck på två olika 

Internetbaserade kommunikationsplattformar. Detta genom att studera hur näthat kommer till 

uttryck beroende på om hatet riktas direkt till en individ på bloggar, respektive indirekt till en 

individ på ett diskussionsforum. Därefter undersöks på vilket sätt näthatets uttryck skiljer sig 

åt, beroende på om det riktas direkt eller indirekt till en individ. För att möta detta syfte 

används en kvalitativ textanalys där kommentarer på utvalda blogginlägg respektive 

kommenterar i utvalda diskussionstrådar analyseras. Normer och Social Identity Model of 

Deindividuation Effects (SIDE) används som teoretiska utgångspunkter vid analysen av 

materialet. Resultatet visar på att näthat kan komma till uttryck via den upprördhet som 

upplevs över ett observerat normbrott. Vidare visar resultatet på att individen i sin 

Internetbaserade kommunikation kan betraktas som avindividualiserad, samt att det avstånd 

som skribenten upplever sig ha, mellan sig själv och mottagaren, kan ses forma hur näthat 

kommer till uttryck. Då avståndet till mottagaren kan betraktas som större på 

diskussionsforum än på bloggar, kan även avindividualiseringen på diskussionsforum ses som 

mer påtaglig. Detta ger i sin tur det indirekt riktade näthatet ett grövre uttryck än det direkt 

riktade. 

Nyckelord: näthat, normer, avindividualisering, blogg, diskussionsforum.  

 

 



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Genom att noggrant studera kommentarer på bloggar och diskussionsforum, undersöks i 

denna studie hur näthat kommer till uttryck på dessa plattformar. Även skillnaden i hur detta 

näthat kommer till uttryck på undersöks. Resultatet indikerar att den som skriver hatiska 

kommentarer på Internet tycks uppleva den egna identiteten på Internet som annorlunda den 

verkliga identiteten, samtidigt som individen hatet riktas till upplevs som overklig. Detta blir 

extra tydligt på diskussionsforum, vilket i sin tur gör att näthat kommer till grövre uttryck på 

diskussionsforum än på bloggar. Resultatet visar vidare på att normer, samt de avvikelser 

individer gör från dessa, kan ses som en källa till den upprördhet som sedan formar näthatets 

uttryck. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Ämnet näthat, som den senaste tiden har cirkulerat i samhällsdebatten, handlar om hatiska 

eller hotfulla kommentarer som på ett eller annat vis syftar till att kränka en individ. Många 

nyhetsartiklar och TV-program har behandlat ämnet och belyst näthatets konsekvenser. Det 

verkar idag som att Internet ses som en slags ansvarsfri zon där all kommunikation är 

godtagbar kommunikation. En arena där ordet både är fritt och straffritt (Schultz 2013:9). 

Med tanke på den stora variation av Internetbaserade kommunikationsplattformar som idag 

finns att tillgå, kan det även ses som sociologiskt intressant att studera hur näthat uttrycks på 

de olika plattformarna samt hur uttrycket skiljer sig åt mellan dessa. Genom den anonymitet 

som går att anta på Internet kan det tänkas att individen upplever det som möjligt att uttrycka 

sig i princip hur som helst i denna miljö. Hur dessa kommentarer sedan uttrycks kan även 

tänkas förstås utifrån normer och vad som betraktas som normalt i olika sociala sammanhang, 

i detta fall på Internet. Därmed kan det ses som viktigt, ur ett samhälleligt perspektiv, att 

kunskapen kring detta ämne ökar.  

Den 6 februari 2013 sände Sveriges Television ett avsnitt av programmet Uppdrag 

Granskning med titeln Män som näthatar kvinnor, där ett flertal kvinnliga offentliga profiler 

läste upp hot och kränkningar de utsatts för via Internet. Schultz (2013) citerar ett av de 

mottagna hot som en av kvinnorna läser upp i programmet: 

Du är en riktig slyna och hora och du har två veckor kvar att leva. Jag kommer visa 

att jag menar allvar. Du är så hiskeligt ful att det är helt ofattbart att du har fått jobb 

på tv. Det är så konstigt att just du är så groteskt ful när alla andra är så vackra.  

(Schultz 2013:15) 

TV3 började den 10 april 2014 att sända programserien Trolljägarna, som även den behandlar 

ämnet näthat. Medieprofilen Robert Aschberg kartlägger i denna serie specifika fall där såväl 

offentliga som icke-offentliga individer blivit utsatta för påtagligt näthat av så kallade "troll". 

Tillsammans med TV- produktionen letar Aschberg upp nättrollen och konfronterar dem med 

deras handlingar (TV3 Play:2013). 
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Ett ytterligare belysande exempel på näthatets utbredning är att Expressen 2011 stängde ner 

möjligheten att kommentera det som publiceras på tidningens nätupplaga. Detta med 

anledning av att de med ett öppet kommentarfält inte hade kontroll över de rasistiska 

kommentarer och personangrepp som där ofta förekom (Dagens Nyheter 2011). 

Exemplen ovan visar på en rådande problematik kring hur en del individer väljer att uttrycka 

sig på olika Internetbaserade kommunikationsplattformar. Med tanke på den mängd olika 

kommunikationsplattformar som används idag, kan det ses som sociologiskt intressant att 

undersöka hur näthat kommer till uttryck då det skrivs på plattformar med olika strukturer och 

funktioner för kommunikation. Vidare kan det även ses som sociologiskt intressant att 

undersöka hur uttrycket av näthat varierar beroende på det avstånd aktörerna kan tänkas 

uppleva mellan varandra.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur näthat kommer till uttryck då det riktas direkt till en 

individ på en blogg, samt hur det kommer till uttryck då det riktas indirekt till en individ på ett 

diskussionsforum. Vidare syftar studien till att undersöka hur uttrycket av näthat skiljer sig åt 

beroende på om det riktas direkt eller indirekt till en individ. För att studera detta används 

utvalda blogginlägg respektive diskussionstrådar på Flashback Forum. För att möta syftet har 

tre frågeställningar formulerats: 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur kommer näthat till uttryck då det riktas direkt till en individ? 

2. Hur kommer näthat till uttryck då det riktas indirekt till en individ? 

3. Hur skiljer sig näthatets uttryck åt beroende på om det riktas direkt till en individ jämfört 

med om det riktas indirekt till en individ? 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att enbart studera hur näthat kommer till uttryck. 

Vi kommer med andra ord inte att studera näthatets orsaker eller konsekvenser, utan istället 

hur det kommer till uttryck i olika sammanhang. Att genus spelar stor roll för näthatets 

karaktär är sedan tidigare vedertaget. Vi är därmed medvetna om att det kan finnas skillnader 

i hur näthat kommer till uttryck beroende på om det riktas till en man eller till en kvinna. Men 

då studien inte intresserar sig för genusrelaterade frågor har vi valt att utesluta denna 
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könsaspekt. Vi har valt att kortfattat presentera den rättsliga regleringen av näthat för att reda 

ut eventuella missförstånd kring vad som är tillåtet och inte tillåtet på Internet. Dock har vi 

inte valt att fördjupa oss ytterligare i den juridiska aspekten av ämnet.  

2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformation som kan tänkas vara relevant för att leda in 

läsaren i ämnet näthat. Därefter beskrivs kortfattat den rättsliga regleringen av näthat. Det 

diskuteras även huruvida det finns en verklighet även på Internet eller ej. Detta då många 

tycks uppleva Internet som frånkopplad verkligheten och därmed gör skillnad på det som sker 

på Internet och det som sker "in real life", det vill säga i verkliga livet. Avslutningsvis 

presenteras studiens upplägg och disposition. 

2.1 Datorförmedlad kommunikation 

Internet ses idag som en självklar del i mångas vardag och utgör grunden för allt fler av våra 

vardagliga aktiviteter. Vi behöver inte längre träffas fysiskt för att interagera med varandra då 

detta numera är möjligt via datorer, surfplattor och mobiltelefoner (Fuchs 2008:1). Internets 

tillgänglighet och utbredning har därmed öppnat upp för möjligheten för individer att uttrycka 

sig och yttra åsikter på nya sociala arenor. Enligt Collin (2005) innebär datorförmedlad 

kommunikation att individer interagerar med varandra genom vanligtvis textbaserade 

meddelanden som sänds via datorer i ett nätverk (Collin 2005:8-9).  

2.1.1 Blogg 

En blogg definieras av Nationalencyklopedin (2014) som en logg på webben eller som en 

personlig och öppen dagbok. En blogg karaktäriseras av regelbundna skriftliga inlägg där 

skribenten delar med sig av sina iakttagelser och synpunkter kring utvalda händelser. Detta 

kan ske via skriven text, bilder och/eller videos från såväl en dator eller en mobiltelefon. För 

bloggläsarna finns möjlighet att publicera kommentarer i anslutning till skribentens inlägg. 

Kommentarfunktionen syftar till att ge bloggläsarna en möjlighet att ge skribenten respons 

(NE 2014). Marlow (2004) beskriver hur bloggar idag representerar en ny form av social 

interaktion på Internet. Kommentarfältet på bloggen kan ses som ett sätt för skribenten och 

bloggläsarna att interagera och kommunicera med varandra om i princip vilket ämne som 

helst (Marlow 2004:1-3). 
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Det finns bloggar som är kopplade till företag respektive till privatpersoner. Dock drivs 

majoriteten av dagens bloggar av privatpersoner (NE 2014). Det är denna typ av blogg som vi 

har valt att fokusera på i studien.  

Sedan slutet av 1990-talet har blogganvändandet ökat drastiskt och bloggar är idag en 

integrerad del av vår kommunikation. Det har blivit en viktig kanal för kommunikation, 

opinionsbildning och diskussion (NE 2014). Varje dag publiceras 900 000 nya blogginlägg, 

tillräckligt för att fylla den välkända tidningen New York Times i 19 år framöver (Fine 

2010:6).  

2.1.2 Diskussionsforum 

Diskussionsforum är en plattform där deltagarna inte nödvändigtvis behöver närvara under 

samma tidpunkt för att föra en dialog. Detta benämns som en asynkron 

mångdeltagarkommunikation (Sveningsson et al. 2003:36-41). I en asynkron Internetmiljö ges 

därmed möjlighet för användaren att reflektera över meddelandets innehåll, samt hur det ska 

besvaras (Sveningsson et al. 2003:49). Utifrån denna beskrivning kan såväl bloggar och 

diskussionsforum ses som exempel på kombinationer av asynkron- och 

mångdeltagarkommunikation.  

Flashback Forum, även kallat Flashback, är ett diskussionsforum på Internet som drivs av 

medieföretaget Flashback International Inc. Forumet syftar till att användarna ska kunna föra 

diskussioner via så kallade diskussionstrådar kring ett brett ämnesspektrum. Det förekommer 

allmänna och vardagliga diskussionsämnen såsom mode, fordon och relationer men även om 

mer kontroversiella och provokativa diskussionsämnen såsom droganvändning, prostitution 

och politisk extremism. Forumet drivs från USA och är styrt utifrån ett visst regelverk. Dock 

är detta regelverk att betrakta som tolerant då i princip alla diskussioner och jargonger är 

tillåtna på forumet. (NE 2014).  

På Flashbacks hemsida går att utläsa att det i skrivande stund
1
 finns 925 998 medlemmar och 

48 294 703 postade inlägg. Åldersgränsen för att bli medlem på detta forum är 18 år och 

medlemskapet är kostnadsfritt. Vidare går det på hemsidan att utläsa att de benämner sig som 

Sveriges största forum för yttrande- och åsiktsfrihet, samt att de uppmuntrar användarna till 

självständigt tänkande. De beskriver själva att deras syfte är att värna om det fria ordet samt 

att var individ ska få möjlighet att komma till tals oavsett åsiktens karaktär eller om den kan 

uppfattas som avvikande. Flashback Forum menar även att de värnar om användarnas 

                                                           
1
 2014-12-05 
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identitet och möjlighet till att vara anonyma. Utöver detta beskriver de på sin hemsida hur de 

under inga som helst omständigheter kommer att lämna ut uppgifter om användares identitet. 

Vidare beskriver de på sin hemsida att det inte är tillåtet för användare eftersöka, posta eller 

hota om att posta personuppgifter eller annan typ av information som har för uppsåt att 

avslöja en annan användares identitet. Utöver detta är det även otillåtet att rikta grova 

personangrepp, trakasserier samt hot mot andra användare. Dessa förbud gäller dock enbart 

användare emellan, vilket gör det möjligt för användarna att uttrycka sådana hot och 

personangrepp mot utomstående (Flashback 2014).  

2.2 Rättslig reglering av näthat 

I och med att den digitala utvecklingen medfört nya möjligheter till kommunikation har det 

väckts frågor kring vilka lagar och regler som faktiskt gäller på nätet. Det råder en generell 

osäkerhet och okunskap kring vad som är tillåtet att skriva eller dela med sig av. Det finns 

även en allmän bild av nätet som en straff- och ansvarsfri zon. En huvudregel att utgå från är 

att det som betraktas som olagligt utanför nätet, även ska ses som olagligt på nätet (Friends 

2014:20). Idag finns ingen lag som specifikt reglerar näthat. Dock finns andra lagar som 

reglerar det näthat innefattar, vilket i sin tur kan göra näthat straffbart (Schultz 2013). Nedan 

redogörs för exempel på lagar som kan tillämpas rättsligt vid tvist om näthat. 

5§ 4 kap. Brottsbalken (SFS 1962:700) reglerar olaga hot såsom hot om misshandel eller 

annan formulering av hot som framkallar allvarlig rädsla hos mottagaren.  

