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Förord  

Trots vårt allra hårdaste arbete och stor viljestyrka skulle den här uppsatsen aldrig funnits 
utan allt stöd som vi fått från familj och nära vänner. Vi vet nu att några peppande ord på 
vägen och stöd under arbetets gång kan få människor att orka mycket mer. Tack!  
Vi vill också ta tillfället i akt att tacka vår examinator Cecilia Strand som givit oss värdefull 
feedback vid examineringen som tillåtit oss att förbättra uppsatsen.  

Uppsatsarbetet har varit ett nära samarbete från början till slut. Ingen del har i helhet skapats 
av enbart en författare. Vid de tillfällen då arbetets har delats upp har det handlat om olika 
ansvar i sammanställningen av studiens resultat.  
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka Nyheter24s kampanj om näthat för att förstå hur den är 

uppbyggd och vad den har för innehåll. På vilket sätt Nyheter24s kampanj är uppbyggd 

handlar om vilken typ av journalistiska texter som ingår i kampanjen och vilken typ av 

redaktionellt textformat som dominerat. Vilket innehåll de väljer att publicera i sin kampanj 

handlar om vilka frames som används i kampanjen och hur näthat framställs av Nyheter24. 

Syftet ligger till grund för uppsatsens två frågeställningar:  

1) Hur är No Hate-kampanjen uppbyggd? och 2) På vilket sätt skriver Nyheter24 om näthat 

inom ramen för No Hate-kampanjen? 

Frågeställningarna kommer besvaras med en kombination av två metoder. En 

kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys. Kombinationen bidrar till att både 

ge en överblick av materialet som utgör kampanjen samt skapa djupare förståelse för 

texternas innehåll. Undersökningen görs inom ramen för Agenda setting theory och dess 

andra nivån.  

  Studiens resultat visar att Nyheter24 främst lyfter skribentens personliga åsikter om 

näthat och känslomässiga effekter av näthat. Det syns i forma av känsloladdade ord, 

personliga berättelser och exempel på människor som blivit utsatta för näthat. Det 

kombineras med objektiv information i form av statistik och fakta, den typen av innehåll 

fungerar främst som ett komplement till det övrigt subjektiva innehållet i kampanjen. 

Nyckelord: Näthat, Nyheter24, Agenda setting theory, framing, kampanj   
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ABSTRACT 

The aim of this study is to examine Nyheter24 campaign about internethate to 

understand its compostion and to identify its different components. To successfully identify 

the campaigns compostion it is necessary to see what different type of journalistic texts are 

featured in the campaign and which ones are overrepresented. To see in which way 

Nyheter24 writes about internehate ten texts will be studied thoroughly to see which frames 

reoccur in these texts. Furthermore the essay will identify which frames regarding 

internehate reoccur in the campaign. With the help of the aim of the study, two research 

questions have emerged: 1) How is the No Hate campaign structured? 2) In what way does 

Nyheter24 write about internethate in their No Hate campaign? 

The research questions will be answered by a combination of two different methods. 

A quantitative content analysis and a qualitative textanalysis. The combination of these two 

methods will be usefull to answer the research questions since they will give an overlook of 

the campaign material and then a deeper understanding of the texts content. The result will 

be studied with help of the agenda setting theory and its second level. 

The result of the study show that Nyheter24 has primarily chosen to focus on the 

authour’s personal opinion regarding internethate and the emotional impact internehate 

has. This is showed by the usage of words connected to feelings and by personal stories 

surrounding internethate. This is combined with statistics and facts and this type of 

information is mainly used as a complement to the other two categories 

Keywords: Internethate, Nyheter24, Agenda setting theory, framing, campaign 
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1. Inledning 

“Maria Sveland du får ett ultimatum. Antingen säger du upp dig från DN, lämnar 

offentligheten och lever ditt patetiska liv anonymt i någon förort och försörjer dig på 

knegarjobb på McDonalds eller också så är du beredd på krigsförklaring där du aldrig 

någonsin kan känna dig trygg. En dag kommer jag personligen att skära halsen av dig och 

lämna dig med kniven uppkörd i fittan. Till skillnad från dig är jag begåvad med intelligens. 

Jag fattar att du till en början kommer att söka skydd men ju längre tiden går desto större 

risker kommer du att ta då du inbillar dig att du är i trygghet. Men den tryggheten är 

inbillad. Jag kommer att mörda dig när du minst anar det. Att få sitta 12 år på Kumla-

Hotellet vore en ära snarare än ett straff. Valet är ditt. Ovänliga hälsningar Breiviks 

fanklubb.” (SVT, 2013). 

Texten ovan är ett exempel på grovt näthat som en journalist fått utstå. I citatet finns 

exempel på kränkningar, hot och på mordhot. Kränkningar och trakasserier kan ha mycket 

negativa effekter på den som utsätts, oavsett om det sker online eller offline. Exempel på 

sådana effekter kan vara negativ inverkan på ekonomi, hälsa, humör och sociala kontakter 

senare i livet (Wolke et. al, 2013).  

I den här studien vill vi undersöka hur media genom en kampanj mot näthat skriver om 

problemet, och vad för aspekter kring näthat de väljer att lyfta. Utgångspunkten för oss 

ligger främst i det faktum att näthat har många allvarliga konsekvenser. Det påverkar 

människors psykiska hälsa och är också ett hot mot yttrandefriheten.  

År 2014 initierade Statens Medieråd tillsammans med Nyheter24 en kampanj i syfte att höja 

kunskapen om näthat. I samband med detta lanserades “No Hate-dagen” den 4 november 

samma år. Tanken kring kampanjen var att starta ett “digitalt fackeltåg” mot det växande 

näthatet genom att istället sprida kärlek. Nyheter24 uppmanade allmänheten att delta i 

kampanjen genom att forma sina händer till ett hjärta, ta en bild och sprida den på sociala 

medier samt nominera tre personer man tycker förtjänar kärlek (Larsson, 2014). I den här 

uppsatsen ämnar vi att undersöka kampanjen för att se hur den är uppbyggd och vad den har 

för innehåll.  
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1.1 Problemformulering 

Huvuddelen av forskningen om näthat fokuserar på individen och i många fall också med 

barn och ungdomar i fokus. Måns Svensson och Karl Dahlstrand är två forskare som har 

undersökt ämnet i sin avhandling “Nätkränkningar- Svenska ungdomars normer och 

beteende”. Deras huvudfokus är att studera och förstå ungdomars sociala normer i 

förhållande till bland annat kränkningar på nätet (Svensson & Dahlstrand, 2014).  Ett annat 

exempel är Monica L. Nilssons akademiska artikel för Nordicom om problemet som uppstår 

när journalister utsätts för hot och hat och vad det får för konsekvenser (Nilsson, 2015). Hon 

skriver visserligen om en yrkesgrupp men skildrar problemet från enskilda individers 

perspektiv.  

Studiens syfte är att undersöka en kampanj mot näthat som Nyheter24 bedrivit. Närmare 

bestämt att förstå hur den är uppbyggd och vad den har för innehåll. På vilket sätt 

Nyheter24s kampanj är uppbyggd handlar om vilken typ av journalistiska texter som ingår i 

kampanjen och vilken typ av redaktionellt textformat som dominerat. Att se vilket innehåll 

de väljer att publicera i sin kampanj handlar om vilka frames som används i kampanjen. 

Resultaten i studien kommer vara relevanta i framtiden då målet att stoppa kräver mycket 

långsiktigt arbete. Mer forskning behövs inom ämnet då näthat är något relativt nytt. 

Studien görs inom ramen för medie- och kommunikationsvetenskap, närmare bestämt med 

området strategisk kommunikation som bas. Uppsatsen studerar en form av planerad 

kommunikation. Det som utmärker detta är det faktum att kommunikation ofta anses vara 

något spontant men i denna form kombineras det med planering, kontroll, mål och strategier 

(Windahl & Signitzer, 2009). Anledningen till att uppsatsen tillhör detta område är för att 

den baseras på en kampanj vilket är en form av strategisk kommunikation där en strategi 

utformas för att uppnå ett mål. Som Windahl och Signitzer påpekar är kampanjer i sig det 

ställe där teorier om kommunikation och arbetet i praktiken faktiskt möts (2009). 
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1.2 Frågeställningar och syfte  

Studiens syfte är att undersöka Nyheter24s No Hate-kampanj för att förstå hur den är 

uppbyggd och vad den har för innehåll.  

Frågeställningarna som uppsatsen söker svar på är: 

  

- Hur är No Hate-kampanjen uppbyggd?  

- På vilket sätt skriver Nyheter24 om näthat inom ramen för No Hate-kampanjen? 

För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer först en kvantitativ innehållsanalys 

genomföras. Syftet med den metoden är att skapa en överblick av kampanjen och dess olika 

komponenter genom att det publicerade kampanjmaterialet på Nyheter24s hemsida studeras 

i sin helhet. Den kvantitativa metodens resultat kommer skapa en bild över kampanjen och 

de komponenter som bygger upp den, alltså kampanjens uppbyggnad. Den kvantitativa 

innehållsanalysen genomförs för att besvara studiens första frågeställning. Den kvalitativa 

textanalysen genomförs för att närmare studera innehållet i kampanjen. Resultatet från den 

kvalitativa textanalysen används för att besvara uppsatsens andra frågeställning. Det sker 

genom en analys där resultaten studeras i förhållande till uppsatsens teoretiska ramverk. 

1.3 Disposition  
Uppsatsens innehåll är disponerat över sju kapitel. Kapitel 1 utgörs av en inledning som 

leder vidare till uppsatsen problemformulering. Därefter presenteras studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitel 2 är ett bakgrundskapitel som visar bakgrunden till ämnet, näthat, 

samt en redogörelse av tidigare forskning kring näthat och psykisk ohälsa. I det andra 

kapitlet finns också en sammanfattning av en kortare intervju med chefredaktören på 

Nyheter24 och bakgrundsbeskrivning av organisationen och kampanjen som uppsatsen 

studerar. Därefter följer kapitel 3, där presenteras studiens teoretiska ramverk. I kapitel 4 

presenteras och motiveras valet av metoder som används för att behandla det empiriska 

materialet. I samma kapitel finns även ett avsnitt där material och urval redogörs. 

Genomförandet av studiens båda metoder presenteras också i det fjärde kapitlet och till sist 

ingår en metodologisk reflektion och etiska överväganden samt den analysmodell som utgör 
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grunden till efterföljande kapitel. I kapitel 5 presenteras resultaten av de båda metoderna. 

Kapitel 6 är ett analyskapitel där resultaten analyseras med de utvalda teorierna som grund. 

Till sist presenteras studiens sista del, kapitel 7, som är uppdelad i tre avsnitt. En 

sammanfattning av studien och våra slutsatser och en avslutande diskussion kring 

forskningens samhälleliga relevans och en kritisk reflektion. Avslutningsvis presenteras 

förslag och idéer till framtida forskning. 
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2. Bakgrund 

2.1 Näthat 
 

Twitter, Facebook, Instagram och bloggplattformar är exempel på olika sociala medier som 

uppkommit de senaste åren. På dessa plattformar finns kommentarsfält och andra 

kontaktmöjligheter som skapar nya sätt att kommunicera, uttrycka sig och nya mötesplatser 

skapas. Med den här typen av möten är det inte enbart positiv interaktion som sker. Istället 

innebär tekniken bakom sociala medier också att det skapas möjligheter, eller risker, för 

grupperingar, hierarkier och inre cirklar att bildas, vilket i sin tur leder till det som kallas för 

näthat (Nyberg och Wiberg, 2015).   

Davis et. al (2014) diskuterar och jämför kränkningar, mobbning och hot i den riktiga 

världen och i den digitala. De menar att näthat är en ny form av traditionella kränkningar i 

det verkliga livet men på nya plattformar. Den största skillnaden menar de är det faktum att 

den digitala utvecklingen har skapat ett rum där möjligheten att nå någon och uttrycka sig 

ständigt är möjligt samtidigt som det i princip är omöjligt för en utsatt att komma undan 

(ibid).     

En gemensam nämnare i de ovannämnda källorna med tidigare forskning är det faktum att 

de alla menar att näthat har växt fram till följd av sociala mediers uppkomst och att dessa 

medier också är där det äger rum idag. Sociala medier är idag utbrett som en del av 

samhället och interagerandet mellan människor. Idag tillbringar allt fler människor mer tid 

på nätet och kommunicerar via många olika kanaler och det finns inte längre en lika tydlig 

gräns och skillnad mellan det liv man lever på nätet och det vanliga livet (Nyberg och 

Wiberg, 2015). Sociala medier, och tillgängligheten till dessa via smartphones och andra 

digitala verktyg, har lett till en ökning av näthat bland både barn, ungdomar och vuxna 

(Davis et al, 2014). 
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2.2 Näthat bland unga 

Den digitala utvecklingen som har skett de senaste decennierna har skapat en stor förändring 

på hur vi människor kommunicerar med varandra idag. I “Det sociala livet i skolan” skriven 

av Robert Thornberg belyser han det faktum att att den digitala utvecklingen skapat nya 

kommunikationsmönster bland ungdomar vilket i sin tur har lett till ökad internetmobbning. 

(Thornberg, 2013) Studier som bedrivits av NASP - Nationellt Centrum för Suicidforskning 

och Prevention av Psykisk Ohälsa påvisar att självmordsförsöken bland ungdomar mellan 

åldrarna 15-24 ökat markant sedan 1987. Diagrammet nedan visar denna utveckling.  

