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Sammanfattning 

Näthat tycks vara ett växande problem. Forskning visar att internetanvändare i stort, 

men även mer specifikt journalister, drabbas av det. Att få hot, hat och kränkande 

kommentarer framställs, enligt studier, som allvarligt och som en del av 

journalisters vardag. Det finns vidare många enkätstudier inom ämnet, vilka belyser 

näthatets förekomst i journalisters yrkesliv. Intervjustudier inom fältet 

uppmärksammar bland annat skolelevers utsatthet och journalisters syn på den nya 

digitaliserade värld de etablerat sig i. Denna uppsats syftar därför till att nå en 

djupare förståelse för journalisters upplevelser och eventuella erfarenheter av 

fenomenet, och vidare är frågeställningarna hur näthat definieras och framställs av 

journalister. För att förstå hur journalister definierar och upplever näthat har en 

kombination av actor-network theory och symbolisk interaktionism använts som 

teoretiskt ramverk. Inom actor-network theory låg resonemanget kring 

aktantnätverk, aktanter och översättningsmodeller till grund för analysen, medan 

meningsskapande, spegeljaget, det sociala självet och institutioner var teorier som 

hämtades från den symboliska interaktionismen. Uppsatsen grundas på åtta 

kvalitativa intervjuer med journalister, vilka med hjälp av induktiv kodning har 

analyserats utifrån en såväl hermeneutisk som fenomenologisk ansats. Resultaten 

visade att näthat definieras som något personligt riktat och det framställs som något 

normaliserat och förgivettaget i journalisters yrkesvardag. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  
Internetanvändadet har sedan det kom, för cirka 20 år sedan, blivit alltmer utbrett och 

vardagligt, både vad gäller användning och tillgång. Med hjälp av smartphones, surfplattor 

och datorer använder nästan 90 % av Sveriges befolkning internet idag (Findahl, 2014). I och 

med bland annat denna utbredning av internet och tekniska hjälpmedel har näthat blivit 

möjligt. Näthat som fenomen kan definieras på många olika sätt, bland annat som “kränkande 

och hatiska kommentarer på exempelvis bloggar, Facebook1och Instagram2. Kränkningarna 

kan även ske genom publicering av bilder eller videoklipp på internet” (Juridiksinstitutet, 

2015). I Friends nätrapport (2015, s. 8) definieras näthat som ”[...] en handling som gör att 

den som blir utsatt känner sig ledsen, sårad eller mindre värd”. Kränkningar i sig är inget 

nytt, men i den virtuella världen är det någonting som blivit allt vanligare. Friends (2015) 

uppgav att 200 000 barn i Sverige i åldrarna 10-16 år, alltså en tredjedel av alla Sveriges barn i 

denna ålder, blivit utsatta för näthat under det senaste året. 

Det är inte enbart barn och ungdomar som får uppleva näthat utan det drabbar i stor grad även 

andra grupper, inte minst offentliga personer i samhället. I ett uppmärksammat avsnitt av tv-

programmet Uppdrag granskning beskrev tolv offentliga personer om det näthat de får ta emot 

till följd av just att de är offentliga (Hansson, 2013). Näthatet innehöll allt från dödshot till hot 

om våld och vedervärdiga, kränkande kommentarer. Ytterligare ett exempel på när offentliga 

personer drabbats av näthat är då Gina Dirawi, en svensk programledare, valdes ut som 

Sveriges televisions julvärd 2015. Hotfulla och kränkande kommentarer haglade på främst 

sociala medier. Dirawi kommenterade det hela med att “det var ganska väntat, men det är 

synd att det är så” (Kulturnyheterna, 2015, 20 november). Offentliga personer som Gina 

Dirawi verkar därmed förvänta sig att få motta näthat. 

En yrkesgrupp som är offentlig i sin yrkesroll är journalister. Angående näthat skriver svenska 

journalistförbundet (2013) i en rapport att påtryckningar, trakasserier och kränkningar är en 

del av journalisters vardag. Fyra av tio tillfrågade journalister säger att de någon gång under 

                                                
1 Ett socialt nätverk i communityform 
2 Ett socialt nätverk för delning av bilder 
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det gångna året blivit utsatta för kränkningar, varav 5,7 % av dessa uppger att de blivit utsatta 

för kränkningar fler än tio gånger de senaste fem åren. Denna siffra är en direkt ökning från de 

Säkerhetspolisen (2009) fann i sin undersökning fyra år tidigare om otillåten påverkan mot 

medier. Där rapporterades att 15 % av de tillfrågade journalisterna har utsatts för hot eller 

kränkningar. Båda studierna fann att kränkningarna journalister utsätts för oftast är personliga 

och riktas mot dem som individer (Säkerhetspolisen, 2009; Journalistförbundet, 2013). Vidare 

i Journalistförbundets studie tillägger en tredjedel av de tillfrågade att dessa kränkningar 

påverkar deras rapportering. Hotutövarna, menar Säkerhetspolisen (2009), är enskilda 

individer men att det även förekommer fall där organiserade nätverk ligger bakom hoten och 

kränkningarna. 

Att näthat drabbar journalister framgår av statistiken ovan. Näthatets existens belyses även i 

den tidigare forskningen som beskrivs nedan och det står klart att fenomenet har börjat 

uppmärksammas. Hur näthatet sedermera upplevs för de utsatta journalisterna och hur 

fenomenet beskrivs av dem förblir desto mer ovisst. Intentionen med denna uppsats är därför 

inte att fastna i definitioner av termen näthat utan att istället fokusera på journalisters egen 

uppfattning av fenomenet, vilket leder oss vidare till uppsatsens syfte. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utöka förståelsen av fenomenet näthat genom att studera hur 

fenomenet definieras och upplevs av en offentlig yrkesgrupp som journalister i relation till 

deras yrkesroll. Vi är intresserade av journalisters erfarenheter av fenomenet, samt vilka 

följder och påverkan som de uppfattar som ett resultat av näthat, både på ett personligt och 

yrkesmässigt plan. Våra frågeställningar är därmed:  

(1) Hur identifieras och definieras näthat av journalister? 

(2) Hur karaktäriserar intervjupersonerna sina upplevelser och påverkan av näthat i relation 

till sin yrkesroll? 

(3) Vilka teoretiska slutsatser kan dras om näthat som fenomen, studerat utifrån de 

intervjuade journalisternas upplevelser och perspektiv? 
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1.3 Disposition 
Inledningsvis redogörs för den tidigare forskningen med syftet att presentera fältet näthat 

kopplat till journalister. Dessa studier handlar delvis om näthatets utbredning men även mer 

specifikt om journalisters utsatthet och påverkan. Därefter presenteras det teoretiska ramverket 

som består av actor-network theory (ANT) samt symbolisk interaktionism (SI). Dessa teorival 

valdes för att å ena sidan förstå teknikens bidrag till hur näthat uppfattas (ANT), å andra sidan 

för att specifikt kunna förstå hur journalister tolkar det (SI). I nästa avsnitt redogörs metodval. 

Detta med intentionen att visa transparens och skapa god förståelse för vårt tillvägagångssätt. 

Efter metoddelen presenteras det empiriska materialet i form av utdrag från intervjuerna, vilka 

analyserats med hjälp av teorin. Avslutningsvis sammanfattas resultaten i förhållande till 

syftet och en diskussion förs kring våra resultat kopplat till teorin och den tidigare 

forskningen. Vi för därefter en diskussion kring metoden och diskuterar våra slutsatser, vilket 

avslutningsvis mynnar ut i förslag på vidare forskning. 

2. Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning om näthat, uppdelat i två avsnitt. Det första handlar om 

näthat i allmänhet och det andra om näthat i förhållande till journalister. För att tydliggöra 

summeras den tidigare forskningen sedermera, vilket slutligen går vidare till en redogörelse 

för vad vår uppsats kan bidra med. 

2.1 Näthatets förekomst och utbredning 
Det råder en viss enighet bland forskare att näthat pekas ut som ett relativt nytt fenomen 

(Eriksson, 2001; Law, Shapka, Hymel, Olson & Waterhouse, 2012; Friends, 2014, 2015). Det 

tycks även vara en växande trend, vilket en tvärsnittsstudie av enkäter gjord på 339 

collegestudenter i sydvästra USA påvisar. Studien innehöll frågor om näthatets förekomst 

samt relationen mellan mottagaren och avsändaren. Resultatet visade att mellan 10-15 % av 

deltagarna utsattes för kränkande eller hotande mail/chattmeddelanden och mer än hälften fick 

oönskade pornografiska bilder skickade till sig (Finn, 2004). När studien sedan replikerades 

åtta år senare hade denna siffra ökat till drygt 43 % (Lindsay & Krysik, 2012). I ytterligare en 

enkätstudie, där totalt 432 elever i årskurs 7-9 från olika kanadensiska skolor deltog, visade 

det sig att nästan en fjärdedel någon gång blivit utsatta för näthat. Det rörde sig om allt från 
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dödshot till utmaningar om att publicera lättklädda bilder på sig själva. När offren sedan 

uppmanades svara på hur de reagerade på kränkningarna återgav mer än hälften att de kände 

sig arga medan en tredjedel sade sig bli ledsna (Beran & Li, 2005). I en studie med 

fokusgrupper av White och Carmody (in press) beskrev collegestudenter att näthat var ett 

växande problem som hotade deras säkerhet. Att bli näthatad ansåg de var att bland annat bli 

förnedrad offentligt på internet. De beskrev också en problematik med att bli förföljd på 

internet, där förövaren skickade massvis med meddelanden, hot och vägrade lämna den utsatta 

ifred. Collegestudenterna svarade även att de varken anmälde näthat eller förföljelsen på 

internet till polisen (White & Carmody, in press). 

I en diskursanalys av de hatiska kommentarerna som flödar i kommentarsfält på tre slovenska 

nyhetssidor, samt intervjuer med de som publicerar hatet, skriver författarna Erjavec och Poler 

Kovačić (2012) att interaktionen på internet har påverkat hur näthatet brett ut sig. Näthatarna 

skyddas i och med diskussionen kring det fria ordet, där internet ses som en plats där var och 

en kan uttrycka sina åsikter fritt, då även hat. Att interaktionen ser annorlunda ut på internet 

jämfört med den fysiska världen tas även upp i en intervjustudie med 16 personer i åldern 18-

20 år (Hooper & Kalidas, 2012). Resultatet visade att intervjupersonerna ansåg att människor 

inte kunde uttrycka sig helt fritt i face-to-face-interaktioner, vilket de däremot kunde på 

internet. En annan orsak till att näthat fått större fotfäste är att anonymiteten ökat (Erjavec & 

Poler Kovačić, 2012). 

Anonymitet, det vill säga avlägsnandet av information som kan härledas till en individ på 

internet (Christopherson, 2007), bidrar till att det dels går snabbare att publicera sin text, dels 

upplevs friheten kring textens innehåll som större (Erjavec & Poler Kovačić, 2012). Att det är 

enklare och går snabbare beror delvis på att nyhetssidor undviker att sätta för strikta ramar på 

vad som får och inte får skrivas i syfte att locka fler besökare. Integriteten stärks av 

anonymiteten via internetbaserad kommunikation, vilket beskrivs som en positiv konsekvens 

(Christopherson, 2007). Däremot beskrivs aggressiva och olika normbrytande beteenden som 

negativa konsekvenser. En annan negativ konsekvens är att mer hatiskt ordalag tenderar att 

förekomma på internet i större utsträckning än i den fysiska verkligheten. Andra forskare 

menar att näthatarnas syfte är att just sprida sitt negativa budskap, varför det grova språket i 

kommentarsfält kan förklaras (Erjavec & Poler Kovačić, 2012). 
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Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) (Andersson, Nelander Hedqvist & Shannon, 2015), som 

på uppdrag av regeringen kartlagt brott på nätet, är det få anmälningar som klaras upp. Endast 

4 % av anmälningarna som undersökningen tagit del av har lett till åtal. En av orsakerna till 

varför dessa brott är svåra att klara upp förklaras av den anonymitet som råder på internet. 
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2.1.1 Näthatets innehåll  

Både sexistiskt och rasistiskt innehåll återfinns i näthatet. Sexuella trakasserier beskrivs i 

Baraks (2005) artikel som ett socialt problem som kan drabba såväl kvinnor som män i olika 

sammanhang. Trots att alla drabbas skriver författaren att det vanligaste offret för sexuella 

trakasserier är kvinnor; så även på internet. Detta är även något Citron (2009) 

uppmärksammar i sin artikel som handlar om just könstrakasserier på internet och menar att 

näthat mot kvinnor är allvarligt. Näthat förhindrar inte bara dem från att vara aktiva på sociala 

medier överlag, de underordnas män och vissa utsätts så grovt att de begår självmord (Citron, 

2009). Hur allvarligt sexistiskt innehåll är i näthat beskrivs i en intervjustudie av Van Royen, 

Vanderbosch och Poels (2015). I studien redogjorde tonåringar för sina upplevelser, vilken 

visade att näthat anses som allvarligare bland annat när näthatet är synligt och då flera 

förövare ligger bakom det. Näthatet ansågs också allvarligare då den utsatta inte kan fly undan 

det, exempelvis då näthatet sprids på sociala medier där den utsatta inte har möjlighet att 

radera det. Intervjupersonerna sade även att näthatet upplevdes skadligt för den som utsattes 

samt att det kan förstöra ens rykte även i den fysiska världen (Van Royen, Vandebosch & 

Poels, 2015). 

Klein (2012) fokuserar i sin artikel på den hatiska jargong som fått ett ökat utrymme på 

internet under det senaste decenniet. Bokbål och Ku Klux Klan-huvor har enligt författaren 

ersatts av rasistiska chattgrupper i den virtuella sfär som de hatiska grupperna fått fotfäste i. 

Faktumet att det är enkelt att välkomna nya medlemmar och idéer genom ett tryck på 

datormusen gör internetnätverken populära skriver han vidare, varför det beskrivs som lätt att 

hitta likasinnade individer och få utlopp för sina rasistiska åsikter. Den hatiska jargongen 

nämns även i annan forskning (Hirvonen, 2013; Bohlin, 2016, s. 72-75). I dessa beskrivs hur 

internet blivit en central plattform för hatet och rasismen, där internet underlättar spridningen. 

I Kleins (2012) artikel beskrivs rasismen som figurerar i cybervärlden som något integrerat 

och mainstream, där informationstvätt liknas vid penningtvätt. På samma sätt som kriminella 

tvättar sina illegala pengar så att dessa ses som legala i samhället, tvättar hatiska grupper sina 

åsikter genom att överföra dessa till vad som verkar som legitima hemsidor. Internet blir 

således en plattform där hatgruppers åsikter framställs som vetenskapliga och politiska (Klein, 

2012). På dessa hemsidor råder uppfattningen att mainstream-media inte ger svenska 
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medborgare en korrekt bild av verkligheten. Vidare beskrivs att hatiska ord, likasinnade 

människor emellan, blir bränsle till våldet i den fysiska verkligheten (Hirvonen, 2013). 

2.2 Journalister och näthat 
Hot, kränkningar och tystande av journalister är inget nytt, däremot är det något som numera 

finns på flera plattformar med hjälp av ny teknologi (Henrichsen, Betz, & Lisosky 2015; 

Bohlin, 2016, s. 21). Ökningen av näthat har studerats i relation till bland annat journalisters 

inträde på internet i sin yrkesroll (Singer & Ashman, 2009). I denna studie har journalister 

från den brittiska tidningen The Guardian intervjuats och fått svara på frågeformulär om hur 

de förhåller sig till dels detta nya sätt att arbeta på, dels det näthat som förekommer. 

Resultaten visar bland annat att den kontroll som traditionella journalister tidigare haft över 

innehållet och informationen i tidningen har minskat, i och med att nyhetshemsidor blivit en 

interaktionsplats för användare. I en annan intervjustudie av Loke (2012) beskriver 

amerikanska journalister sin syn på den nya yrkesvärld de klivit in i, där kommentarsfält är en 

del av deras vardag som journalist. Journalisterna svarade å ena sidan att det är positivt att 

läsare kan kommentera och dela med sig, å andra sidan ansåg de att läsarna inkräktade på 

deras arena genom sin delaktighet. Journalisterna sade även att det var mest anonyma personer 

som kommenterade, och en uppfattning fanns att dessa inte skulle vågat kommentera om deras 

identitet publicerats. En av de mest oroande faktorerna med kommentarsfälten var näthatet 

som riktades mot personerna som journalisterna skrev om, det vill säga journalisternas källor. 