1§ 5 kap. Brottsbalken (SFS 1962:700) reglerar förtal, vilket innebär att utpeka en individ 

som klandervärd eller brottslig.  

3§ 5 kap. Brottsbalken (SFS 1962:700) regler även för förolämpning. Med förolämpning 

menas kränkande uttalanden, anklagelser eller beteende.  

2.3 Verklighet och Internet 

De som är aktiva på Internet kan tänkas ha stött på förkortningen IRL – in real life, som på 

svenska kan översättas till ”i verkliga livet”. Förkortningen används vanligtvis för att göra 

skillnad mellan den sociala interaktion som sker på Internet och den sociala interaktion som 

sker i den fysiska världen (Oxford Dictionaries 2014). I denna förkortning görs med andra ord 

åtskillnad mellan det som sker på Internet och det som sker i det verkliga livet. Detta tyder på 

att det finns en tendens att betrakta Internet som frånkopplat den fysiska verkligheten. Vår 

uppfattning av verkligheten beror enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) på den 

rådande diskursen och det sammanhang som vi befinner oss i (Winther Jørgensen & Phillips 
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2000:7). Att ha detta i åtanke kan ses som relevant för studien då individens syn på vad som 

är verkligt eller ej kan tänkas inverka på hur denne uttrycker sig i sin Internetbaserade 

kommunikation.  

2.4 Disposition 

I kapitel 3 definieras näthat i syfte om att tydliggöra begreppets innebörd för läsaren. Kapitel 

4 redogör i sin tur för hur studien har bedrivits samt de överväganden som har gjorts. Genom 

att presentera tidigare forskning i kapitel 5 avses att ge en överskådlig bild av hur ämnet 

näthat vetenskapligt kan förstås. Vidare presenteras i kapitel 6 de perspektiv denna studie har 

haft som teoretiska utgångspunkter. Därefter presenteras studiens resultat i kapitel 7, vilket 

sedan följs av en analys i kapitel 8. Avslutningsvis förs en slutdiskussion i kapitel 9.  

3 Definitioner 

I detta avsnitt redogörs för en definition av begreppet näthat. Då näthat inte omfattas av en 

entydig och självklar definition vill vi här förtydliga vad vi menar med begreppet för att på så 

vis minimera risken för begreppslig förvirring. Genom att definiera begreppet nätmobbning 

tydliggörs att vi i denna studie gör en åtskillnad mellan begreppen näthat och nätmobbning. I 

samband med definitionerna i detta stycke ger vi en bredare beskrivning av begreppens 

utbredning.  

3.1 Näthat 

Begreppet näthat är relativt nytt, vilket gör att det inte finns en samlad definition för dess 

innebörd. Näthat används dock oftast för att beskriva hatiska kommentarer som yttras på 

Internetbaserade plattformar så som bloggar, forum och dylika hemsidor (DU 2013:10). 

Institutet för Juridik och Internet (2014) både styrker och kompletterar denna definition då de 

menar att näthat handlar om kränkande och hatiska kommentarer på exempelvis bloggar, 

Facebook och Instagram. Vidare beskrivs att näthat även kan handla om att rikta hot, sprida 

lögner och kränkande uppgifter. Detta kan ske via text, publicering av bilder eller videoklipp 

på Internet (Institutet för Juridik och Internet 2014). I denna studie slår vi samman 

definitionerna ovan och definierar därmed näthat som kränkande, hatiska eller hotfulla 

kommentarer vilka även kan syfta till att sprida lögner eller övriga kränkande uppgifter kring 

en person. Med kränkande kommentarer vill vi förtydliga att vi i denna studie även syftar till 

nedvärderande kommentarer av sexuell karaktär. 



7 
 

En kommentar som kan uppfattas som taskig, behöver dock inte klassificeras som näthat eller 

för den delen vara brottslig (DU 2013:10, Institutet för Juridik och Internet 2014) om den kan 

ses som ett personligt ställningstagande och en saklig åsikt. I dessa fall väger yttrandefriheten 

tyngre än rätten att inte bli kränkt (Institutet för Juridik och Internet 2014).  

Näthat kan riktas mot en enskild individ men även mot samhällsgrupper (DU 2013:10). Det 

kan i sådana fall handla om att det på ett diskussionsforum riktas hat mot en viss etnisk grupp. 

Dock vill vi härmed förtydliga att vi i denna studie fokuserar på näthat som är riktat mot en 

viss individ. 

3.2 Skillnaden mellan näthat och nätmobbning  

Ibland används begreppen näthat och nätmobbning synonymt, trots att innebörden av dessa 

två skiljer sig åt. Näthat och nätmobbning innefattar samma problematik då de båda 

begreppen handlar om att hatiska kommentarer sprids om en individ på Internet. Men till 

skillnad från näthat handlar nätmobbning om att en individ vid upprepade tillfällen blir utsatt 

för kränkningar och trakasserier på och utanför nätet. Relationen gentemot förövaren är 

ytterligare en sak som skiljer nätmobbning från näthat. Gällande nätmobbning finns förövaren 

även i den utsattes miljö utanför nätet såsom på skolan, arbetet eller föreningslivet vilket inte 

nödvändigtvis gäller för näthat (DU 2013:10). Det råder med andra ord diskussioner kring vad 

som bör definieras som näthat respektive nätmobbning. Dock är distinktionen mellan dessa 

inte av central vikt för vår studie. 

4 Metod 

Nedan beskrivs det urval studien grundar sig på och de överväganden som gjorts i och med 

urvalsprocessen. Den kvalitativa textanalysen som metodval motiveras vartefter en 

metodkritisk diskussion förs. Avsnittet redogör även för de etiska överväganden som gjorts i 

samband med genomförandet av studien. Slutligen diskuteras huruvida resultatet av studien 

går att generalisera.  

4.1 Urval och material 

Beslutet kring vilka fall eller enheter som ska ingå i en studie kan vara mer eller mindre 

självklart beroende på studiens karaktär. I de fall en studie intresserar sig för exempelvis en 

viss individ eller organisation kan valet av studieobjekt ses som givet. Om undersökningen 

däremot innefattar någon form av kollektiv och därmed inte utgörs av självklara studieobjekt, 
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får forskaren istället förlita sig på sitt sunda förnuft vid valet av relevanta studieobjekt 

(Esaiasson 2007:247). 

I denna studie har vi valt ut fyra fall som vi anser vara relevanta för studiens syfte. Dessa 

består av två blogginlägg med tillhörande kommentarer där respektive bloggskribent har 

utsatts för vad som kan ses som påtagligt direkt riktat näthat i kommentarfältet. Utöver det har 

vi även valt ut två diskussionstrådar från Flashback Forum där användarna på forumet riktar 

indirekt näthat till en viss individ. Denna typ av urvalsmetod benämner Esaiasson (2007) som 

strategiskt urval, vilket innebär att forskaren strategiskt väljer ut ett litet antal konkreta fall 

som sedan studeras (Esaiasson 2007:180).  

I ett tidigt skede av uppsatsen övervägdes att studera näthat även på andra plattformar såsom 

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och nätupplaga av dagspress. Dock uteslöts dessa 

plattformar från denna studie då de uppfattades som problematiska att undersöka på grund av 

att deras debattfunktion sågs som mindre central. Det märktes snabbt att kommentarerna på de 

uteslutna plattformarna präglades av en struktur som gjorde det svårare att lokalisera och 

förstå kommentarerna som framfördes. Detta då vi upplevde att användarna generellt 

uttryckte sina kommentarer kortfattat, vilket gav mindre utrymme för analys för oss som 

forskare. I vår mening är Facebook, Instagram, Twitter och Youtube generellt 

svåröverskådliga sociala medier för att studera näthat på. Vidare är inte primärsyftet med 

dessa sociala medier att möjliggöra omfattande diskussioner. Vad gäller nätupplagor av 

dagspress har de upplagor, som vi till en början övervägde att undersöka, sedan länge stängt 

ner möjligheten för läsare att kommentera texter och artiklar vilket gör det omöjligt att studera 

dessa kommentarfält. Detta är anledningen till att nätupplagor av dagspress uteslöts ur urvalet. 

De svårigheter som här har beskrivits anser vi dock att bloggar samt forumet Flashback 

kringgår, vilket gör dessa plattformar mer lämpliga att studera. 

Eftersom att vi har gjort ett strategiskt urval, istället för att låta slumpen styra, har fokus varit 

att finna fall som torde ge oss ett innehållsrikt material. När fallen valdes hade vi som 

kriterium att respektive blogginlägg och diskussionstråd skulle innehålla minimum hundra 

kommentarer. Detta för att få ett relativt brett empiriskt material. De personer som har fått 

näthat riktat till sig, antingen direkt eller indirekt, är samtliga offentliga personer. Dock har 

dessa personer inte valts ut på basis av sina kändisskap då denna studie inte intresserar sig för 

den aspekten. Istället valdes dessa då vi fann näthat riktat mot dem lättillgängligt och 
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omfattande samt att vi som forskare sedan tidigare hade en viss förkunskap kring att dessa 

personer har utsatts för näthat. Samtliga av de studerade personerna är dessutom kvinnor. Som 

tidigare förklarats, under avsnittet avgränsningar, har dock inte kön varit ett kriterium för att 

ingå i denna studie.  

Av etiska skäl, samt för enkelhetens skull, benämner vi dessa fyra fall som blogginlägg 1 och 

2 samt diskussionstråd 1 och 2. Vi har valt att benämna näthat som förekommer bland 

bloggkommentarer som direkt näthat, då dessa kommentarer riktas direkt till den utsatte på 

personens egen blogg. Vad gällande näthat som förekommer på Flashback Forum har vi valt 

att benämna detta som indirekt riktat näthat, då dessa kommentarer riktas till en person som 

inte finns närvarande i diskussionsforumet. Detta näthat handlar snarare om någon än att det 

riktas direkt till någon. Vidare benämns alla berörda med fiktiva namn.  

 

Blogginlägg 1: I denna studie benämns, av etiska skäl, skribenten till blogginlägg 1 som 

"Mia" istället för sitt riktiga namn. Mia driver en väletablerad blogg med ett stort antal unika 

bloggläsare i veckan. År 2012 publicerade hon i samband med en semesterresa tre bilder på 

sig själv på stranden i förd bikini. Inlägget har i dagsläget fått 1496 kommentarer som till 

största delen handlar om Mias kropp och utseende. Det näthat som uttrycks till denna individ 

benämner vi som direkt riktat näthat då näthatet riktas direkt till individen i fråga via dennes 

blogg.  

Blogginlägg 2: Skribenten i detta blogginlägg benämns i undersökningen med det fiktiva 

namnet ”Lina”. Lina bedriver en blogg med fokus på sitt vardagsliv med familj och vänner. 

Under en semesterresa i början av 2014 publicerade Lina ett blogginlägg innehållande text 

samt bilder på sitt ena barn. I övrigt innehöll texten information om hur deras semesterresa 

hittills varit och skulle generellt kunna tolkas som en positiv och neutral text. En av de två 

bilderna som publicerats i inlägget visade det ena barnet helt avklätt i närbild. Detta väckte 

starka reaktioner hos bloggläsarna, vilket kom till uttryck bland de 144 kommentarerna till 

inlägget. Även i detta fall benämner vi det näthat som riktas till denna individ som direkt 

riktat näthat. 

Diskussionstråd 1: "Sara" är det fiktiva namnet på den individ som den utvalda 

diskussionstråden på Flashback Forum handlar om. Sara är känd från sin blogg och 

medverkan i ett flertal mediesammanhang. Majoriteten av de kommentarer som skrivs på 
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denna diskussionstråd handlar om Saras utseende i kombination med hennes nyligen 

genomförda skönhetsoperationer. Det första inlägget på denna diskussionstråd publicerades år 

2010 men diskussionen pågick sedan tre år framöver. Diskussionstråden består i dagsläget av 

1266 kommentarer. Det näthat som riktas till denna individ benämner vi som indirekt riktat 

näthat, då individen som hatet riktas till inte nödvändigtvis finns närvarande. 

Diskussionstråd 2: I denna diskussionstråd diskuteras en journalist, känd från bland annat TV 

och tidningar, som här benämnas som ”Eva”. Denna diskussionstråd uppstod år 2004 i 

samband med att Eva, enligt en känd kvällstidning, blivit av med sin anställning på en svensk 

TV-kanal. Dock har diskussionen pågått ända till 2014, med andra ord i tio års tid. I 

diskussionen uttrycks alltifrån skvaller och rykten kring Eva som person till nedvärderande 

kommentarer kring hennes utseende. I dagsläget består diskussionstråden av 289 

kommentarer. Även här benämner vi det näthat individen utsätts för som indirekt riktat näthat.  

4.2 Kvalitativ textanalys 

Den antagligen vanligaste analysmetoden för kvalitativ data är textanalys (Nyberg & 

Tidström 2012:135) som handlar om noggrann läsning av en texts alla delar, dess helhet och 

den kontext den ingår i (Esaiasson 2007:237). Metoden syftar till att bidra med kvalificerade 

beskrivningar för att belysa och karaktärisera det centrala i den valda texten (Esaiasson 

2007:242).  Då vi i denna studie granskar kommentarer för att undersöka hur näthat kommer 

till uttryck, lämpar sig denna metod väl. Vi har haft som avsikt att studera textens delar, helhet 

samt den kontext den ingår i för att finna dess mening, vilket stämmer väl överrens med 

beskrivningen Nyberg & Tidström (2012) samt Esaiasson (2007) ger av den kvalitativa 

textanalysen som analysmetod.  