!  

(Wasserman, 2016) 

Nyhetsrapportering de senaste åren antyder att det finns en koppling mellan dessa två. Ett 

exempel på det här är 14-åriga Hanna Smith som år 2013 begick självmord till följd av det 

näthat hon fick utstå på siten Ask.fm som är ett anonymt nätverk där användare kan ställa 

frågor till varandra. Det var kommentarer som “hoppas du får cancer”, “din feta slyna” och 

“gör oss alla en tjänst och ta livet av dig” som till slut ledde till att flickan hängde sig själv 

(Berger, 2013). 
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Ytterligare forskning visar även att det finns en tydlig koppling bland den ökade 

självmordsstatistiken och näthat. En studie genomförd av Sameer Hinduja och Justin W. 

Patchin på Cyberbullying Research Center påvisar det faktum att den ökade 

självmordsstatistiken har en tydlig koppling med utveckligen av nya 

kommunikationskanaler. De senaste åren har nyhetsrapporteringen kring ungdomar som 

begått självmord till följd av näthat ökat. Forskarna har utvecklat ett nytt begrepp till följd 

av denna utveckling som de benämnar “cyberbullicide” - självmord som har en direkt eller 

indirekt koppling till näthat (Hinduja & Patchin, 2010). 

2.3 Näthat mot journalister 

Journalister är en särskilt utsatt grupp när det kommer till näthat. År 2013 genomfördes en 

studie som visade att 44% av de svenska journalisterna någon gång utsatts för näthat. 

Kvinnor får utstå mer näthat än män då studien visar att 46% av de kvinnliga journalisterna 

är drabbade gentemot 42% för männen. En majoritet av journalisterna är skeptiska till om 

det kommer bli mindre näthat i framtiden, då hela 54% av journalisterna i denna studie tror 

att näthatet kommer att öka (Nesser, 2013). Den politiske redaktören på tidningen Arbetet, 

Martin Klepke, är ett exempel på en journalist som påverkats väldigt allvarligt till följd av 

sitt arbete. Det som började som näthat gick sedan så långt att redaktören utsattes för en 

bomb i sin trädgård. Händelsen bedömdes som så pass allvarlig att Klepke omedelbart 

behövde “gå under jorden”. Näthatet gentemot journalister är så pass allvarligt att somliga 

inom yrket väljer att byta jobb. Grova näthat har enligt Klepke lett till sömnsvårigheter, 

mardrömmar och rädsla som inbegriper familjen (Bohlin, 2016). Näthat mot journalister har 

liknande påverkan som näthat bland unga, då man ser att det också påverkar vuxna negativt 

ur ett psykiskt perspektiv. Att journalister väljer att byta yrke till följd av det hot de får utstå 

påverkar också yttrandefriheten och är således ett väldigt allvarligt problem.  

2.4 Nyheter24 och No Hate-kampanjen  
 

Nyheter24 är en del av Nyheter24-Gruppen och är Sveriges snabbaste växande mediehus 

och vänder sig enligt dem själva till dem som är uppvuxna med internet och digitala medier. 
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Bolaget grundades 2008 av Douglas Roos och Patrik Sandberg (Nyheter24Gruppen). Henrik 

Eriksson är chefredaktör sedan 2013. Sedan han övertog den rollen har företaget genomgått 

stora förändringar vilket ökat deras besökarantal från en halv miljon unika besökare i 

veckan till mellan 1,2 - 1,8 miljoner unika besökare per vecka (Eriksson, 2015). 

Statens Medieråd fick i uppdrag av regeringen att genomföra Europarådets kampanj No 

Hate Speech Movement som lanserades den 10 mars år 2013 (Nyheter24, 2015). Som följd 

till detta startades ett samarbete mellan statens medieråd och Nyheter24 och på så sätt växte 

kampanjen fram. Syftet med kampanjen är att höja kunskapen kring kränkningar och olika 

former av intolerans på nätet (ibid). År 2014 pågick No Hate-kampanjen under en vecka. År 

2015 har företaget valt att genomföra en längre kampanj. Istället för en vecka pågar 

kampanjen under en månads tid. För att genomföra detta har en hel sida på Nyheter24s 

hemsida tillägnats åt att belysa näthat. På denna sida skrivs det om näthat i olika former. 

Nyheter24 har också valt att uppmana deras läsare att sprida bilder på det sociala nätverket 

Instagram under hashtagen #NohateSE för att belysa näthatet. På kampanjsidan finns en 

kolumn med bilder från Instagramflödet där användare har använt sig av hashtagen. Den 

sista delen av kampanjsidan består också utav en kolumn som går under namnet “Podcast”. 

En podcast är en ljudfil som finns tillgänglig via nedladdning eller via streaming. I en 

podcast diskuteras olika ämnen och i detta fall handlar det självfallet om näthat. På sidan 

finns en podcast på cirka 30 minuter tillgänglig. Företaget har även valt att inkludera 

svenska medieprofiler i deras kampanj för att sprida budskapet ytterligare. Dessa 

medieprofiler figurerar regelbundet i kampanjmaterialet. Nytt för 2015 års kampanj är att 

Nyheter24 valt att samarbeta med andra företag. Försäkrinsbolaget MySafety, 

telefonoperatören Halebop och Statens Medieråd är de företag som varit samarbetspartners 

till Nyheter24. Tillsammans med deras samarbetspartner MySafety har Nyheter24 valt att 

introducera ett pris kallat “Årets Nätängel” där ett kontantpris på 50 000 kronor tilldelas en 

individ som kämpat mot näthat. 

2.5 Intervju med Nyheter24:s chefredaktör 

Inför genomförandet av denna uppsats har en intervju med chefredaktören på Nyheter24 

genomförts för att få en tydligare förståelse för företaget samt en bakgrund av tankarna 
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kring deras No Hate-kampanjen. Denna intervju är inte en av metoderna som kommer 

användas för att söka svar på frågeställningarna, utan genomfördes för att få en bakgrund till 

projektet.   

Henrik Eriksson har arbetat på Nyheter24 sedan 2010 då han började som praktikant. 2013 

blev han anställd som chefredaktör för tidningen och har sedan dess genomfört en hel del 

förändringar. Tidningen fokuserar på mer egen journalistik i dagsläget och varvar seriösa 

nyhetsinslag med lättare nyhetsinslag som tilltallar deras unga målgrupp. Besöksstatistiken 

har ökat från cirka en halv miljon unika besökare i veckan till cirka 1,2 till 1,8 miljoner. 

Enligt Henrik upplever han att det idag sker väldigt mycket näthat och utav denna anledning 

har tidningen velat ta ställning i frågan och vill påverka samhällsklimatet till det bättre. År 

2014 lanserades No Hate-kampanjen för första gången. Utformningen och idéer kring den 

nystartade kampanjen började växa fram och samtidigt som detta skedde fick Nyheter24s 

säljavdelning kontakt med Statens Medieråd som också höll på med en kampanj om näthat 

vid namn “No Hate Speech Movement” som från en början är ett EU direktiv, och därefter 

togs beslutet att slå ihop dessa båda projekt och arbeta tillsammans mot näthat. Eriksson 

förklarar tanken bakom deras initiativ såhär: 

“Vi har en redaktionsledning på Nyheter24 som vi startade för vi ville ta ställning i frågor 

som vi tror,  unga personer brinner för, och som drabbar dem mycket och är viktiga för dem. 

Då ville vi inte bara ta ställning som andra tidningar gör, kanske på en delad plats, man vet 

att “Bladet” de är liksom sossar eller Expressen är liberaler. Vi vill kunna ta ställning och 

säga “det här är viktigt”, det här är inte objektiv journalistik det här är viktigt för oss och 

därför driver vi den här kampanjen” (Henrik Eriksson, 2015). 

2014 pågick kampanjen i en vecka och avslutades i “No Hate-dagen”. På kampanjens sista 

dag är syftet att människor ska “kärleksbomba” på nätet till skillnad från att näthata. Under 

veckan publicerades flertalet artiklar vars syfte var att höja kunskapen och uppmärksamma 

problematiken med främlingsfientlighet, sexism och andra former av intolerans. (Nyheter24, 

2015). Inför 2015 års kampanj ville redaktionen istället förlänga kampanjperioden till en 

månad för att på så sätt få större genomslag. Samma upplägg som föregående års kampanj 

följdes. Även detta år publicerades material där näthat problematiserades med ett fokus på 

att lyfta fram dem som sprider nätkärlek. I stort var upplägget på kampanjen följande: 
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“Så då körde vi en månad inför och så var det final nu i veckan, där vi även 

problematiserar näthatet under tiden, skriver om dem som sprider nätkärlek och försöker 

knyta till oss starka profiler som kan hjälpa oss att sprida budskapet under vår hashtag 

“NoHateSE”  

Henrik Eriksson anser att Nyheter24 och samhället i stort måste motverka näthat dagligen 

då det är ett så pass utbrett problem. Syftet med kampanjen enligt honom är att sprida 

kärlek. Eriksson avslutar intervjun med att säga att företaget har ännu större visioner inför  

framtida kampanjer.  

2.6 Kritik mot Nyheter24 

Mediekoncernen Nyheter24 har genomgått en otrolig utveckling de senaste åren. 

Anledningen till detta är enligt Douglas Roos “E-sport och en smart strategi på sociala 

medier”. Mycket av det som publiceras på Nyheter24 får stor spridning och deras 

journalistik når ut till en stor publik, cirka 1,2 miljoner unika besökare i veckan. Företaget 

har använt sig av en framgångsrik strategi då de var bland de första i den svenska 

mediebranschen att använda sig av spridningsmöjligheter på sociala medier som exempelvis 

Facebook, vilket genererar fler “klick”. Journalistik handlar dock inte enbart om att nå ut till 

den breda massan, innehållet bör också hålla hög kvalité, vilket är något som Nyheter24 fått 

utstå mycket kritik för. Enligt Henrik Eriksson vill man publicera “lättsam” journalistik 

blandat med mer seriösa inlägg som tilltalar deras unga målgrupp (Eriksson, 2015). 

Grundarna av Nyheter24 Douglas Roos och Patrik Sandberg uppger att 

mediaetablissemanget inte var nådiga mot dem när företaget grundades för sju år sedan, då 

Nyheter24 fick kritik för att stå för oseriös journalistik vars primära syfte var att maximera 

antalet klick (Lundell, 2015). Det har också kommit fram att anställda på Nyheter24 fick 

bonusar baserat på antal klick deras texter fick när företaget startade (Lundquist, 2013). Att 

motivera sina anställda genom denna taktik skapar troligtvis mycket material men den 

journalistiska nivån blir dessvärre lidande. Utöver detta har flera av Nyheter24s olika 

artiklar skapat stor kontrovers. Ett exempel på detta är när en 12-årig pojke publicerade en 

artikel med ämnet “Feminister ser på män på samma sätt som SD ser på invandrare”. Det 

ansågs kontroversiellt att låta en så pass ung person uttala sig om ett sådant ämne. Efter 
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publiceringen fick artikeln mycket kritik på sociala medier. Expressens sociala medier-chef 

Dan Edström publicerade följande på mikrobloggen Twitter: “Huge viral failure in Sweden. 

News site hunting clicks by letting12-yr-old explain why he's not a feminist”(Nygren, 2015). 

Vid ett annat tillfälle fick Nyheter24 utstå mycket kritik på sociala medier angående en 

omröstning i anslutning till en artikel som handlade om en lastbilschaufför som försökte 

köra över flyktingar. Frågan löd: “Gör chauffören rätt?” Kritikstormen som efterföljde 

denna publicering var hård. Sveriges Radios digitala chefredaktör Martin Jönsson uttryckte 

sin åsikt på Twitter: “Ett av de värsta publicistiska haverier jag sett”(Frick, 2016). Andra 

uttryckte sig mer ironiskt gällande incidenten: “Jag tycker det ser ut som N24:s vanliga 

nivå”(Frick, 2016).  

Det finns ingen vetenskaplig forskning kring Nyheter24 och den journalistisk de bedriver. 

Ovanstående exempel tydliggör dock att företaget fått och får än idag mycket kritik baserat 

på det material de väljer att publicera och den journalistik de bedriver som oftast anses vara 

oseriös.  
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3. Teori 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk och varför det valts ut till denna 

studie. Det utgörs främst av Agenda setting theory med fokus på teorins andra nivå och 

framing.           

3.1 Agenda setting theory  

Vi har valt att utgå ifrån Agenda setting, även känd på svenska som dagordningsteorin. 

Agenda setting teorin är relevant som ramverk för att studera kampanjen eftersom den 

handlar om att det som får stort utrymme i media och som placeras högt på dagordningen är 

det som påverkar vad människor tycker och tänker om händelser eller frågor, som näthat i 

det här fallen. Framing, som presenteras närmre senare i det här kapitlet, handlar om hur 

media, genom att framhäva vissa utvalda delar mer än andra kring ett ämne, kan få 

människor att tänka på olika sätt gällande exempelvis olika samhällsfrågor (Strömbäck, 

2004). Därför är det intressant att analysera resultaten från våra  metoder med detta 

teoretiska remverk som grund för att se hur Nyheter24 valt att bygga upp sin kampanjen och 

hur de ramar in frågan näthat. Det vill säga, hur de valt att använda det utrymme de har och 

vilken inramning det skapar för materialet. 