Dessa attacker resulterade i att färre personer (källor) ville ställa upp på intervjuer (Loke, 

2012). Även journalisters attityd till den jargong som används i kommentarsfält har studerats i 

en textanalys av Meltzer (2015). I interna diskussionsforum uttryckte journalisterna en oro 

över det ociviliserade, respektlösa språk som förekommer där, bland annat då deras auktoritet 

hotas. De menade därför att det ovårdade språket påverkade dem negativt som 

journalistorganisation men även samhället i stort då de ansåg att respektlösheten också spred 

sig till den fysiska verkligheten (Meltzer, 2015). En ytterligare konsekvens då fler och fler 

användare bidrar till informationsspridningen på internet är att det samtidigt skapas fler 

potentiella mål att näthata och hota för de som vill styra hur informationen sprider sig 

(Henrichsen, Betz, & Lisosky, 2015).  
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FN-organet UNESCO (Henrichsen, Betz, & Lisosky 2015) visar i en undersökning hur 

allvarligt hat och hot är på internet, samt hur fenomenen växer för varje år. I 38 % av de fall 

där journalister blivit mördade har hot funnits som grund. UNESCO skriver i sin rapport: 

The level of threats against press increases every year… As government 
authorities – among other actors – are looking more closely at the impact of 
online media. Besides receiving threats online, many are tracked down via 
mobile phone networks and threatened further via their phone lines. We also 
have cases of online journalists/commentators being killed. It is becoming just 
as dangerous, if not more dangerous given the impact of online media, for 
journalists who work for online media outlets as it is for other mediums such as 
print and radio. (Henrichsen, Betz, & Lisosky 2015, s. 13) 

Svenska journalistförbundet (2013, 2014), Cision (2015) och Journalistpanelen (2013) har de 

senaste åren gjort undersökningar som handlar om svenska journalisters yrkesroll. Där 

konstaterades att näthat är en del av journalisters vardag, även i Sverige. I svenska 

journalistförbundets (2014) enkätundersökning svarade fyra av tio tillfrågade journalister att 

de någon gång under det gångna året blivit utsatta för kränkningar, en siffra som ungefärligt 

överensstämmer med Cisions (2015) enkätundersökning, där 627 svenska journalister deltog. I 

Journalistpanelens (2013) enkätundersökning med 1372 journalister beskrevs förekomsten av 

näthat vanligare än så, då fyra av fem tillfrågade svarade att de fått nedsättande kommentarer 

på internet. I deras undersökning svarade dessutom var tredje journalist att de blivit hotade i 

sin yrkesroll. De journalister som mottog flest hat och hot var under det aktuella året 

journalister som arbetade i kvällspressen (Journalistpanelen, 2013). 

Forskning visar att vissa ämnesområden påverkar risken för att utsättas av näthat 

(Journalistpanelen, 2013). Särskilt drabbade är journalister som bevakar ämnen kring 

invandring, flyktingmottagande, Sverigedemokraterna, genus, jämställdhet, brott, sport och 

vargjakt. Innehållet i näthatet som riktades mot journalister var nedsättande kommentarer, 

vilka mestadels rörde intelligens och utseende samt den journalistiska kompetensen 

(Journalistpanelen, 2013). Ideologiskt färgade omdömen var också vanliga kommentarer. 

Enligt studier svarade journalister att negativ feedback främst handlade om artikelns innehåll 

eller nedsättande personliga kommentarer/personangrepp (Singer & Ashman, 2009; Cision, 

2015). Sexuella trakasserier uppmärksammades i UNESCOs rapport (Henrichsen, Betz & 

Lisosky, 2015) om det digitala hotet mot journalister. Där angavs det att kvinnliga journalister 



 
 

9 
 

var dubbelt drabbade av näthatet, både för att de är journalister men även för att de är kvinnor. 

Nära två tredjedelar av alla tillfrågade kvinnliga journalister beskrevs i denna rapport ha 

upplevt näthat kopplat till sitt yrke. Detta förklaras i rapporten som att internetvärlden ofta är 

en spegling av hur världen utanför ser ut, där samma hierarkier och maktstrukturer råder. 

De vanligaste kanalerna för näthat var enligt journalisterna e-post, följt av kommentarsfält, 

telefon och sociala medier (Journalistpanelen, 2013; Cision, 2015; Bohlin, 2016, s. 17-36, 57-

72, 80-87). Journalister i studien av Singer och Ashman (2009) ställde sig å ena sidan positiva 

till kommentarsfälten då de skapar debatt, å andra sidan återgavs att tidningens hemsida blev 

en plattform för kränkande ord och hat som inte grundade sig på någon form av fakta. I de fall 

då journalister trodde sig veta att möjligheter till kommentarer fanns tenderade de att ägna mer 

tid åt sina texter innan publicering (Singer & Ashman, 2009). 

Några journalister väljer att skriva under en pseudonym, sluta skriva artiklar som handlar om 

vissa ämnen eller helt byta yrke på grund av näthatet (Cision, 2015; Journalistpanelen, 2015; 

Bohlin, 2016, s. 17-36, 57-72, 80-87). De flesta utsatta journalister vill inte låta sig tystas 

eftersom de känner att näthatarna i så fall har vunnit och lyckats med vad de ville åstadkomma 

(Bohlin, 2016, s. 21). Några intervjuade journalister berättar hur de tillfälligt bytt spår i 

journalistyrket. Trots att journalister väljer att tillfälligt sluta att skriva om de ämnen som 

provocerar, är det dock inte säkert att det får hoten och hatet att upphöra (Bohlin, 2016, s. 17-

36, 57-72, 80-87). Journalister som fortsätter skriva på samma sätt trots att de får ta emot 

näthat har många gånger blivit tvungna att ta till åtgärder för att känna sig säkra (Bohlin, 

2016, s. 17-36, 57-72, 80-87). Personliga konsekvenser av näthat visade sig röra bland annat 

införskaffandet av hemligt telefonnummer, vistelse på annan ort, byte av färdväg till arbetet 

och raderandet av personuppgifter på nätet (Journalistpanelens, 2015). Flera journalister hade 

även stängt av kommentarsfält, avaktiverat Facebook-konton och valt att avstå helt från att 

synas i sociala medier (Henrichsen, Betz, & Lisosky, 2015). 

När det gäller ytterligare påverkan på journalisters yrkesroll sade journalisterna i Singer och 

Ashmans (2009) studie att det var tidskrävande att bemöta det näthat som riktades mot dem, 

exempelvis genom att svara avsändaren. Andra gånger ansågs däremot näthatet inte vara värd 

ett svar. Vid sidan av jobbet nämnde journalisterna att de kunde ta åt sig personligt av vad 

som skrevs. En professionell distans underlättade då hanteringen av näthatet (Singer & 
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Ashman, 2009). Näthat riktat mot journalister resulterar i rädsla, både hos de utsatta och hos 

deras familjer, samt depression och/eller ökad stress (Cision, 2015). Att journalisters adresser 

publiceras på sociala medier eller forum är något som ett flertal journalister nämner (Bohlin, 

2016, s. 17-36, 57-72, 80-87). Näthat skapar även en rädsla och otrygghet hos de utsatta. 

Rädslan som beskrivs av de intervjuade gör också att en osäkerhet börjar gro. Det beskrivs hur 

de hatiska orden etsar sig fast och leder till ett tvivel på både sig själv och sin yrkesförmåga 

(Bohlin, 2016, s. 23). 

I UNESCOs (Henrichsen, Betz, & Lisosky, 2015) rapport om de digitala hot som finns mot 

journalister benämns svårigheter med att forska kring ämnet. Detta till följd av att digitala 

attacker är svåra att spåra utan expertis inom området, vilket journalister sällan har. Det andra 

problemet är att många journalister tiger om näthatet. Det finns enligt Henrichsen, Betz, och 

Lisosky (2015) många orsaker till tystnaden, bland annat oviljan hos journalister att dela med 

sig av känslig information som kan skada dem som personer ytterligare. 

Sammanfattningsvis kan det, enligt forskningen ovan, konstateras att näthat både ökat i 

frekvens och utbredning. En av många anledningar till fenomenets framväxt förklaras utifrån 

anonymiteten; det har blivit lätt att näthata då exempelvis vem som helst, anonymt, kan 

kommentera på nyhetssajter. Anonymiteten orsakar inte bara grövre språkbruk bland 

näthatarna, det gör det även svårt att sätta dit dem. Vissa mönster gällande innehållet i näthatet 

har enligt forskning kunnat fastställas. Däribland föreligger rasistiskt och sexistiskt innehåll. 

Att kvinnor drabbas i större utsträckning än män har påvisats. Forskning visar också att 

fenomenet tycks ha blivit en del av journalisters vardag. Journalister i en studie uppgav att de 

påverkas av näthatet; de tar exempelvis åt sig personligt, införskattar hemligt telefonnummer 

och avaktiverar sina Facebook-konton. Psykisk påverkan, i form av depression och rädsla, 

återfanns också bland näthatets konsekvenser. Vissa har även övervägt att lämna 

journalistyrket. Forskning visar vidare att journalister tycks tiga om sina erfarenheter av 

näthat. Detta till följd av både en misstro till rättssystemet samt en ovilja att dela med sig av 

känslig information, då näthatet många gånger upplevs som personligt och därmed blottande. 

Att näthat finns i journalisters vardag står enligt forskningen klart. Det ser vi som ett stort 

problem, inte minst för att journalister tystas, byter jobb och mördas till följd av näthatet. 

Fältet näthat kopplat till journalister finns det alltså onekligen forskning om; framför allt 
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kvantitativ sådan. Många enkätstudier har gjorts men desto färre kvalitativa studier. Det finns 

textanalyser där näthatets innehåll studeras och intervjustudier som ofta riktar in sig på barn 

och ungdomar eller behandlar journalisters attityd kring sin nya roll i den digitaliserade 

världen. Vi anser därför att det behövs kompletterande kvalitativa studier som fokuserar mer 

på journalisternas upplevelse och tolkning av näthat. Den tidigare forskningen vi hittat saknar 

nämligen en fördjupad insyn om just det, vilket vi därför ämnar undersöka i denna uppsats. 

3. Teoretiskt ramverk 
Två olika infallsvinklar och socialpsykologiska perspektiv tas i beaktande vad gäller 

teorivalen för denna uppsats. Actor-network theory betonar vikten av teknologin, vilken vi ser 

som avgörande för näthatets existens. Teknologin bakom näthat anses således bidra till en 

grundläggande förståelse till hur näthat når journalister. Vidare framhålls den sociala och 

mellanmänskliga processen med hjälp av begrepp från symbolisk interaktionism. Detta 

perspektiv bistår till en djupare förståelse av journalisters uppfattning av näthat och dess 

påverkan. 

3.1 Actor-network theory 
Actor-network theory (ANT) är ett empirinära synsätt som går ut på att beskriva snarare än att 

förklara (Law, 2009). Istället för att se på världen uppdelad i två, det sociala och det naturliga, 

kombinerar ANT dessa (Elder-Vass, 2015). ANT erbjuder därigenom en 

begreppsverktygslåda för att studera hur relationer i ett aktantnätverk uppkommer och 

stabiliseras (Law, 2009). Ett aktantnätverk är en sammankoppling mellan olika aktanter, vilka 

kan vara såväl mänskliga som icke-mänskliga (Callon, 1986a). En aktant är något som 

påverkar och modifierar sig själv och sin omgivning, alltså allt i en situation som kan påverka 

den (Callon & Latour, 1981). Alla aktanter i ett nätverk är heterogena, vilket innebär att de är 

unika och olika (Law, 2009). Det som binder aktanter samman är deras associationer (Callon, 

1986a). Aktanterna blir starka genom de länkar som de har till andra aktanter inom nätverket, 

vilket på samma gång stärker aktantnätverket. Ett exempel på detta kan vara en journalist 

(mänsklig aktant) som öppnar sin inkorg (icke-mänsklig aktant) på sin telefon (icke-mänsklig 

aktant) och läser ett hatfullt mail som skickats av en avsändare (mänsklig aktant) med hjälp av 

en telefon (icke-mänsklig aktant). En kedja av aktanter som samexisterar i ett aktantnätverk 
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skapas därmed. Eftersom aktanterna i ett nätverk både är mänskliga och icke-mänskliga kan 

interaktionen ske två människor emellan men även mellan människa och ting. Därför kan 

ANT ses som ett hjälpmedel för att kunna inkludera icke-mänskliga aktanter i vetenskaplig 

teori. 

För att förstå hur aktanter handlar i ett aktantnätverk använder sig Latour (1998, s. 44) av 

översättningsmodeller, vilket han beskriver som en kedja av aktanter där varje aktant överför 

och modifierar budskapet. I denna överföring ges även ny energi för att bibehålla nätverket 

och inom kedjan är ingen länk viktigare än den andra. Varje aktant är, som nämndes tidigare, 

unik, vilket innebär att deras modifiering av budskapet också ser olika ut (Callon, 1986b). Då 

information kan spridas fort och enkelt över internet ansågs synen på översättningsmodeller 

centrala för uppsatsen. Detta då näthatet skulle kunna ses som starkt och utbrett för 

journalister om det finns på många olika platser, så som i email, på webbforum eller 

Facebook. 

Många som är kritiska mot ANT anser att icke-mänskliga aktanter borde ses som begränsade i 

sin påverkan och handlande (Bloor, 1999). Kritiker menar att samhällsvetare inte bör försöka 

säga för mycket om icke-mänskliga aktanter utan istället låta dessa vara en fråga för 

naturvetenskapen som har mer kunskap om dessa ting och deras egenskaper (Krarup & Blok, 

2011). Det finns också kritik som handlar om hur synen på icke-mänskliga aktanter inom 

ANT likställs med synen på mänskliga aktanter utan att ta hänsyn till deras olika 

förutsättningar (Sayes, 2014; Elder-Vass, 2015). Detta leder enligt vissa kritiker till att andra 

viktiga element i interaktioner, bland annat symboler och sociala förmågor, glöms bort 

(Garrety, 1997). Forskare inom ANT anser istället att icke-mänskliga aktanter är nödvändiga 

för att kunna skapa och stabilisera ett mänskligt samhälle (Callon & Latour, 1981). 

Exempelvis anses icke-mänskliga aktanter varaktiga över tid och rum, vilket underlättar för att 

bygga upp samhällets strukturer. Dessa icke-mänskliga aktanter omförhandlas inte per 

automatik vid varje interaktion, då de är stabila av sin natur, och kan därför ha en bestående 

mening (Callon & Latour, 1981). Exempelvis kommer ett tangentbord (icke-mänsklig aktant) 

fortsätta att ha samma användningsområde oberoende på vem som använder det. För att uppnå 

syftet med denna uppsats ansågs det viktigt att inte förbise de icke-mänskliga aktanterna, då 

tidigare forskning talar för att näthat är ett nytt, växande fenomen som sprids genom tekniska 
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hjälpmedel (se Eriksson, 2001; Law, Shapka, Hymel, Olson & Waterhouse, 2012; Friends, 

2014, 2015). Dessutom har ANT använts för att undersöka digitaliseringen av text, eftersom 

de tekniska hjälpmedlen (bland annat surfplattor, datorer och mobiltelefoner) påverkar hur 

texten utformas, uppfattas och tolkas (Gourlay, 2015). I Gourlays (2015) studie beskrev 

intervjupersonerna de tekniska hjälpmedlen (exempelvis deras mobiltelefoner) som individer, 

inte enbart tekniska objekt, och ansåg att de tekniska hjälpmedlen formade hur de uppfattade 

texten. 

Kritiken av traditionell samhällsvetenskap har varit ett starkt argument hos ANTs företrädare 

och många har brett ut sig i andra fält såsom ekonomi, juridik och miljövetenskap för att 

stärka ANTs inflytande (Elder-Vass, 2015). ANT överlappar eller kompletterar ofta andra 

teorier och vetenskapliga traditioner (Law, 2009; Elder-Vass, 2015). Många gånger ses ANT 

som en kontroversiell teori, bland annat då det frångår vissa sociologiska synsätt där saker 

redan är förutbestämda och definierade (Callon, 1986a; Sayes, 2014). Det deskriptiva sätt som 

ANT förespråkar kritiseras med motiveringen att mycket faller bort när forskare enbart 

fokuserar på frågan hur något sker istället för varför det sker (Krarup & Blok, 2011). 

Det finns förespråkare för ANT som bemöter den kritik som finns genom att poängtera att 

ANT inte bör ses som en traditionell teori och att namnet actor-network theory är missvisande 

(Law, 2009). Ett mer passande namn för ANTs synsätt är enligt Law (2009) materiellt 

meningsskapande [material semiotics], vilket snarare syftar till att beskriva hur materiella ting 

(icke-mänskliga aktanter) modifierar och skapar mening och förståelse i sin omgivning. 

Aktörskap i sig är svårt att sätta fingret på och mycket av osämjan kring aktanter kommer 

härifrån enligt Sayes (2014). 