När vi har granskat vårt insamlade material har vi försökt att finna texternas centrala 

innebörd. Genom att intensivt och grundligt granska innehållet, både i sin helhet samt dess 

delar, har vi försökt att nå det innehåll som kan tänkas ligga dolt under ytan. Vi har vid 

upprepade tillfällen läst texterna såväl snabbt och överskådligt som långsamt och 

eftertänksamt, vilket Esaiasson (2007) menar är ett lämpligt sätt att närma sig innehållets 

kärna (Esaiasson 2007:237). Utöver detta har vi formulerat följande frågor vilka har syftat till 

att underlätta tolkningen av materialet: Överrensstämmer innehållet i denna kommentar med 

definitionen av näthat? Hur uttrycks kommentaren? Vad är kärnan i kommentaren? Esaiasson 

(2007) menar att detta kan hjälpa forskaren att finna textens underliggande mening. Vidare 
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menar han att forskaren sedan vänder sig sedan antingen till texten eller till sig själv för att 

försöka besvara denna typ av frågor (Esaiasson 2007:237), vilket vi i denna studie har gjort. 

4.2.1 Kodning 

För att analysera vårt material kodade vi materialet utifrån ett kodschema innehållandes 

studiens olika teman. Detta för att sammanfatta implikationen av det empiriska materialet, 

vilket Layder (1998) beskriver vara syftet med kodning (Layder 1998:48). Ett kodschema 

innehåller så kallade kodanvisningar för när en kod ska användas och hur de olika ingående 

teman i undersökningen ska struktureras. Vidare avgör forskaren själv vilka koder som är att 

anse som relevanta för studien (Aspers 2011:174). Under forskningsprocessen översätts teorin 

till sådana koder, vilka sedan uttrycks i ett kodschema. Koderna kan med andra ord delvis 

skapas utifrån teorin, vilket vi har valt att göra. Studiens teoretiska utgångspunkter användes 

därmed som grund för utformningen av kodschemat (se bilaga 1).  

Vartefter empirin visade på behov av kompletterande koder eller ytterligare struktur, valde vi 

att vidareutveckla kodschemat. Detta gjordes genom att skapa antingen nya koder eller 

underkategorier till redan befintliga koder. På det viset vidareutvecklades kodschemat 

allteftersom forskningsprocessen fortlöpte, vilket även bidrog till att kodschemat bättre 

avspeglade det empiriska fältet. Att på detta sätt utgå från både teori och empiri i 

forskningsarbetet är enligt Layder (1998) ett optimalt sätt att bedriva forskning på (Layder 

1998:51).   

4.2.2 Tolkning 

I grund och botten handlar tolkning vid kvalitativ textanalys om att nå förståelse för innehållet 

i den aktuella texten i förhållande till den fråga som ställs. Att tolka en text och dess mening 

kan i vissa fall vara en okomplicerad uppgift medan det i andra fall är en mer komplicerad 

uppgift att finna textens betydelse och mening (Esaiasson 2007:249-250). Att det kan vara en 

mer eller mindre komplicerad process att finna texters innebörd har vi i denna studie fått 

erfara. Detta då de studerade kommentarerna ibland var relativt kortfattade, vilket i sin tur 

försvårade en tolkning av dem. Stundvis präglades även kommentarerna av svårförståeliga 

ord och uttryck i form av slang. För att kringgå denna problematik använde vi oss av tänkbara 

tolkningsalternativ som prövades på materialet, vilket Esaiasson (2007) menar är ett lämpligt 

tillvägagångssätt. Detta för att överväga vilka effekter olika tolkningar skulle kunna ge samt 

ifall dessa effekter är att betrakta som rimliga i förhållande till nuvarande kunskaper i 

sammanhanget (Esaiasson 2007:252).  
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För att lokalisera förekomsten av näthat i materialet valde vi att ställa texten, där vi uppfattade 

en antydan till näthat, i relation till den definition av näthat som tidigare presenterats i 

definitionsavsnittet. Även detta kan dock ses som en mer eller mindre komplex uppgift 

beroende på kommentarens karaktär. En del kommentarer kunde uppenbart tolkas som näthat, 

medan andra behövde bearbetas med hjälp av definitionen innan de eventuellt kunde 

klassificeras som näthat. För att påvisa denna distinktion visas nedan en kommentar som vi 

klassificerar som näthat och därefter en kommentar som vi inte klassificerar som näthat.  

Ja nog fan är hon ful allt. Ser närmast ut som insidan av ett rövhål. 

(Användare Flashback) 

Usch. Har du ingen respekt för dina barn? Tänk dig själv om någon publicerade en 

bild på din snippa utan att du fick vara med och bestämma det! Fy! Jag finner inga 

ord för såna som dig... 

(Bloggläsare) 

Den första kommentaren är påtagligt kränkande och kan därmed ses överrensstämma 

med den presenterade definitionen av näthat. Den andra kommentaren kan förvisso 

ses som taskig men är inte tillräckligt hatisk i sin karaktär för att klassificeras som 

näthat.  

4.2.3 Hantering av kommentarer  

I vissa fall har kommentarerna, med läsvänligheten och etiken i beaktande, korrigerats. Om en 

kommentar exempelvis innehåller en individs personuppgifter kan delar av kommentaren ha 

reviderats. Detta förtydligas genom att denna symbol används: X. Ifall en kommentar har 

kortats ned, då vi enbart vill visa på dess kärna, används följande symbol (...). I de fall där en 

citerad kommentar i resultatet innefattar en så kallad smiley, har vi valt att utesluta smileyn 

från citatet och istället beskriva denna med ord inom följande tecken [...]. Detta då vissa av 

uttryckssymbolerna har varit animerade och rörliga, vilket gör det omöjligt att föra in dessa i 

text. På detta vis har vi tagit hänsyn till smileyns eventuella innebörd. Då en kommentar som 

besvarar en annan kommentar presenteras i resultatdelen, görs detta med hjälp av ett 

ytterligare indrag av det citerade svaret. Detta för att skapa tydlighet och läsvänlighet.  

I övrigt har vi valt att se de individer som har kommenterat ett blogginlägg respektive i en 

diskussionstråd som anonyma, även i de fall individen har skrivit under med någon form av 

signatur eller användarnamn. Detta då det är fullt möjligt att skriva sin kommentar på bloggar 
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under ett fiktivt namn samt använda ett fiktivt användarnamn på Flashback Forum. Därmed 

betraktar vi samtliga av dessa skribenter som anonyma, då det inte är möjligt för oss att 

identifiera dem. 

4.3 Metodkritik 

Som metod har kvalitativ textanalys emellanåt erhållit kritik. Metoden beskrivs ibland som 

alltför simpel samt att analysen utifrån denna metod ofta ses som begränsad. Detta då 

metoden möjliggör avsiktligt utelämnande av material. Dock går det att som forskare kringgå 

denna problematik genom att noggrant beskriva hur innehållsanalysen har genomförts 

(Nyberg & Tidström 2012:136). Utifrån denna vetskap har vi utförligt beskrivit och kritiskt 

granskat vårt tillvägagångssätt för att öka transparensen i studien. Vi är med andra ord 

medvetna om den kritik som den kvalitativa textanalysen emellanåt har erhållit. Dock anser vi 

att denna metod lämpar sig väl för att närma sig studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuer skulle kunna ses som ett lämpligt komplement eller alternativ till den valda 

forskningsmetoden i denna studie. Det ena alternativet hade varit att intervjua personer som 

har blivit utsatta för näthat. Dock hade den insamlade empirin då troligtvis kretsat kring 

informanternas subjektiva upplevelser och erfarenheter. Detta hade inte besvarat studiens 

syfte och frågeställningar, vilka handlar om att undersöka hur näthat kommer till uttryck. Vad 

gäller intervjuer menar Elias och Scotson (1999) att dessa ibland ger en ofullständig 

förklaring då de endast skrapar på ytan utan att ge djupare insikt (Elias & Scotson 1999:73). 

Vi hade givetvis kunnat ställa frågor till informanterna kring hur de själva upplever att näthat 

kommer till uttryck. Dessa svar hade dock troligtvis inte berört den verkliga problematiken 

för denna studie. Det andra alternativet hade varit att intervjua personer som har utsatt andra 

för näthat, de så kallade nättrollen. Dock tog vi i ett tidigt skede beslutet att inte försöka söka 

upp sådana informanter. Detta på grund av svårigheten att kontakta dessa personer då de i 

många fall både vill vara och är anonyma. Skulle vi ha kommit i kontakt med sådana 

informanter finns en risk att dessa hade betvivlat vår avsikt som forskare. Det är tänkbart att 

en rädsla för att vi som forskare har en dold agenda, såsom att avslöja eller anmäla dem, hade 

uppstått. Med tanke på detta finns en risk att dialogen oss emellan hade tagit skada och att 

sanningen inte hade kommit fram. Det är därmed tänkbart att den empiri vi hade lyckats 

samla in delvis hade bestått av en förskönad bild av verkligheten. 

Det är möjligt på såväl bloggar som på Flashback Forum att i efterhand korrigera samt 

avlägsna oönskade kommentarer. Fältet vi studerar är därmed potentiellt föränderligt, då de 
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studerade kommentarerna i framtiden kan raderas från deras ursprungskälla. Detta är viktigt 

att ha i åtanke då det kan ha skrivits fler kommentarer än vad vi har haft möjlighet att ta del av 

då dessa kan ha raderats med tiden. Vi är medvetna om denna problematik, men anser den 

inte vara möjlig för oss att åtgärda.  

4.4 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) har utformat samlade regler och riktlinjer för hur forskning inom 

humaniora och samhällskapliga ämnen bör bedrivas och fokuserar på forskningsetiska 

överväganden. Sammanfattningsvis syftar riktlinjerna till att skydda de individer som 

inkluderas i studien så att de varken skadas psykiskt eller fysiskt. Inte heller får dessa 

förödmjukas eller kränkas. Detta kallas för individskyddskravet och består i sin tur av fyra 

delkrav på huruvida forskningen bör bedrivas (Vetenskapsrådet 2002:5-6, Sveningsson et al. 

2003:176). 

Informationskravet är det första delkravet och handlar om att forskaren ska informera de som 

berörs av forskningen om att den pågår och om dess syfte (Vetenskapsrådet 2002:7, 

Sveningsson et al. 2003:176-178). Sveningsson et al. (2003) beskriver dock att det i många 

fall kan ses som praktiskt omöjligt att tillämpa samma forskningsetiska regler på Internet, som 

utanför Internet. Detta då så pass många användare rör sig i dessa miljöer samt att de i många 

fall är anonyma och därmed svåra att få kontakt med (Sveningsson et al. 2003:178-181). Då 

det inte är rimligt för oss att kontakta samtliga som har kommenterat på de utvalda 

blogginläggen och samtliga användare på de utvalda diskussionstrådarna, ser vi samma 

problematik som Sveningsson et al. (2013) lyfter. För att ändå ta hänsyn till 

informationskravet har vi via e-post kontaktat de berörda blogginnehavarna samt Flashback 

Forum för att informera dessa om studien (se bilaga 2-6). De som har besvarat e-

postmeddelandet har gett samtycke till vår studie. I de fall vi inte mottagit svar anser vi ändå 

oss ha uppfyllt informationskravet då vi gjort det vi kunnat för att informera dem om studien. 

Informationskravet är nära kopplat till samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär i sin tur att 

deltagarna i studien själva ska ha rätten och möjligheten till att avgöra deras medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002:9, Sveningsson et al. 2003:179). Även detta delkrav blir problematiskt 

att uppfylla när det handlar om mer eller mindre anonyma kommentarskribenter. Den stora 

mängden skribenter gör det ytterligare problematiskt i detta sammanhang. Dock menar 

Sveningsson et al. (2003) att det är godtagbart att använda sådant material då det är att likna 
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vid insändare i tidningar samt att publiceringen är såväl frivillig som offentlig (Sveningson et 

al. 2003:179–180). 

Konfidentialitetskravet som utgör det tredje delkravet innebär att deltagarnas identitet och 

personliga uppgifter i största möjliga mån ska behandlas konfidentiellt. Det centrala är att 

enskilda individer inte ska kunna identifieras utifrån de uppgifter som lämnas i studien 

(Vetenskapsrådet 2002:12, Sveningsson et al. 2003:181). Genom att tilldela de som utsatts för 

näthat fiktiva namn samt benämna de som riktat näthat som "Bloggläsare" respektive 

"Användare Flashback", anser vi oss ha tagit hänsyn till deras integritet och därmed även 

konfidentialitetskravet. De som riktar näthat skriver ofta under ett påhittat användarnamn 

vilket gör dem anonyma. Trots detta kan en referering till dessa användarnamn anses strida 

mot konfidentialitetskravet då de skulle kunna identifieras av andra användare som rör sig på 

nätet (Sveningsson et al. 2003:182). Vi är medvetna om att de citerade kommentarerna som 

används i resultatet, kan kopplas både till den aktuella bloggen eller diskussionstråden i sig, 

samt till det namn eller användarnamn som uppges som signatur i samband med 

kommentaren. Dock har vi försökt att anonymisera kommentarerna i största möjliga mån. 

Även om vi har försökt att hålla de av studien berörda individerna anonyma kan materialet 

som vi har studerat betraktas som offentligt. Detta då de dessa individer själva har valt att 

uttala sig i ett offentligt rum med vetskapen om att det som skrivs eller publiceras finns 

tillgängligt för allmänhetens beskådan och förfogande samt att materialet kan gå att koppla till 

dem. Därmed är det inte att betrakta som vidare problematiskt att det går att koppla studiens 

innehåll till enskilda individer, då dessa kan betraktas som medvetna om att deras avtryck på 

Internet finns tillgänglig för allmänheten. 