Agenda setting lanserades 1972 av Donald Shaw och Maxwell McCombs. Tankarna bakom 

deras arbete och teorin som växte fram fanns redan i författaren Walter Lippmans arbete 

(McCombs, 2014). Hans tankar presenterades för första gången i boken “Public Opinion”. 

Lippman menar att media styr människors kognitiva uppfattning om hur världen ser ut och 

att människor agerar utifrån denna medieskapade värld snarare än den verkliga världen 

(ibid). Från Lippmans arbete utvecklades det som idag är Agenda setting theory. Det är 

viktigt att hålla isär Lippmans arbete med den teori som Shaw och McCombs utvecklat. Det 

finns spår av Lippmans idéer och tankar i det vi idag kallar för Agenda setting theory men 

det är inte samma sak.    

 

Maxwell McCombs och Donald Shaw genomförde en undersökning 1968. Resultatet från 

studien var det som sedan utvecklade teorin som vi idag känner till som Agenda setting 

theory. Studien genomfördes i North Carolina, Chapel Hill och är idag välkänd som Chapel 
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Hill studien. Deras hypotes var att media hade en stor påverkan på vad väljarna i Chapel 

Hill ansåg vara viktiga politiska frågor under den pågående politiska kampanjen. För att 

pröva denna hypotes genomfördes ett slumpmässigt urval på en grupp obestämda väljare 

som tillfrågades om vad de ansåg vara de viktigaste politiska frågorna i dagsläget. Resultatet 

visade att det fanns ett starkt sammanband mellan den aktuella nyhetsrapporteringen och 

vad väljarna i North Carolina uppfattade som viktiga politiska frågor (McCombs, 2014). 

Slutsatsen och grunden i deras teori blev såldes att media har ett stort inflytande på 

människor och har möjlighet att rikta allmänhetens uppmärksamhet mot vissa specifika 

händelser (ibid). Media har ett begränsat utrymme att rapportera på vilket betyder att 

selektivitet krävs när nyhetsmaterial behandlas. Det som lyfts fram som det viktigaste i en 

fråga är i sin tur det som formar allmänhetens bild av problemet. På så sätt skapas 

allmänhetens agenda baserat på dagordningen i media (McCombs, 2014).  

3.2 Agenda setting - Första och andra nivån 

Agenda setting theory består av två delar, de kallas för den första och andra nivån. Första 

nivån handlar om hur media skapar en dagordning kring vilka frågor som blir viktiga. Det 

innebär inte att media säger åt oss vad vi ska tänka, men genom att de sätter dagordningen 

påverkar de i slutändan vad vi tänker på och vilka frågor vi anser vara viktiga.  Kampanjen 

som den här studien undersöker har redan en tydligt angiven ram för vilka (eller vilken) 

fråga som sätts på dagordningen, nämligen näthat. Genom att under en månads tid 

rapportera om, beskriva och informera om näthat försöker Nyheter24 påverka dagordningen 

och styra bilden av näthat som en viktig samhällsfråga. I den första forskningsstudien som 

McCombs och Shaw (2014) genomförde studerades mottagarnas uppfattning i förhållande 

till innehållet i media under en valkampanj. För att kunna genomföra den typen av studie 

krävs både mer tid och resurser än vad vi har att tillgå inom ramen för den här studien. 

Därför kommer inte den här studien undersöka om näthat faktiskt sätts på allmänhetens 

dagordning. 

Teorins andra nivå beskriver på vilket sätt media sätter dagordningen för hur vi tänker kring 

olika händelser och samhällsfrågor. Den andra nivån innefattar begreppen priming och 

framing (Järvå & Dahlgren, 2013). De två koncepten har sitt fokus på hur olika frågor 
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presenteras i media och hur detaljer i framställningen påverkar vår inställning, våra tankar 

och våra känslor kring ämnet (McCombs, 2014). Det koncept som används i den här studien 

är framing, där studeras alltså hur frågorna lyfts fram (Nord & Strömbäck, 2004).  

 3.2.1 Framing 

Anledningen till att framing kommer att användas i denna uppsats är för att besvara studiens 

andra frågeställning, nämligen: “På vilket sätt skriver Nyheter 24 om näthat inom ramen för 

No Hate-kampanjen” Genom att identifiera olika, återkommande, frames i ett flertal av de 

olika utvalda journalistiska texterna kommer vi få möjlighet att få svar på hur Nyheter24 

medvetet, eller omedvetet valt att behandla ämnet näthat i deras kampanj mot näthat.  

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation for the item 

described” (McCombs, 2004, 87) 

I ovanstående citat beskriver McCombs begreppet framing. Framing handlar om hur media 

på ett medvetet eller omedvetet sätt ramar in informationen i rapportering kring 

samhällsfrågor och nyheter, genom att bara rapportera ur en specifik infallsvinkel till 

exempel (Järvå & Dahlgren, 2013). Ervin Goffman, sociolog och antropolog, är grundaren 

av konceptet framing och är författare till boken “Frame analysis: An essay on the 

organization of experience”. Han menar att media påverkar människors reaktion och 

tolkning av en aktuell fråga eller händelse, detta genom att endast fokusera på vissa aspekter 

kring problemet eftersom det blir ett sätt att förenkla verkligheten (Goffman, 1974).  

 

Enligt medie- och kommunikationsforskaren Robert Entman kan framing vara en 

bidragande faktor till hur allmänhetens definition av ett samhällsproblem formas och hur det 

bör hanteras (Entman, 2003). Frames kan också påverka mottagarens etik och moral i 

uppfattningen kring ett problem (ibid). Texter formas av specifika ordval, meningsbyggnad 

och andra egenskaper kopplat till språket vilket skapar den ram som ligger till grund för 

tematiskt laddad fakta som når mottagaren (ibid). Det vill säga information som, medvetet 

eller omedvetet, är färgad av avsändaren och dennes känslor och inställning till problemet 
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vilket skapar en ensidighet i perspektivet som når mottagaren (ibid). Framing har fyra olika 

egenskaper, det är dock inte nödvändigt för en frame att ha alla fyra. Den första är att det 

definierar probemet, den andra är att inramningen fungerar som en typ vägledning för att 

hitta orsaken till problemet. Den tredje egenskapen hos en frame är uttryck av värderingar 

och moraliska ställningstaganden och den sista egenskapen är att medias inramning ger en 

bild av möjliga lösningar till det aktuella problemet (Entman, 1993).  Ingen av de olika 

egenskaperna måste vara tydligt framstående för mottagaren eller för den som sänder ut 

buskapet heller, det kan vara medvetet eller omedvetet som sagt var. 

Genom framing och mediernas sätt att visa upp problem påverkas samhällets uppfatting av 

verkligheten (Strömbäck, 2009). Framing skapar ett specifikt sammanhang för olika 

problem och nyheter genom att media väljer ut vinklar, fakta, ordval och attribut och genom 

att rapportera på ett visst sätt och visa upp vissa sidor förs en bild av verkligheten fram till 

mottagaren (ibid).  

Framing innebär med andra ord att välja och belysa vissa aspekter av en uppfattad 

verklighet. Dessa aspekter görs sedan mer framträdande i en kommunicerande text. Genom 

att framhäva vissa utvalda delar, som exempelvis olika idéer, känslor och värderingar 

snarare än andra menar teorin att det kan få människor att tänka på olika sätt gällande 

exempelvis olika samhällsfrågor (Strömbäck, 2004). 

3.3 Val av källor       

Denna uppsats består av en blandning av akademiska källor och empiriskt material. De 

akademiska källornas primära syfte var att skapa ett bakgrundskapitel om ämnet. Genom att 

studera liknande forskning och avhandlingar kring ämnet har möjligheten givits att få en 

tydligare förståelse för vad näthat egentligen är och hur forskningsfältet ser ut samt för att 

etablera eventuella luckor i forskningsfältet. För att få tillgång till dessa akademiska artiklar 

har flera olika sökmotorer använts. Databaserna som använts för att hitta dessa är 

Communication & Mass Media Complete där den avancerade sökfunktionen användes och 

där parametrarna justerades för att optimera sökresultaten. Sökresultaten filtrerades så att de 

enbart bestod av artiklar som blivit granskade av andra forskare inom samma bransch. 
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Andra akademiska artiklar hämtades från Google Scholar, även där med noggrannhet att det 

var relevanta källor skrivna av betrodda författare inom ämnet. De akademiska källor som 

använts är hämtade från Uppsala Universitets bibliotek och även rekommenderad 

kurslitteratur från institutionen för Informatik och Media. Att hämta litteratur från dessa 

platser skapar en säker grund och vetskap om att källorna håller hög kvalitet och att 

innehållet är relevant i förhållande till uppsatsens ämne.  
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4. Metod och Material  
Uppsatsen är en beskrivande fallstudie som ämnar att undersöka en kampanj som Nyheter24 

bedrivit mot näthat. En fallstudie är då fokus ligger på ett specifikt fall, nämligen Nyheter 

24s No Hate-kampanj. Beskrivande studier ämnar att besvara frågor som var, när, hur, vem 

och vilka. Forskningsfrågorna i denna uppsats söker främst svar på hur ett företag använder 

sig av en kampanj för att belysa ett aktuellt samhällsproblem genom utfromingen och 

framing i Nyheter24s kampanj, således är detta en beskrivande studie (Esiasson et.al. 2012). 

  

De metoder som använts i denna uppsats är en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

textanalys. Metoderna syftar till att ge en bild av materialet som publicerats på 

kampanjsidan, där den kvantitativa innehållsanalysen fungerar som en orienteringsmetod för  

att skapa överblick kring vilken typ av journalistiska texter som har ingått och vilken typ av 

redaktionellt textformat som dominerat. Den kvalitativa textanalysen ger sedan en 

djupgående bild av några utvalda texter publicerade i kampanjen. Studiens första 

frågeställning besvaras med hjälp av den kvantitativa innehållsanalysen och den andra 

frågeställningen besvaras med hjälp av den kvalitativa textanalysen. Att kombinera två 

metoder så som är fallet i vår undersökning är fördelaktigt då båda metoderna kompletterar 

varandra. Kombinationen ger möjlighet att använda sig av styrkor från båda metoder vilket 

leder till en bättre analys och således ett bättre resultat.  

4.1 Metodval  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de olika metoderna som kommer att användas för 

att studera det empiriska materialet. 

4.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 
Den kvantitativa innehållsanalysen är till för att se hur kampanjen är utformad. Metoden ger 

oss möjlighet att studera en stor mängd data för att och skapa en överblick av kampanjen 

som helhet och hitta mönster att analysera (Esiasson et al, 2012). Under månaden som 

kampanjen pågick publicerades 50 texter vilket ledde till en stor mängd data vilket utgör ett 

bra material för en kvalitativ innehållsanalys (ibid). 
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En annan viktig aspekt med kvantitativa innehållsanalyser är det faktum att man jobbar med 

variabler och teman. De olika variablerna fungerar som standardiserade frågor att ställa till 

innehållet (Ekström & Larsson, 2010). Genom att studera materialet utifrån utvalda 

variabler blir det möjligt att sätta siffror på materialet inför analysen. Alla 50 texter kommer 

i slutändan vara uppdelade efter vilken journalistisk texttyp innehållet tillhör samt vilket 

som är textens huvudämne. På så sätt kan innehållet delas upp procentuellt det ger en tydlig 

bild av hur kampanjen är uppbyggd.  

4.1.2 Kvalitativ textanalys 

För att få djup i studien och kunna se analysenheterna som mer än siffror och statistik är 

uppsatsens nästa metod en kvalitativ textanalys. Syftet med att genomföra en kvalitativ 

analys är för att vi ska kunna se hur innehållet i kampanjen presenteras. Genom att läsa 

utvalda analysenheter och analysera ordval, fraser och meningar vill vi analysera ett 

eventuellt mönster för att förstå hur Nyheter24 skriver om näthat och vad de väljer att lyfta 

fram i kampanjen. Målet med metoden är främst att få svar på uppsatsens två 

frågeställningar. Den kvalitativa textanalysen går ut på att läsa en text och studera dess delar 

och helhet i förhållande till den kontext den ingår i (Esiasson et.al, 2012). Genom att studera 

de utvalda texterna på det sättet kommer information om deras innehåll komma fram, inte 

bara vilken typ av text det är utan också vad texten säger. Eftersom alla texter som utgör 

uppsatsens material är publicerade som delar i en kampanj mot näthat så är kontexten redan 

given. Därför är det intressant att med den grunden studera hur de enskilda texternas 

innehåll ser ut och vilka frames som syns i No Hate-kampanjen. Att studera materialet med 

en kvalitativ ansats gör att vi får ut information i ord snarare än de siffror som den 

kvantitativa innehållsanalysen resulterar i (Hjerm & Lindgren, 2014). 
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4.2 Urval och material  
I följande avsnitt presenteras urvalsprocessen samt det material som utgör grunden 

för de två olika metoderna. 

4.2.1 Urval och avgränsningar  

Syftet med de utvalda metoderna är att kartlägga No Hate-kampanjen. En viktig aspekt med  

kvantitativa och kvalitativa metoder är att tydligt visa hur urvalet begränsats, vad som ingår 

och vad som utelämnats och även att vara tydlig med hur materialet kodats och 

kategoriserats för att på så sätt sträva efter både hög validitet och reliabilitet i studien. 