Fokus för denna uppsats låg på journalisters egen uppfattning av näthat, vilket innebar att det 

fanns ett intresse i att undvika att på förhand definiera vad som kunde tänkas hittas, någonting 

som ANT förespråkar. Att ANT dessutom lägger vikt vid icke-mänskliga aktanter ansågs 

intressant och användbart, då fenomenet näthat inte skulle kunna existera utan tekniska 

hjälpmedel. Näthat kräver viss teknik för att kunna frodas och därmed ansågs det intressant att 

anta att icke-mänskliga aktanter är betydelsefulla och är delaktiga i meningsskapande. 
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3.2 Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism (SI) är en gren inom den sociologiska socialpsykologin som blivit 

samlingsnamnet för en rad teoretikers syn på interaktion, meningsskapande och människors 

tolkningsprocesser. SI har utvecklats och omformats över tid; en jämförelse med andra 

interaktionistiska teorier, bland annat etnometodologi3, har gjorts där resultatet visat att SI 

skiljer sig bland annat genom att ta stor hänsyn till individers känsloliv (Lehn & Gibson, 

2011; Engdahl & Müller, 2015). 

3.2.1 Institutioner och det sociala jaget 

SI kan ses som konstruktivistisk, då den menar att meningsskapande är en skapande process 

där mänskliga faktorer är närvarande. Berger och Luckmann (1966, s. 72) skriver om just 

social konstruktion som en källa till hur verkligheten skapas av människorna som ingår i den. 

I denna process ingår institutioner, vilka skapas när ett flertal typifierade handlingsmönster 

blir vanemässiga (Berger & Luckmann, 1966, s. 72). Typifierade handlingar är något som 

utmärker sig för de roller som finns inom institutionen, vilka kan spelas av människor som 

identifierar sig med dessa. Dessa roller kan exempelvis vara mammor och barn inom 

institutionen familj, där de olika rollerna förväntas agera på ett visst sätt. Då människor 

identifierar sig med och spelar en typifierad roll inom en institution, skapas det sociala jaget 

(Berger & Luckmann, 1966, s. 90-92). Dessa har därav olika förväntningar på sig, vilket gör 

det lättare att utföra vissa handlingar och samtidigt distansera sig från dem. Exempelvis kan en 

polis distansera sig från handlingen att bruka vapen då detta förväntas av denne. I och med att 

dessa handlingar förväntas utföras av just den roll individen har, påverkar handlingarna inte 

individens identitet. Dessa handlingar ses istället som något som ingår i den sociala rollen. 

Alla handlingar kan legitimeras utifrån förväntningarna samhället har på denna roll, vilka 

skapats i institutioner. 

För att bli en del av en institution krävs det att en institutionalisering sker, där en person blir 

invigd i de regelverk och handlingsmöjligheter som finns inom institutionen. De roller som 

finns inom en institution hjälper till att upprätthålla och legitimera den, både genom 

rollutförandet som sker i handlingar, men även genom att olika roller förhåller sig till andra 

                                                
3 Etnometodologi är en social teori som fokuserar på att beskriva meningen i hur social ordning skapas och 
förstås kollektivt. (Have, 2004, s. 14-15) 
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roller inom institutionen. De gränsdragningar som finns inom och runt institutionen hjälper till 

att stärka den. Institutionerna skapar en verklighet i samhället och denna blir till norm för de 

människor som ingår i den. Då näthat blivit allt vanligare för journalister att ta emot och att 

det pekas ut att finnas en hatisk jargong på internet, ansågs det vara intressant att se på hur de 

konstruerade institutionerna kring näthat ser ut (se Klein, 2012; Journalistpanelen, 2013; 

Svenska journalistförbundet, 2013, s. 2; Cision, 2015; Bohlin, 2016, s. 72-75). 

3.2.2 Tolkningsprocess och meningsskapande 

Blumer (1969, s. 2-3) sammanfattade SI i tre premisser för mänskligt handlande. Den första 

premissen är att människor handlar utifrån vilken mening situationer och ting har för dem. 

Den andra är att denna mening har skapats i interaktion med andra människor. Den tredje 

premissen är att meningen internaliseras och modifieras hos de människor som befinner sig i 

situationen. Blumers premisser har fått en del kritik för att fokusera mer på vissa aspekter av 

det sociala livet, vilket gör SI till en smalare teoretisk utgångspunkt än vad den egentligen är 

(Snow, 2001). Fokus i Blumers premisser ligger på tolkning och meningsskapande men 

utelämnar bland annat kulturella influenser och sociala strukturer. 

Två viktiga delar i meningsskapande är bland annat gester och signifikanta symboler (Mead, 

1967 [1934], s. 43-46). Gester är något som överförs i en social process, exempelvis 

kommunikation, och är väsentliga i den meningsskapande processen, vilken består av tre steg. 

Först sänds en gest ut av en avsändare, sedan ges en respons på den gesten från en mottagare 

och slutligen tolkas den ursprungliga gesten. Därigenom tillskrivs mening utifrån vilken 

respons den första gesten framkallade (Mead, 1967 [1934], s. 80-81). Beroende på hur gesten 

tolkas av mottagaren kommer responsen, som sänds tillbaka till den ursprungliga sändaren, ta 

olika form. Människor kan alltså reflektera över vad meningen med gesten är och därefter 

forma responsen. Det handlar därmed om en högre form av tänkande som människor besitter 

(Mead, 1967 [1934], s. 44-45, 73). Det är endast genom social interaktion och erfarenhet av 

denna som meningsskapande kan ske, då en ömsesidig förhandling om meningen sker mellan 

de som är involverade i interaktionen (Mead, 1967 [1934], s. 75-78).  

En signifikant symbol är en gest som tillskrivits en ömsesidig mening, som de involverade i 

interaktionen kan förstå (Mead, 1967 [1934], s. 45-47, 61-66). Exempelvis kan versaler och 

utropstecken i ett mail inneha samma betydelse (att texten är starkt betonad) för såväl 
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avsändaren som mottagaren. Meningsskapandet kan vara viktigt att titta på i relation till 

journalisters uppfattning av näthat, då det kan visa på hur näthatet som fenomen blir, eller inte 

blir, till en signifikant symbol. 

3.2.3 Det sociala självet och spegeljaget 

Det sociala självet består av vad Mead (1967 [1934], s. 173-178) kallar för de engelska orden 

me och I. Me är den socialiserade delen av självet, där alla erfarenheter och kunskaper samlas. 

Utifrån dessa erfarenheter och kunskaper handlar individer sedermera, vilket Mead (1967 

[1934], s. 173-178) kallar för I. I är därmed självets del i nuet och kan ses som den agerande 

delen av det sociala självet. Genom det sociala självet finns en självmedvetenhet som skapas i 

interaktion genom individers förväntningar om vad andra tycker om en (Mead, 1967 [1934], s. 

175). Enligt Mead (1967 [1934], s. 154) kan objekt också bidra till formandet av det sociala 

självet, så länge som individen i fråga agerar på ett socialt sätt gentemot dessa objekt. Det 

sociala självet går att jämföra med Cooleys (1992 [1902], s. 152) teori om spegeljaget. Denna 

teori handlar också om hur individer tolkar andra människors uppfattningar och de 

konsekvenser detta får men nämner inte objekt som aktiva deltagare i formandet. Spegeljaget 

är tredelat, där den första delen är attributen som en individ tror att andra tillskriver hen. Den 

andra handlar om hur dessa attribut värderas hos andra och den tredje om hur individens 

självkänsla påverkas i relation till attributen och värderingarna. Cooley (1992 [1902], s. 152) 

menar att det är främst fysiska attribut som påverkar spegeljaget, så som utseende, handlingar 

och socialt umgänge. 

Teorin om det sociala självet och spegeljaget ansågs med den aktuella uppsatsens syfte kunna 

användas till att ge en förklaring till att journalister påverkas av näthatet på ett personligt plan. 

Tidigare forskning visade att bland annat rädsla och osäkerhet var resultat av näthat, vilket 

skulle kunna tyda på att självbilden och självkänslan hos utsatta journalister påverkats (se 

Cision, 2015; Bohlin, 2016). 

3.3 Empirisk tillämpning och sammanfattning 
Tidigare studier har gjorts där icke-mänskliga aktanters påverkan har försökt förklaras med 

hjälp av SI (Jerolmack & Tavory, 2014). Det som mer specifikt har studerats i dessa studier är 

hur de icke-mänskliga aktanterna hjälpt till att forma det sociala självet, och resultatet visar 

hur icke-mänskliga aktanter bidrar till att forma och stärka det sociala självet på två sätt. Det 
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ena är att icke-mänskliga aktanter möjliggör interaktion, exempelvis genom att individer 

föreställer sig hur en interaktion kommer ske i relation till aktanten. Detta kan i fallet med 

näthat exempelvis vara hur en journalist föreställer sig näthat i form av mail när hen publicerar 

en text på internet. Det andra sättet är att icke-mänskliga aktanter kan hjälpa att stärka känslan 

av grupptillhörighet. I en annan artikel undersöks näthat genom ANT, där ANT beskrivs ha en 

nyckelroll för att studera fenomenet (Luppicini, 2014). Att använda ANT hjälper till att förstå 

komplexiteten i de relationer som sker mellan människor och teknologi, varför det är ett 

betydelsefullt analysverktyg för att förstå detta komplexa problem. 

Sammanfattningsvis handlar ANT om vikten av människor och teknik och dess förbindelse, 

vilka beskrivs som aktanter i ett aktantnätverk. Vi ansåg att det var av vikt att använda ett 

perspektiv som beaktar tekniken då det var ett tekniskt fenomen som ämnades studeras. SI 

betonar snarare vikten av meningsskapande och tolkningsprocesser, vilka sker i social 

interaktion. I den sociala interaktionen återfinns diverse roller, vilka förhåller sig till specifika 

handlingsmönster inom institutioner. När dessa handlingsmönster blir rutinmässiga har en 

institution skapats. Både ANT och SI är teoretiska utgångspunkter som har en nära förankring 

till empirin (Law, 2009). Teorierna förstås enklast genom konkreta empiriska exempel, vilket 

passade bra för denna uppsats, vilken utgick från empiriskt material. ANT kunde hjälpa till att 

kartlägga hur de mänskliga och icke-mänskliga aktanterna samverkade för att skapa näthatet 

som riktades mot journalister, medan SI hjälpte till att förklara hur journalisterna uppfattade 

och såg på näthatet. Med tanke på vårt syfte ansågs dessa perspektiv fungera bäst i 

kombination och ansågs vidare kunna ge oss verktyg för att analysera vårt empiriska material. 

4. Metod 
I detta avsnitt motiveras inledningsvis valet av forskningsansats, samt en kort beskrivning av 

förstudien som legat till grund för uppsatsen. Därefter beskrivs de avgränsningar som gjorts 

samt urvalsprocessen, där intervjupersonerna presenteras med hjälp av en tabell. Hur vi har 

förhållit oss till de etiska riktlinjerna diskuteras sedan. Efter det beskrivs intervjuguiden, 

vilken legat till grund för genomförandet av intervjuerna. Därefter beskrivs transkriberings- 

och kodningsprocessen. Analysprocessen beskrivs efter det, där hermeneutik och 
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fenomenologi är centrala. Slutligen diskuteras uppsatsens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. 

4.1 Forskningsansats 
Med tanke på uppsatsens syfte kring journalisters erfarenheter, uppfattning och eventuella 

påverkan av näthat lämpade sig en kvalitativ ansats med intervjuer bäst som metod. Detta för 

att försöka få en djupare förståelse för varje journalists upplevelser och se på fenomenet näthat 

från deras perspektiv (Trost, 2010, s. 32; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 41). Varför intervjuer 

lämpade sig bäst som metod, istället för exempelvis observationer, var just för att vi ville få en 

djupare förståelse för varje journalists upplevelser. Detta ansågs vara svårt genom observation, 

vilket innebär att iaktta en situation i den naturliga miljön (Alvehus, 2013, s. 93). 

Innan själva uppsatsskrivandet inleddes gjordes en förstudie inom vårt valda ämne. I denna fas 

läste vi exempelvis artiklar och tittade på nyhetsreportage om näthat och journalister i syfte att 

kunna besitta en grundläggande kunskap inom fältet (Aspers, 2011, s. 74). Faktumet att vi 

tidigt interagerade med fältet som ämnades undersökas bidrog till att vi lättare kunde sätta oss 

in i intervjupersonernas redogörelser, varför sålunda den mellanmänskliga metoden, den 

etnografiska ansatsen, användes (Aspers, 2011, s. 33).  

Den intervjumetod som valdes var till viss del ostrukturerad och öppen, där frågeområden, 

snarare än specifika frågor, var centrala. Sådana intervjuer är en bra metod för att uppmuntra 

respondenterna att fritt berätta utifrån sina erfarenheter (Dalén, 2015, s. 36). Öppna frågor 

skapar även en bred bild om ämnet och begränsar inte intervjun till någon förutbestämd mall. 

Däremot var själva frågorna i intervjuguiden av semistrukturerad karaktär. Det innebär att 

några breda teman eller öppna frågor ställs, varför intervjuaren måste vara aktiv och ställa 

följdfrågor (Alvehus, 2013, s. 83). Med hjälp av de semistrukturerade frågorna var det 

intervjupersonerna, och inte vi intervjuare, som påverkade strukturen i intervjun, även om 

deras svar kretsade kring de breda temana. Denna intervjuform ansågs passa bra då 

journalisters egen bild av näthat ämnades undersökas. Att identifiera journalisters upplevelser 

och uppfattning av näthat hade kunnat vara svårt att göra med en alltför strukturerad intervju, 

då en sådan innebär att frågorna redan är formulerade och ställs i en bestämd ordning (Lantz, 

2013, s. 41). Med öppna frågor bestämde intervjupersonerna vilken karaktär svaren fick, och 

inte vice versa (Trost, 2010, s. 30). Våra intervjuer var utformade med låg grad av 
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standardisering och sålunda stora variationsmöjligheter; språkbruket anpassades efter 

intervjupersonen och frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) ställdes i den ordning som 

passade för intervjun. Även risken att styra intervjupersonernas utsagor efter vad vi ville åt, 

samt att bli överraskade över svaren, reducerades med de öppna frågorna.  

Hälften av intervjuerna hölls via telefon eftersom det geografiska avståndet mellan oss och 

intervjupersonerna var för långt. Tidigare har det spekulerats huruvida olika intervjumetoder 

kan ge olika resultat, men en komparativ undersökning mellan telefon- och face-to-face-

intervjuer har visat att det inte finns en signifikant skillnad mellan de två metoderna 

(Mahfoud, Ghandour, L., Ghandour, B., Mokdad, Sibai, 2014). Dessutom låg fokus på det 

verbala; vad intervjupersonerna faktiskt sa och inte visade med kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Dessa insikter legitimerade användandet av telefonintervjuer till vår uppsats. 

Vi upplevde ingen skillnad i intervjuernas kvalité och form beroende på om de utfördes face-

to-face eller per telefon. 

4.2 Avgränsning och urval 
I den inledande fasen av uppsatsarbetet diskuterades flera ingångar till att studera fenomenet 

näthat. En avgränsning gjordes sedan som riktades fokus mot journalister i och med att de 

ansågs vara offentliga personer i sin yrkesroll med expertkunskap om näthat. Utifrån den 

tidigare forskningen och uppmärksammandet av näthat i media, ansågs det vara motiverat att 

studera upplevelser av näthat ur just journalisters perspektiv. Journalister ansågs också vara 

mer tillgängliga för intervjuer än andra offentliga persongrupper, exempelvis politiker. Detta 

då kontaktuppgifter till journalister eller redaktioner var någorlunda enkla att hitta på internet.  

Det finns en del tidigare forskning som belyser bland annat könsskillnader i vem som utsätts 

av näthat; generellt sett drabbas fler kvinnor än män (Baraks, 2005; Citron, 2009; Henrichsen, 

Betz, & Lisosky 2015). Vår studie ämnade att studera yrkesgruppen journalister, vilket i sin 

tur bidrog till att kön eller andra faktorer inte ansågs vara väsentliga. Vi ville låta våra 

intervjupersoner berätta om sina erfarenheter i rollen som journalist. 

Till viss del användes ett strategiskt urval till uppsatsen, även om de definierade kriterierna 

var få. Strategiskt urval ses som ett målinriktat och taktiskt urval som grundas i förutbestämda 

kriterier (Trost, 2010, s. 138). Det enda kriteriet för uppsatsens intervjupersoner var att de 



 
 

20 
 

skulle arbeta aktivt som journalister. Vid kvalitativa studier betonas vikten av ett heterogent 

urval, vilket ett strategiskt urval bidrar till (Trost, 2010, s. 138). Med heterogent urval menas 

en strävan efter en variation av respondenter, dock inom en given homogenitet; en totalt 

annorlunda och därmed avvikande respondent bör undvikas. Eftersom näthat som fenomen är 

relativt nytt (se avsnitt 2.1 Näthatets förekomst och utbredning) valde vi att studera aktuella 

erfarenheter av fenomenet. En aktivt arbetande journalist ansågs ha bra uppfattning och 

erfarenhet av näthat. 