Det fjärde och sista delkravet kallas nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade 

informationen endast får användas i syfte att bedriva den utlovade forskningen 

(Vetenskapsrådet 2002:14, Sveningsson et al. 2003:184). Vidare anses detta krav vara det 

enklaste och minst komplexa att uppfylla (Sveningsson et al. 2003:184). Vi uppfyller detta 

delkrav då det empiriska materialet enbart kommer att användas till denna studies utlovade 

ändamål.  

4.5 Studiens generaliserbarhet  

Att försöka generalisera på basis av ett litet urval kan betraktas som problematiskt. Kritiken 

har främst kretsat kring att ett litet urval inte skulle vara tillräckligt för att kunna generalisera 

resultatet till hela populationen (Esaiasson 2007:180). Då kvalitativa studier går på djupet av 
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det som studeras finns sällan samma möjligheter eller resurser att nå det breda omfång som 

kvantitativa studier når. Detta då antalet studerade fall i kvalitativa studier, likt denna, är färre 

(Sveningsson et al. 2003:66). Dock menar Dannerfjord (1999) att detta inte innebär att 

kvalitativa forskningsresultat inte kan generaliseras till en större population. För att ett resultat 

ska kunna betraktas som vetenskapligt meningsfullt, måste det vara möjligt för forskaren att 

få uttala sig om mer än enbart det urval som har studerats. Om än på olika sätt, är såväl 

kvantitativa som kvalitativa studier möjliga att generalisera utifrån (Dannerfjord 1999:16–17). 

I denna studie ämnar vi att visa på tendenser, som kan tänkas kunna generaliseras till en större 

population än den som har studerats. Vidare avser vi att bidra med värdefulla kunskaper, vilka 

i sin tur kan sättas i relation till tidigare teorier och forskning.  

 

5 Tidigare forskning 

Det finns en stor mängd forskning kring nätet respektive kring hat, men näthat är ännu ett 

relativt outforskat område. Genom att i detta avsnitt presentera tidigare forskning avser vi att 

skapa en överskådlig bild av hur ämnet näthat vetenskapligt kan förstås. De nedan 

presenterade studierna visar sammanfattningsvis på att näthat är ett utbrett fenomen som 

förekommer i olika åldrar och samhällsgrupper. Dock visar ingen av dessa studier på den 

problematik som vår studie främst intresserar sig för. Detta kan ses som en indikator på att det 

finns kunskapsluckor att fylla. 

5.1 Ungas erfarenheter av Internetkränkningar 

På uppdrag av Friends och Symantec genomförde TNS SIFO år 2013 en undersökning kring 

erfarenheten av kränkningar via mobil, dator och surfplatta bland barn och unga i Sverige 

mellan 10-16 år (Friends 2014:4). Vuxna och föräldrars perspektiv och erfarenheter har i 

denna undersökning med andra ord uteslutits. Resultatet visar att en tredjedel av 

undersökningsgruppen har blivit kränkta via mobil, dator eller surfplatta minst en gång under 

det senaste året (Friends 2014:5). Kränkningarna handlar till största del om utseende och 

intressen, men även psykiska kränkningar såsom utfrysning är vanligt. Bland tjejer är det fyra 

gånger vanligare att bli utsatt för sexuella kränkningar än bland killar (2014:9). 

Av ungdomarna uppger åtta av tio att de känner till vem som ligger bakom kränkningen eller 

kränkningarna. Vidare visar undersökningen på att tjejer i åldrarna 13-16 generellt är mer 

utsatta för kränkningar än killar i samma åldersgrupp (Friends 2014:5). Mängden kränkningar 

en individ mottar tenderar, enligt undersökningen, att variera beroende på vad individen ägnar 
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sig åt på Internet. Den individ som spenderar största delen av sin uppkopplade tid på sociala 

medier blir generellt oftare utsatt för kränkningar än den individ som ägnar sig åt mer 

underhållningsbaserat innehåll samt informationssökning. Med andra ord verkar kränkningar 

på Internet vara plats- och situationsbundet. Den plats på Internet där flest, oberoende av kön, 

upplever att de blivit kränkta på är Facebook (Friends 2014:8). 

Undersökningen visar även att kränkande material som delas via mobil, dator eller surfplatta 

sprids snabbt och når en stor publik (Friends 2014:12).  

5.2 Ungas upplevelser av Internetmobbning 

Mishna, Saini och Solomon (2009) presenterar i sin artikel Ongoing and online: Children and 

youth's perceptions of cyber bullying en undersökning gjord i Canada kring 

Internetmobbning. Internetbaserade interaktioner ses vanligtvis som positiva eller neutrala. 

Men på senare tid har fokus förflyttats mot de potentiella risker som ungdomars ökade 

användning av Internet kan medföra. Syftet var att utforska virtuella relationer och 

Internetmobbning ur skolelevers perspektiv. I undersökningen intervjuades sju fokusgrupper 

med 38 elever i respektive grupp, samtliga elever i årskurs fem till åtta (Mischna et al. 

2009:1222–1223). Enligt Mischna et al. (2009) har traditionell mobbning, som tidigare främst 

skett vid fysisk interaktion, nu delvis förflyttats till Internet. Konsekvensen av detta är att 

mobbningen numera följer med eleverna hem och fortsätter via Internet (Mischna et al. 

2009:1224). Deltagarna i studien ser den traditionella mobbningen och Internetmobbningen 

som väldigt lika då de både handlar om ryktesspridning, hot samt kränkningar. 

Internetmobbning betraktas dock som värre än den traditionella mobbningen på grund av 

möjligheten att anta en fiktiv och anonym identitet på Internet (Mischna et al. 2009:1222–

1224). Vidare beskriver Mischna et al. (2009) hur möjligheten att gömma sig bakom en skärm 

ger mobbaren en känsla av trygghet tack vare anonymiteten, vilket i sin tur leder till en ökad 

frekvens av mobbning. Anonymiteten förändrar därmed mobbningens karaktär och gör den 

mer kraftfull (Mischna et al. 2009:1224).  

 

5.3 Internettrakasserier mot organisation och dess anställda 

Workman (2010) visar i sin studie A behaviorist perspective on corporate harassment online: 

Validation of a theoretical model of psychological motives att organisationer och individer 

inom dessa idag mottar alltmer näthat riktat mot sig genom attacker på sociala nätverk som 

exempelvis bloggar. Studien visar även att trakasserier på Internet är ett fenomen som tidigare 
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främst har existerat bland barn och ungdomar, men som numera finns etablerat i blandade 

åldrar. Forskaren genomförde en fältstudie av en slumpmässig och begränsad population i 

syfte att förstå vilka personligheter och motiv som kan tänkas ligga bakom dessa typer av 

attacker (Workman 2010:831). 

 

Möjligheten att sprida information över Internet har möjliggjort för de så kallade 

”Internettrollen” att skrämma, förtala, störa och skada andra individer och organisationer. Det 

är vanlig förekommande att dessa handlingar sker i samband med utpressning av 

organisationer för att erhålla personlig vinning eller egennyttiga intressen. Detta fenomen är 

möjligt genom den anonymitet som råder på Internet där användarna kan skapa fiktiva 

användarnamn (Workman 2010:831–832). ”Internettrollen” sätter offret i en komplex 

situation då det kan vara svårt för offret att på ett lämpligt sätt bemöta detta. Även om offret 

försöker lugna eller smickra angriparen kan ett svar och en respons leda till att en attack 

upptrappas eller att ”Internettrollet” får ytterligare vatten på sin kran (Workman 2010:832). 

 

Studien bedrevs i USA och forskaren menar att detta land, likt andra demokratiska länder, 

generellt har en bred och tolerant syn på yttrandefrihet. Dock problematiseras detta då 

yttrandefriheten samtidigt inte utgör ett obegränsat skydd för individer att uttrycka sig helt 

fritt (Workman 2010:831–832). Resultatet visar även på att individer med olika personliga 

egenskaper har olika benägenhet att trakassera via Internet. En individ som är självisk, 

narcissistisk, perfektionist, känslomässigt instabil, bekräftelsesökande och/eller exploaterande 

tenderar i högre grad att trakassera via Internet än den individ som inte innehar någon av 

dessa egenskaper (Workman 2010: 835-836). 

 

5.4 Internettrakasserier bland unga vuxna  

Lindsay och Krysik (2012) visar i sin studie Online harassment among collage students hur 

problemet med trakasserier på Internet upplevs bland 420 universitetsstudenter i åldrarna 18-

24 år. Undersökningen, som genomfördes kvantitativt, visar vid jämförelse med tidigare 

studier att problemet med trakasserier på Internet ökar bland unga vuxna. Av respondenterna 

svarade 43,3 % att de utsatts för någon form av trakasserier på nätet någon gång under de 

senaste 2 åren. Enligt undersökningen känner oftast den som trakasserar och den som utsetts 

för trakasserierna varandra i någon mån. Undersökningen visar även på ett positivt samband 
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mellan mängden tid man spenderar på sociala nätverk och upplevda trakasserier på Internet 

(Lindsey & Krysik, 2012:210–214). 

Lindsey och Krysik (2012) beskriver dock hur deras studie skiljer sig från andra tidigare 

studier i fråga om samband mellan variablerna kvinna, ålder och upplevda trakasserier via 

Internet. I deras undersökning påvisas inget sådant samband. Vidare uppger 23,7 % av 

respondenterna att de fått motta oönskat pornografiskt material, vilket beskrivs som en 

minskning i förhållande till tidigare studier på området och därmed en positiv trend (Lindsey 

& Krysik 2012:214). 

6 Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som används för att analysera det empiriska 

materialet. De båda teoretiska perspektiven används för att förstå hur näthat kommer till 

uttryck men lyfter samtidigt olika aspekter av det. 

6.1 Normer 

Normer kan ses som sociala handlingsregler, vilka vi på ett eller annat sätt måste förhålla oss 

till (Jacobsson & Sandstedt 2005:137). Vidare kan normer ha följande betydelse: 

Något som bestämmer eller gör anspråk på att bestämma något annat. 

(Baier & Svensson 2009:34) 

En norm innehar åtminstone tre funktioner. Först talar det om för oss vad någonting är. Vad är 

en centimeter? Det är en norm för en viss måttenhet. Vidare talar normen om vad som är att 

betrakta som normalt i en viss kontext. Den tredje funktionen för en norm är att den talar om 

för oss hur vi bör agera i det sammanhang vi befinner oss i (Therborn 2002:863).  

Begreppet norm kan dock ha flera olika innebörder beroende på i vilket sammanhang det 

tillämpas. För denna studie är sociala normer de centrala, vilka handlar om relationer mellan 

människor, beteenden och etiketter (Baier & Svensson 2009:33–34). Normer som dessa är 

inte nedskrivna, utan underförstådda (Baier & Svensson 2009:133). Utifrån detta kan 

normbegreppet tänkas vara användbart för denna studie då den syftar till att undersöka hur 

människor uttrycker sig i olika sammanhang. Dessa uttryck kan antas formas delvis utifrån 

rådande normer.  
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Samhället kan ses som mer eller mindre beroende utav normer. Sociala situationer av 

betydelse och omfattning fungerar inte utan normer, vilka reglerar exempelvis 

beteendemönster. Normerna hjälper individer att fatta grundade beslut utifrån den sociala 

situation som råder (Baier & Svensson 2009:175). Genom att normer ger förutsättningar för 

normala och korrekta beteenden förenklar de även komplexa situationer för individen (Baier 

& Svensson 2009:48). 

En avsaknad av normer är därmed påfrestande för individen då denne är tvungen att ta 

ogrundade beslut. Samtidigt bör det inte finnas alltför många normer att ta hänsyn till då det 

är ansträngande för individen att förhålla sig till dessa. Det finns med andra ord ett behov av 

balans mellan normers existens och avsaknad (Baier & Svensson 2009:175). 

Om en individ frångår en viss norm kan det ses som ett normbrott (Jacobsson & Sandstedt 

2005:137), vilket i somliga fall kan medföra konsekvenser för individen. Personer i individens 

omgivning, som hävdar att normen råder i den specifika situationen, kan vara beredda att 

socialt straffa individen genom sanktioner för att få denne att följa normen. Omgivningen kan 

även genom tillrättavisningar uppmuntra individen att följa normen. På detta vis understryks 

vikten ytterligare av att normen följs (Baier & Svensson 2009:46). Vad gäller denna studie 

kan normbrott samt de sanktioner och tillrättavisningar som kan komma att följa normbrotten, 

tänkas vara av central betydelse för att förklara hur näthat kommer till uttryck i olika 

sammanhang. Detta då näthat kan antas komma till uttryck då en individ uttrycker upprördhet 

över ett exempelvis avvikande beteende eller utseende.  

6.2 SIDE 

The Social Identity Model of Deindividuation Effects (SIDE) handlar om effekten och 

användningen av anonymitet vid Internetbaserad kommunikation och hur individen i dessa 

sammanhang tenderar att avindividualiseras samt betrakta övriga individer på Internet som 

avindividualiserade (Lea et al. 2001). Att individen genom sin anonymitet avindividualiseras 

är i högsta grad relevant för denna studie. Detta då det är troligt att effekten samt 

användningen av anonymitet i kombination med att individen avindividualiseras, kan bidra till 

hur denne väljer att uttrycka sig på nätet. 