Ambitionen är att tydligt visa hur vi tänkt och motivera varför det är det relevanta till just 

denna studie, samt hur den data som samlats in har mäts (Hjerm & Lindgren, 2014).  

Det empiriska material som används i den här studien består endast av texter från 

kampanjen från år 2015. Kampanjen genomfördes för första gången ett år tidigare. 

Kampanjmaterialet från det första året finns dock inte tillgängligt i sin helhet när denna 

uppsats skrivs och därför är det inte möjligt att studera kampanjen från det året eller att 

genomföra en komparativ studie.  

Urvalet i den kvantitativa innehållsanalysen består av 50 texter av olika slag, inte bara 

skriven text utan även videoklipp och bilder som publicerats av redaktionen. Tillsammans 

utgör de hela 2015 års No Hate-kampanj. För att besvara frågeställningen “Hur är No Hate-

kampanjen uppbyggd?” är det relevant att ha med allt som publicerats under den pågående 

kampanjen så som videoklipp och bilder, även om detta inte kommer att analyseras vid den 

kvalitativa textanalysen. Metoden fungerar som en kartläggning av kampanjens 

komponenter. För att kunna besvara frågeställningen krävs att allt material från kampanjen 

studeras, då ett mindre urval inte ger en rättvis bild av helheten och det går inte heller att dra 

slutsatser av innehållets frekvens om inte allt innehåll har studerats.  

Kampanjen består även av ett instagramflöde där redaktionen har uppmanat deras läsare att 

dela bilder under hashtagen #NohateSE. Dessa bilder finns tillgängliga på kampanjsidan 

men det är inte ett material som redaktionen producerat. Vi har valt att utelämna denna del 
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av kampanjen då flödet ständigt uppdateras och innehållet under hashtagen är svårt att 

begränsa, det hade blivit ett allför stort material att studera. Nyheter24 kan inte heller 

reglera vad som publiceras på Instagram eftersom vem som helst kan välja att publicera en 

bild med No Hate-hashtagen, vi ser därför inte att en analys av bilderna skulle svara på hur 

Nyheter24 arbetar mot näthat. 

Materialet som studeras i den kvalitativa textanalysen består av 10 texter från kampanjsidan 

på Nyheter24. De utvalda texterna har tagits fram genom ett slumpmässigt urval av de 

analysenheter som är i textform och som ansågs ha ett tillräckligt stort material för att 

genomföra en tillförlitlig kvalitativ textanalys. 16 av enheter räknades inte med i det 

slumpmässiga urvalet utan räknades istället som bortfall. 13 av de 16 enheterna bestod av 

bild och rörligt material. Vi har valt att genomföra en kvalitativ textanalys, således kommer 

inte bild och rörligt material analyseras då vi fokuserar på skriven text. Det här ledde till att 

dessa 13 enheter klassades som bortfall.  3 analysenheter t var i form av listor och test. Vi 

bedömde att det skriftliga materialet i listorna inte var tillräckligt för att genomföra en 

tillförlitlig kvalitativ textanalys, således klassades listorna och testen också som bortfall. 

Kriteriet för att analysenheterna skulle vara lämpliga till den kvalitativa textanalysen var att 

analysenheten skulle bestå av skriven text, som var tillräckligt lång för att kunna analyseras. 

Enheter där bild och eller rörligt material tog större plats än det skrivna materialet uppfyllde 

inte kriterierna för att analyseras (se bilaga 1, analysenhet 15). Analysenheterna fick inte 

heller bestå av bilder och videor. Efter att tagit bort dessa 16 analysenheter valde vi att 

genomföra ett slumpmässigt urval på de resterande 34 enheterna. Efter ett genomfört 

slumpmässigt urval ledde det till att vi slutligen hade 10 texter att genomföra en kvalitativ 

textanalys på. Anledningen till att materialet valdes ut slumpmässigt beror på att det inte 

fanns en naturlig uppdelning mellan texterna och vi som forskare ville undvika att påverka 

resultatet genom att medvetet välja ut texterna. Eftersom inte allt material från kampanjen 

analyserats i den kvalitativa textanalysen kan vi inte med säkerhet säga att resultaten från 

den visar exakt hur kampanjen i helhet ser ut, urvalet ger dock en fingervisning över det sätt 

som Nyheter24 skriver om näthat eftersom den skapar en bild av inramningen av materialet, 

den visar alltså hur näthat lyfts fram.    
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 4.2.2 Material 
Materialet i den kvantitativa innehållsanalysen utgörs av texter från Nyheter24s 

kampanjsida, mer specifikt utgår vi ifrån en flik på deras hemsida som är helt ägnad åt No 

Hate- kampanjen. Sidan sparades ned i sin helhet som en PDF-fil 2015-11-24 för att 

försäkra oss om och minska risken för ändringar som kan ske då tidningen är digital. 

Eftersom sidan sparades efter kampanjens sista dag vet vi att inget innehåll tillhörande 

kampanjen kan ha lagts till eller ändrats i efterhand och därför kan vi med säkerhet använda 

de nedsparade länkarna som bas för vårt material. Vid genomförandet av en kvantitativ 

innehållsanalys är det viktigt för objektivitetens och validitetens skull att ha tydliga 

urvalsdefinitioner för att se till att olika forskare kan studera samma material (Esaiasson et. 

al, 2012). Därför anser vi att en nedsparad version av kampanjsidan stärker validiteten då 

det garanterar samma material under hela forskningsprocessen och även i framtiden, trots att 

orginalsidan kan ändras.  

        

Kampanjsidan består av artiklar och andra journalistiska texter skrivna av redaktionen på 

Nyheter24 samt insändare och debattinlägg där författarna är människor utanför 

redaktionen. Det är 50 texter som studerats, de är publicerade vid olika tillfällen under en 

månads tid, från den 5 oktober till 4 november 2015. Den officiella kampanjperioden 

sträckte sig från den 4/10-2015 till den 4/11-2015 men den första texten på kampanjsidan 

publicerades alltså på kampanjens andra dag. Bilaga 1.Analysenheter visar en tabell med 

alla texter som publicerades under perioden, deras rubriker samt datum då varje analysenhet 

publicerats. Analysenheterna har i tabellen numrerats från nummer 1-50, där nummer 1 är 

den text som publicerades först och nummer 50 är den som publicerades sist. Att vi 

numrerat analysenheterna beror dels på att det det blir enklare att referera till de i texten. 

Istället för att skriva ut rubriken till varje text kommer vi istället refera till det nummer som 

den berörda analysenhet tilldelats. Det kommer leda till en tydlig redovisning och struktur 

av materialet.  

Materialet till den kvalitativa textanalysen utgår från det insamlade materialet till den 

kvantitativa innehållsanalysen. Det reducerades från 50 analysenheter till 10, genom bortfall 

och ett slumpmässigt urval (se avsnitt 4.2.1 Urval och avgränsningar). De texter som efter 
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urvalet utgör materialet till den kvalitativa textanalysen är av varierande texttyper, av olika 

skribenter och publicerade vid olika tillfällen under kampanjperioden. De texter som ingår i 

den kvalitativa textanalysen är följande:  

Tabell 1. Analysenheter - Kvalitativ textanalys 

I ovanstående tabell finns de 10 olika texterna som kommer att analyseras genom en 

kvalitativ textanalys. Artikelnummer, artikel, samt texttyp presenteras i tabellen ovan.  

4.3 Genomförande 

I det här kapitlet följer en beskrivning av hur de två olika metoderna har genomförts. 

Inledningsvis den kvantitativa innehållsanalysen, följt av den kvalitativa textanalysen. 

Kombinationen av metoder är benämnd “sequential explanatory strategy” av Creswell 

(2009). För att genomföra metoden börjar man först med att samla in och analysera den 

Artikelnummer Rubrik Texttyp

1. “Nättrollen tror att de sitter säkert bakom sina skärmar” Debattarti
kel

7. “Så här arbetar svenska skolor mot näthat” Artikel

8. “Friends: Såhär borde skolor arbeta mot näthat” Intervju

11. “När han insåg att jag blockat honom hörde han av sig till 
min familj”

Debattarti
kel

14. “PH-deltagaren: “Folk hoppas att jag ska ta mitt liv” Debattarti
kel

32 “Polisen tillåter grova hot och kränkningar på sina 
facebooksidor”

Artikel

34 “Lägg ner polisens Facebook: De förstår inte sociala 
medier”

Krönika

35 “Lisa Bjurwald: “Hatet är ett hot mot demokratin” Intervju

39 “Schulman: “Folk skriver att de vill sticka kniven i mig” Intervju

40 “Sussis vän tog sitt liv efter näthatet - nu fixar hon en 
konsert för mobbning”

Intervju
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kvantitativa datan och följer sedan samma procedur gällanda den kvalitativa datan i en och 

samma studie. I följande kapitel redovisas tillvägagångssättet i den ordningen som det 

genomfördes (Ibid).  

4.3.1 Kvantitativ innehållsanalys  

Efter att ha formulerat forskningsfrågan och urval är nästa steg att definiera de olika 

variablerna och variabelvärdena. Undersökningsenheterna (texterna) har alla olika variabler. 

Det är olika egenskaper hos varje analysenhet som kan variera (Ekström & Larsson, 2010).  

Studiens kodschema består av både formvariabler och innehållsliga variabler (Esiasson, 

2012). Formvariabler är grundläggande information om varje analysenhet. I den här studien 

är datumet för varje enhet en sådan typ av variabel samt variabeln texttyp. Anledningen till 

att detta finns med i kodschemat är för att det enkelt ska vara möjligt att få en bild av det 

tidsspann det rör sig om, hur analysenheterna är uppdelade under kampanjperioden. 

Variabeln texttyp finns med för att visa vilka olika texttyper kampanjen består av. De 

innehållsliga variablarna är de som visar vilket innehåll analysenheterna faktiskt har (ibid). 

De variabler som ingår där är: Huvudämne - Som visar vilket ämne texten bygger på. Nedan 

finns studiens tolkningsregler för samtliga variabler.  

Variabel: Texttyp 

Analysenheterna kodades först efter variabeln Texttyp. För att avgöra hur de olika 

analysenheterna skulle kodas studerades texterna baserat på information om vad som 

kännetecknar olika journalistiska texter. Nedan följer en tabell som definierar de olika 

texttyperna. En längre beskriven av varje texttyp finns tillgänglig i uppsatsens bilaga. 

Tabell 2 - definition av olika texttyper  

Artikel Förmedlar fakta. Är objektiv och opersonligt skriven.

Bild & Rörligt Analysenheterna består huvudsakligen av bilder eller videoklipp.

Debattartikel Argumenterande text. Syftet är att påverka och förändra.

Intervju Journalistisk metod för att få fram nyheter och information.

Krönika Personligt skriven text. Handlar oftast om aktuella händelser.
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Variabel: Huvudämne 

Variabeln Huvudämne är den sista som ingår i den kvantitativa innehållsanalysen.  

Analysenheterna har då kodats baserat på texternas huvudämne och hururvida det är om 

någon, eller några, som blivit utsatt för näthat eller arbetar mot näthat även här finns 

kategorin från utsatt till engagerad och slutligen kategorin övrigt med som ett 

variabelvärde. Variabelvärdena har följande egenskaper  

Utsatt för näthat: Då analysenheten handlar om någon som är eller har blivit utsatt för 

näthat, eller tar upp exempel på kommentarer och liknande som journalisten till texten 

klassar som näthat.   

Arbetar mot näthat: Analysenheten visar upp exempel på arbete med syfte att motverka 

näthat, stora evenemang eller exempel på beteende och agerande som motverkar näthat. 

Från utsatt till engagerad: Analysenheten visar upp exempel där skribenten upplevt näthat 

vilket resulterat i ett engagemang och ett arbete emot näthat, en kombinations kategori av de 

två ovanstående kategorierna.  

Övrigt: Texter som inte handlar om människor eller specifika situationer. Exempel på det är 

de test som finns med som en del i kampanjen. Då det inte finns något i texten som indikerar 

att någon är eller har blivit utsatt för näthat och inte heller något som görs för att arbeta mot 

näthat. Dessa texter väljer vi att kategorisera som övrig.  

Ett dilemma som uppstår är då texten behandlar båda variabelvärderna. När en text handlar 

om en person som blivit utsatt för näthat och därför vill berätta om det för att sprida kunskap 

om det. Dilemmat uppstår då kunskapsspridningen indirekt är ett arbete mot näthat 

samtidigt som personen i fråga är utsatt för näthat. Därav växte kategorin från utsatt till 

engagerad fram som är en kombinations kategori av kategorierna utsatt för näthat och 

Reportage Skribenten har befunnit sig ute på fältet.

Övrigt Analysenheten består inte av journalistisk text eller bild och rörligt 
material.
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arbetar mot näthat Texten kodas då utefter om texten handlar om kunskapsspridningen eller 

om texten handlar om känslor, reaktioner och liknande kring det näthat som personen blivit 

utsatt för.  