I urvalsprocessens första konkreta steg kontaktades svenska tidningar, både tryckta och 

webbaserade. Via söktjänsten Google hittades ett register över svenska tidningar och via 

fortsatt sökande på internet hittades mailadresser som kontaktuppgifter. Det var både 

redaktioner och enskilda journalister som kontaktades. Mailet som skickades ut presenterade 

kort författarnas bakgrund, uppsatsens syfte och de kriterier som fanns för deltagande i 

uppsatsen (se bilaga 2). 

Det strategiska urvalet kompletterades sedan med ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att respondenter lokaliseras med hjälp av praktiska och bekväma metoder, till exempel 

genom anslag på offentliga platser (Trost, 2010, s. 140). När endast hälften av respondenterna 

var insamlade genom mailkontakt användes ett bekvämlighetsurval via Facebook. Genom att 

fråga vänner, via en öppen Facebookstatus, om de hade tips på eller kände någon journalist 

hittades de resterande respondenterna till uppsatsen. 

Tio journalister svarade att de gärna ställde upp som intervjupersoner för uppsatsen. Efter 

kontinuerlig mailkontakt angående deltagande med samtliga tio, valde två intervjupersoner i 

slutskedet att inte medverka. Efter övervägande i relation till det empiriska materialet ansågs 

de åtta intervjuer vi redan genomfört räcka för att peka på mönster som kunde försöka besvara 

frågeställningen. 

Nedan presenteras de slutgiltiga åtta intervjupersonerna kortfattat utifrån ålder, kön och 

befattning. De benämns efter sina siffror, intervjuperson (IP) 1-8, och deras åldrar ryms inom 

specifika åldersspann. Detta för att den givna informationen inte ska kunna härledas till dem 

på grund av konfidentialitetskravet (se avsnittet nedan). 
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IP Ålder Befattning 

1 25-30 Allmänreporter 

2 60-65 Lokaljournalist 

3 25-30 Kulturreporter 

4 20-25 Allmänreporter 

5 35-40 Allmänreporter 

6 45-50 Frilansjournalist och författare 

7 20-25 Journalist och fotograf 

8 25-30 Frilansjournalist 

Tabell 1: presentation av respondenterna 

4.3 Etiska överväganden 
Vid forskning finns det riktlinjer att förhålla sig till, vilka berör etiska aspekter som 

uppkommer vid genomförandet av en studie. Dessa avser skydda respondenterna som väljer 

att medverka i studien. De etiska riktlinjerna är av Vetenskapsrådet (2002, s. 6) indelade i fyra 

grundläggande krav som vidare ser till att respondenterna är väl införstådda med hur deras 

deltagande behandlas.  

Informationskravet handlar om att de medverkande i studien ska informeras om studiens syfte 

och deras uppgift i den, samt att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8). Våra 

intervjupersoner informerades om uppsatsens syfte och vad ett eventuellt deltagande skulle 

innebära (se bilaga 2); både vid förfrågan om deras medverkan samt innan intervjuernas 

påbörjan. 

Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare måste ha lämnat sitt samtycke och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-11). De får heller 

inte pressas att delta. Intervjupersonerna i uppsatsen lämnade sitt samtycke om medverkan i 

studien i två skeden; dels vid den initiala förfrågan om medverkan, dels innan själva 

intervjuerna startade. 
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Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och information måste behandlas på sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av informationen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). 

Intervjupersonernas personuppgifter är utelämnade i all publicerad text och har förvarats på 

sådant sätt att obehöriga inte har kunnat ta del av dem. De uppgifter som återges i uppsatsen är 

noga utvalda med målet att beskriva intervjupersonerna utan att avslöja deras identiteter. 

Nyttjandekravet innebär att informationen som är insamlad i studien enbart får användas i 

forskningsändamål och därför inte får föras vidare för kommersiellt bruk eller till andra icke-

vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Den insamlade informationen i 

uppsatsen användes enbart i forskningsändamål och därmed beaktades samtliga fyra etiska 

krav. 

4.4 Intervjuguide 
Efter att syftet för uppsatsen och val av intervjumetod var någorlunda bestämt, samt då 

intervjupersoner kontaktats, började intervjuguiden författas (se bilaga 3). Bryman (2011, s. 

419-420) tar upp viktiga råd vid dels förberedelsen, dels författandet av intervjuguider, vilka 

låg till grund för utformningen. Att inte ställa ledande frågor, att använda ett begripligt språk 

och att ha en viss ordning inom de teman och dess frågor är exempel på råd som följdes. 

Frågorna i intervjuguiden var breda och öppna med syftet att få information om 

intervjupersonernas upplevelser samt att de skulle känna sig fria i sina utsagor (Bryman, 2011, 

s. 419; Aspers, 2011, s. 141-142). Frågorna delades sedermera in i tre övergripande teman. 

Det första temat handlade om intervjupersonen som person och frågorna rörde deras 

bakgrund, nuvarande anställning, varför de blev journalister och vad de mest gillade att skriva 

om. Att inleda med denna typ av frågor valdes dels med syftet att bilda en uppfattning av 

intervjupersonen, dels för att sätta intervjupersonens svar i kontext (Bryman, 2011, s. 420). 

Nästa tema handlade specifikt om näthat. Då deras erfarenheter och syn på näthat ämnades 

undersökas var det av vikt att först granska intervjupersonernas precisering av begreppet 

näthat för att sedan utröna huruvida de ansåg näthat vara etablerat i mediebranschen. Hur de 

definierade näthat, om de själva upplevt det eller sett andra drabbas var exempel på frågor 

under detta tema. Avslutningsvis ställdes frågor kring näthat kopplat till dem i egenskap av 

journalister. Hur de eventuellt påverkats av näthat och om de har strategier för att undgå 

näthat var exempel på öppna frågor under detta tema. När de specifika frågorna formulerades 
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kontrolleras noga att dessa inte var allt för specifika då det eventuellt skulle begränsa andra 

synsätt och perspektiv (Bryman, 2011, s. 419). 

4.5 Genomförande av intervjuer 
Efter det att intervjuguiden blivit godkänd av vår handledare bestämdes tidpunkt för 

intervjuerna med intervjupersonerna. Intervjuerna skedde därefter under loppet av fem veckor. 

Intervjuerna hölls både face-to-face och via telefon. 

Vid face-to-face intervjuerna anses val av plats för intervju som viktigt för en lyckad intervju 

(Lantz, 2013, s. 96; Trost, 2010, s. 42). En viktig aspekt för att intervjupersoner ska kunna 

uttrycka sig fritt och ostört är att platsen för intervjun är väl övertänkt där riskerna för att bli 

störd är minimal (Lantz, 2013, s. 96). Inför intervjun tillfrågades intervjupersonerna om var de 

föredrog att bli intervjuade. I de flesta fall föreslog de en specifik plats, antingen på deras 

arbetsplats eller någon offentlig plats, då oftast på något café. Att intervjupersonerna föreslog 

platser för intervjun ansågs vara viktigare än att platsen nödvändigtvis skulle vara så lugn som 

möjligt. Detta för att de skulle känna sig bekväma med platsen. Det är även viktigt för 

respondentens trygghet att inte känna sig stressad av en eventuell tidsbrist (Lantz, 2013, s. 95). 

Innan intervjuerna genomfördes informerades intervjupersonerna om hur lång tid intervjun 

kunde tänkas ta, med marginal vid eventuellt behov. Samtliga intervjuer pågick i 45-60 

minuter med god marginal att kunna fortsätta om ytterligare frågor funnits. 

Innan telefonintervjuerna bestämdes det, via mailkontakt, att de skulle sitta i en lugn och 

bekväm miljö, samt att vi skulle ringa upp en tid som de själva föreslagit. I intervjuernas 

inledande fas frågade vi om det var okej att dels spela in samtalet, dels sätta på högtalartelefon 

så att vi båda kunde höra och ställa frågor. 

För att förbereda intervjupersonerna inleddes både face-to-face- och telefonintervjuerna med 

en specificering om vad uppsatsen syftade till att undersöka och hur den skulle gå till. Även 

information om hur svaren skulle användas presenterades och intervjupersonens anonymitet 

garanterades. Detta kan skapa trygghet och förutsägbarhet hos respondenten och den 

inledande fasen är viktig för resten av intervjun (Lantz, 2013, s. 91). En respondent som 

känner sig trygg i intervjusituationen har lättare för att uttrycka sig på ett fritt sätt (Lantz 2013, 

s. 95).  
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Trost (2010, s. 66-67) skriver att det i regel ska finnas endast en intervjuare under intervjun. 

Däremot menar han att stöd från ytterligare en intervjuare kan bidra till en bättre intervju och 

förståelse där ett större informationsområde kan täckas. En nackdel med att ha flera 

intervjuare är att en maktobalans kan skapas där den intervjuade hamnar i underläge (Trost, 

2010, s. 67; Aspers, 2011, s. 141). Denna maktobalans försökte undvikas genom att tydligt 

berätta för intervjupersonerna om deras rättigheter samt premisserna för intervjun. Dessutom 

agerade endast en av oss som aktiv intervjuare, vilken vid face-to-faceintervjuerna satt 

placerad mittemot intervjupersonen. Den andra satt bakåtlutad i periferin. 

Utefter de svar intervjupersonerna gav under intervjun ställdes följdfrågor. Intervjun styrdes 

därför utifrån intervjupersonernas svar och inte efter intervjuguiden, något Trost (2010, s. 39) 

beskriver som låg grad av standardisering, det vill säga stor variationsmöjlighet. Betydelsen 

av uppföljningsfrågor är av vikt för att förtydliga och klargöra det som intervjupersonen 

berättat och inte enbart utgå från våra förkunskaper (Aspers, 2011, s. 142). I de fall som någon 

form av oklarhet eller missförstånd uppmärksammades ställdes följdfrågor för att låta 

intervjupersonerna utveckla sina svar. 

Lantz (2013, s. 96) skriver att respondenter kan störas då intervjuare för anteckningar, något 

som därför undveks. Intervjuerna spelades istället in med mobiltelefon efter förfrågan om 

detta var okej för intervjupersonen. Ljudinspelning valdes ut som lämplig 

datainsamlingsteknik då det innebar att stödanteckningar inte behövde föras under intervjun. 

Att spela in intervjuerna gjorde att fokus kunde ligga på att lyssna och observera 

intervjupersonen. Varför endast ljudinspelning fördes, och inte videoinspelning, beror dels på 

att det inte ansågs viktigt att analysera respondentens kroppsspråk i efterhand, dels att de 

skulle känna sig så avslappnade som möjligt. Att bli filmad tenderar dessutom att skapa en 

högre grad av nervositet för intervjupersonen och hämmar känslan av anonymitet (Andersson, 

2008). 

4.6 Transkribering och kodning 
Aspers (2011, s. 158-159) skriver att den som intervjuar också själv ska transkribera 

materialet eftersom intervjuaren bland annat har en förståelse för olika “hopp” och kopplingar 

som intervjupersonen gör. Då vi båda närvarade och ställde frågor kunde 
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transkriberingsarbetet delas upp. Vi bestämde initialt att vi skulle ansvara för varannan 

transkribering med intentionen att hålla det rättvist. Efter det att transkriberingarna av 

respektive intervju var gjord lästes de igenom i hopp om att skapa ett helhetsintryck samt för 

att rätta eventuella stavfel. När innehållet hade kontrollerats skrevs samtliga transkriberade 

intervjuer ut i pappersform. Detta gjordes i syfte att dels få det överskådligt, dels underlätta 

kodningsarbetet, då den transkriberade texten kom att bli underlag för kodnings- och 

analysprocessen (Aspers, 2011, s. 156). 

För att urskilja tydliga åsikter och meningar lästes intervjuerna om när de hade skrivits ut 

(Aspers, 2011, s. 169). Redan då fanns uppsatsens specifika syfte i åtanke, varför koder snabbt 

kunde urskiljas. Med kodning menas enkelt uttryckt att strukturera sitt empiriska material 

(Aspers, 2011, s. 165-168). Genom att koda, det vill säga att gå igenom sitt material och 

identifiera mönster, skapas en översikt vilken underlättar analysarbetet. Det insamlade 

materialet bryts ner till olika delar, vilka alltså benämns som koder. Ofta används koder, som 

är entydiga, för att exempelvis beskriva miljöer, personer, känslor eller respondenters utsagor 

och tillsammans återfinns koder från ett empiriskt insamlat material i ett kodschema (se bilaga 

3). 

Marginalmetoden användes vid kodningsarbetet. Metoden går ut på att markera respektive 

kod med en specifik färg, vilka markeras i marginalen på de utskrivna papperna (Aspers, 

2011, s. 182). Först genererades så kallade grundkoder, som presenterade kön, ålder och 

befattning (Aspers, 2011, s. 169). I de fall då intervjupersonerna nämnde sin etniska bakgrund 

angavs detta också i grundkodningen. Därefter kodades det empiriska materialet. Då 

analyserades rad för rad, med syftet att identifiera ett stort antal koder. Detta beskriver Aspers 

(2011, s. 172) som en induktiv ansats, eller “öppen kodning”, där man inte på förhand vet vad 

som ska utarbetas. Istället för att applicera vår omedvetna och styrda uppfattning valdes en 

öppen kodning i syfte att inte begränsa oss vid tolkningen av materialet (Aspers, 2011, s. 172). 

Även om vi inte på förhand visste exakt vad som skulle utarbetas hade vi syftet i åtanke vid 

kodningen. Kodorden som uppkom gick således i linje med syftet. Raderna kontrollerades 

under processens gång mot kodschemat och de koder som hittats. När ett visst ord eller rad 

inte passade in i kodschemat skapades en ny kod. 
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Kodschemat som växte fram bestod ursprungligen av grundkoder, i form av 

bakgrundsinformation om intervjupersonerna samt empiriska koder som rörde själva 

innehållet (Aspers, 2011, s. 176). Grundkoderna ansågs inte vara meningsbärande för 

analysen, varför dessa sedan togs bort i kodschemat. De så kallade empiriska koderna som 

urskildes kom att bli produkten av intervjuguidens övergripande teman och mer specifikt dess 

frågor om journalisternas definition, egna upplevelser, erfarenhet och påverkan av näthat. 

Totalt skapades 23 empiriska koder, varav tre var huvudkoder (se bilaga 3). De användes 

främst för att strukturera det empiriska materialet vid kodningsprocessen. 

4.7 Analysprocessen 

När det empiriska materialet skulle analyseras låg det hermeneutiska och fenomenologiska 

angreppssättet till grund. Det förstnämnda syftar till att tolka delar utifrån en helhet och 

innebär sålunda att det som sägs, budskapet, sätts in i en kontext (Dalén, 2015, s. 19; Larsson, 

2005). Ett samspel sker mellan delarna och helheten, då även helheten anpassas till delarna, 

där djup förståelse uppnås när den så kallade hermeneutiska cirkeln är sluten (Dalén, 2015, s. 

19). Detta angreppssätt användes då intervjupersonernas utsagor (delarna) förstods utifrån 

fenomenet näthat (helheten). Enskilda intervjuer (delarna) ställdes även mot samtliga 

intervjuer (helheten) och även specifika frågor (delarna) till intervjun i sin helhet. Det 

intervjupersonerna sade kunde vi, med hjälp av en förförståelse inom ämnet, koppla till näthat 

som fenomen. Fenomenologin användes när förförståelsen skapades vid förstudien. Detta 

angreppssätt går ut på att forskare uppnår förståelse genom att sätta sig in i andra människor 

liv, varför människornas egna föreställningar är väsentliga (Dalén, 2015, s. 19). Att kunna 

sätta sig in i en annans liv är en förutsättning för att kunna se världen såsom den undersökta 

personen ser på världen. Genom förstudien skapades alltså grundläggande information och 

kunskap för ämnet och gjorde att vi till viss del kunde sätta oss in i intervjupersonernas 

världar och utsagor. 

4.8 Validitet och reliabilitet 
Validitet, eller giltighet, innebär att frågorna i en mätning verkligen mäter det som ska mätas 

(Trost, 2010, s. 133; Kvale & Brinkmann, 2011, s. 296). En typ av validitet är begreppet 

hantverksvaliditet, vilken genomsyrar uppsatsens samtliga delar (Alvehus, 2013, s. 123). 

Hantverksvaliditeten användes då vi valde legitima metoder i förhållande till vårt syfte samt 
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då vår teoretiska utgångspunkt både valdes och sedan användes (analyserades) på ett adekvat 

sätt. Vid såväl författandet av intervjuguiden samt då intervjuerna ägde rum kontrollerades 

noga att frågorna verkligen speglade syftet. Även kodorden som genererades vid 

kodningsprocessen var kopplade till syftet. 