SIDE har två huvudperspektiv: den kognitiva respektive den strategiska sidan. Den kognitiva 

sidan handlar om hur den sociala identiteten upplevs som anonym på Internet. När vi tillhör 
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en grupp där samtliga framställs som anonyma, exempelvis på ett Internetbaserat 

diskussionsforum, blir den sociala identiteten som en forummedlem mer framträdande än den 

personliga identiteten. Detta ökar vår benägenhet att följa de rådande gruppnormerna, då vi 

identifierar oss starkare med gruppen än med vår personliga identitet. Är individen däremot 

inte anonym, utan skriver under med sitt fullständiga namn på den Internetbaserade 

plattformen, minskar benägenheten hos individen att följa de rådande gruppnormerna i 

forumet (Lea et al. 2001). Då studien undersöker uttrycket av näthat på bloggar samt 

diskussionsforum ser vi detta perspektiv som användbart för att undersöka hur människor 

uttrycker sig då de upplever sig tillhöra en grupp. Detta då bloggläsarna samt Flashback-

användarna kan ses som motsvarigheter till det teorin benämner som forummedlemmar och 

därmed gruppmedlemmar. 

Den strategiska sidan av SIDE handlar om hur individen strategiskt använder anonymiteten på 

Internet för den personliga vinningens skull. Det kan handla om att utnyttja anonymiteten för 

att framföra sina åsikter och ståndpunkter. Den strategiska sidan av SIDE förutspår att 

anonymitet möjliggör för individer att utrycka åsikter som i icke-anonyma och offentliga 

sammanhang hade kommit till mildare uttryck (Lea et al. 2001). Även den strategiska sidan 

kan ses som användbar för vår studie, då vi utifrån detta kan förvänta oss att se hur 

anonymiteten bidrar till hur individen väljer att uttrycka sig i de anonyma sammanhang som 

här studeras. Den strategiska sidan av SIDE i kombination med kognitiva sidan av SIDE 

tenderar nämligen, enligt Christopherson (2007), att öka deltagarnas provokativa uttalanden 

samt göra dem grövre (Christopherson 2007:3049).  

7 Resultat 

Nedan redovisas det sammanställda resultatet. Syftet med studien har varit att undersöka hur 

näthat kommer till uttryck beroende på om det riktas direkt till en individ respektive indirekt 

till en individ, samt hur detta hat skiljer sig åt i uttryck. Det direkt riktade näthatet och det 

indirekt riktade näthatet presenteras separat där respektive del avslutas med en 

sammanfattning. 

7. 1 Uttrycket av direkt riktat näthat 

7.1.1 Blogginlägg 1  

Majoriteten av de kommentarer som Mia har mottagit på det utvalda blogginlägget berör 
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hennes kropp och hälsa. Det diskuteras bland annat huruvida hon har gått upp i vikt eller ej. 

Många kommentarer har en negativ karaktär som präglas av näthat. Det förekommer även en 

del positiva och uppmuntrande kommentarer i samband med blogginlägget.  

Det näthat som kommer till uttryck kretsar till stor del kring Mias kropp och utseende, vilket 

är den genomgående röda tråden i det näthat som uttrycks. Nedan följer några belysande 

exempel på detta. Den första kommentaren är skriven av en bloggläsare som signerar sin 

kommentar med att denne anser att Mias före detta pojkvän bytte bort henne i rättan tid.   

 

Jävlar vilket gigantiskt fetto du har blivit kommit, bra jobbat! [Väldigt glad smiley] 

Kan inte du göra en video på dig när du försöker motionera? Tycker dom i Biggest 

Loser har gått ner för mkt nu, behövs nyare underhållning!  

(Bloggläsare) 

 

Även följande kommentarer belyser det kroppsrelaterade näthatet som riktas till Mia. 

Shit, du är ju smällfet förfan. Jävla gris. Skulle fortfarande dra över dig dock, riktigt 

ordentligt.  

(Bloggläsare) 

 

Vissa kommentarer, likt de som har presenterats ovan, besvaras i sin tur av andra bloggläsare 

som då ofta framför kritik mot innehållet i dessa. Om en kommentar upplevs ge uttryck för 

näthat bemöts den i vissa fall med ytterligare näthat av andra bloggläsare, vilka syftar till att 

försvara Mia. Med andra ord är det inte enbart Mia som näthatet riktas till i kommentarfältet, 

även bloggläsarna riktar näthat mot varandra. Nedan är ett exempel på hur en bloggläsare 

uttrycker näthat gentemot bloggaren Mia, vilket sedan besvaras av en annan bloggläsare. I 

svaret riktas återigen näthat, men då till den förstnämnda. 

Seriöst hur kan man påstå att Mia är sund???hon har minst 10-15 kg övervikt och så 

här illa kan de sluta då vräker i sig restaurangmat och chokladkakor på löpande 

band...en 20 plus kvinna ska INTE se ut som en 40 plus 4 barnsmamma i kroppen. 

(Bloggläsare) 

 

haha .. är du ett jävla skämt?(...)På din blogg lägger du upp bilder på buffalo 

wings och annan fet jävla mat som du stoppat i dig, + en massa alkohol. 

Antar att det lagt sig på dina armar och buk för det var inte heller det minsta 

jag sett. När du minst anar det har du också 10-15 kg övervikt lilla du. Du 
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var inte långt ifrån samma form som Mia, om fan inte fetare, och definitivt 

fulare, fattigare och mer korkad. Ut och spring några km och skippa buffalo 

wings, fatso 

(Bloggläsare) 

 

Denna företeelse, där bloggläsarna istället börjar rikta hat till varandra, tenderar att ge upphov 

till sidospår i kommentarerna där fokus förflyttas från blogginnehavaren till andra ämnen. 

Exempelvis hävdar en bloggläsare, genom hänvisning till sina meriter, att denne är mycket 

skickligare på att skriva det svenska språket grammatiskt korrekt än en annan person som 

kommenterat inlägget. På detta ges sedan svaret att den förstnämnda upplevs vara narcissist, 

självupptagen, dryg som ett svin och sorglig som människa.  

Det förekommer även kommentarer där bloggläsarna ifrågasätter hur Mia vågar lägga upp en 

bild på sig själv med tanke på att hon ser ut som hon gör, något som de själva aldrig hade valt 

att göra i det läget. I andra kommentarer gör bloggläsarna en tydlig skillnad mellan sig själva 

och de personer som har en liknande kropp som Mia. Mias kropp framställs i dessa 

kommentarer som vad de som kommenterar definierar som ohälsosam och mindre 

eftersträvansvärd i jämförelse med deras egna kroppar. Vissa kommentarer innehåller, utöver 

hat kring hennes kropp och leverne, även hatiskt formulerade uppmaningar till åtgärder hon 

bör vidta för att tillrättaställa problemen som bloggläsarna uppmärksammar kring detta.  

Även positiva kommentarer till blogginlägget får mothugg av andra bloggläsare där 

ytterligare näthat riktas mot blogginnehavaren. En bloggläsare beskriver hur denne beundrar 

Mia och ser henne som en förebild. Denna kommentar besvaras av en annan bloggläsare som 

menar att Mia inte alls borde betraktas som en förebild då hon är överviktig, osund och allt 

annat än en förebild.  

7.1.2 Blogginlägg 2  

Kommentarerna till detta blogginlägg berör huvudsakligen huruvida Lina är en bra förälder 

eller ej då hon väljer att i samband med ett blogginlägg publicera en bild föreställande hennes  

avklädda, relativt nyfödda, son. En stor del av kommentarerna innehåller kritik mot Linas 

agerande och spekulationer kring huruvida hon bör få ha barn i sin vård.  

I kommentarerna beskrivs Lina bland annat som elak, inkompetent och vidrig. Enligt vissa 

bloggläsare är hon en hemsk människa, utan värdighet, som borde skämmas för sitt 
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handlande. Nedan följer två belysande exempel på hur Lina som person och hur hennes 

föräldraskap angrips i kommentarerna. 

Måtte socialen ta dina barn. Ingen frisk förälder visar upp sitt oskyldiga barns kön  

för "hela världen". Du har varken sunda värderingar eller sund hjärna med tanke på 

vad du utsätter dina barn för.(...)Helt sjukt hur vem som helst får skaffa barn, men 

jag hoppas innerligt att du får konsekvenser för det här... 

(Bloggläsare)  

 

Du kommer bli anmäld(...)då detta är det vidrigaste du gjort hittills mot dina barn, 

förra gånge var det X hela nakna skrev som blev Pedofilerna runkobjekt och nu 

detta,, Hur i helvete kan du får vara förälder... 

(Bloggläsare) 

 

Vidare förekommer även kortare diskussioner i kommentarfältet mellan bloggläsare, vilkas 

åsikter går isär kring ämnet. Kommentarer som uttrycker näthat riktat mot Lina besvaras i sin 

tur av upprörda bloggläsare. Kommentarerna som citeras nedan belyser hur denna form av 

näthat kommer till uttryck.  

Är det något att visa upp. X röv och pung. Dessutom ser det ut som att han har 

pungbråck!! 

(Bloggläsare) 

Ööööööh!? Pungbråck på en baby ?! Jaja, jag träffar dumhuvuden hela tiden 

o du sällar dig till den skaran, jag hatar att vara otrevlig men du uppmuntrar 

mig till det, tyvärr... 

(Bloggläsare) 

 

Utöver denna typ av kommentarer förekommer det även en del kommentarer som inte har en 

lika uppenbar karaktär av näthat. De präglas istället av en kritisk och upprörd ton där 

bloggläsaren via sina "goda råd" uppmanar Lina att vidta rekommenderade åtgärder för att 

tillrättaställa hennes agerande, det vill säga hennes val att publicera fotografiet föreställande 

henne avklädda son. Lina uppmanas av bloggläsare att radera bilden om hon vill att dessa 

bloggläsare ska återkomma till hennes blogg. Vidare hotas Lina om polisanmälan om bilden 

inte avlägsnas från bloggen. Utöver detta förekommer det även uppmaningar om att Lina bör 

publicera bilder på sig själv som avklädd, istället för på sin son. 
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Kommentarerna till blogginlägget är till stor del negativa. Dock förekommer det även ett fåtal 

positiva och uppmuntrande kommentarer, med bland annat gratulations- samt 

lyckoönskningar, kopplat till texten som blogginlägget innehåller.  

Sammanfattningsvis mottar de båda blogginnehavarna näthat i samband med sina publicerade 

blogginlägg. Hatet är mer eller mindre påtagligt och varierar i sin karaktär. Det uttrycks både 

direkt till blogginnehavaren samt bloggläsare emellan. En del bloggkommentarer kretsar kring 

blogginnehavarens uppmärksammade brister, där den som kommenterar försöker tillrättavisa 

och uppmana till förändring och förbättring av dessa brister. I samband med detta 

förekommer det i vissa fall även hot om sociala straff. Dock förekommer även positiva och 

uppmuntrande kommentarer. 

7.2 Uttrycket av indirekt riktat näthat 

7.2.1 Diskussionstråd 1 

I denna diskussionstråd diskuteras Sara som person samt hennes utseende och nyligen 

genomförda skönhetsoperationer. Användarna länkar i diskussionstråden till olika bilder på 

Sara i syfte om att förnedra henne och hennes utseende. Många av kommentarerna har en 

sexistisk karaktär och en nedvärderande ton. I princip samtliga kommentarer i 

diskussionstråden kan ses som indirekt riktat näthat till Sara. Nästan ingen av kommentarerna 

innefattar något som kan uppfattas som positivt kring henne. Följande citat visar på den 

generella ton som råder i diskussionstråden.  

Hon ser ju fucking förjävlig ut? Liten rumpa, fula lår, plasttuttar, vem fan vill ha en 

sån hora?(...)Har det nångång tagits upp hur slapp i fittan hon kan vara, en sån tjej 

skulle nog inte banga på både en och två killar...  

(Användare Flashback) 

Hon beter sig inte bara som ett jävla rövhål, utan hon ser ut som ett också. Riktigt 

vidrigt ful. [Gråtande smiley] 

(Användare Flashback) 

Det förekommer även vad som kan uppfattas som hot om våldtäkt och mord då användarna 

diskuterar vad de vill utsätta Sara för. Vidare uttrycks önskningar om att Sara inom en snar 

framtid ska råka illa ut - dö eller våldtas. Enligt vissa användare skulle vetskapen om att Sara 

har eller ska plågas innebära en tillfredställelse och bidra till deras eget välmående.  
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Finns någonting väldigt äckligt, om inte vidrigt, hos Sara. Hennes personlighet 

utstrålar lika mycket intelligens som en hög med småsten.(...). Jag längtar tills dagen 

kommer då löpsedlarna utstrålar orden "SARA BRUTALT KNIVMÖRDAD - 

INATT". När den dagen kommer så ska jag skriva en roman om hur jävla lycklig 

jag är.  

(Användare Flashback) 

Denna typ av kommentarer möts sällan av invändningar från andra användare. De besvaras 

antingen inte alls eller med medhåll och uppmuntran. En användare uttrycker sin önskan om 

att Sara, på grund av sitt fula utseende, bör begå självmord genom att hoppa framför ett tåg. 

Vidare beskriver samma användare att Sara är en skam för Sverige. Denna kommentar får 

inget motstånd utan enbart svaret att det vore synd för tåget. Ytterligare en användare 

beskriver Sara som en äcklig, ful och fet hora, vilken användaren sedan önskar livet ur. Inte 

heller denna kommentar får något form av motstånd. 