4.3.2 Hur materialet analyserats 

För att koda materialet i den kvantitativa innehållsanalysen krävdes ett visst mått av 

tolkning. Därför har det varit av stor vikt att säkerställa att kodningen utförts korrekt, för att 

stärka studiens reliabilitet (Ekström & Larsson, 2010). Alla texter lästes därför igenom och 

studerades en gång innan de olika variablerna slutligen växte fram, därefter gick vi igenom 

materialet och kodade texterna. På så sätt kunde ett tydligt kodschema skapas, där alla 

möjliga variabler med anknytningen till studien finns med (ibid). Trots ett tydligt 

kodschema finns ändå en risk för skillnader i tolkning av materialet, vilket kan göra det 

svårt för olika personer eller forskare att återskapa samma studie. Därför har 

tolkningsreglerna som använts i kodningen inkluderats i texten, för att andra forskare i 

största möjliga mån ska kunna följa samma mönster och tankegångar som materialet kodats 

efter.  

Ett reliabilitetstest gjordes också för att säkra intrakodarreliabiliteten, det vill säga 

säkerställa att analysen genomförts på rätt sätt och upptäcka eventuella fel eller 

meningsskiljaktigheter mellan oss som forskare (Esiasson et. al, 2012). Med uppsatsens 

tidsram i åtanke gjordes reliabilitetstestet inte av någon utomstående, istället delade vi upp 

ett mindre urval av analysenheter sinsemellan för att koda de enskilt cirka två veckor efter 

att den gemensamma analysen genomförts. Sedan jämförde vi kodningen för att se om några 

skillnader fanns i resultaten. Det var då främst kring variabeln person som resultaten skiljde 

sig då det fanns olika uppfattningar kring de få undantagsfall där inte en tydlig person 

figurerade i analysenheten. Efter gemensamma diskussioner om detta togs beslutet att 

institutioner skulle kodas beroende på de personer som tillhör dessa, vilket också lades till i 

analysens tolkningsregler (se avsnitt 4.3.1).  

4.4 Kvalitativ textanalys  
Efter att den kvantitativa innehållsanalysen genomförts och sammanställts kunde arbetet 

med den kvalitativa textanalysen påbörjas. Anledningen till att metoderna genomfördes i 
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den ordningen beror på att urvalet till den kvalitativa textanalysen krävde den överblick av 

hela materialet som växte fram ur den kvantitativa innehållsanalysen. Arbetet med denna 

metod genomfördes gemensamt från början till slut för att vi genom dialog och tolkning 

skulle få fram det mest väsentliga innehållet i varje text. Syftet med metoden är främst att 

besvara uppsatsens andra frågeställning. 

Den kvalitativa textanalysen genomfördes på 10 texter som valdes ut med ett slumpmässigt 

urval. Först gjordes en reduktion av datan, i det här steget lästes alla texter grundligt flera 

gånger tills vi kunde identifiera återkommande mönster (Hjerm & Lindgren, 2010). Nästa 

steg av analysprocessen, efter att koderna stabiliserats och identifierats i materialet, var 

tematisering. De identifierade koderna delades in i olika tematiska grupper baserat på de 

olika relationerna, eller likheter, som fanns mellan dem (ibid). Resultatet av tematiseringen 

resulterade i följande fyra grupper:  

 

Skribentens personliga åsikter om näthat 

Temat skribentens personliga åsikter om näthat bygger på koder av personlig karaktär, från 

skribentens sida, då antingen personliga åsikter som “jag tycker”, “enligt mig”, “min åsikt 

är” o.s.v. finns med i analysenheterna. Även då skribenten tar upp personliga exempel i 

texten, om denne exempelvis varit utsatt för näthat själv. 

 

Känslomässiga effekter av näthat 
Nästa tema är känslomässiga effekter av näthat där tydliga uttryck av känslor, positiva eller 

negativa, faller in. Även då skribenten vädjar till läsarens känslor genom att ta upp exempel 

på personer som drabbats av näthat.  

 

Politik & lagstiftning i förhållande till näthat  

Politik & lagstiftning i förhållande till näthat innefattar innehåll av politisk karaktär, då 

politiska partier omnämns, om olika politiska åsikter ställs emot varandra eller liknande. I 

temat ingår också innehåll som referar till lagstiftning och juridiska åtgärder.  

 

Statistik och fakta kring näthat 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Under temat statistik och fakta kring näthat faller all typ av statistik, tidigare forskning och 

faktabaserat innehåll in. Även innehåll som refererar till samhällsaktuella händelser 

återfinns i det här temat i de fall där fakta kring en specifik händelse inkluderats i texten.  

Sammanlagt togs då 4 teman fram och var och ett av dessa teman tilldelades en färg, för att 

på ett tydligare sätt kunna urskilja dem i de utvalda texterna. Därefter gjordes ytterligare 

genomläsningar av materialet och varje ord, fras eller mening som passade in under något 

tema markerades med den färgen. På så sett skapades en bild av varje analysenhets innehåll 

och teman. Genom att arbeta noggrant med materialet konstaterades det att de ovanstående 

4 temagrupperna är de som främst visar hur Nyheter24 skriver om näthat, och vilka teman 

som är återkommande i kampanjen.  

 

För att kunna genomföra en kvalitativ textanalys krävs, liksom i den kvantitativa 

innehållsanalysen, tolkning. Genom att studera analysenheternas delar och helhet genom 

deras kontext, i det här fallet en kampanj om näthat. Den kvalitativa analysen är iterativ, 

vilket innebär att genomförandet bygger på en process där varje analysenhet lästes igenom 

flera gånger, för att resultaten skulle bli väl underbyggda och stabila (Hjerm & Lindgren, 

2010).  

4.5 Metodologiska reflektioner 

En viktig aspekt i arbetet med de utvalda metoderna är det faktum att de innefattat tolkning 

för att förstå materialet. I boken Metodpraktikan beskrivs att tolkning i grunden handlar om 

att förstå vad en text säger i förhållande till frågan som ställs (2012) vilket för denna studie 

innebär att det insamlade materialet måste sättas i förhållande till det forskningsproblem 

som uppsatsen söker svar på. Att se på materialet utifrån det specifika perspektivet gör att vi 

på en gång inleder en tolkningsprocess, i och med att arbetet utgått från uttalade 

frågeställningar. Det gör att vi, medvetet eller omedvetet, kommer studera materialet på ett 

visst sätt och därför tolka materialet utifrån de specifika frågeställningar som uppsatsen 

söker svar på.  
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I alla typer av forskning är objektivitet något som är både intressant och viktigt att diskutera. 

Att en, eller flera, oberoende forskare kommer kunna analysera materialet och komma fram 

till samma slutsats som denna uppsats är inte helt säkert (Hjerm & Lindgren, 2014). Med 

tanke på att personliga kunskaper, åsikter och förförståelse är saker som spelar in i 

förståelsen och tolkningen, av materialet och därmed resultatet av analysen. Vi har alltså en 

ödmjuk inställning inför att våra valda metoder och arbetet kring dessa till viss del är 

subjektiva och påverkas av oss som forskare och därmed kan påverka reliabiliteten på 

studien (Hjerm & Lindgren, 2014). Det här tas inte upp för att förminska arbetet som ligger 

till grund för uppsatsen eller forskningen som det innebär utan för att uppmärksamma det 

faktum att vi är medvetna om denna aspekt och därmed kan vara transparenta i vår 

forskning och vårt arbete och hur hur rollen som författare och forskare ser ut i arbetet. 

Självklart kommer ambitionen genom arbetat vara att i så stor utsträckning som möjligt vara 

objektiva, men till viss del är den kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa 

textanalysen redan från en början subjektiva, då det är forskarna som avgör vilka frågor som 

ska ställas, vad som ska studeras samt analyseras och det är viktigt att belysa. Det går inte, 

varken med de här presenterade eller andra metoder, att studera och analysera allt på fältet, 

vilket innebär att området måste avgränsas och det innebär att subjektiva val har tagits 

(Hansen & Manchin, 2013). Genom att tydligt beskriva hur avgränsningarna och urvalet 

fungerat vill vi vara så transparenta som möjligt. Därför finns också kodschemat för den 

kvantitativa innehållsanalysen inkluderad som bilaga samt tolkningsschema för den 

kvalitativa textanalysen.   

4.6 Etiska reflektioner 
Materialet i vår studie är taget från internet, när man bedriver internetbaserad forskning 

finns, som inom all typ av forskning, vissa etiska ställningstagande att ha i åtanke. Dels 

kring vilka personer som påverkas av studien och huruvida materialet för studien finns 

tillgängligt för allmänheten. Om forskningen bygger på material som inte är öppet för vem 

som helst krävs medgivande och i så fall bör materialet behandlas extra varsamt för att 

skydda innehållet och de personer som syns i det (Markhan & Buchanan, 2012). Kampanjen 

som utgör materialet till vår studie är dock öppen och tillgänglig för allmänheten. Det är 

avsändarens avsikt att nå ut med budskapet till en bred publik. Det är inte heller så att denna 
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studie undersöker eller studerar specifika personer och deras åsikter utan texter och 

innehållet i dem. De texter som studeras är publicerade för vem som helst att läsa och det 

uppstår inte ett etiskt dilemma i den frågan.  
 
Kampanjens huvudfråga, näthat, är ett ämne som bör behandlas med varsamhet eftersom 

frågan är känslig och det finns många människor som blir påverkade. I den här studien är 

det inte näthatet i sig som står i fokus utan själva kampanjen och innehållet i den, men det är 

trots allt debatt och information om just näthat som utgör innehållet i kampanjen. När vi 

studerar kampanjen, och visar resultaten kommer inte journalisternas och skribenternas 

namn eller kön presenteras. Anledningen till det är att upphovsmännens identitet inte har en 

avgörande roll för resultaten och som forskare vill vi inte peka ut någon specifik persons 

åsikter i studien. Uppgifterna finns dock att tillgå hos Nyheter24.  

               

4.7 Analysmodell 

För att besvara uppsatsens två frågeställningar har olika tematiska grupper tagits fram där 

resultaten kommer analyseras med uppsatsens teoretiska ramverk som bas. (se kapitel 3)  

 

Ur den kvantitativa innehållsanalysen är variabeln texttyp ett undersökningstema som 

kommer bidra till att studera hur No Hate-kampanjen är uppbyggd. De variabler som ingår i 

undersökningstemat är olika journalistiska texttyper: Artikel, reportage, debattartikel, 

krönika, intervju, bild & rörligt och övrigt (se bilaga 2). Resultatet kring detta 

undersökningstema kommer analyseras i ljuset av Agenda setting teorin och främst det 

faktum att mediekanaler tvingas göra avgränsningar i sitt material. Genom att studera hur 

den avgränsningen gått till, det vill säga vilka texttyper som får plats och vilka som inte få 

det, skapas en bild av hur kampanjen är uppbyggd.  

Nästa undersökningstema som används för att besvara uppsatsens frågeställning är variabeln 

huvudtema som ingår i den kvantitativa innehållsanalysen. Att studera huvudtemat i 

kampanjens texter är intressant för att vidare studera de avgränsningar som gjorts inom 

ramen för No Hate-kampanjen främst då för att se vad som lyfts fram, vilket är det som 
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upplevs som viktigt kring en fråga eller ett problem. Variablarna arbete mot näthat, utsatt 

för näthat, från utsatt till engagerad och övrigt är de som ingår i detta tema.  

Uppsatsens andra frågeställning söker sitt svar främst i resultatet från den kvalitativa 

textanalysen och de teman som ingår i den. Där studeras innehållet i 10 utvalda texter 

närmare för att identifiera förekomsten av olika frames i kampanjen. De frames som finns 

tematiseras under 4 olika teman: skribentens personliga åsikter om näthat, känslomässiga 

effekter av näthat, politik och lagstiftning i förhållande till näthat och statistik och fakta 

kring näthat. Varje tema representerar olika aspekter av näthat och genom att studera ordval, 

meningar och språket i stort kommer en bild av huruvida de olika aspekterna syns i 

kampanjen bli tydliga. Genom det resultatet skapas en bild av kampanjens framing, vilka 

aspekter av näthat som Nyheter24 fokuserar på, det vill säga hur de skriver om näthat.  
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5. Resultat  
I detta kapitel redovisas studiens resultat. Inledningsvis redovisas resultaten från den 

kvantitativa innehållsanalysen följt av resultaten från den kvalitativa textanalysen.  

5.1 Resultat av den kvantitativa innehållsanalysen 

Efter en noggrann genomgång av det kvantitativa materialet bestående av 50 olika texter har 

två diagram sammanställts som visar hur uppdelningen av det publicerade 

kampanjmaterialet ser ut på Nyheter24. Diagrammen nedan fungerar som ett visuellt 

hjälpmedel för att se vilket material som kampanjen består av. Resultaten är sammanställda 

efter kampanjens sista dag då sidan sparades i sin helhet, det är därför inga ändringar som 

skett över tid. Vi vet att inget innehåll tillhörande kampanjen kan ha lagts till eller ändrats i 

efterhand. 

 

De olika diagrammen visar den procentuella uppdelningen för varje variabel, det kommer 

skapa en tydlig överblick av resultaten. Totalt är det 50 analysenheter som studerats i den 

kvantitativa innehållsanalysen.  