Den traditionella betydelsen av begreppet reliabilitet avser att mätningen i ett test är 

tillförlitligt och att dess resultat inte uppkommit av slumpen (Trost, 2010, s. 131). Hög 

reliabilitet kännetecknas av standardisering samt att mätningar får samma resultat vid flera 

mättillfällen (Trost, 2010, s. 132). Vid kvalitativa uppsatser definieras och tillämpas dock 

reliabiliteten annorlunda än vid kvantitativa, då de förstnämnda snarare förutsätter låg grad av 

standardisering (Trost, 2010, s. 131-132). I kvalitativa studier, exempelvis intervjuer, är syftet 

inte att få samma resultat vid flera intervjuer, eftersom människor ingår i sociala processer och 

är under ständig förändring. Det som är av vikt är att skapa förståelse för en viss företeelse. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka journalisters upplevelser och erfarenheter av näthat, 

vilket förutsatte att intervjupersonerna pratade utifrån sina egna världar. Tillförlitligheten, 

vilken alltså kännetecknar reliabilitet, användes i denna uppsats då uppsatsens samtliga delars 

trovärdighet noga kontrollerades (Trost, 2010, s. 133-134). Vi har förhållit oss på ett 

transparent sätt, genom att vi tydligt har visat hur vi gått till väga och även redovisat det 

empiriska material som vi grundat vår analys på. Genom att vi ställde följdfrågor om samma 

ämne kunde vi dels försäkra oss om att vi förstod intervjupersonerna, dels att vi täckt upp ett 

visst ämnes samtliga nyanser, vilket är viktigt (Trost, 2011, s. 132). Att vår data dessutom 

insamlades på ett adekvat sätt, att de etiska överväganden togs hänsyn till, att analyserna 

grundades på basis av passande teorier samt att uppsatsens delar gick i linje med syftet visar 

på de sätt som reliabiliteten beaktades. 

Resultaten som presenteras i denna uppsats har en begränsad räckvidd, både i tid och rum, 

vilket gör att det är svårt att säga vad den egentliga förståelsen är (Aspers, 2011, s. 273). De 

journalister som intervjuades till denna uppsats var även en mycket liten del av journalistkåren 

i stort, både i Sverige men även i resten av världen, då yrket är ett sådant som återfinns på de 

flesta platser. De journalister som valdes ut för uppsatsen arbetade även aktivt inom främst 

tryckt media, inte exempelvis radio eller TV. Eventuella könsskillnader eller andra 

bakgrundsfaktorer, som denna uppsats valde att bortse ifrån, kan likväl ha påverkat resultatet. 



 
 

28 
 

Resultatet kunde därmed inte gälla journalister i generell bemärkelse per automatik. Vad 

resultaten kan visa är hur våra intervjupersoner tolkar näthat. Resultaten vi fann kan fungera 

för att motivera en mer omfattande studie av liknande karaktär. 

5. Resultat och analys 

Den tidigare forskningen kring fenomenet näthat visade att det var något utbrett och vardagligt 

för journalister. Näthatets följder var dessutom många, både i deras privat- och arbetsliv. 

Fenomenet ansågs som ett problem hos journalistkåren, vilket gjorde att vi intresserade oss för 

att undersöka det vidare. Med syfte att få en djupare förståelse av hur journalister definierar 

och tolkar näthat genomfördes en intervjustudie och de resultat vi fann presenteras i detta 

avsnitt. 

Resultatet redovisas i form av utdrag från intervjuerna och analyser utifrån syfte och teoretiskt 

ramverk. Orden journalister och intervjupersoner benämns synonymt och syftar till de 

intervjupersoner som vi intervjuat till uppsatsen. 

I hänsyn till syftet delas avsnittet in i två olika huvudteman; journalisters egen definition av 

näthat och journalisters upplevelse av näthat. Under det andra temat, journalisters upplevelse 

av näthat, kommer deras personliga erfarenheter och konsekvenser av näthat beröras. 

Normaliseringen bakom näthatet, samt eventuella orsaker till det, kommer även diskuteras.  

5.1 Journalisters egen definition av näthat 
När intervjupersonerna (IP 1-8) fick definiera begreppet näthat såg vi mönstret att det 

definierades som något personligt riktat, det vill säga personangrepp eller kommentarer som 

var ämnade att såra en annan person. Däremot beskrev intervjupersonerna personangrepp 

olika grovt; vissa ansåg att näthat var all typ av elakt innehåll riktat mot någon, andra krävde 

fler kriterier än bara taskigt innehåll för att det skulle klassas som näthat. Nedan visas utdrag 

från hur intervjupersonerna definierade näthat: 

Citat 1 
Jag tänker att det är, alltså, väldigt starkt kopplat till personer. [...] Alltså 
schablonbilden är en facebooksida med kommentarer om jag bara ska säga vad jag 
tänker först. [...] Jag tänker på att det kan vara någonting som är elaka ord men ganska 
allmänt fast riktat mot nån. [...]  och jag tänker också anonymitet. (IP 1) 
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Citat 2 
Jag har ganska låg tröskel tror jag, för näthat. Och det är för att jag känner att allting 
som är skrivet i syfte för att förnedra någon, alltså vara elak mot någon.. Allting där en 
person suttit och tänkt ”nu ska jag få den här människan att må dåligt” är näthat för 
mig. Det behöver inte vara att bli kallad för ”hora” eller ”fitta” eller ”jag ska våldta 
dig” eller vad det nu kan vara, utan det kan räcka med.. Med ord som inte innehåller 
svordomar men som ändå är menade för att få den personen att må dåligt liksom. Det 
är vad näthat är för mig. (IP 4)  

Citat 3 
Det är ju ett begrepp som används väldigt mycket. En del använder ju det om kritik 
man får i mail liksom, sådär: ”Gud, vilken kass artikel”. Det tycker ju inte jag är 
näthat. Och ibland används det också för när man får liksom ett mordhot, men det är 
inte heller [...] Näthat är ju det däremellan, det där..[...] som är personligt, som handlar 
om ens kön eller om ens ursprung.. Liksom etnicitet och som är rasistiskt eller bara 
sexistiskt. Som bara handlar om att skada en som person, skulle jag säga. (IP 5) 

I intervjuerna kom det också fram att journalister ibland likställs med budbärare, vilka blir 

påhoppade av näthatare trots att det är budskapet som är felaktigt. Samtidigt fanns det även en 

bild av att sådant agerande inte var näthat, utan istället mer en form av kritik, eller så kallade 

nättroll4. Detta går att se i utdragen nedan. 

Citat 4 
Så näthat, och mer konkret så är näthat för mig när man sprider rykten som är 
felaktiga. Hoppar på fel person eller hoppar på en budbärare fast det är budskapet som 
är fel. Hoppar på en hel grupp som kanske inte är en grupp utan den består av enskilda 
individer. [...] så, för mig är ju näthat också väldigt mycket osakligt, felaktigt, 
missförstått eller ren och skär oftast okunskap och brist på kunskap och brist på 
empati. (IP 2) 

Citat 5 
[om näthatarna] Och då är man liksom inte kritisk mot mig, men då mailar man mig 
eftersom det är jag som skrivit artikeln, och så skriver man hur vidrigt det är att 
liksom arabiska tar över Sverige, bla bla bla, ni vet… Den… Men det är inte näthat 
skulle jag säga. Det är ju troll, men det är inte riktat mot mig (IP 3) 

För att något överhuvudtaget ska kunna definieras krävs att det först sker en tolkning, varför 

Meads teori om meningsskapande blir intressant att ta i beaktande här (se Mead, 1967, 

[1934], s. 45-47). Enligt teorin om meningsskapande kan journalisternas definition förstås på 

så sätt att avsändaren (näthataren) sänder ut gester (näthat) till mottagaren (journalisten). När 

                                                
4  “...personer som med flit provocerar och söker gräl på nätforum, ofta med ologiska argument och otrevlig 
ton.” (Lundquist, 2015, 18 maj) 
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journalisten mottar, det vill säga läser näthatet, framkallas en respons. I detta fall tycks 

responsen handla om bland annat känslan av personlig utsatthet. Denna respons skapar 

mening till den första gesten (att näthata) och kan därmed definieras som personligt påhopp. 

Som uttrycktes i citat 2 och 3 ovan tycks näthataren, enligt intervjupersonernas definition, ha 

agendan att just såra mottagaren. I de fall då mottagaren (journalisten) i dessa fall blir sårad 

kan Meads argument kring när gester tillskrivs ömsesidig mening och blir signifikanta 

symboler användas. Vi anser alltså att näthatet kan vara en signifikant symbol. Då det är 

signifikant har en ömsesidig mening skapats hos båda parter; näthataren (avsändaren) vill såra 

genom näthatet hen skriver (gesten), vilket också upplevs som sårande av journalisten 

(mottagaren). Förhandlingen av näthatets mening sker genom att gester och responser bollas 

fram och tillbaka, vilket vi tolkar är mellan främst näthataren och journalisten. Vi anser dock 

att det är fler involverade i denna digitala förhandling, bland annat den tekniska utrustningen 

och internetanvändare som läser näthatet (i de fall då näthatet publiceras på sociala medier). 

Deras respons spelar in i hur näthatets mening skapas, exempelvis om viss mjukvara 

förhindrar vissa ord från att nå mottagaren, eller genom att de som läser näthatet ses som den 

tysta massan som accepterar det som skrivits. Vi tolkar att den meningsskapande processen, 

sett ur ANTs perspektiv, innehåller både mänskliga och icke-mänskliga aktanter som var och 

en modifierar de gester och responser som sänds ut på sin väg mellan sändaren (näthataren) 

och mottagaren (journalisten). Därav blir dessa mänskliga och icke-mänskliga aktanter 

delaktiga i interaktionen. Mead resonerar kring att det är de involverade i interaktionen som 

skapar meningen, vilket då innebär att alla involverade påverkar hur journalisterna definierar 

näthat. 

Hur journalisterna definierade näthat kan ses som typifieringar, alltså vad som är utmärkande 

för näthat, där en gränsdragning sker för vad som är och inte är näthat. Handlingsmönstret, att 

näthata, blir genom att det definieras som nätat därav ett typifierat handlingsmönster för just 

denna företeelse. Samtidigt blir sådant handlande, som inte faller inom ramarna för vad som 

definieras som näthat, typifierat som att inte näthata utan kanske bara framföra kritik. 

5.2 Journalisters upplevelse av näthat 
Ovan framgick, av resultaten dess analyser, hur intervjupersonerna definierade begreppet 
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näthat. Att förstå deras definition, alltså vad de ansåg näthat var, ansågs viktigt för att sedan 

kunna förstå hur de upplevde och påverkades av det. 

5.2.1 Personliga erfarenheter och konsekvenser av näthat 
Gällande intervjupersonernas personliga erfarenheter av näthat skilde sig svaren. De uttryckte 

både att de blivit och inte blivit utsatta, samt att de blivit utsatta på olika sätt och till olika 

grad. De gånger då intervjupersonerna inte ansåg sig blivit utsatta identifierades mönstret att 

de trots detta fått motta arga mail och brev. Som anledningar till varför de inte ansåg sig vara 

utsatta angavs bland annat hög ålder, lång erfarenhet samt att arbeta deltid och/eller för en 

mindre tidning. Att inte skriva om kontroversiella ämnen upplevdes också som avgörande: 

Citat 6: 
Men jag har kanske inte skrivit om jättekontroversiella ämnen heller. För jag 
misstänker att det är då folk triggas till att näthata liksom. Typ till exempel 
flyktingpolitik, att skriva något för att vara för en generös flyktingpolitik, det skulle ju 
trigga folk att näthata. Något sådant har jag ju inte skrivit. (IP 8) 

Av de intervjupersoner som uttryckligen sade sig ha blivit utsatta av näthat kunde innehållet 

röra allt från anspelning på våldtäkt, till dödshot och rasistiska kommentarer. Även 

nedsättande kommentarer om deras kompetens i sin yrkesroll som journalister eller skällsord 

fanns bland näthatet. Nedan finns utdrag från några av de intervjuade journalisternas 

upplevelser: 

Citat 7 
Men jag tycker att jag har varit i kontakt med det. Jag var i kontakt med det väldigt 
mycket när jag var ny skribent på [tidning] och även när jag jobbade på [tidning] till 
exempel, så fick jag, inte jättemycket näthat, men jag fick näthat. Jag fick mail med 
liksom, ehm, ja, vidriga ord och sådär, så man blev kallad något för att man skrev 
något man inte skulle skriva om. (IP 3) 

Citat 8 
...det var mycket han [näthataren] skrev om mig [på twitter], och han fortsatte dagen 
efter och igen och liksom tog upp mitt namn igen och hängde ut mig igen, och hans 
kompisar hakade på och liksom ”ja vi ska verkligen basha henne” [...] Det är väldigt 
obehagligt liksom att bli uthängd på det där sättet. (IP 3) 

Citat 9 
Sedan kommer det folk som alltid skriver såhär: ”ni hycklare” typ.. Aa, men ”alla 
blattar ska ut härifrån” typ ”vad gör de här?” och typ, och ibland undrar jag om de 
fattar att jag är en av dem de pratar om, för de skriver inte typ ”du” såhär, eller ibland 
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skriver de inte ”ni”, utan de skriver ”de”. Jag vet liksom inte om de vet att jag är en av 
dem de pratar eller om de inte räknar med mig i den ekvationen överhuvudtaget i den 
gruppen. Det är mycket den typen av näthat. (IP 4) 

Citat 10 
Gud ja! Jag har fått jättemycket näthat, tycker jag, genom åren. Även… Jag skulle nog 
säga att det började för mig långt innan det begreppet fanns och innan någon ens 
pratade om det, utan då var man väldigt ensam om det. (IP 5)  

Generellt sade intervjupersonerna att det finns en skillnad på att bli utsatt i sitt arbetsliv och i 

sitt privatliv. En intervjuperson, som tidigare sagt att hon inte blev personligt utsatt, uttryckte 

sig exempelvis på detta sätt: 

Citat 11 
Som sagt, det har aldrig varit så hårt riktat mot mig, utan mer mot journalister i 
allmänhet, så jag har inte påverkats supermycket. Men det är klart man blir upprörd, 
upprörd blir jag alltid! (IP 7)  

Intervjupersonerna beskrev olika följder av näthatet. Bland annat nämndes ett obehag inför att 

bli avhumaniserad av näthatarna, en oro för debattklimatet på internet samt att mot sin vilja få 

sina person- och adressuppgifter publicerade. Rädslan för attacker till följd av att uppgifter 

publicerades resulterade bland annat i en oro och rädsla i journalisternas privata liv. 

Intervjupersonerna sade även att de många gånger tar illa upp och blir ledsna av det hat som 

de får motta. Det som ansågs jobbigast med näthatet var bland annat ovissheten för vem 

avsändaren var, den rädsla som uppstår och den osäkerhet som gror. Några exempel på detta 

kan ses nedan i utdrag från intervjuerna: 

Citat 12 
Det här var ju också Twitter, det här var ju inte på mail till mig, och att folk börjar 
diskutera mitt namn och mig, att mitt namn börjar florera och folk hakade på det. Att 
mitt namn började liksom samtalas om i väldigt negativa ordalag, det var jobbigt. [...] 
...men jo men jag kan säga det, de dagarna det var tungt, [...]  Jag blev påverkad. Jag 
blev väldigt illa berörd och jag blev nästan lite såhär [skratt], alltså, men det är ju jag 
liksom, att det blev såhär ”fan tänk om han kollar upp min adress...” (IP 3) 

Citat 13 
Jag skulle nog säga att det liksom nöter på en lite sakta. Det kommer inte som en sten 
i huvudet varje gång men det är liksom lite, sådär, en liten ångestkår, liksom.. Aa.. Att 
det på något sätt tär lite på en hela tiden. Så är det, att det liksom att, aa men typ som 
man hade väldigt dålig luft på sin arbetsplats, liksom att man blir lite trött och får ont i 
huvudet av det och så men man kanske inte svimmar varje dag. (IP 5) 
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Citat 14 
Det är att du får fråga dig om de kan ha rätt. Alltså man är liksom en reflekterande 
intellektuell person. Om någon skriver att man är en jävla idiot eller vad det nu kan 
vara, så kan man ändå inte låta bli att stanna upp och undra ”det kanske är sant”. Det 
liksom äter sig in. (IP 6) 

De beskrivna erfarenheterna av näthat skiljde sig från varandra, vilket kan tolkas som ett 

uttryck för att näthatet tar sig olika form och uppfattas olika av olika individer. Just mängden 

näthat verkade dock inte vara det centrala i hur journalisterna uppfattade näthatet. Det som 

istället ansågs påverka deras upplevelser var bland annat deras tolkning av näthatet. 