Kommentarer som innefattar hot eller önskningar om att Sara ska dö eller våldtas både skrivs 

och besvaras med en sarkastisk underton. En annan användare beskriver hur denne önskar att 

se en pornografisk film där Sara blir förnedrad och utnyttjad. Vidare menar samma användare 

att en sådan film är att betrakta som en komedi. Som svar på denna kommentar uttrycker en 

annan användare att det vore en rolig och bra idé samt förhoppning om att det kanske kommer 

en sådan film inom en snar framtid.  

Det är även vanligt förekommande att de hatiska kommentarerna tenderar att få flera liknande 

svar, vilka ger medhåll till den första. Även dessa svar tenderar att besvaras med ytterligare 

medhåll och hat från flera användare. I vissa fall får en användare med andra ord många svar 

och mycket medhåll på sin kommentar. I ett fall länkar en användare till en bild på Sara som 

osminkad och beskriver henne som den fulaste kärringen i staden. Denna kommentar får i sin 

tur ett antal svar där samtliga håller med och själva uttrycker ytterligare kränkande 

kommentarer kring Sara. Med andra ord accelererar det grova språket samt vart eftersom fler 

användare besvarar den första kommentaren. I princip samtliga av svaren berör hur pass ful 

Sara är. Det beskrivs hur till och med Dracula är en skönhet i jämförelse med henne samt att 

de inte ens skulle kunna tänka sig att ta i Sara med tång.  

En användare uttrycker snarare sin glädje över att Sara enligt denne person upplevs så pass ful 

som hon gör då detta får användaren själv, samt omgivningen, att framstå som mycket 

snyggare. I samband med att Sara hånas ifrågasätter en del av användarna varför hon ser ut 
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som hon gör och varför hon inte åtgärdar sina utseendemässiga brister. Nedan följer två 

exempel på denna företeelse. 

Sara är en jävligt ful wannabee nolla. Om nåt år är hon glömd och varför gör hon 

inte något åt sin stora fula näsa? Hon kan operera pattarna och läpparna och spruta in 

botox men varför minskar hon inte ner sin äckliga näsa? 

(Användare Flashback) 

Att hon inte gör något åt saken!(...) 

(Användare Flashback) 

I samband med det hat som riktas mot Sara väver en del användare in övriga personliga 

åsikter i sina kommentarer. Följande exempel har en sådan karaktär. 

Vilken ful grisfitta. Varför i helvete skall brunögda vildar få bo i sverige? Det märks 

att brunögda människor är mindre intelligenta.  

(Användare, Flashback) 

7.2.2 Diskussionstråd 2 

Kommentarerna i denna diskussionstråd kretsar främst kring rykten och skvaller samt 

information kring Eva som person och hennes yrkesprestationer. Även kommentarer kring 

Evas utseende är vanligt förekommande. I princip samtliga kommentarer har en negativ 

karaktär samtidigt som ytterst få kommentarer innehåller positiva yttranden kring Eva.  

Följande citat visar på den jargong som råder i diskussionstråden. 

Det finns inte många utseenden jag äcklas av, men när jag ser hennes vidriga nuna i 

någon upprörd min så mår jag faktiskt fysiskt illa. 

(Användare Flashback) 

Ja nog fan är hon ful allt. Ser närmast ut som insidan av ett rövhål. 

(Användare Flashback) 

I vissa av kommentarerna önskar användarna att Eva ska råka illa ut eller dö. Nedan följer 

exempel på en sådan kommentar med efterföljande svar. 

På nån löpsedel häromdagen pratade hon väl om självmord? 

(Användare Flashback) 

Eeh... låter för bra för att vara sant. [Förvånad smiley]  

(Användare Flashback)  
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Ytterligare en användare ifrågasätter Evas rätt att fortsätta leva. 

Hur kan denna människan få fortsätta existera?(...) 

(Användare Flashback) 

En annan användare yttrar sin glädje över att Eva, som i detta fall beskrivs som en 

bäverliknande ragata, har fått sparken från sitt arbete. Vidare undrar samma användare om 

någon mer på forumet gläds över beskedet. Denne får sedan ett flertal svar från andra 

användare som även de uttrycker sin glädje över beskedet. En av dessa användare tillägger 

hur denne under lång tid har stört sig på Evas jättehuvud, äckliga tänder och stora kallufs samt 

hur underbart det nu kommer att bli att slippa se detta. En annan användare uttrycker i sitt 

svar att Eva inte kan ses som en förlust för sin arbetsgivare då hon är inkompetent och allmänt 

dålig på sitt yrke. 

En del användare uttrycker hur Eva borde vidta vissa åtgärder för att ändra sitt utseende samt 

att hon borde sluta arbeta och istället gå i pension. Dessa sarkastiska "råd" eller 

"rekommendationer" ges i samband med i övrigt negativa och elaka påståenden kring Eva. 

Sammanfattningsvis kan det ses att det uttrycks påtagligt näthat till både Sara och Eva i de 

båda diskussionstrådarna. Det förekommer i princip inga positiva kommentarer. Tonen är i 

huvudsak grov och rå i de båda diskussionstrådarna. Även skällsord är vanligt förekommande, 

vilka ofta kretsar kring Saras och Evas yttre attribut. Hatiska kommentarer får ofta medhåll av 

ytterligare hatiska kommentarer. Användarna yttrar även önskningar om att de båda 

individerna som diskuteras ska råka illa ut eller dö. 

8 Analys 

I detta avsnitt applicerar vi våra teoretiska ramverk på det empiriska material som har 

presenterats i resultatet. Det teoretiska ramverket utgörs av det teoretiska begreppet norm 

samt The Social Identity Model of Deindividuation Effects (SIDE). Utifrån dessa analyseras 

resultatet av undersökningen i förhållande till det syfte och frågeställningar som formulerades 

inledningsvis. 

8.1 Normer och normbrott 

8.1.1 Direkt riktat näthat  

På bloggar är det vanligt förekommande att näthat uttrycks av bloggläsaren då denne 

uppmärksammar hur blogginnehavaren förhåller sig till de normer som råder i den specifika 
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kontexten. I resultatdelen visade det sig att ett flertal av Mias bloggläsare uppmärksammar 

vad de betraktar som en viktuppgång, vilket de reagerar negativt på. De beskriver i sina 

kommentarer hur Mias livsstil är att betrakta som klandervärd samt att hon inte bör se ut som 

hon gör med tanke på sin unga ålder. Även Linas bloggläsare reagerar på ett likvärdigt sätt 

angående hennes föräldraskap. Enligt dem agerar Lina på ett sätt som en förälder inte bör, 

vilket de uppmärksammar och kritiserar i sina kommentarer. 

Att bloggläsarna påpekar de brister och fel vilka de anser att de båda blogginnehavarna har 

och begår kan ses som att de uppmärksammar normbrott (Baier & Svensson 2009:46) Med 

andra ord reagerar de på att blogginnehavarna på något vis avviker från den norm som råder i 

den specifika kontexten. Bloggläsaren uttrycker därmed upprördhet över att ett observerat 

normbrott har begåtts, på ett såpass kraftfullt sätt att det i resulterar i ett hatiskt uttryck. 

Upprördheten kan med andra ord ses som en indikator på att det råder en norm i 

sammanhanget samt att ett normbrott har begåtts. Genom att betrakta den sociala kontext, som 

upprördheten förekommer i, går det att närma sig en förståelse för vilken norm som har brutits 

och hur denna norm fungerar. Att Mia mottar hatiska kommentarer då hon publicerar en bild 

på sig själv iförd bikini, kan tolkas som att hon bryter mot en norm gällande kroppsideal för 

kvinnor. Vad gäller de hatiska kommentarer som Lina mottar, i samband med den bild som 

hon publicerar på sin blogg, berör dessa istället en norm kring hur en förälder bör agera i sitt 

föräldraskap samt hur Lina brutit mot denna. 

Det är dock tänkbart att bloggläsarna själva inte är medvetna om att det är ett så kallat 

normbrott de uppmärksammar och kritiserar. Detta då normer vanligtvis är underförstådda 

(Baier & Svensson 2009:133), vilket innebär att normerna är omedvetet närvarande för 

bloggläsarna då de väljer att kommentera ett blogginlägg. 

I samband med att ett normbrott uppmärksammas tillrättavisar en del bloggläsare 

blogginnehavaren. I dessa kommentarer belyser bloggläsaren hur Mia eller Lina istället bör 

agera. Exempelvis uppmanas Mia vid ett flertal tillfällen att gå ned vikt samt ändra sin livsstil. 

Detta kan tolkas som att bloggläsaren, med sin hatiska kommentar till Mia, vill poängtera 

betydelsen av att normen om kroppsideal ska följas. En bloggläsare kan även vara beredd att 

straffa blogginnehavaren om denne inte rättar sig in i ledet och därmed följer normen. Ett 

sådant straff, även benämnt sanktion (Baier & Svensson 2009:46), förekommer vid upprepade 

tillfällen i resultatet. En del av Linas bloggläsare förvarnar i sina hatiska kommentarer om 

kommande sanktioner. Dessa sanktioner handlar främst om att de kommer sluta besöka Linas 

blogg om hon inte ändrar sitt handlande. Hon mottar även andra sanktioner i form av hot om 



30 
 

polisanmälan. Detta kan tolkas som att läsarna använder hot om bestraffningar för att få Lina 

att korrigera sitt normbrott.  

8.1.2 Indirekt riktat näthat 

I resultatdelen beskrivs hur näthat uppstår i diskussionstrådarna på Flashback Forum då 

användarna diskuterar, påpekar samt uttrycker sina åsikter kring Sara och Eva. Ett flertal 

kommentarer innehåller nedvärderande yttranden kring Saras och Evas utseenden, samt på 

vilket sätt användarna anser att Sara och Eva inte ser ut som de förväntas eller bör göra. Med 

andra ord kan det tolkas som att användarna uppmärksammar att Sara och Eva bryter mot de 

utseendeideal som råder. Detta ideal kan även ses som en norm för utseende, vilken Sara och 

Eva bryter mot. När användarna formulerar sina kommentarer utifrån det som de har 

observerat kring Saras och Evas utseenden sker det alltså som en reaktion på att Sara och Eva 

avviker från det som användarna anser vara normalt, vilket kan tolkas som att de 

uppmärksammar normbrott. Enligt Therborn (2002) är en av normens uppgifter just att tala 

om för oss vad som är normalt och hur vi bör agera i sammanhanget (Therborn 2002:863). 

När ett normbrott uppmärksammas på detta vis i diskussionstråden sker det, enligt resultatet, 

ofta på ett hatiskt sätt av användarna. Det kan tolkas som att hatet kommer till uttryck via den 

upprördhet användarna upplever kring att Sara och Eva avviker från den rådande normen.  

I samband med att ett normbrott uppmärksammas via kommentarer i diskussionstrådarna 

lyfter vissa användare även vad de anser att Sara eller Eva bör ändra på. Med andra ord 

tillrättavisar de den aktuella personens yttre attribut. Denna tillrättavisning kan tolkas som att 

användarna värnar om att normen ska följas, vilket kan ses i resultatet då vissa användare 

uppmanar Sara att operera sin näsa respektive Eva att ändra sitt utseende. På samma vis som 

att näthat kan komma till uttryck då ett normbrott uppmärksammas, kan det alltså även 

komma till uttryck i samband med en tillrättavisning av normbrottet. Näthat kommer med 

andra ord till uttryck via upprördhet över ett normbrott samt via eventuella efterföljande 

tillrättavisningar. 

Sanktioner är ytterligare en del av normbegreppet vilka uppstår i samband med ett normbrott 

och i vissa fall i samband med en tillrättavisning av normbrottet, för att understryka vikten av 

att normen följs (Baier & Svensson 2009:46). Som det går att se i resultatet förekommer 

knappt sanktioner gentemot eller kring Sara och Eva i diskussionstrådarna. Användarna på 

diskussionsforumet yttrar snarare hot och önskningar om att Sara och Eva ska råka illa ut, än 

vad som kan tolkas som uttalade straff för de normbrott de anses har begått. Sanktioner 
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handlar om sociala straff (Baier & Svensson 2009:46) i form av exempelvis social uteslutning 

och innefattar därmed inte hot om den fysiska form av straff som yttras i diskussionstrådarna. 

8.2 SIDE - gruppnormer och personlig vinning 

8.2.1 Direkt riktat näthat 

Hur det direkt riktade näthatet kommer till uttryck kan delvis förstås med hjälp av SIDE. 

Detta då bloggläsarna kan ses som avindividualiserade och distanserade från Mia och Lina när 

de kommenterar blogginläggen. Det kan tolkas som att bloggläsarna frånkopplas sin verkliga 

identitet då de är anonyma. Genom att bloggläsarna avindividualiseras och anonymiseras 

börjar de enligt SIDE att identifiera sig mer med de övriga bloggläsarna som kommenterar på 

bloggen än med sig själva (Lea et al. 2001).  

Utifrån den kognitiva sidan av SIDE kan det ses som att bloggläsarna, i och med att de 

avindividualiseras samt anonymiseras, tenderar att följa de rådande gruppnormerna istället för 

att utgå från sina egna åsikter och tankar. I dessa fall reglerar gruppnormen för vad som anses 

vara ett legitimt sätt för bloggläsarna att uttrycka sig på när de kommenterar och kritiserar 

blogginnehavarna. Gruppnormen normaliserar med andra ord gruppmedlemmarnas uttryck i 

sina kommentarer, vilket gör dem mer benägna att formulera sig hatiskt. En tendens till detta 

går att finna i de båda blogginläggens kommentarfält. Exempelvis finns ett mönster i vad som 

kritiseras och hur det kritiseras på såväl Mias som Linas blogginlägg. Näthat kan därmed 

tänkas komma till uttryck då en bloggläsare följer det sätt att formulera sig på som 

gruppnormen bestämmer.  