Diagram 1 - Texttyp 
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Ovanstående diagram representerar de olika texttyperna som publicerats av Nyheter24 på 

deras kampanjsida. Kategorierna Bild & Rörligt och Intervju har en delad första plats då 

texttyperna tar upp 26% vardera av kampanjens innehåll. På en andra plats finner vi 

kategorin Debattartiklar som tar upp 20% av kampanjsidans innehåll. 14% av kampanjen är 

bestående av den tredje kategorin Artikel. Kategorin Övrigt representerar 6%. Kategorin 

innefattar material som listor och test. Anledningen till varför vi valt att kategorisera de 

analysenheterna som övrigt är för att det skrivna materialet inte gick att placera i någon av 

de andra kategorierna och för att det skrivna materialet i dessa texter ansågs bestå av för få 

tecken. På 6% finner vi även kategorin Krönika. Avslutningsvis, på 2%, kan man utläsa att 

kategorin Reportage är den texttyp som förekommer minst i Nyheter24:s kampanj mot 

näthat.  

Resultatet visar att det finns en jämn fördelning mellan kategorierna Intervju och Bild & 

Rörligt. Tillsammans utgör de två strax över hälften av kampanjen. Debattartiklar utgör en 

femtedel av de totala analysenheterna. Det är texter som skrivits av både journalister på 

Nyheter24 men också personer utanför redaktionen, vilket skapar en bred bild av hur 

människor ser på problemet och deras åsikter.  

 
Diagram 2 - Huvudämne 

!  
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Diagram 2 visar hur olika perspektiv kring ämnet näthat syns i kampanjen. Kategorin 

Arbetar mot näthat utgör 56% av kampanjsidans innehåll. Den andra kategorin Utsatt för 

näthat utgör 26% av kampanjsidans innehåll. I dessa 26% handlar texterna om personer som 

är eller har blivit utsatta för näthat. Den tredje kategorin Från utsatt till engagerad utgör 8% 

av kampanjens innehåll. Den sista kategorin Övrigt utgör 10% av materialet som 

publicerats. Den kategorin består av analysenheter som inte faller in under någon av de 

andra kategorierna  

Resultatet visar att kampanjen främst är uppbyggd av texter som på något sätt handlar om 

arbete mot näthat. Det har i många fall lyft fram och visat upp olika typer av engagemang 

och motaktioner för att stoppa näthat, även enskilda personer och deras arbete. De 26% av 

texterna som handlar om människor som är utsatta för näthat tar både upp exempel på fall 

där någon tidigare har drabbats av näthat men inte längre befinner sig i den situationen. Det 

skrivs också om människor som i dagsläget utsätts för näthat på olika plattformar på 

internet.  

5.2 Resultat av den kvalitativa textanalysen 

Den kvalitativa textanalysen innefattar fyra tematiska grupper. Varje grupp tilldelades en 

färg och det kommer vara de färgerna som används för att exemplifiera resultaten i det här 

kapitlet. 

Tabell 3. Färgkoder - Kvalitativ textanalys  

 Tematisk grupp Färg 

Skribentens personliga åsikter om näthat

Känslomässiga effekter av näthat 

Politik & lagstiftning i förhållande till 
näthat

Statistik och fakta kring näthat
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I följande del kommer utdrag från fyra av de tio olika analysenheterna att presenteras. Vissa 

av analysenheterna har kortats ned för att skapa en tydlig överblick av resultaten. Vi har valt 

att ta med fyra av de tio analysenheter som studerats. Var och en av dessa fyra kommer 

fungera som en presentation av varje tema. De har valts ut då innehållet i texten ger en 

tydlig bild av vilken typ av innehåll som ingår i varje tema. Vi har även tagit beslutet att 

enbart redovisa fyra av de tio artiklarna då vi anser att en full redovisning av alla tio enheter 

skulle ta upp alltför stort utrymme och det bidrar inte till en bättre förståelse för materialet. 

De fullständiga texterna med färgkoder finns tillgängliga vid förfrågan. De utdrag som valts 

ut är till för att ge en sammanfattande och representativ bild av hur innehållet i texterna 

framställts genom olika teman.  

 

1: “Nättrollen tror att de sitter säkert bakom sina skärmar” 
 
I förra veckan meddelade Svea Hovrätt en dom i ett uppmärksammat mål. En före 
detta skribent för Nyheter24 hade bland annat fått ”Det är sexistiska feministidioter 
som Irena Pozar som skulle behöva hålla käften. Hon gör ju bara bort sig. Upp 
med en kniv i fittan på sexistiska feminister” skrivet i kommentarsfältet nedanför 
en av sina krönikor. Tingsrätten hade tidigare dömt den 27-årige mannen för 
ofredande men hovrätten friade honom från åtalet. Domen innehöll dock följande 
stycke: "En annan sak är att goda skäl kan anföras för att förfaranden av det slag 
som är föremål för hovrättens bedömning borde vara straffbara. Det får emellertid 
anses ankomma på lagstiftaren att ta ställning till om en sådan kriminalisering 
bör införas och hur den i sådana fall bör utformas". 
 
Det pågår ett antal statliga utredningar: en som rör om integritetsskyddet på 
internet kan stärkas, en annan som ska ta ett bredare grepp på integritetsfrågan 
och en tredje som ser över vissa delar av grundlagsskyddet. Svea Hovrätts 
passning är bara en i raden av många händelser som visar på ett reellt problem: 
Rättsstaten laggar i digitala miljöer. Utredningarna har en svår uppgift.     
 
Värdekonflikterna, som integritetsskyddet kontra yttrandefriheten, är 
konstanta men dess praktiska betydelse påverkas av kontexten. Det utgör ett 
problem för lagstiftaren, eftersom internetteknologierna är ett rörligt mål. Här krävs 
det, förutom det goda arbete som präglar lagstiftningsarbete i stort, även 
fingertoppskänsla för det digitala. Näthatet kommer inte försvinna bara för att vi 
slutar tro på det. 
 
Tobias Hedlin, 
Pressansvarig Juridikinstitutet 
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Text 1, en debattartikel där huvudämnet är arbetet mot näthat, visar en tydlig bild av 

temagruppen politik & lagstiftning i förhållande till näthat.  

De statliga myndigheter, juridiska termer och institutioner som återfinns i texten har kodats 

som politik & lagstiftning i förhållande till näthat, i utdraget ovan syns tydliga exempel på 

det. Skribenten skriver om näthat och vilka rättsliga åtgärder som har och kan komma att tas 

till i specifika fall då människor har blivit utsatta för någon form av trakasserier på internet.   

Den typen av ordval som syns i texten är typiskt för den här temagruppen, i andra 

analysenheter där detta tema återfinns är det i många fall myndigheter och lagar som 

omnämns. I utdraget syns också ett citat som visar ett exempel på näthat som en kvinnlig 

journalist har drabbats av, det har kodas som känslomässiga effekter av näthat då det är ett 

exempel på någon som blivit utsatt för näthat vilket troligtvis väcker känslor hos läsaren.  

14: PH-deltagaren: “Folk hoppas att jag ska ta mitt liv” 

Emelie Didriksson: "Jag förstår bara inte. Det är bortom mitt förstånd. Varför be en 
människa att gå och dö för att du irriterar dig på den?" 

"Du är en fet hora". "Du förstör världen när du är så äcklig och fet, gå och 
dö". Det är några kommentarer som har kommit några gånger. Jag har valt att inte 
gå in och läsa kommentarer för jag vill inte veta vad folk är elaka nog att skriva. 
Men ibland öppnar jag upp något och kommentaren är mitt framför ögonen på 
mig. Men skönt nog, får jag så mycket kärlek att det negativa är en droppe i 
havet för mig. 
Jag förstår bara inte. Det är bortom mitt förstånd. Varför be en människa att gå och 
dö för att du irriterar dig på den? Varför ta din dyrbara tid för att gå in på någons 
Instagram och skriva en elak kommentar? Mår människor så dåligt över sig själva 
att de måste trycka ner andra? 
Vi alla är människor. Vi alla har känslor. Vi är alla olika. Så kom igen?! Vi delar alla 
samma planet, kan vi i alla fall försöka förstå varandra och i stället ge kärlek 
till varandra. 
Näthat är äckligt. Näthat är för mig vad folk som mår dåligt över sig själva gör. 
Jag vill att du ska tänka dig för och sätta dig in i den andras position. Hur hade 
du mått om någon hade bett dig gå och dö? Hur hade du känt om någon sa att 
du är det äckligaste som finns i världen? 
Så till alla som sprider näthat, om det så bara är en liten enkel kommentar: Tänk er 
för, hur hade du känt om det var din syster, pojkvän eller barn någon skrev det 
till? 
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Text 14, som är en debattartikel där huvudämnet är utsatt för näthat, visar en tydlig bild av 

temagruppen känslomässiga effekter av näthat.  

Många känsloladdade ord och meningar finns med där både positiva och negativa känslor 

kan spåras, som exempelvis “folk är elaka”, “mycket kärlek”, “vi alla har känslor”. Sådana 

meningsuppbyggnader och ordval kodas till temat känslomässiga effekter av näthat. 

Skribenten återberättar en personlig historia med fokus på hur detta har påverkat henne 

känslomässigt. Hon vädjar även till läsarens känslor genom att fråga hur denne hade känt 

om hen varit i hennes sits.   

Det finns också ordval i texten som visar upp att det är skribentens personliga åsikt som 
uttrycks exempelvis “jag vill inte”. Då debattartikeln handlar om en person som utsatts för 
näthat är det inte förvånande att skribenten delar med sig om sin personliga åsikt kring 
näthat.  

34: Lägg ner polisens Facebook: De förstår inte sociala medier 

Att det är en resursfråga räcker inte som ursäkt – att 
Polismyndigheten inte kan hantera sina egna kanaler är absurt. 

Det är hösten 2015. Vi kan inte längre skylla på att den tekniska utvecklingen går 
snabbare än vi hinner med, vi måste vara med.                                                    
Och kanske desto mer relevant: Personer i maktposition har en skyldighet att 
hänga med.                                                                                                                                                       
När polisen säger att de inte hinner med att bearbeta allmänhetens reaktion på sin 
informationsspridning, och syftar på reaktioner i form av näthat, så förstår jag den 
enskilde ordningspersonen. Hen har antagligen andra saker som bör prioriteras på 
sin dagordning och hens okunskap har sina förklarliga orsaker. Notera: 
Förklarliga, inte acceptabla.                                                                                                                                                                   
För om vi istället tänker på organisationen Polismyndigheten och dess funktion 
som samhällsskydd, är detta fullkomligt katastrofalt.                                                                  
Vi pratar alltså om personer vars huvuduppgift är att förebygga brott inklusive följa 
samhällets utveckling. Där klasskillnader, fördomar och grupperingar är centrala 
intresseområden i det dagliga arbetet.                                                                        
Att samma personer inte har ordentlig koll på hatet som sprids mitt framför ögonen 
på dem, i deras egna kanaler – blir plötsligt absurt.                                                  
När polisen bestämmer sig för att synas i sociala medier, något som snarare är ett 
krav än ett alternativ idag, så har de också en skyldighet att kontrollera och 
hantera dessa. Och inte bara för att slippa använda sig av en krishanteringsplan, 
något som polisen för övrigt inte verkar ha en särskilt utförlig version av.                        
Att det skulle saknas resurser är helt krasst, en usel ursäkt. Resurser som i det 
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här fallet bör te sig i form av heltidsanställda som sköter polisens digitala 
kommunikation. Särskilt då som polisen (enligt sin hemsida) samtidigt vill utveckla 
sin grafiska design. Prioriteringsordningen tycks liksom vara lite skev här.                                                                                                                                                                                          
Polisen, ta ert ansvar innan ni börjar surfa fritt, det är en självklarhet och inte en 
resursfråga. Skärp er! 

Text 34 är en krönika där huvudämnet är arbete mot näthat. Texten ovan är ett tydligt 

exempel för temagruppen skribentens personliga åsikter om näthat. 

 
Innehållet i den här analysenheten är präglat av skribentens personliga åsikter, vilket syns i 

ordvalen och meningsuppbyggnaden. Kombinationen av ord skapar en text där skribenten 

ibland explicit och ibland ironiskt uttrycker sin åsikt, därför har det kodats som skribentens 

personliga åsikter om näthat. Anledningen till att resultatet i just den här analysenheten 

valts ut för att visa resultatet i temagruppen är dels för att just temat  skribentens personliga 

åsikter om näthat är det enda som återfinns i innehållet. Texten är uppbyggd av skribentens 

inställning till och åsikter om näthat. De fraser och ord som har kodats i texten är 

representativa för temagruppen eftersom det är så pass tydliga uttryck av åsikter som syns, 

sarkasm och ironi faller som sagt var också in under samma tema och syns tydligt här. I 

övriga analysenheter där detta tema återfinns syns ibland andra typer av uttryck som 

indikerar en personlig åsikt, det är till exemepel ord som “jag vill”, “jag tycker” och “jag 

tror”. Just den typen av uttryck syns inte i utdraget men finns med i resultaten.  

35: Lisa Bjurwald: Hatet är ett hot mot demokratin 
Invandring och feminism är några av de ämnen som leder till mest hot och 
hat mot journalistert. Och hatarna lyckas när journalister väljer att censurera sig 
själva. 

Näthatet växer och hot och hat är vardag för många som tillbringar mycket tid på 
nätet. Men enligt Lisa Bjurwald, expert på näthat, är det viktigt att skilja på två 
typer av hat som kan ha mycket olika effekt.  Den ena typen av hat är det som 
drabbar privatpersoner. Det kan vara hemskt för personen som drabbas men 
påverkar inte samhället. Den andra typen är det hat som riktas mot journalister och 
andra kulturarbetare som i förlängningen drabbar demokratin. Det hat vi ser mot 
medier i dag är en massrörelse, det är tusentals människor som sitter och hatar. 
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Det är klart att det är mer allvarligt med en organiserad extremrörelse än om 
det är din före detta bästis som börjat skriva hat till dig, säger Bjurwald till 
Nyheter24. Hon säger att näthatet har påverkat. Det har lett till att journalister väljer 
att skriva mindre om ämnen som de vet kommer att leda till att de får mycket hat 
och hot. Jämställdshetsfrågor och invandringsfrågor är det som skapar störst 
hatstormar mot journalister.                           
 