Att det fanns en så pass bred variation i svaren på hur journalisterna utsatts och påverkats av 

näthat kan tolkas utifrån Blumers (se 1969, s. 2-3) tre premisser. Vi gör tolkningen att 

intervjupersonerna agerade olika av det som skrivits till dem i negativ bemärkelse, eftersom 

situationen och tingen hade olika mening för dem (premiss 1). Att denna mening vidare 

skapades i interaktion mellan näthataren och journalisten (premiss 2) och att meningen 

modifierades av just de som var involverade i situationen (premiss 3) var mer eller mindre 

självklart. Intervjupersonernas egna uppfattningar av näthat är således en fråga om 

meningsskapande, vilka i sig skiljer sig från person till person. Även om samma näthatare 

skriver exakt likadana kommentarer (näthat) till tio olika journalister kommer förmodligen 

näthatet att tolkas på olika sätt beroende på vilken mening situationen har för de 

vederbörande. 

När det sedan kommer till hur intervjupersonerna har påverkats av näthat gör vi en tolkning 

utifrån Meads och Cooleys teorier om det sociala självet och spegeljaget (se Mead, 1967, 

[1934], s. 175; Cooley [1902] 1992, s. 152). Intervjupersoner som, på ett eller annat sätt, sade 

sig påverkas negativt av näthat, uttryckte att självkänslan hade satts på spel. Deras negativa 

känslor, vare sig det handlar om känslan av tvivel eller bara nedstämdhet överlag, tolkar vi 

skapas i interaktion med näthataren, det vill säga i den sociala interaktionen. Detta bidrar till 

en självmedvetenhet hos journalisterna, alltså skapandet av det sociala självet. Vidare gör vi 

antagandet att deras självkänsla skapas utifrån vad de tror att näthatarna ser (spegeljaget); i 

synnerhet för de som säger sig påverkas negativt av näthat. Den tolkning journalisterna gör av 

vad andra tycker om dem, anser vi påverkas av bland annat hur många som journalisten tror 

har dessa åsikter. I citat 14 ovan ges exempelvis uttryck för detta, då det beskrivs hur 
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intervjupersonen såg sig själv utifrån vad näthatarna skrivit. En ensam näthatares kommentar 

kanske är enkel att skaka av sig, medan hundra sådana från olika näthatare blir svårare och 

bidrar mer till en negativ självkänsla. Citat 12-14 ovan visar på olika sätt denna utsatthet tar 

sig uttryck. 

Vissa ämnen beskrevs generera mer näthat än andra, då intervjupersonerna sade att de fått 

mest respons för texter som rör integration, rasism, politik, feminism och jämställdhetsfrågor: 

Citat 15 
Vad heter det, ja men invandring men även vargfrågan, då brukar det komma en 
mailskörd som inte är så trevlig att gå igenom. Och alltså kring brott överlag. [...] Och 
då är det oftast grejer som berör folk och så. Eller som rör upp känslor. (IP 1)  

Citat 16 
De exempel jag har och kan redogöra för handlar ju nästan utan undantag om frågor 
som rör integration eller invandring, föga förvånande. (IP 2) 

Citat 17 
Det är liksom... Att de tycker att man pratar för mycket om rasism. ”Det finns inte sådan 
rasism som du pratar om” och då säger de inte på de här trevliga sätten som jag säger det 
på nu, liksom. Utan med väldigt mycket fula ord och typ väldigt mycket: ”ah om inte 
alla jävla flyktingar kommer hit och våldtar våra kvinnor så hade inte vi behövt bry oss”. 
(IP 4) 

Citaten ovan belyser de ämnen som ansågs trigga näthat. Detta bedömdes indikera att vissa 

ämnen är känsligare och väcker mer näthat, vilket även journalisterna var medvetna om. Deras 

medvetenhet, om vilka de känsliga ämnena är, kan tolkas utifrån signifikanta symboler. 

Utifrån Mead (1967 [1934], s. 42-43) gör vi tolkningen att dessa ämnen symboliserar samma 

sak (att de är ämnen som genererar näthat) för både näthatarna och journalisterna. Denna 

ömsesidiga mening kan alltså vara att både näthatare och journalister ser vissa ämnen 

(exempelvis invandring och jämställdhet) som potentiella näthatsmål/magneter. Skapandet av 

denna mening tolkar vi har kunnat ske i interaktionen mellan journalister och näthatare, där 

utbyte av gester och respons varit centrala. Gesten ifråga kan förstås som det ämne 

journalisten skriver om och publicerar (sänder ut). Responsen handlar sedermera om själva 

näthatet som skickas av den provocerade näthataren som läst texten. Alltså anser både 

journalisten och näthataren att ämnet i fråga är känsligt, varför ett ömsesidigt 

meningsskapande har skett. Denna gest-respons-kedja anser vi så småningom leder till en 

förgivettagen och förväntad respons vid publicerandet av texter som handlar om dessa ämnen. 
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En vidare tolkning utifrån ANT kan göras om man ser till näthat per se. Näthat tolkar vi som 

produkten av mänskliga- och icke-mänskliga aktanters handlingar. Texten (näthatet) 

produceras av människor (mänskliga aktanter) genom tekniska hjälpmedel (icke-mänskliga 

aktanter). De olika aktanterna modifierar alltså näthatet på olika sätt. På en hemsida med 

kommentarfält kan modifieringen ske då nya kommentarer skrivs. Att näthatet är stabilt över 

tid beror på att det kommer fortsätta att existera i kommentarsfältet, eller på internet i övrigt, 

till dess att någon aktivt raderar det. Att näthat är stabilt över tid kan vidare tolkas utifrån 

översättningsmodellen (se Callon & Latour, 1981; Latour, 1998, s. 44). Om näthat exempelvis 

finns i ett kommentarsfält där många är med och skriver adderas hela tiden ny energi och 

näthatet hålls på så sätt levande; översättning sker. Detta skulle kunna leda till att näthatet blir 

grövre och mer ihållande i och med översättningsmodellen. För att jämföra med en liknande 

kedja i den fysiska verkligheten existerar en kränkande kommentar endast i stunden den 

yttras. Visserligen kan en tänka tillbaka på ögonblicket, men det går inte att uppleva 

kränkningen på nytt i dess ursprungliga form; den sades en gång, sen var den stunden förbi. På 

grund av internet gör vi tolkningen att kedjan av icke-mänskliga aktanter och mänskliga 

aktanter hålls mer vid liv än kedjan i den fysiska verkligheten (beskriven ovan).  

Faktumet att näthatet ofta finns kvar i dess ursprungliga form på internet kan tänkas påverka 

hur näthatet sedermera upplevs av journalisterna som utsätts. Ett exempel som visar på detta 

går att finna i citat 11, där Twitter användes som plattform för näthat. Vi tolkar att de centrala 

icke-mänskliga aktanterna som bidrog till näthatets uppfattning i detta fall var Twitter5, 

teknisk utrustning och mjukvara som möjliggjorde twitterinlägget. Dessa icke-mänskliga 

aktanter modifierade näthatet utifrån sina unika användningsområden. I och med att dessa 

icke-mänskliga aktanter var en del av kedjan spreds, delades och uppmärksammades näthatet 

snabbt av många. Tolkningen vi gör är att detta bland annat skulle kunna påverka hur grovt 

journalisterna uppfattar näthatet. Ett twitterinlägg skrivet av en näthatare kan läsas och delas 

av andra twitteranvändare, vilket kan bidra till att näthatet upplevs som större och grövre. 

Resultatet kan då bli en bild av att “alla tycker som näthataren”. En känsla av att näthatarna är 

etablerade skulle då kunna skapas. 

                                                
5 Twitter som icke-mänsklig aktant tillåter ett begränsat antal tecken i varje inlägg. Det går att skriva till 
specifika personer och vem som helst kan följa en användare och se deras inlägg utan användarens 
godkännande. 
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5.2.2 Näthat som institution: normalisering och distansering 

Näthatet som inte togs emot som ett personligt påhopp ansågs antingen drabba andra eller vara 

av bredare karaktär där medieföretaget eller yrkesgruppen var utsatta. Ett tydligt mönster vi 

fann var att journalisterna sett näthat drabba såväl kollegor som journalister i allmänhet. Det 

var bland annat politiska redaktörer som nämndes som exempel på kollegor som utsätts. 

Följande citat handlar om huruvida en intervjuperson sett andra drabbas av näthat: 

Citat 18 
Aa, Gud ja, jag känner ingen journalist som inte har drabbats. Kanske någon som 
skriver om något väldigt smalt, men även om man skriver liksom om klassisk musik 
eller vad som helst så man kan få liksom näthat. (IP 5)  

Journalistyrket beskrevs som en utsatt grupp för näthat och responsen från läsarna var ofta en 

central del av arbetet. Någonting som beskrevs var att yrkesrollen användes som en typ av 

sköld, där det hjälpte att distansera sig från näthatet genom att se det som en del av att vara 

journalist. Då beskrevs näthatet inte vara lika personligt. 

Citat 19 
Om jag ska svara på någonting eller så så […] Ja så försöker jag tänka, liksom, 
distansera mig lite från kritiken och försöker att inte ta det så personligt. Jag tänker att 
det är min yrkesroll. (IP 1) 

Citat 20 
Men, som sagt, att man får en ganska stor portion kritik som journalist, det tycker jag 
är okej, det får man stå ut med. [...] det måste man ju ta som journalist ganska mycket 
tycker jag, ganska högt i tak måste man ha och ta åsikter om det man gör. (IP 5) 

Citat 21 
Jag försöker skilja på personen [namn] och journalisten [namn]. Och med personen 
[namn], där kan jag tycka och tänka fritt, men med journalisten [namn]; aldrig någon 
åsikt utan bara liksom dela rätt av nyheter och vara.. Ja, det är ju mitt jobb att vara 
objektiv såklart, men du förstår vad jag menar. (IP 7) 

Den uppfattning som fanns hos intervjupersonerna om näthat tyder på att fenomenet är 

etablerat och kan ses som normaliserat till viss del. Det tycks finnas i deras vardag, såväl på 

arbetsplatsen som i privatlivet. Vissa uttryckte också att de förväntade sig mer näthat än vad 

de faktiskt fick. Näthat som något normaliserat beskrevs på detta sätt: 

Citat 22 
Det har ju blivit som någon sorts.. Någon sådan där, allmän miljöförstöring, eller 
någon sorts smuts i vardagen som alltid finns där. (IP 2) 
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Citat 23 
Alla får ju näthat känns det som [...] det här är ju någonting vi inte pratar om. Jag 
pratar faktiskt väldigt sällan med kollegor i branschen om det här, men jag vet att folk 
är drabbade på min tidning och det sade även den säkerhetsansvariga att såhär ”det här 
är ett problem som blivit väldigt mycket allvarligare bara det senare året hos oss” (IP 
3)  

Citat 24 
På något konstigt sätt så blir man ju ganska van. Man blir inte chockad av det. Man 
känner ju igen det, det är liksom ofta väldigt; de är inte så fantasifulla i de 
kommentarerna, utan man känner ofta igen det och det är lite såhär ”ha, nu kommer 
det igen” (IP 5) 

Citat 25 
Jag träffade förra veckan till exempel en ledarskribent som var väldigt exponerad för 
näthat, och hon gör ibland en skärmdump och lägger ut i sociala medier, och då 
märker hon att för henne är det vardag, och att det kan vara såhär ”jävla fitta du borde 
få en kniv” eller vad det nu kan vara, riktigt grova grejer, och då märker hon att folk 
verkligen drar efter andan som inte själva utsätts, och trycker att det är fruktansvärt 
”hur är det, hur mår du” medan hon själv tycker att ”jaja, det här var ju ändå en dag på 
jobbet” och att det kan vara ganska bra att få den där reaktionen och känna att ”det här 
är inte normalt”(IP 6) 

En potentiell konsekvens för hur normaliserat näthatet blivit är mönstret av förringande som 

intervjupersonerna visat på. Förringningen visade sig på så sätt att intervjupersonerna beskrev 

att de ansåg att “alla andra” fick ta emot mycket mer näthat än dem. Andra uttryck för detta 

var att intervjupersoner sade att de varit skonade och menade att de borde blivit mer utsatta av 

näthat: 

Citat 26 
Jag tror jag är ganska skonad. Jag gör inte så mycket kontroversiellt och jag tänker att 
jag borde vara lite mer utsatt... Jag har kollegor som får så här, stalkers, men det är ju 
en annan sak. Men… På så sätt tror jag att jag har kommit undan lite. (IP 1)  

Citat 27 
… jag minns verkligen nu, att jag tyckte att det var väldigt obehagligt. Jag tyckte 
verkligen det. Det låter så banalt, för det är bara en pyttegrej, alla får ju näthat känns 
det som, och så kändes det ändå som om jag blev väldigt berörd och jag tycker att det 
var obehagligt.. Nu är det här bara en gång [hon fått ta emot näthat], och jag vet ju 
kollegor till mig som får så fruktansvärt mycket mer näthat på min tidning, än vad jag 
får, så det känns såhär, nästan lite, när jag tänker på det så tänker jag ”men gud det här 
är bara en piss i havet” liksom. (IP 3)  
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Citat 28 
Alltså att jag blir rädd när någon säger till mig typ att: ”du är en hora” eller ”du är en 
idiot” typ ”aa, det är tack vare dig som folk våldtar” eller sådana här saker ”eller folk 
från ditt land”. Det känns inte som konkreta hot liksom, även om det kan vara väldigt 
obehagligt. Så jag tror att till den dagen jag får typ såhär… ”Jag kommer döda dig” 
typ, eller ”jag tänker våldta dig” eller vad fan som helst – till den dagen tror jag inte 
jag kommer anmäla. För det känns så fjuttigt mot vad andra fått liksom. (IP 4) 

En potentiell orsak till att näthat blivit normaliserat tycktes enligt kodningen av intervjuerna 

ha med bland annat enkelheten att göra: 

Citat 29 
Näthat är ju lätt att utföra. Lätt att åstadkomma. Och för mig är väl [...] där det börjar. 
Det är lätt att vara näthatare [...] Man kan vara anonym, man kan vara gömd bakom ett 
alias eller befinna sig på andra sidan jordklotet [...] Men näthat för mig är det att de 
här mekanismerna och möjligheterna har blivit så mycket lättare, så mycket mer 
tillgängliga. [...] Det är så lätt. Jag kan slänga iväg någonting på nätet och sen så 
vänder jag mig i soffan och byter kanal på tv:n och käkar lite mer popcorn. Och 
reflekterar egentligen inte på det - det är som att slänga ett kolapapper liksom - det är 
inte viktigare än så. Och tyvärr tror jag det är så för väldigt många människor. De 
tänker inte på konsekvenser, de tänker inte på hur man faktiskt skadar någon annan, 
och hur man faktiskt skulle kunna skada någon väldigt allvarligt. (IP 2) 

Citat 30 
Jag tänker typ såhär: ”here we go again!” och när jag nyss har publicerat något till 
exempel, så kan jag höra ett pling i hörlurarna från min mailkorg och då blir jag såhär: 
”nu har det börjat”. (IP 4) 

Berger och Luckmanns (1966, s. 72) teori om institutioner kan användas för att förstå 

näthatets normalisering och faktumet att det tas för givet. Näthatet kan med denna terminologi 

förstås som en institution, där specifika regler råder, vilka näthatarna och de utsatta förhåller 

sig till. I fallet med näthat mot journalister ses spelreglerna som det typifierade, rutinmässiga 

handlingsmönstret. Näthataren läser exempelvis en artikel, provoceras av den, skriver ihop en 

text (respons) som sedermera skickas till journalisten som publicerat den. Genom att 

handlingarna (näthatarna som skapar näthat och journalister som tar emot det) blir 

rutinmässiga skapas institutionen näthat. Även ANT kan appliceras här, då den tekniska 

utrustningen (icke-mänskliga aktanterna) kan bidra till att det är lätt att utföra och sprida 

näthat (handlingar). Dessa icke-mänskliga aktanter; såväl hård- som mjukvara, är numera så 

pass tillgängliga att det inte krävs mer än några fingertryck på en skärm för att näthat ska 

skapas. Tekniken gör alltså vägen till näthat kortare eftersom det enda utövaren behöver är 



 
 

39 
 

teknisk utrustning (exempelvis mobiltelefon eller dator). Utövaren kan geografiskt sett befinna 

sig var som helst och näthata när som helst, varför det blir bekvämt och just enkelt att utföra 

näthat. Då näthat är beroende av både teknisk utrustning (icke-mänskliga aktanter) och 

människor (mänskliga aktanter) förstås därmed enkelheten i handlingarna genom icke-

mänskliga- och mänskliga aktanter i kombination. Enkelheten i handlingen (näthatet) tolkar vi 

underlättar för att det blir ett typifierat, rutinmässigt handlingsmönster och därav skapas 

institutionen näthat. Om det hade varit svårt att näthata anser vi att det skulle bli svårare för 

handlingen att bli vanemässig. Ett exempel på hur det skulle kunna vara svårt att näthata är om 

det hade krävts en viss typ av telefon eller en viss geografisk plats. Ju mer näthat sprids i och 

med bland annat enkelheten, desto vanligare blir det och därför skapas en norm. 