Utifrån detta kan det tänkas att näthat kommer till uttryck via de gruppnormer som råder i 

sammanhanget. I resultatdelen visades att det på Mias blogg råder gruppnormer som tillåter 

framförandet av kommentarer innehållandes näthat kring hennes kropp. Med andra ord 

legitimerar gruppnormer bland bloggläsarna det sätt kommentarer uttrycks på. I resultatet 

framgår att en del kommentarer är av positiv och uppmuntrande karaktär, vilket kan tyda på 

att det finns olika typer av gruppnormer. Detta kan i sin tur visa att det finns alternativ till den 

hatiska gruppnormen för de som kommenterar på bloggar. 

Även den strategiska sidan av SIDE, vilken syftar till den personliga vinningen i ett handlande 

(Lea et al. 2001), går att finna i det insamlade materialet. I resultatet beskrivs ett flertal 

kommentarer där Mias läsare framför sitt hat på ett sätt att det kan tolkas som ett försök att 

framhålla sig själva som sundare och mer kompetenta vad gällande hälsa än såväl 
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blogginnehavaren som andra bloggläsare. Vad gäller Linas bloggläsare kritiserar de på ett 

hatiskt sätt Linas agerande som förälder. Detta sker genom att de förklarar på vilket sätt de 

anser att hon är inkompetent som förälder samtidigt som de förklarar hur de själva hade agerat 

istället. Genom att på ett hatiskt sätt nedvärdera andras kunskapsnivå samt agerande framställs 

den egna kunskapsnivån som hög, vilket kan tolkas som att bloggläsarna genom sina 

kommentarer försöker att nå personlig vinning. I dessa fall utgörs den personliga vinningen av 

en känsla av att vara exemplarisk och intelligent. Detta kan kopplas till den strategiska sidan 

av SIDE då bloggläsarna strategiskt nyttjar sin anonymitet för att kunna uttrycka sig på ett sätt 

att det resulterar i en självuppfyllande handling och därmed personlig vinning. Med andra ord 

påverkar effekten av anonymiteten och strävan efter personlig vinning det uttryck som 

näthatet tar. 

8.2.2 Indirekt riktat näthat 

Det är påtagligt och tydligt att det indirekt riktade näthatet går att förstå utifrån SIDE då 

denna teori handlar om att anonymiteten som råder på Internet tenderar att göra individen 

avindividualiserad (Lea et al. 2001). Till att börja med framgår det i resultatet hur 

kommentarerna i diskussionstrådarna tydligt präglas av en hatisk karaktär och jargong. De har 

även inslag av hot samt ifrågasättande av Saras och Evas existens. Denna hatiska karaktär kan 

ses som en följd av den avindividualisering som sker då samtliga användare i 

diskussionstrådarna antar en fiktiv identitet. I och med möjligheten att anta en fiktiv och 

anonym identitet kan det även ses som att användarna frånkopplas sin verkliga identitet, vilket 

därmed formar kommentarernas uttryck. 

Vidare är det tänkbart att användarna upplever ett relativt stort avstånd mellan sig själva och 

personerna de diskuterar i och med att diskussionerna äger rum utan att personerna som 

diskuteras på något sätt är närvarande. Kombinationen av att vara frånkopplad sin verkliga 

identitet samt det avstånd som beskrivs råda mellan användarna och de personer som 

diskuteras kan förklara hur näthatet kommer till uttryck i diskussionstrådarna. Detta kan även 

tänkas ge ytterligare förståelse för den grova karaktär som näthatet får i sammanhanget.  

Gruppnormen, vilken utgörs av den kognitiva sidan av SIDE (Lea et al. 2001), handlar i detta 

fall om en norm där det anses vara fullt normalt och acceptabelt att på ett hatiskt sätt framföra 

åsikter kring Sara och Eva. Att skriva en hatisk kommentar i diskussionstråden blir med andra 

ord gruppnormen. I resultatet framgår att i princip samtliga kommentarer på dessa 

diskussionstrådar utgörs av ett hatiskt uttryck, vilket kan förstås med hänvisning till den 
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kognitiva sidan av SIDE. Att såpass många användare följer gruppnormen och därmed 

uttrycker sig hatiskt tyder på att normen har en påtaglig effekt på gruppens medlemmar.  

I resultatet beskrivs hur användarna uttrycker sig allt grövre vart eftersom fler användare 

svarar på ett hatiskt inlägg. Med andra ord är det accepterat att uttrycka sig ännu mer hatiskt 

när en annan användare redan har yttrat en hatisk kommentar. Detta är ytterligare ett tecken 

på att det finns en rådande gruppnorm, vilken influerar användarnas sätt att uttrycka sig. Hatet 

kommer alltså till uttryck via denna gruppnorm, vilken även sätter standarden för hur hatet 

uttrycks. Den starka gruppnormen kan även ses som en förklaring till att hatiska kommentarer 

normaliseras och sedan dominerar fältet. Enligt SIDE ökar även benägenheten att följa de 

rådande gruppnormerna då användare vid Internetbaserad kommunikation tenderar att 

identifiera sig mer med de övriga användarna och gruppen, än med sig själva (Lea et al. 

2001). Detta kan i sig tänkas influera hur näthatet kommer till uttryck samt ge hatet dess 

karaktär och innehåll. 

Uttrycket av de hatiska kommentarer kan även tolkas utifrån den strategiska sidan av SIDE. 

När en användare skriver en hatisk kommentar och följer gruppnormen för hur hatiska 

kommentarer uttrycks i den specifika diskussionstråden, kan det tolkas som att användaren 

erhåller en känsla av grupptillhörighet och därmed personlig vinning.  

Det finns även exempel i resultatet där det tydligt framgår att en användare strategiskt 

använder sin anonymitet i syfte att framföra personliga åsikter, vilka nödvändigtvis inte 

behöver vara relaterade till enbart Sara eller Eva. Dessa åsikter framförs i samband med 

näthat för den personliga vinningens skull. Den personliga vinningen blir i dessa fall att 

användaren, i samband med det uttryckta näthatet, även får utlopp för sina personliga åsikter 

samt utrymme för uttryck av en annars dold agenda. Denna dolda agenda samt det budskap 

som den innefattar kan exempelvis innehålla rasistiska åsikter. På detta ges ett exempel i 

resultatet då en användare uttrycker näthat via sina personliga åsikter om vad som beskrivs 

som "mindre intelligenta brunögda vildar". Med grund i detta kan näthat även komma till 

uttryck via kringliggande åsikter, vilka resulterar i en personlig vinning för individen. 

8.3 Skillnader mellan uttrycket av direkt riktat och indirekt riktat näthat 

Det har tydligt visats att näthat kan komma till uttryck via ett observerat och tillrättavisat 

normbrott på både bloggar och diskussionsforum. Vad gäller detta finns dock inga markanta 

skillnader mellan blogginläggen och diskussionstrådarna, förutom att näthatet kommer till 

mer kraftfullt uttryck i diskussionstrådarna.  
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På både bloggar och diskussionsforum kan det ses som att bloggläsarna respektive 

användarna blir avindividualiserade genom den anonymitet som där råder, vilket SIDE 

styrker. Det är tänkbart att bloggläsarna och användarna genom denna avindividualisering 

förlorar sin verkliga identitet, vilket gör att de delvis blir mer benägna att uttrycka sig hatiskt. 

Dock är det troligt att användarna på diskussionsforumet kan uppleva sig själva som 

ytterligare avindividualiserade än bloggläsarna. Detta då användarna inte riktar näthatet direkt 

till personen som diskuteras, vilket bloggläsarna gör då de kommenterar på den blogg som 

tillhör personen i fråga. Det är därmed troligt att bloggläsarna är medvetna om att 

blogginnehavaren kommer att ta del av det hat som uttrycks i kommentarfälten på bloggen. 

Till skillnad från detta behöver kommentarerna i diskussionstrådarna inte nödvändigtvis nå 

den person som hatas. 

I resultatet framgår det att hatet i diskussionstrådarna ofta har en grövre karaktär samt ett 

grövre uttryck, än vad det förefaller på blogginläggen. Hat uttrycks med andra ord på båda 

plattformarna, dock är det riktigt grova hatet mer påtagligt i diskussionstrådarna. Att näthat 

kommer till grövre uttryck i diskussionstrådarna kan förstås med hjälp av kunskapen kring 

avindividualisering. Det kan ses som att användarna på diskussionsforumet har ett längre 

avstånd mellan sig själva och den som där diskusteras, än vad bloggläsarna kan anses ha i 

förhållande till den blogginnehavare de riktar kommentaren till. Då användarna i 

diskussionstrådarna är ytterligare distanserade från den som deras kommentarer berör, kan det 

ses som att dessa användare är ytterligare avindividualiserade än bloggläsarna. Detta ger i sin 

tur det indirekt riktade näthatet, i diskussionstrådarna, ett grövre uttryck med fler påtagliga hot 

och kränkningar. 

Med lärdom av SIDE är det inte enbart bloggläsarna respektive användarna som kan betraktas 

som avindividualiserade i den Internetbaserade kommunikationen, detta kan även personen 

vilken hatet kretsar kring uppfattas som. Tidigare poängterades att avindividualiseringen för 

bloggläsaren respektive användaren kan ses öka med avståndet. Det är även tänkbart att 

bloggläsaren respektive användaren kan uppleva den person, vilken hatet kretsar kring, som 

avindividualiserad.  Även denna avindividualisering kan tänkas öka med avståndet dem 

emellan. Utifrån detta går att tolka att användarna i diskussionstrådarna torde uppleva en 

större avindividualisering av Sara och Eva, än den avindividualisering som bloggläsarna torde 

uppleva av Mia och Lina. Detta ger sedan det indirekta näthatet i diskussionstrådarna ett 

grövre uttryck, än det näthat som uttrycks på blogginläggen.  
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9 Slutdiskussion 

I detta avsnitt besvaras inledningsvis studiens frågeställningar. Därefter sätts studiens resultat 

i förhållande till den tidigare forskning som presenterats i kapitel fem. Vidare diskuteras 

huruvida de utvalda teorierna har lämpat sig för denna studies syfte. Utifrån studiens insikter 

presenteras även idéer på hur teorin skulle kunna vidareutvecklas. Slutligen ges förslag på 

vidare forskning inom ämnesområdet.  

För att möta syftet med studien formulerades tre frågeställningar kring hur näthat kommer till 

uttryck beroende på sammanhanget det förekommer i. Med den första frågeställningen syftade 

vi till att undersöka hur näthat kommer till uttryck då det riktas direkt till en individ. I 

resultatet och analysen har det visats att näthat, i detta fall, kan komma till uttryck via ett 

observerat eller tillrättavisat normbrott. Det direkt riktade näthatet kommer därmed till uttryck 

via den upprördhet som bloggläsaren upplever över ett, av denne, observerat normbrott. Med 

andra ord kan upprördheten i sig forma uttrycket av det direkt riktade näthatet. Den 

anonymitet och därmed avindividualisering som råder på denna typ av Internetbaserad 

kommunikationsplattform, kan även ses forma hur det direkt riktade näthatet kommer till 

uttryck. Det är troligt att bloggläsaren, genom avindividualiseringen, upplever en möjlighet att 

uttrycka sig på ett sådant sätt som denne inte skulle ha gjort i ett ickeanonymt sammanhang. 

Avindividualiseringen kan därmed tänkas prägla hur individer väljer att uttrycka sig, vilket i 

detta fall innebär att näthatets uttryck formas av avindividualiseringen.  

Den andra frågeställningen syftade till att undersöka hur näthat kommer till uttryck då det 

riktas indirekt till en individ. Även här visar resultatet och analysen på att näthat kan komma 

till uttryck via den upprördhet som individer upplever då de observerar en normavvikelse hos 

en annan individ, samt då de tillrättavisar denna normavvikelse. Även uttrycket av det indirekt 

riktade näthatet kan ses utifrån ett avindividualiseringsperspektiv. Detta då möjligheten att 

anta en anonym och fiktiv identitet kan tänkas forma hur individer väljer att uttrycka sig i sina 

kommentarer.  

Detta leder vidare in på den tredje frågeställningen, vilken ämnade att undersöka hur uttrycket 

av näthat kan skilja sig åt beroende på om det riktas direkt till en individ jämfört med om det 

riktas indirekt till en individ. Vi har i resultatet och analysen kunnat visa på att en 

avindividualisering råder på de båda kommunikationsplattformarna. Dock går det att se en 

skillnad i hur näthat kommer till uttryck mellan dessa, vilket kan tänkas bero på olika grader 

av upplevd avindividualisering hos de som uttrycker detta näthat. Graden av upplevd 
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avindividualisering kan i sin tur ses stå i relation till graden av det avstånd som individerna 

upplever finnas till mottagaren. Det upplevda avståndet kan i sin tur förklara att hatet kommer 

till grövre uttryck i diskussionstrådarna jämfört med blogginläggen, då avståndet till 

mottagaren är som störst för individen i den förstnämnde. Utöver detta kan även den som 

riktar näthatet tänkas betrakta mottagaren som avindividualiserad, vilket ytterligare kan bidra 

till det indirekt riktade näthatets grova karaktär.  

Tidigare forskning kring upplevelser av Internetmobbning visar att möjligheten att anta en 

anonym och fiktiv identitet på Internet ger individen en känsla av trygghet, vilket i sin tur 

påverkar Internetmobbningens uttryck, styrka och frekvens (Mischna et al. 2009:1222-1224). 