I text 35 som är en intervju där huvudämnet är arbete mot näthat är den främst 

förekommande temagruppen statistik & fakta kring näthat och den är ett tydligt exempel för 

just den temagruppen 

I den här analysenheten lyfts främst faktabaserad information upp, framför allt  uttalande av 

en “expert på näthat”. Kompetensen som den titeln innefattar leder till att informationen 

kodats som statistik och fakta kring näthat. Som ämnesexpert utgår vi ifrån att 

informationen är baserad på kunskap och därmed fakta. Det förekommer också exempel på 

statistiska uttalanden i texten kring vilka frågor som oftast leder till näthat. I övriga 

analysenheter där samma tema återfinns finns inte alltid samma expertis representerad. Det 

som inte syns här är tydligare uttryck av just statistik, i form av procentuella angivelser och 

fakta baserad på forskning.  Anledningen till att just den här texten, trots att det saknas vissa 

typer av element som ingår i temagruppen, har valts ut för att redovisa de generella 

resultaten beror på att det finns så pass mycket innehåll i texten som kodats till temat. 

5.2.1 Sammanfattning av resultaten för den kvalitativa textanalysen    

Efter en noggrann analys av de tio analysenheterna visar resultatet att det mest 

förekommande temat är skribentens personliga åsikter om näthat. I nio av de tio 

analyserade enheterna finns ord och formuleringar som faller in under det temat. I många 

fall är det uttryck av personliga åsikter och även personliga berättelser från skribenten eller 

intervjupersonen. Det de utvalda analysenheterna visar är att Nyheter24 främst skriver om 

näthat ur ett personligt perspektiv i sin kampanj. Det tema som förekommer mest efter 

personliga uttryck i analysenheterna är känslomässiga effekter av näthat. Innehållet är då 

känsloladdade ordval och berättelser om personer som blivit utsatta för näthat. Statistik och 
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fakta kring näthat återkommer i ett antal texter, men finns inte med som ett återkommande 

tema i en större del av materialet, detsamma gäller för koder inom temat politik & 

lagstiftning i förhållande till näthat. I många fall har innehållet i texterna en jämn fördelning 

mellan känsloladdad information och personliga känslor och åsikter.  
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6. Analys  

I analyskapitlet kommer resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen och den 

kvalitativa textanalysen diskuteras i relation till det tidigare presenterade teoretiska 

ramverket.  

6.1 Kampanjens uppbyggnad  

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar att texttypen debattartiklar är 

representerade i stor utsträckning. Det beror troligen på att kampanjen vill skapa opinion. 

Det som definierar texttypen debattartikel är att den är ute efter att påverka och förändra. 

Det som präglar debattartiklar är att de skapas utifrån en specifik persons åsikter, tankar och 

upplevelser. Skribenten argumenterar för sin åsikt i en fråga i syfte att få andra att dela 

denna ståndpunkt. Argumenten i en debattartikel ämnar att övertyga läsaren och få denne att 

ändra sin åsikt i de fall läsaren inte delar skribentens åsikt. Det betyder i sin tur att 

Nyheter24 försöker forma allmänhetens bild av problemet genom övertalning och 

argumentation. En av faktorerna som McCombs och Shaw baserar Agenda setting theory på 

är att media inte har ett obegränsat utrymme att rapportera på. Detta innebär att selektivitet 

krävs när nyhetsmaterialet behandlas. Med andra ord innebär det att media väljer att lyfta 

fram enbart det som anses vara det viktigaste (McCombs, 2014).  Det faktum att mycket av 

innehållet är personligt, det vill säga journalistens personliga åsikter och upplevelser, 

innebär, som Agenda setting theory visar att kampanjens mottagare i grund och botten 

skapar sin bild av problemet baserat på skribenternas åsikter och berättelser kring näthat. 

När resultaten kring de texttyper som återfinns i kampanjen samanställdes syntes stora 

skillnader i fördelningen mellan de olika texterna. Både intervju och debattartikel får stort 

utrymme i kampanjmaterialet medan de mer klassiska journalistiska texttyperna får 

betydligt mindre plats. Det som de två mest förekommande textyperna har gemensamt är att 

de båda handlar om en människas syn på, kunskap om eller åsikt kring ett problem. Till 

skillnad från, till exempel, en artikel där fakta står i fokus blir det istället enskilda personers 

uttryck kring problemet näthat som formar kampanjen. Som Goffman (1974) säger så kan 

media forma bilden av en nyhet eller ett problem genom att välja att bara fokusera på vissa 

aspekter av problemet. Det är tydligt att Nyheter24 ramar in informationen och kampanjen 
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kring näthat med personliga uttryck. De bedriver en opinionskampanj i syfte att ändra 

människors syn på näthat. De väljer att påverka läsarens åsikter genom skribenters 

personliga åsikter snarare än faktabaserad information och undersökningar, som visserligen 

förekommer men inte i lika stor utsträckning. Agenda setting teorin och McCombs (2014) 

menar att den selektivtet som krävs på grund av att media har ett begränsat utrymme är det 

som formar allmänhetens bild av ett problem. Baserat på den idén  kan vi konstatera att 

Nyheter24 inte skapar en objektiv bild av problemet eftersom de valt att bygga upp sin 

kampanj på texter präglade av egna åsikter snarare än faktabaserad information och objektiv 

rapportering. 

Resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen visar också fördelningen mellan de 

huvudämnen som tas upp i det material som Nyheter24 publicerat. Kategorin arbete mot 

näthat utgör mer än hälften av innehållet i kampanjen. Genom att lyfta arbetet mot näthat i 

så stor utsträckning, istället för att lyfta fram drabbade personer, syns viljan att sprida ett 

budskap om vilken positiv påverkan aktivt arbete har. Att Nyheter24 utnyttjar den makt som 

kommer i och med dagordningsteorin och skapar ett fokus på arbete mot näthat skulle kunna 

bidra till att mottagarens intresse och engagemang kring problemet näthat ökar. Nyheter24 

påverkar budskapet genom sitt val att ge extra stort utrymme till just det ämnet istället för 

att till exempel lyfta de som blivit utsatta för näthat. Agenda setting handlar om att media 

sätter dagordninggen för vilka frågor som blir viktiga (McCombs, 2014) genom att lyfta 

fram och utelämna olika perspektiv kring en fråga. I ljuset av teorin är det därför intressant 

att se svart på vitt att Nyheter24 väljer att lyfta fram arbete mot näthat istället för människor 

som blivit utsatta. De gör arbete mot näthat till en viktig fråga och genom den inramning 

som det skapar påverkas mottagarens känslor och inställning (ibid). Hade uppbyggnaden 

sett annorlunda ut skulle budskapet självklart sett annorlunda ut, jämfört med det hopp som 

arbete och engagemang sänder ut skulle bilden av utsatta människor troligtvis framkalla mer 

negativa känslor och tankar hos mottagaren.    

Även den kvalitativa textanalysen skapar en bild av hur kampanjen är uppbyggd. I de 

analyserade texterna återfinns bland annat innehåll som går att koppla till temat Politik & 

lagstiftning i förhållande till näthat. Det temat är uppbyggt kring information om lagförda 

händelser och rättsprocesser kopplade till näthat. Där syns också exempel på tillfällen då 
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både polis och myndigheter  varit inblandade i frågor om näthat. Det är rimligt att anta att 

Nyheter24 väljer att  använda den typen av framing för att påverka mottagarens moraliska 

bedömning av problemet. Även om faktabaserad information inte får stor plats i kampanjen 

har de få inslag som faktiskt finns av det en betydelse. Framing påverkar sammhällets 

uppfattning av verkligheten (Strömbäck, 2009). Genom att referera till lagtexter, domar och 

möjliga straff framstår frågan om näthat som allvarlig och viktig. Innehåll som presenteras 

som  statistik och fakta kring näthat skapar en likartad frame då Nyheter24 med stöd i 

statistik, siffror och fakta skapar innehåll som vänder sig till läsarens sunda förnuft och 

logik. Det görs också när journalisten lyfter fram experter och sakkunniga och innehållet i 

analysenheterna  är relaterat till relevant forskning.  

Temat skribentens personliga åsikter om näthat bygger på journalisternas personliga åsikter 

och berättelser om hur de själva upplevt eller påverkats av näthat. De personliga åsikterna 

syns tydligast  genom ordval som “jag tycker”, “jag vill” och “jag har valt”, då skribenten 

tydligt visar upp sina egna åsikter i texterna. Personliga upplevelser skildras också genom 

att utdrag med hatiska kommentarer riktade till journalisten eller intervjupersonen 

inkluderas i kampanjinnehållet. Genom att inkludera sina personliga berättelser, tankar och 

åsikter visar avsändaren att näthat är ett stort problem och att det drabbar vanliga människor 

vilket kan få mottagaren att inse hur viktigt det är att näthat uppmärksammas, för att 

liknande saker inte ska upprepas.  

Entman (1993) säger att framing har fyra olika egenskaper. I analysen av den här kampanjen 

konstaterar vi att det främst är två egenskaper som syns. Uttyck av värderingar och 

moraliska ställningstaganden är den ena och det syns tydligt i uppdelningen av textyper 

eftersom de mest framstående texttyperna, är präglade av just det faktum att värderingar och 

åsikter kommer till uttryck. En framing kan också fungera som ett sätt att visa upp möjliga 

lösningar på problemet. Det faktum att Nyheter24 väljer att lyfta fram arbete mot näthat i 

mycket större utsträckning än berättelser om utsatta personer bottnar i den tanke som 

Entman har kring framing; genom att visa upp initiativ mot näthat  och sätta ett positivt 

engagemang på dagordningen kan kampanjen möjligtvis bidra till mottagarens inställning 

kring näthat och visa hur olika initiativ kan vara ett steg på vägen till att lösa problemet 

näthat. 
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6.2 Kampanjens innehåll  

Resultatet från den kvalitativa textanalysen visade att de två främst förekommande 

temagrupperna var skribentens personliga åsikter om näthat och känslomässiga effekter av 

näthat. Dessa två aspekter har fått ett stort utrymme i kampanjen. Genom att ge ett stort 

utrymme åt skribentens personliga åsikter om näthat och känslomässiga effekter av näthat 

påverkar Nyheter24 mottagarens uppfattning kring ämnet näthat. Det skapar ett mönster 

genom kampanjen där problemet näthat genomgående kopplas till personliga åsikter och 

känslor, det blir ett kännetecken för mottagaren att förhålla sig till. I många av 

analysenheterna kombineras det personliga perspektivet med koder som hör till den 

tematiska gruppen känslomässiga effekter av näthat. Det är exempel då Nyheter24 tar upp 

känslor bundna till näthat samt exempel på barn som utsätts för näthat, vilket är något som i 

sin tur kan tänkas framkalla känslor hos mottagaren. Genom att kombinera personliga 

åsikter och berättelser använder Nyheter24 en frame som anspelar på mottagarnas känslor. 

Genom att rama in näthat i information präglad av personliga åsikter och starka känslor 

riktas budskapet till varje individ, frågan blir personlig för var och en av mottagarna. Detta 

visar ännu tydligare än den kvantitativa innehållsanalysens resultat att Nyheter24, genom 

sin framing, framför allt  använder sig av värderingar och moraliska ställningstaganden för 

att framföra sitt budskap.   

De två ovannämnda tematiska grupperna har båda en framing som  riktar sig till den 

enskilda individen snarare än den kollektiva målgruppen eftersom innehållets fokus ligger 

på just individer, deras känslor och personliga risker. Innehållet är personligt präglat vilket 

skapar en möjlighet för varje enskild mottagare att relatera till innehållet. Den typ av frames 

som syns i de tematiska grupper där lagar, regler och statistik ingår  talar i större grad till 

den breda massan.  Henrik Eriksson (2015) säger i intervjun i uppsatsens bakgrundskapitel 

att Nyheter24 inte är ute efter att bedriva objektiv journalistik utan att göra sin röst hörd, 

vilket  bekräftas av resultaten. Vi tror att anledningen till just dessa två aspekter som  lyfts 

fram  beror på det faktum att näthat  är en fråga som väcker mycket känslor och åsikter hos 

människor. 
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En stor del av kampanjens innehåll handlar om de känslomässiga effekterna näthat har på 

individer. Känslor skildras i kampanjen genom ord som arg, ledsen och kärlek och tas i 

många fall upp i ett sammanhang där journalisten berättar om sina egna eller andras 

erfarenheter av och känslor efter att blivit utsatta för näthat. I ljuset av Agenda setting theory 

och i synnerhet framing är  sättet som Nyheter24 skriver om näthat föga  förvånande. 