Definitionerna av näthat som journalisterna gjorde tolkades vara typifieringar av näthat, där 

även handlingarna att näthata kunde ses som typifierade handlingsmönster (se avsnitt 5.1 

Journalisters egen definition av näthat). Detta tolkar vi hjälper till att dra gränser inom och 

kring institutionen näthat, då journalisternas definitioner typifierar vad som är näthat och inte. 

Det leder i sin tur till att rollerna näthatare och näthatsoffer blir tydligare, samt vilka 

handlingar som förväntas av dem. 

De givna rollerna i institutionen näthat anser vi därmed är näthatare (avsändare) och 

journalister (mottagare). Dessa roller, precis som alla givna roller i en institution, hjälper till 

att stabilisera institutionen. Journalisternas roll i institutionerna kan kopplas till det sociala 

jaget (se Berger & Luckmann, 1969, s. 90-92). Vi tolkar att journalisterna i vår intervjustudie 

identifierar sig med rollen som journalist inom institutionen näthat. Det finns vidare specifika 

förväntningar på journalistrollen, som har skapats i uppkomsten av institutionen. Att få motta 

näthat, att skriva artiklar samt att vara offentlig, är exempel på sådana förväntningar. 

Journalisternas sociala jag skapas därmed utifrån att de identifierar sig med den roll där dessa 

förväntningar ingår. Deras sociala jag kan förklara varför de även kan distansera sig från 

näthat. Att motta näthat ses som en förväntad händelse i deras roll som journalist, varför vi gör 

tolkningen att det är svårare för journalisterna att ta åt sig personligen. Det visade sig i empirin 

att journalister använder sin yrkesroll för att hantera näthatet de utsätts för, vilket uttrycks i 

citat 19-21 ovan. Vi tolkar att journalisterna använder sig av det sociala jaget för att kunna 

hantera näthatet, då de inte tar lika illa upp om näthatet är riktat mot dem i sin yrkesroll. 
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På grund av att näthatet har blivit så pass internaliserat i deras arbetsliv tycks det inte längre 

vara dramatiskt, varför förringningen av fenomenet kan förklaras. Vi tolkar att journalister har 

en god medvetenhet om hur andra journalister drabbas och därför jämför sina egna (mildare 

upplevda) erfarenheter med andras. Förringningen sker då journalisten tror att andra utsätts 

mer, vilket resulterar i att de inte anser sig vara särskilt drabbade. Intervjupersonerna 

avdramatiserade även utsattheten av näthat, enligt vår tolkning, på grund av att det förväntas 

drabba deras sociala jag.  

Utifrån ANT gör vi tolkningen att icke-mänskliga aktanter även kan förklara anonymitet. Tack 

vare tekniken (icke-mänskliga aktanter) kan exempelvis kommentarer, mail och Twitterinlägg 

göras anonyma, varför det då inte går att härleda utsagorna till den näthatande personen 

(mänsklig aktant). Anonymiteten (icke-mänsklig aktant) kan tänkas skapa en distans mellan 

näthatet och näthataren, vilket kan tolkas underlätta för att skapa och sprida näthat. Om 

näthataren alltså skriver helt anonymt kommer personen bakom näthatet sannolikt aldrig att 

ertappas. Vi anser därför att det är lättare att utföra näthat, om förövaren vet att denne aldrig 

kommer kunna avslöjas. 

6. Avslutande diskussion 
I uppsatsens inledning målades problembilden upp av näthat som riktas mot journalister. 

Syftet med denna uppsats var att beskriva och utöka förståelsen för fenomenet näthat utifrån 

journalisters upplevelse och perspektiv, vilket vi ansågs saknades när vi undersökte fältet. De 

frågeställningar som vi ämnade besvara var: (1) Hur identifieras och definieras näthat av 

journalister?, (2) Hur karaktäriserar intervjupersonerna sina upplevelser och påverkan av 

näthat i relation till sin yrkesroll? Och (3) Vilka teoretiska slutsatser kan dras om näthat som 

fenomen, studerat utifrån de intervjuade journalisternas upplevelser och perspektiv? 

De slutsatser vi kan dra utifrån resultatet och analysen är att journalisterna i vår uppsats ansåg 

att näthat definierades som någonting personligt, vilket tolkades höra ihop med den 

meningsskapande process som sker näthatare och journalist emellan. Definitionerna i sig sågs 

som typifieringar och satte gränser för vad näthat var, alltså identifierade fenomenet. Hur de 

sedermera karaktäriserade näthat kretsade kring bland annat hur vardagligt det upplevdes. 

Näthat tolkades vara en institution, varför slutsatsen kan dras att det är normaliserat. Fler 
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mönster vi fann stärkte bilden av näthatet som normaliserat, därav att journalisterna såg näthat 

som en del av sin yrkesroll och många gånger förringade det. De faktorer som ansågs påverka 

hur näthat upplevdes var enkelheten i att näthata, där tekniken underlättar för fenomenet. 

Enkelheten i sin tur ansågs bidra till näthatets normalisering. 

Sammanfattningsvis visade resultatet hur de intervjuade journalisterna definierade näthat. I 

intervjupersonernas utsagor framkom typifieringar av vad näthat var och inte var, där näthat 

ansågs vara kopplat till personangrepp och påhopp. Näthat tolkade vi definierades utifrån en 

meningsskapande process med gester och respons. I samma avsnitt tolkades att näthat kunde 

vara en signifikant symbol, vilken då hade ömsesidig mening för både avsändaren (näthataren) 

och mottagaren (journalisten). Den mening som näthatet tillskrevs förhandlades fram mellan 

bland annat näthatare, teknisk utrustning och journalister. 

Gällande resultaten om personlig erfarenhet och påverkan av näthat hade några 

intervjupersoner utsatts och påverkats negativt, andra inte. Tolkningarna analyserades med 

hjälp av Blumers tre premisser, och ansågs att olikheterna i erfarenhet och påverkan kan bero 

på skillnader i såväl den meningsskapande processen som i näthatsinteraktionen. Utifrån 

teorin om spegeljaget och det sociala självet tolkade vi att journalisternas självkänsla kan 

påverkas negativt av näthatet och att en självmedvetenhet kan skapas genom näthat. Ämnena 

som triggade näthat visade sig röra bland annat invandring och politik, vilket förklarades 

genom en analys av ömsesidig mening; både näthatarna och journalisterna ansåg att sådana 

ämnen var kontroversiella. Näthatet i sig tolkades utifrån ANT som något stabilt över tid, 

vilket ansågs bidra till att näthatet upplevs som allvarligare. 

Resultaten visade även att näthat var en del av journalisters vardag och sågs som något 

normaliserat utifrån en analys där näthat sågs som en institution. Att få motta och utstå näthat 

tolkades vidare ingå i rollen som journalist, det sociala jaget, som vi även tolkade användes 

för att hantera näthatet. Enkelheten i att näthata tolkade vi kunde underlätta näthatets 

normalisering. Att det är enkelt att näthata kopplades till hur tekniska hjälpmedel gör det 

enkelt att skriva och sprida text på internet. Vägen att näthata ansågs då kortare än att sprida 

hat i den fysiska världen. 
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Slutligen ansågs normaliseringen leda till förringandet av näthat, vilket tolkades som ett 

mönster i intervjupersonernas utsagor. De beskrev att det näthat de fått motta var “en droppe i 

havet” jämfört med vad andra fått ta emot. Att journalisterna förringade sin utsatthet tolkade 

vi berodde på att det förväntade drabba deras sociala jag (rollen som journalist). Här togs även 

anonymiteten upp och denna tolkades underlätta för näthatets framkomst. 

Då de flesta studier vi utgick ifrån, och fann överlag, var kvantitativa bidrog vår uppsats till att 

bredda den kvalitativa kunskapen inom fältet. I den tidigare forskningen nämndes det inte hur 

journalister explicit definierar näthat, något vi undersökte och kom fram till var personangrepp 

och påhopp. Vidare beskrevs i den tidigare forskningen att näthatets påverkan många gånger 

handlade om rädsla, osäkerhet och tvivel på yrkesförmåga bland offren (se Bohlin, 2016, s. 

23; Cision, 2015). Intervjupersonerna i vår uppsats beskrev liknande påföljder; ingen 

påverkades positivt av näthat. 

Vi såg inte heller några tydliga mönster att det var sexistiskt och rasistiskt innehåll i näthatet, 

vilket togs upp i den tidigare forskningen (se Baraks, 2005; Citron, 2009; Klein, 2012; 

Henrichsen, Betz & Lisosky, 2015). Det som dock stämde överens gällande innehållet i 

näthatet var, som den tidigare forskningen beskrevs näthat som rörde den journalistiska 

kompetensen, personangrepp och kritik mot artikelinnehållet (se Singer & Ashman, 2009; 

Journalistpanelen, 2013; Cision, 2015). Innehållet i näthatet och de ämnen som triggade näthat 

visade sig stämma överens med vårt empiriska material, där invandring, jämställdhet, brott 

och vargjakt var de gemensamma nämnarna (se Journalistförbundet, 2013; Bohlin, 2016, s. 

92-93). Detta resonemang stärktes genom att intervjupersonerna beskrev att risken för näthat 

minskade om de inte skrev om så kontroversiella ämnen.  

Intervjupersonernas utsagor kring näthat som något vardagligt överensstämde också med den 

tidigare forskningen (se Finn, 2004; Journalistpanelen, 2013; Cision, 2015; Baraks 2005; 

Citron, 2009; Henrichsen, Betz & Lisosky, 2015). Vad som däremot inte togs upp i den 

tidigare forskningen, vilket vi genom vår analys kommit fram till, var faktumet att näthatet är 

normaliserat. Dessutom visade vi på hur journalisternas förringande av näthat kan relatera till 

näthatets normalisering. Journalisterna som undersöktes i den tidigare forskningen nämnde 

ingen förringning av näthat. Att journalister använde sin yrkesroll för att skydda sig från 



 
 

43 
 

näthatet kom fram under intervjuerna och var även något som nämndes i den tidigare 

forskningen (se Singer & Ashman, 2009). 

Det teoretiska ramverk som vi valde för uppsatsen gav oss olika infallsvinklar för analysen. 

Det ANT bidrog till var en ökad förståelse kring näthatets existens och medförde ett fokus på 

tekniken, vilket vi använde för att förklara normaliseringen av näthatet. Då vi använde oss av 

ANT kunde vi förstå hur tekniken gör det enkelt för människor att nå ut med sitt destruktiva 

budskap; utan perspektivet hade vi inte förstått betydelsen av tekniken bakom näthat. Inte 

minst förstod vi näthatets varaktighet; hur det kan existera över tid och rum. Trots att ANT 

hjälpte oss att förstå teknikens inverkan på näthat begränsade den oss från att se närmare på 

hur tolkningsprocessen i interaktion människor emellan såg ut. ANT kunde inte förklara 

meningsskapandet mellan näthataren och journalisten, varför vi kompletterade med några 

utvalda begrepp från SI.  

Utifrån journalistens perspektiv kunde vi med begrepp från SI studera relationen mellan 

näthataren och journalisten samt vad som faktiskt skett i tolkningsprocessen. Tolkningen av 

utbytet av gester och respons (meningsskapandet) hjälpte oss att förstå intervjupersonernas 

definition och upplevelse av fenomenet. Med hjälp av spegeljaget och det sociala självet 

kunde vi tolka hur journalister blir påverkade av näthatet, och resonemanget kring institutioner 

och sociala roller förklarade varför fenomenet blivit normaliserat. Att använda spegeljaget i 

relation till icke-mänskliga aktanter (näthatets mekanismer) ansågs dock problematiskt, då 

teorin fokuserar på mänsklig interaktion där främst attityder kring fysiska attribut bidrar till 

självkänslan. I och med detta skulle våra argument angående spegeljaget kunna falla, då vi 

använde teorin på ett sådant sätt som kan ligga utanför dess användningsområde. SI 

begränsade oss till att endast kunna säga något om interaktionen; allt som inte handlade om 

just interaktionen mellan näthataren och journalisten lämnades därhän. Vi kunde därför inte 

uttala oss om exempelvis kontexten, varför vi inte kunde säga något om näthatarens 

perspektiv och bakgrund. Inte heller kunde vi med hjälp av teorierna se några större 

samhälleliga strukturer på en mer abstrakt nivå, då vårt teoretiska ramverk är väldigt 

empirinära. 

De metodval vi gjort för denna uppsats anser vi överlag har hjälpt oss att uppnå syftet. 

Enskilda intervjuer valde vi för att få en fördjupad förståelse för varje journalists uppfattningar 
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av näthat. Ett alternativ till enskilda intervjuer hade kunnat vara fokusgruppintervju, där 

deltagarna sitter i grupp och fritt diskuterar fenomenet. I en sådan situation hade kanske 

nyanser eller resonemang kring näthat, som inte hade uppkommit vid enskilda intervjuer, 

påträffats. Däremot ansågs det svårt att genomföra en fokusgruppsintervju rent praktiskt. Att 

samla samtliga intervjupersoner bedömde vi svårt då de befann sig i olika städer och hade 

olika scheman. Dessutom ämnade vi undersöka de individuella uppfattningarna av näthat, 

vilket vi anser att vi kunnat se i och med de individuella intervjuerna vi genomfört. En 

diskursanalys av näthatet hade kunnat göras för att förstå fenomenet, men vi ansåg inte att 

detta kunde hjälpa oss att förstå journalisternas upplevelse på det sätt som intervjuer kunde. 

Den tidigare forskningen vi fann underströk könsskillnaden i utsattheten av näthat. Vi valde 

dock att bortse från kön vid insamlandet av intervjupersoner då deras kön inte ansågs centralt i 

förhållande till syftet. Att vi bortsåg från kön resulterade i att sju av åtta intervjupersoner var 

kvinnor, vilket kan ha påverkat resultatet. Även hur vi designade intervjuguiden kan ha 

påverkats, då vi utifrån syftet inte ämnade täcka upp sådant som handlade om kön. Att vi inte 

fann några tydliga mönster i intervjuerna som pekade på könsskillnader betyder inte att de inte 

fanns där. Vårt val att bortse från kön när vi designade studien kan ha gjort att vi missat det. 

Att vi hade åtta intervjupersoner istället för tio ansåg vi inte hade så stor inverkan på våra 

resultat eller analys då vi efter åtta intervjuer identifierat tydliga mönster. Visserligen hade de 

två sista intervjupersonerna kunnat bredda vår kunskap och låtit oss se fler nyanser av näthat; 

vi hade kanske hittat andra infallsvinklar som hade kunnat påverka våra analyser. Om dessa 

två inte hade hoppat av i slutskedet hade mönstren vi fann kunnat förstärkas eller försvagas. 

Ytterligare två intervjuer ansåg vi dock inte kunde påverka mönstren på ett sådant sätt att de 

försvann. 

Vad vi inte kunde säga något om i denna uppsats var det eventuella sambandet mellan 

journalisternas definitioner och deras upplevelser, vilket motiverar vidare forskning av 

komparativ karaktär. Det vore intressant att studera om det finns ett samband mellan hur 

journalister definierar näthat och sedan beskriver sina upplevelser. Då nästan alla 

intervjupersoner, på ett eller annat sätt, kommit i kontakt med näthat personligen kan det 

vidare studeras huruvida deras egen definition hänger ihop med vad de faktiskt har utsatts för. 



 
 

45 
 

Uppsatsen grundades på de utsatta (i detta fall journalister), vilket det även finns mycket 

forskning om. Då vi drog slutsatsen att näthat var normaliserat, genom att det blivit till en 

institution, vore det intressant att se på de andra rollerna inom institutionen. Istället för att se 

näthat utifrån de utsattas perspektiv vore det därför intressant att vidare studera näthatet 

utifrån avsändaren, det vill säga näthataren. Dessutom vore det intressant att se på journalister 

som mer än bara utsatta, då deras agerande och yrkesgrupp skulle kunna påverka näthatarna 

och näthatet i sig. 

Vi kunde heller inte dra några slutsatser kring eventuella könsskillnader, då inga sådana 

tydliga mönster förelåg i det empiriska materialet. Däremot visade den tidigare forskningen, 

framförallt kvantitativ sådan, att det fanns olikheter i hur män och kvinnor utsätts för näthat, 

vilket gör fenomenet intressant att studera vidare. Ytterligare kvalitativ forskning med ett 

tydligt genusperspektiv i relation till journalister vore därför intressant att utföra. 

Genusperspektivet kan även vara intressant att studera då den tidigare forskningen nämnde att 

maktstrukturer som råder i den digitala världen ofta speglar den fysiska, vilket kan tyda på att 

kvinnor som grupp är mer utsatta av näthat. 

Fenomenet näthat anser vi behöver undersökas mer, speciellt utifrån flera olika kvalitativa 

perspektiv. Näthat visade sig i tidigare forskning inte heller enbart drabba journalister utan 

internetanvändare överlag, vilket motiverar vidare forskning inom fältet. Näthat är ett växande 

problem och kunskapen kring det anser vi behöver breddas. 