Visserligen undersöker Mischna et al. (2009) upplevelser av Internetmobbning, vilket skiljer 

sig från denna studie som istället behandlar uttrycket av näthat. Dock har dessa två studier 

gemensamt att de båda visar på att anonymitet kan påverka hur individer väljer att uttrycka sig 

på Internet, samt den karaktär uttrycket får. Även Workman (2010) styrker att anonymiteten 

är avgörande och möjliggörande för "Internettrollens" uttryck och agerande (Workman 

2010:831-832). Utöver detta visar Friends (2014) undersökning på att Internetkränkningar 

ofta är utseenderelaterade (Friends 2014:9). Dessa tendenser går även att finna i stora delar av 

vårt material, ofta i samband med sexuella kränkningar.  

Normer och SIDE, som i denna studie har varit de teoretiska utgångspunkterna, har till stor 

del kunnat förklara de resultat som erhållits ur empirin. Med andra ord ger resultatet 

ytterligare stöd till dessa teoretiska antaganden. Utifrån resultatet anser vi dock att det finns 

potentiella utvecklingsmöjligheter för SIDE som teori. Visserligen redogör teorin för 

innebörden och effekten av avindividualisering, dock kan det tolkas som att 

avindividualiseringen är att betrakta som konstanthållen. Materialet i denna studie har istället 

visat på ett behov av att denna avindividualisering även bör kunna betraktas utifrån olika 

grader av avindividualisering. Med detta menas att individen bör kunna ses som mer eller 

mindre avindividualiserad beroende på i vilken kontext denne befinner sig i. I denna studie 

har vi applicerat detta kompletterande, teoretiska synsätt allteftersom materialet vid analysen 

visade på ett sådant behov. Detta då vi kunde ana att användarna på diskussionsforumet 

upplever sig mer avindividualiserade än vad bloggläsarna upplever sig vara då de 

kommenterar direkt till personen som hatet kretsar kring. 

Som tidigare nämnt utgör den Internetbaserade kommunikationen idag en stor del av vår 

interaktion (Marlow 2004:1-3, Fuchs 2008:1). Samtidigt har denna studie lyft att just denna 

typ av kommunikation kan ge upphov till grova och hotfulla uttryck. Detta väcker i sin tur 
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tankar kring vilken effekt ett normaliserat näthat kan ha på samhället i längden. Finns det en 

risk att trollen tystar ned människor på Internet, då dessa inte längre vågar uttrycka sig? Kan 

det näthat som ofta försvaras och berättigas med yttrandefriheten, tänkas inskränka denna 

frihet för andra? Att nättrollen tystar ned samhällsmedlemmarna har vi redan sett indikatorer 

på. Som tidigare nämnts har nätupplagor av dagspress tvingats stänga ned sina 

kommentarfunktioner på grund av den stora mängd näthat som där förekom.  

Vi har i denna studie enbart tagit hänsyn till hur näthat kommer till uttryck på bloggar 

respektive i diskussionsforum. Som nämndes i det femte kapitlet är näthat dock ännu att 

betrakta som ett relativt outforskat område, vilket innebär att det finns många frågor kvar att 

besvara. Utifrån de insikter denna studie har bidragit med har vi skäl att tro att den som riktar 

näthat ser mottagaren som så pass overklig och avindividualiserad att det uttryckta näthatet 

inte upplevs nå fram till en fysisk, verklig, person. Det vore därmed intressant att ta del av en 

studie som vidare behandlar denna problematik utifrån en näthatares perspektiv. En sådan 

studie skulle kunna besvara frågor kring hur nättrollen ser på sina mottagare, det vill säga de 

utsatta. Vi har även uppmärksammat tendenser till att näthat kan ge upphov till ytterligare 

näthat när individer syftar till att försvara den som har utsatts för näthat. Näthat kan även ge 

upphov till ytterligare näthat då hatiska kommentarer får medhåll, vilka i sin tur uttrycker 

näthat. Det skulle kunna ses som att näthat föder näthat, vilket vore intressant att forska vidare 

kring. Utöver detta vore det även intressant att, genom exempelvis framtagen statistik, visa på 

vilka samhällsgrupper som har en ökad benägenhet att uttrycka sig hatiskt på Internet. Vilka 

är egentligen trollen? 
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Bilaga 1 

Kodschema med tillhörande kodanvisning 

 

1. Bloggkommentar 

1.1 Positiv/neutral kommentar Övrig kommentar, utan hatiskt uttryck. 

1.2 Näthat Kommentar som överrensstämmer med definitionen av näthat. 

1.3 Besvarande av en annans kommentar 

1.3.1 Kommentaren besvaras positivt/neutralt Kommentar utan hatiskt uttryck. 

1.3.2 Kommentaren besvaras med näthat Kommentar som överrensstämmer med 

definitionen av näthat. 

 

2. Kommentar från Flashback forum 

2.1 Positiv/neutral kommentar Övrig kommentar, utan hatiskt uttryck. 

2.2 Näthat Kommentar som överrensstämmer med definitionen av näthat. 

2.3 Besvarande av en annans kommentar 

2.3.1 Kommentaren besvaras positivt/neutralt Kommentar utan hatisk karaktär. 

2.3.2 Kommentaren besvaras med näthat Kommentar som överrensstämmer med 

definitionen av näthat. 

 

3. Norm Kommentar innehållandes information kring vad som bör ses som normalt. 

3.1 Normbrott uppmärksammas Kommentar påpekar normavvikelse. 

3.1.1 Kroppsrelaterat Kommentar påpekar normbrott gällande något kroppsrelaterat, 

exempelvis utseende eller vikt. 

3.1.2 Handling/agerande Kommentar påpekar normbrott gällande handling som mottagaren 

utfört. 

3.1.3 Åsikter Kommentar påpekar normbrott gällande avvikande åsikter. 

3.2 Tillrättavisande av normbrott Kommentar syftar till att tillrättavisa mottagaren. 

  

4. SIDE Kommentarer som överrensstämmer med SIDE som teori. 

4.1 Kognitiva sidan - gruppnormen följs Den rådande gruppnormen följs och formar 

uttrycket av hatet i kommentaren. 

4.2 Strategiska sidan - personlig vinning Kommentar med ett sådant uttryck att den syftar 

till att ge personlig vinning. 



42 
 

Bilaga 2 

Informationsmejl skickat till Flashback Forum  

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser personalvetarprogrammet på Södertörns Högskola och 

som denna termin skriver en C-uppsats i sociologi. Ämnet berör näthat vilket 

vi studerar på utvalda bloggar och diskussionsforum. Vår förhoppning är att i och med denna 

studie kunna bidra med en ökad kunskap och förståelse kring detta fenomen. 

  

Vi har uppmärksammat att vissa diskussionstrådar på Flashback Forum handlar om vad som 

kan ses som näthat och vi skulle därmed vilja analysera de kommentarer som publicerats i 

utvalda trådar. Vi vill förtydliga att vi inte kommer att publicera användares användarnamn, 

profilbilder eller annan dylik personlig information som på något vis kan kopplas till deras 

identiteter. Vi kommer alltså enbart att studera kommentarerna som sådana. Vi har med andra 

ord inga intentioner att avslöja eller sätta dit någon användare. Vi förstår att inläggen 

och kommentarerna är offentliga, men vill ändå uppmärksamma er om att vi kommer studera 

dem.  

  

Självklart får ni ta del av det slutgiltiga resultatet om så önskas. Besvara i så fall detta 

mejl och bifoga den mejladress som ni önskar få uppsatsen skickad till.  

  

Vi önskar er en fortsatt trevlig dag! 

Med vänliga hälsningar Kristina Fransson och Jasmine Lööf  
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Bilaga 3 

Informationsmejl skickat till bloggskribent 1/Mia 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser personalvetarprogrammet på  Södertörns Högskola och skriver 

denna termin en C-uppsats i sociologi. Ämnet berör näthat vilket 

vi studerar på utvalda bloggar och diskussionsforum. Vår förhoppning är att i och med denna 

studie kunna bidra med en ökad kunskap och förståelse kring detta fenomen. Vi har dock inga 

intentioner att avslöja eller sätta dit någon av de som har publicerat dessa kommentarer. 

  

Vi har uppmärksammat att du i vissa fall blivit utsatt för vad som kan ses som näthat och 

kommer att analysera de kommentarer du fått på ett enskilt inlägg. Vi tänker då på 

följande inlägg som publicerades xx-xx-2012 (Här angavs det publicerade datumet samt 

länken till det aktuella blogginlägget. Av etiska skäl har detta dolts i bilagan). 

 

Vi vill förtydliga att vi inte kommer att använda oss av texten eller tillhörande bilder i 

inlägget, utan enbart av de kommentar du mottagit. Ditt namn kan komma att omnämnas i 

beskrivande syfte. Vi förstår att inlägget och kommentarerna är offentliga, men vill ändå 

uppmärksamma dig om att vi kommer studera dem.  

  

Självklart får du ta del av det slutgiltiga resultatet om så önskas. Besvara i så fall detta 

mejl och bifoga den mejladress  som du önskar få uppsatsen skickad till.  

  

Vi önskar dig en fortsatt trevlig dag! 

Med vänliga hälsningar Kristina Fransson och Jasmine Lööf  
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Bilaga 4 
Informationsmejl skickat till bloggskribent 2/Lina 

 

Hej! 

Detta är den enda mejladress som vi funnit kopplad till dig. Vi hoppas att det är okej att 

komma i kontakt med dig via denna mejl! 

Vi är två studenter som läser personalvetarprogrammet på  Södertörns Högskola och skriver 

denna termin en C-uppsats i sociologi. Ämnet berör näthat vilket 

vi studerar på utvalda bloggar och diskussionsforum. Vår förhoppning är att i och med denna 

studie kunna bidra med en ökad kunskap och förståelse kring detta fenomen. Vi har dock inga 

intentioner att avslöja eller sätta dit någon av de som har publicerat dessa kommentarer. 

Vi har uppmärksammat att du i vissa fall har blivit utsatt för vad som kan ses som näthat och 

kommer att analysera de kommentarer du fått på ett enskilt inlägg. Vi tänker då på 

följande inlägg som publicerades xx-xx-2014 (Här angavs det publicerade datumet samt 

länken till det aktuella blogginlägget. Av etiska skäl har detta dolts i bilagan). 

Vi vill förtydliga att vi inte kommer att använda oss av texten eller tillhörande bilder i 

inlägget, utan enbart av de kommentar du mottagit. Ditt namn kan komma att omnämnas i 

beskrivande syfte. Vi förstår att inlägget och kommentarerna är offentliga, men vill ändå 

uppmärksamma dig om att vi kommer studera dem.  

Självklart får du ta del av det slutgiltiga resultatet om så önskas. Besvara i så fall detta 

mejl och bifoga den mejladress som du önskar få uppsatsen skickad till.  

Vi önskar dig en fortsatt trevlig dag! 

Med vänliga hälsningar Kristina Fransson och Jasmine Lööf  
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Bilaga 5 

Informationsmejl skickat till den omnämnde i diskussionstråd 1/Sara 

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser personalvetarprogrammet på  Södertörns Högskola och skriver 

denna termin en C-uppsats i sociologi. Ämnet berör näthat vilket 

vi studerar på utvalda bloggar och diskussionsforum. Vår förhoppning är att i och med denna 

studie kunna bidra med en ökad kunskap och förståelse kring detta fenomen. Vi har dock inga 

intentioner att avslöja eller sätta dit någon skribent. 

 

Vi har uppmärksammat att vissa diskussionstrådar på Flashback Forum handlar om dig som 

person och många av de kommentarer som fälls kan ses som nedvärderande och hotfulla, med 

andra ord som näthat. Vi kommer därmed att analysera de kommentarer som publicerats i 

utvalda diskussionstrådar.  

 

Vi förstår att inläggen och kommentarerna är offentliga, men vill ändå uppmärksamma dig 

om att vi kommer studera dem samt att ditt namn kan omnämnas i studien. 

 

Självklart får du ta del av det slutgiltiga resultatet om så önskas. Besvara i så fall detta 

mejl och bifoga den mejladress som du önskar få uppsatsen skickad till.  

 

Vi önskar dig en fortsatt trevlig dag! 

Med vänliga hälsningar Kristina Fransson och Jasmine Lööf  
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Bilaga 6 

Informationsmejl skickat till den omnämnde i diskussionstråd 2/Eva 

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser personalvetarprogrammet på  Södertörns Högskola och skriver 

denna termin en C-uppsats i sociologi. Ämnet berör näthat vilket 

vi studerar på utvalda bloggar och diskussionsforum. Vår förhoppning är att i och med denna 

studie kunna bidra med en ökad kunskap och förståelse kring detta fenomen. Vi har dock inga 

intentioner att avslöja eller sätta dit någon skribent. 

  

Vi har uppmärksammat att vissa diskussionstrådar på Flashback Forum handlar om dig som 

person och många av de kommentarer som fälls kan ses som nedvärderande och hotfulla, med 

andra ord som näthat. Vi kommer därmed att analysera de kommentarer som publicerats i 

utvalda diskussionstrådar.  

  

Vi förstår att inläggen och kommentarerna är offentliga, men vill ändå uppmärksamma dig 

om att vi kommer studera dem samt att ditt namn kan omnämnas i studien. 

  

Självklart får du ta del av det slutgiltiga resultatet om så önskas. Besvara i så fall detta 

mejl och bifoga den mejladress som du önskar få uppsatsen skickad till.  

  

Vi önskar dig en fortsatt trevlig dag! 

Med vänliga hälsningar Kristina Fransson och Jasmine Lööf  

 

 