Referenslista  

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok (1. uppl.). Stockholm: 

Liber. 

Andersson, F., Nelander Hedqvist, K., & Shannon, D. (2015). Polisanmälda hot och 

kränkningar mot enskilda personer via internet. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

Andersson, K. (2008), Talking violence, constructing identity: Young men in institutional care 

(Doktorsavhandling, Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 444). 

Linköping: Linköpings universitet. Tillgänglig: http://oru.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A763147&dswid=-6861 

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A763147&dswid=-6861
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A763147&dswid=-6861


 
 

46 
 

Aspers, P. (2011). Etnografiska metoder: Att förstå och förklara samtiden (2., [uppdaterade 

och utökade] uppl. ed.). Malmö: Liber. 

Barak, A. (2005). Sexual harassment on the internet. Social Science Computer Review, 23(1), 

77-92. 

Beran, T., & Li, Q. (2005). Cyber-Harassment: A Study Of A New Method For An Old 

Behavior. Journal of Educational Computing Research, 32(3), 265-277. 

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the 

sociology of knowledge. London: Penguin. 

Bloor, D. (1999). Anti-latour. Studies in History and Philosophy of Science, 30(1), 81-112.  

Blumer, H., (1969). Symbolic interactionism: Perspective and method. Englewood Cliffs, N.J: 

Prentice-Hall. 

Bohlin, R. (2016). Tackla hatet: Om näthat och hot : Och hur du skyddar dig. Stockholm: 

Ordfront. 

Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2., [rev.] uppl. ed.). 

Malmö: Liber.  

Callon, M., & Latour, B. (1981). Unscrewing the big Leviathan: how actors macro-structure 

reality and how sociologists help them to do so. I Knorr-Cetina, K., & Cicourel, A. V. 

(Red.), Advances in social theory and methodology: Toward an integration of micro-

and macro-sociologies (s. 277-303). Boston: Routledge & Kegan Paul. 

Callon, M. (1986a). The Sociology of an Actor-Network: The Case of the Electric Vehicle. I 

M. Callon, J. Jaw, A. Rip (Red.) Mapping the dynamics of science and technology. (s. 

19-34). London: Macmillian press. 

Callon, M. (1986b). Some elements of a sociology of translation: domestication of the 

scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. I J. Law (Red.), Power, action and belief: a 

new sociology of knowledge?. (s. 196-223). London: Routledge. 

Cooley, C. H. (1992) [1902]. Human nature and the social order. New Jersey: Transaction 

Publishers. 



 
 

47 
 

Christopherson, M. K. (2007). The positive and negative implications of anonymity in Internet 

social interactions: “On the Internet, Nobody Knows You’re a Dog". Computers in 

Human Behavior, 23(6), 3038–3056. 

Cision. (2015). Temaundersökning om näthat mot journalister i Sverige 2015 Tillgänglig: 

http://cision-wp-files.s3.amazonaws.com/se/wp-content/uploads/2015/10/Temadel-i-

Cisions-arliga-journalist-och-kommunikatorsundersokning-Nathat-mot-journalister.pdf 

Citron, K. D. (2009). Law's Expressive Value in Combating Cyber Gender Harassment. 

Michigan Law Review, 108(3), 373-415. 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. (2. uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Elder-Vass, D. (2015). Disassembling actor-network theory. Philosophy of the Social 

Sciences, 45(1), 100-121.  

Engdahl, E., & Müller, T. (2015). The european contribution to symbolic interactionism. 

Symbolic Interaction, 38(3), 431-441. 

Eriksson, B. (2001). Mobbning: En sociologisk diskussion. Sociologisk Forskning, 38(2), 8-

43. 

Erjavec, K., Poler Kovačić, M. (2012). You Don’t Understand, This is a New War!’’ Analysis 

of Hate Speech in News Web Sites’ Comment. Mass Communication and Society, 

15(6), 899-920. 

Findahl, O. (2014). Svenskarna och internet. Tillgänglig: https://www.iis.se/docs/SOI2014.pdf 

Finn, J. (2004). A survey of online harassment at a university campus, Journal of 

Interpersonal Violence, 19(4), 468–483. 

Friends. (2014). Friends nätrapport 2014. Tillgänglig: http://friends.se/wp-

content/uploads/2014/09/Friends-natrapport-2014.pdf 

Friends. (2015). Friends nätrapport 2015: En undersökning om barn och ungas erfarenhet av 

kränkningar via mobil, dator och surfplatta. Tillgänglig: http://friends.se/wp-

content/uploads/2015/03/Natrapporten-final-webb.pdf 

http://cision-wp-files.s3.amazonaws.com/se/wp-content/uploads/2015/10/Temadel-i-Cisions-arliga-journalist-och-kommunikatorsundersokning-Nathat-mot-journalister.pdf
http://cision-wp-files.s3.amazonaws.com/se/wp-content/uploads/2015/10/Temadel-i-Cisions-arliga-journalist-och-kommunikatorsundersokning-Nathat-mot-journalister.pdf
https://www.iis.se/docs/SOI2014.pdf
http://friends.se/wp-content/uploads/2014/09/Friends-natrapport-2014.pdf
http://friends.se/wp-content/uploads/2014/09/Friends-natrapport-2014.pdf
http://friends.se/wp-content/uploads/2015/03/Natrapporten-final-webb.pdf
http://friends.se/wp-content/uploads/2015/03/Natrapporten-final-webb.pdf


 
 

48 
 

Garrety, K. (1997). Social worlds, actor-networks and controversy: The case of cholesterol, 

dietary fat and heart disease. Social Studies of Science, 27(5), 727-773. 

Gourlay, L. (2015). Posthuman texts: Nonhuman actors, mediators and the digital university. 

Social Semiotics, 25(4), 484. 

Hansson, N. (2013). Uppdrag Granskning - Män som näthatar kvinnor [TV-program]. 

Sverige: Sveriges Television. 

Have, P. t. (2004). Understanding qualitative research and ethnomethodology. London: Sage 

Publications. 

Henrichsen, J. R., Betz, M., & Lisosky, J. M. (2015). Building digital safety for journalism: a 

survey of selected issues. Paris: UNESCO Publishing.  

Hirvonen, K. (2013). Sweden: when hate becomes the norm. Race & Class, 55(1). 78-86, 

Hooper, V., & Kalidas, T. (2012). Acceptable and unacceptable behaviour on social 

networking sites: A study of the behavioural norms of youth on facebook. Electronic 

Journal of Information Systems Evaluation, 15(3), 259. 

Jerolmack, C., & Tavory, I. (2014). Molds and totems: Nonhumans and the constitution of the 

social self. Sociological Theory, 32(1), 64-77. 

Journalistpanelen. (2013). Hat och hot mot journalister. Göteborg: JMG Göteborgs 

universitet. 

Juridikinstitutet. (2015). Vad är näthat?. Hämtad 2015-02-15 13:22, från 

http://www.juridikinstitutet.se/nathat. 

Klein, A. (2012). Slipping racism into the mainstream: A Theory of information laundering. 

Communication Theory, 22(4), 427-448. 

Krarup, T. M., & Blok, A. (2011). Unfolding the social: Quasi‐ actants, virtual theory, and the 

new empiricism of bruno latour. The Sociological Review, 59(1), 42-63.  

Kulturnyheterna. (2015, 20 november). Näthat efter beskedet. SVT Nyheter. Hämtad 2015-02-

15 13:06, från http://www.svt.se/kultur/nathat-efter-beskedet 

http://www.juridikinstitutet.se/nathat
http://www.svt.se/kultur/nathat-efter-beskedet


 
 

49 
 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3. [rev.] uppl. ed.). 

Lund: Studentlitteratur. 

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik (3., [omarb.] uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordic Studies in Education, 25(1), 16-

35. 

Latour, B. & Wennerholm, E. (1998). Artefaktens återkomst: ett möte mellan 

organisationsteori och tingens sociologi. Stockholm: Nerenius & Santérus. 

Law, D. M., Shapka, J. D., Hymel, S., Olson, B. F., & Waterhouse, T. (2012). The changing 

face of bullying: An empirical comparison between traditional and internet bullying and 

victimization. Computers in Human Behavior, 28(1), 226-232. 

Law, J. (2009). Actor Network Theory and Material Semiotics. I Turner, B. (Red.) The New 

Blackwell Companion to Social Theory. (s. 141-158). Hoboken: Whiley. 

Lehn, D. v., & Gibson, W. (2011). Interaction and symbolic interactionism. Symbolic 

Interaction, 34(3), 315-318. 

Lindsay, M. & Krysik, J. (2012). Online harassment among college students. Information, 

Communication & Society, 15(5). 703–719. 

Loke, J. (2012). OLD TURF, NEW NEIGHBORS: Journalists' perspectives on their new 

shared space. Journalism Practice, 6(2), 233-249. 

Lundquist, H., (2015, 18 maj). Språkkrönika: Missförstådda ord: kärring, lagom och nättroll. 

Sundsvalls tidning. Hämtad 2016-05-01 18:03, från 

http://www.st.nu/kultur/sprakkronika-missforstadda-ord-karring-lagom-och-nattroll 

Luppicini, R. (2014). Illuminating the dark side of the internet with actor-network theory: An 

integrative review of current cybercrime research. Global Media Journal, 7(1), 35-49. 

Mahfoud, Z., Ghandour, L., Ghandour, B., Mokdad, A. H., & Sibai, A. M. (2014). Cell Phone 

and Face-to-face Interview Responses in Population-based Surveys How Do They 

Compare?. Field Methods, 27(1). 39-54. 

Mead, G. H. (1967) [1934]. Mind, self, and society. Chicago: University of Chicago press. 

http://www.st.nu/kultur/sprakkronika-missforstadda-ord-karring-lagom-och-nattroll


 
 

50 
 

Meltzer, K. (2015). Journalistic concern about uncivil political talk in digital news media: 

Responsibility, credibility, and academic influence. The International Journal of 

Press/Politics, 20(1), 85-107. 

Sayes, E. (2014). Actor–Network theory and methodology: Just what does it mean to say that 

nonhumans have agency? Social Studies of Science, 44(1), 134-149.  

Singer, J. B., & Ashman, I. (2009). "comment is free, but facts are sacred": User-generated 

content and ethical constructs at the guardian. Journal of Mass Media Ethics, 24(1), 3.  

Snow, D. A. (2001). Extending and broadening blumer's conceptualization of symbolic 

interactionism. Symbolic Interaction, 24(3), 367-377. 

Svenska journalistförbundet. (2013). Enkät om kränkningar och hot mot journalister. 

Journalistförbundet. Tillgänglig: 

https://www.sjf.se/system/files/attachments/rapporter/enkat_om_krankningar_och_hot_

mot_journalister_nov_2013.pdf 

Svenska journalistförbundet. (2014). Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister. 

Journalistförbundet. Tillgänglig: 

https://www.sjf.se/system/files/attachments/Hot%20och%20kr%C3%A4nkningar%20en

%20del%20av%20vardagen%20f%C3%B6r%20journalister/enkat_om_krankningar_oc

h_patryckningar_mot_journalister_dec_2014.pdf 

Säkerhetspolisen. (2009). Otillåten påverkan mot medier. Rapport från säkerhetspolisen på 

uppdrag av regeringen, Stockholm, Författningsskyddsenheten. Tillgänglig: 

http://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/rapporter-amnesvis/samhallshotande-

brottslighet/2008-otillaten-paverkan-mot-medier.html 

Trost, J (2010). Kvalitativa intervjuer (4., [omarb.] uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

Van Royen, K., Vandebosch, H., & Poels, K. (2015). Severe sexual harassment on social 

networking sites: Belgian adolescents' views. Journal of Children and Media, 9(4), 472-

491. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

https://www.sjf.se/system/files/attachments/rapporter/enkat_om_krankningar_och_hot_mot_journalister_nov_2013.pdf
https://www.sjf.se/system/files/attachments/rapporter/enkat_om_krankningar_och_hot_mot_journalister_nov_2013.pdf
https://www.sjf.se/system/files/attachments/Hot%20och%20kr%C3%A4nkningar%20en%20del%20av%20vardagen%20f%C3%B6r%20journalister/enkat_om_krankningar_och_patryckningar_mot_journalister_dec_2014.pdf
https://www.sjf.se/system/files/attachments/Hot%20och%20kr%C3%A4nkningar%20en%20del%20av%20vardagen%20f%C3%B6r%20journalister/enkat_om_krankningar_och_patryckningar_mot_journalister_dec_2014.pdf
https://www.sjf.se/system/files/attachments/Hot%20och%20kr%C3%A4nkningar%20en%20del%20av%20vardagen%20f%C3%B6r%20journalister/enkat_om_krankningar_och_patryckningar_mot_journalister_dec_2014.pdf
http://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/rapporter-amnesvis/samhallshotande-brottslighet/2008-otillaten-paverkan-mot-medier.html
http://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/rapporter-amnesvis/samhallshotande-brottslighet/2008-otillaten-paverkan-mot-medier.html


 
 

51 
 

White, W. E., & Carmody, D. (in press). Preventing online victimization: College students 

views on intervention and prevention. Journal of Interpersonal Violence. Publicerad 

online 16 januari 2016. 

 

 

 

 
  



 
 

52 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledning 

● Tidsram och teknik (inspelning) 
● Syfte med studien 
● Etiska riktlinjer (anonymitet, rätt att avbryta, nyttjande) 

Vem är du? 
● För alla: vem är du? berätta om dig själv. 
● Vad skriver du om? 
● Vad brinner du för/vad tycker du om att skriva om? 
● Varför blev du journalist? 

Kränkningar via internet 
● För alla: med tanke på studiens syfte; vad är kränkningar på nätet för dig? 
● Har du kommit i kontakt med kränkningar på nätet; på vilket sätt? berätta om 

händelseförloppet. 
● Har du sett det drabba andra? 
● Hur påverkades du? 
● Hur reagerade du i stunden/efteråt? 
● Vad tycker du är det jobbigaste med att bli kränkt? 
● Har du några strategier för att undgå kränkningar?   

Yrket 
● Vilket ämne får mest respons? Vad som du skrivit? 
● När du ska skriva och publicera, hur går dina tankar? 
● Överväger du att inte publicera något/visst ämne? om ja/nej, varför? 
● Har du ångrat att du publicerat något? 

Avslut 
● Finns det någonting mer du vill tillägga eller ta upp? 
● Frågor till oss/om studien 
● Tack för medverkan! 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
Hej,      

Tack för att du vill ställa upp på intervjun. Nedan kommer mer utförlig information om 
studien. 

Syftet med vår uppsats är att förstå fenomenet näthat ur journalister och skribenters perspektiv 
och identifiera de eventuella konsekvenser näthat har på deras arbete. 

Intervjun kommer, med ditt godkännande, att spelas in för att sedan transkriberas. Du kommer 
att vara helt anonym och all information som skulle kunna kopplas till vem du är kommer 
aktivt döljas. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan vidare motivering och 
ljudfilerna från intervjun kommer raderas så snart uppsatsen är inskickad. 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta oss. Vår handledare finns också tillgänglig om du 
har några frågor. 

Moa Lewin: Lewin.moa@gmail.com, mobilnummer: 0707 86 92 56 
Maria Strand: maria.strand.7937@student.uu.se, mobilnummer : 0720 45 76 78 
Handledare Marie Flinkfeldt: marie.flinkfeldt@soc.uu.se 

Vänliga hälsningar, 

Moa Lewin & Maria Strand  

Uppsala Universitet 
Sociologiska institutionen  
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Bilaga 3: Kodschema 
Nedan presenteras de empiriska koderna, vilka i sin tur har underkoder. De underkoder som är 

understrukna är de som vi använde i analysen. Bakgrundskoderna, vilka beskrev 

intervjupersonerna, togs inte med då de dels inte ansågs vara relevanta, dels för att kunna 

förhålla oss till de etiska riktlinjerna kring intervjupersonernas anonymitet. 

1. Definition 
1.1 Personligt 
1.2 Påhopp 
1.3 Enkelt 
1.4 Okunskap 
1.5 Anonymitet 
 

2. Upplevelse 
2.1 Personliga erfarenheter 
2.2 Andra journalister som drabbas 
2.3 Normalisering 
2.4 Stöd från arbetsgivaren 
2.5 Ämnen 
2.6 Kanaler för näthat 
2.7 Förövarna 
2.8 Allmän bild av näthat 
 

3. Påverkan 
3.1 Personlig påverkan 
3.2 Yrkesmässig påverkan 
3.3 Förringning 
3.4 Frihetsinskränkning 
3.5 Låg tröskel/ “lättkränkt” 
3.6 Hög tröskel/ “svårkränkt” 
3.7 Strategier för att tackla näthat



 
 

 
 

 