Kampanjen har genomgående utmärkts  av specifika ordval och specifika  attribut som i 

allra högsta grad  är ett resultat av vem som är avsändaren. Informationen bygger på 

avsändarens känslor och inställning till problemet och Eriksson (2015) menar att kampanjen 

bedrivs för att redaktionen vill göra  sin röst hörd. Både Strömbäck och Entman (Strömbäck, 

2009 & Entman, 2003) menar att framing kan vara medveten eller omedveten, i detta fall  är 

det väldigt tydligt att det är en medveten framing eftersom  chefredaktören för kampanjen 

uppmuntrar sina anställda till att visa upp sin inställning.  Näthat är ett ämne som väcker 

känslor hos många och därför tror vi att den aspekten lyfts fram så tydligt i den här 

kampanjen. Dels för att skribenterna inte kan, eller vill, dölja sina egna känslor kring frågan 

men också för att de på så sätt vädjar till mottagarens känslor.  
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7. Slutsats 

I det här avslutande kapitlet sammanfattas studiens resultat och analys för att besvara 

frågeställningarna. Det följs av en avslutande diskussion och förslag till framtida forskning 

presenteras.  

  
 7.1 Slutsatser och sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att studera Nyheter24s No Hate-kampanj för att se hur den är 

uppbyggd och studera på vilket sätt de skriver om näthat  kampanjen. Inledningsvis 

användes en kvantitativ innehållsanalys som en orienterande metod för att kartlägga och 

skapa överblick över hur materialet som utgör No Hate-kampanjen. Sedan genomfördes en 

kvalitativ textanalys för att studera hur innehållet i kampanjen framställts. 

Studiens frågeställningar är: 

-Hur är No Hate-kampanjen uppbyggd? 

-På vilket sätt skriver Nyheter24 om näthat inom ramen för No Hate-kampanjen? 

Resultaten visar att kampanjen till stor del byggts upp av texter där det typiska är att både 

avsändaren och dennes åsikter är tydliga (intervjuer och debattartiklar). Detta  återspeglas 

också i den kvalitativa textanalysen där de tematiska grupperna, skribentens personliga 

åsikter om näthat och känslomässiga effekter av näthat är återkommande i materialet. 

Nyhet24 väljer också genomgående att fokusera på arbetet mot näthat snarare än offren för 

näthat. 

Vi anser att innehåll baserat på statistik och fakta samt lagstiftning och politik i förhållande 

till näthat endast används som ett komplement till den annars subjektiva framställningen i 

kampanjen.Det är visserligen representerat i kampanjen men inte alls i samma utsträckning 

som innehåll som uttrycker åsikter och känslor.  Svaret på studiens första frågeställning är 

således att No Hate-kampanjen främst är uppbyggd av de två journalistiska textyperna; 

debattartiklar och intervjuer samt att texterna i kampanjen främst lyfter fram engagemang 

mot näthat. De övriga textformaten som återfinns i kampanjen får alla en mycket liten del av 
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utrymmet. Vanliga textformat som artiklar och reportage som annars används för att skildra 

en verklighet utifrån eller med fakta som stöd utgör inte en stor del av materialet. Resultatet 

av den kvantitativa innehållsanalysen visar vidare att uppbyggnaden av kampanjen är 

relativt ensidig, bilder får ta stor plats och de texter som får mest utrymme är uppbyggda 

kring skribentens egna åsikter.  

Frågeställning nummer två får sitt svar när de olika frames som återkommer i kampanjen 

blir synliga. Nyheter24 skriver om näthat genom att kombinera saklig information med 

uttryck av känslor och personliga åsikter. På detta sätt formar de sitt budskap till mottagarna 

och det i sin tur formar mottagarnas bild av problemet och påverkar deras syn på näthat. 

Resultatet som framkom var att Nyheter24 främst valt att skriva med fokus på skribentens 

personliga åsikter om näthat samt de känslomässiga effekterna av näthat. Det anser vi beror 

på att Nyheter24 själva uttryckt en vilja att föra fram sina åsikter och de använder 

kampanjen för att göra det. Genom att uttrycka detta  öppet säger de alltså att de vill vara 

opinionsbildande. Genom att då tillskriva känslomässiga och personliga attribut på stora 

delar av innehållet skapar de ett kampanjmaterial som gör att mottagaren kommer influeras 

av deras känslor och åsikter när de bedömer problemet.  

  

 7.2 Diskussion 

Resultaten i denna studie har väckt en diskussion mellan oss författare gällande valet av 

kanal för den viktiga frågan om näthat. I bakgrundskapitlet kom vi fram till att näthat 

påverkar unga och även journalister på ett väldigt negativt sätt. Bakgrundskapitlet 

förmedlade också information om det rykte Nyheter24 har inom mediebranschen. Därför är 

det viktigt att ifrågasätta om Nyheter24 är rätt avsändare för en kampanj kring den här typen 

av fråga. Vi ser ett stort problem då kritiken främst handlar om att Nyheter24 inte bedriver 

seriös journalistik och de har bevisligen uttryckt sig på ett sätt som provocerat mottagarna 

vid fler än ett tillfälle (Se avsnitt 2.6). Att de då blivit tillfrågade att arbeta med en kampanj 

kring en samhällsfråga som näthat är något som vi ifrågasätter och ser som ett problem för 

kampanjens framgång. Anledningen till att det blir ett problem kan förklaras med hjälp av 

just Agenda setting. Nyheter24 har visserligen möjlighet att påverka sina mottagares åsikter 
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och sätta specifika saker på dagordningen, men det kan andra mediekanaler också göra; de 

kan påverka mottagarnas bild av Nyheter24. Bilden av Nyheter24 som förmedlas av andra 

medier är inte positiv. Som McCombs (2014) säger så påverkar medias bild av verkligheten 

mottagarnas uppfattning om olika sakfrågor, vilket kan innebära att mottagarnas uppfattning 

om Nyheter24 inte är särskilt positiv.  

Eftersom Nyheter24 genom kritiken från övrig media har fått ett dåligt rykte och inte 

betraktas som en trovärdig källa så kan man anta att många  av deras läsare har en väldigt 

kritisk inställning till deras texter. Att då bedriva den här typen av kampanj och försöka 

skapa opinion för att minska näthat kan leda till att budskapets allvar försvinner bakom den 

dåliga bilden som avsändaren har. Nyheter24 kastar en skugga av kritik över det innehåll de 

publicerar. Kritiken som framförts kommer från både större och mer etablerade aktörer i 

branschen, till exempel  Expressen och Sveriges radio, och framförs dessutom av personer i 

chefsroller. Chansen att Nyheter24 går vinnande ur en argumentation om trovärdighet är inte 

stor. När det är så tydligt att näthat faktiskt är ett stort problem som bör tas på allvar anser vi 

att valet av kanal och avsändare bör väga lika tungt. Att Statens Medieråd väljer att gå ihop 

med en kanal som har hamnat i blåsväder vid ett flertal tillfällen är därför väldigt 

uppseendeväckande.  

Vidare ser vi i materialet att det finns en rad misstag i kampanjen som skapar en oseriös 

känsla Det är genomgående stavfel, språkliga misstag och annat slarv. Det är ingenting som 

påverkar innehållet i sig eller kampanjen i stort men varje misstag sänder ändå en signal om 

avsändaren och förstärker den negativa bilden . Vi tror precis som Agenda setting teorin 

beskriver, att  lika väl som innehållet i sig bidrar till att skapa mottagarens bild av problemet 

så kan framställningen och första intrycket av den faktiska texten påverka.  

 7.3 Framtida forskning 

Resultatet i vår studie visar att Nyheter24 huvudsakligen valt att skriva om näthat genom att 

lyfta fram skribentens personliga åsikter om näthat och även fokusera på de känslomässiga 

effekter näthat har. Vi anser att det hade varit intressant att studera en annan kampanj om 

näthat där fokus hade varit att skriva om näthat ur ett mer sakligt perspektiv. En kampanj där 
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innehållet inte hade varit lika präglat av skribentens personliga åsikter kring ämnet utan en 

kampanj som snarare hade lyft fram statistik och fakta kring ämnet. 

I denna uppsats har fokus varit att undersöka kampanjen i sig, inte plattformen som 

kampanjen bedrivits på, men  eftersom vi ställer oss kritiska till Nyheter24 och deras 

förmåga attbedriva seriös journalistik hade det varit intressant om framtida forskning som 

granskar företaget Nyheter24 genomfördes då sådana vetenskapliga studier inte finns i 

dagsläget. Vår hypotes baserat på allmänhetens bild av Nyheter24 är att detta inte är rätt 

kanal för att bedriva en kampanj om ett sådant allvarligt ämne som näthat. Med vår studie 

som grund skulle man kunna gå vidare och undersöka hur denna kampanj mottagits av 

allmänheten. Det hade då varit möjligt att analysera mottagarperspektivet och se om denna 

kampanj uppnått det den eftersträvade. Genom att bedriva sådan forskning skulle Agenda 

setting teorins första nivå kunna användas som ett ramverk eftersom den är av relevans för 

att skapa förståelse för det inflytande media har. Det kan avgöra hur människor reflekterar 

över problemet näthat och det kan i sin tur påverka deras attityd och agerande.  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Bilagor 

          

Bilaga 1. Kodschema - Kvantitativ innehållsanalys 

      

V0 - ID-nummer 

Anger analysenheternas unika ID-nummer. 

      

V1 - Datum 

Anger datum när varje analysenhet publicerats. 

       

V2 - Texttyp 

0. Artikel 

1. Debattartikel  

2. Reportage 

3. Krönika 

4. Intervju  

5. Bild och rörligt  

6. Övrigt  

V3 - Huvudämne 

1.Arbete mot näthat  

2. Utsattför näthat  

3. Från utsatt till engagerad  

4. Övrigt  
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Bilaga 2.Texttyper 

Artikel - “En nyhetsartikel följer ofta ett mönster med en rubrik och ingress som har till 

uppgift att sammanfatta artikeln. Avgörande för nyhetsartikeln är att den förmedlar fakta, är 

objektiv och opersonligt skriven. Nyhetsartiklar är korta och sakliga och svarar på följande 

frågor: när hände detta, vad hände då, vem råkade ut för detta, var hände det? Detta anges 

ofta redan i ingressen som inleder texten. I den s.k. brödtexten, alltså själva texten, 

återkommer sedan nyheten mer detaljerat och följt av ett svar på frågan varför.” (Stam, 

2013) 

Bild & rörligt - Variabeln innefattar de analysenheter som till störst del består av bilder 

eller där huvudinnehållet är ett videoklipp.  

Debattartikel -  “En text som drivs av en tes, ett ställningstagande. Genom att argumentera 

för sin åsikt vill man få andra att dela ens ståndpunkt. En debattartikel är ute efter att 

påverka och förändra. Det viktiga i en artikel av denna typ är argumenten; det som ska 

övertyga läsaren. Debattartikeln utgår ofta från aktuella händelser som kommenteras ur en 

given vinkel, alltså författarens åsikt.”(Stam, 2013) 

     

Intervju  - “En intervju är en journalistisk metod för att få nyheter och information. Såväl 

bakom en kort notis som bakom ett långt reportage ligger ofta en intervju - på telefon eller 

ute på plats. Att journalisten har gjort en intervju visar sig oftast i citattecken eller talstreck.” 

(Mediekompass, 2013) 

      

Krönika - “En krönika är en personlig (subjektiv) text som nästintill kan se ut hur som 

helst. Det brukar handla om aktuella eller vardagliga händelser som många känner igen och 

kan identifiera sig med. Skribentens egna erfarenheter blandas ofta med ett allmänt 

resonemang. Reflektioner och jämförelser görs med utgångspunkt i såväl egna erfarenheter 

som i andra texter. (Stam, 2013) 
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Reportage - “I ett reportage ges journalisten möjlighet till längre och mer personligt 

berättande, och kan skriva i jagform. Reportage förutsätter att skribenten har varit på plats 

för att kunna beskriva miljöer, personer och händelser mer i detalj. Ett reportage kan vara en 

uppföljning till en nyhetsartikel, eller helt fristående. Reportage som är obundna i tiden, det 

vill säga att de inte måste publiceras en viss dag, kallas ibland featurematerial.”  

(Mediekompass, 2013) 

Övrigt - Analysenhetens innehåll faller inte in under några av de ovanstående variablerna. 

Formen är varken av journalistisk karaktär eller med bildmaterial som grund.  
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Bilaga 3. Analysenheter för den kvantitativa innehållsanalysen 

Artikel nummer Titel Publikationsdatum Texttyp

1 Nättrollen tror att de 
sitter säkert bakom 
sina skärmar

5-10-2015 Debatt

2 Så många i 
riksdagen har utsatts 
för näthat

6-10-2015 Artikel

3 Pelle satte upp en 
skylt som borde sitta 
utanför alla Sveriges 
skolor

6-10-2015 Intervju

4 Det är uppenbart att 
ni som hatar på 
Internet behöver gå i 
terapi

6-10-2015 Debatt

5 6 sexställningar som 
är bättre än att 
näthata

6-10-2015 Övrigt

6 Obehagligt - Här 
läser barnen upp 
näthatet

7-10-2015 Bild & Rörligt

7 Så här arbetar 
svenska skolor mot 
näthat

7-10-2015 Artikel

8 Friends: Så här 
borde skolor arbeta 
mot näthat

7-10-2015 Intervju

9 “Snygg väska!” - Se 
den fantastiska 
videon på när Jerry 
sprider kärlek på 
stan

7-10-2015 Övrigt
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10 Youtube-stjärnan om 
näthatet: “Jag fick 
höra att jag skulle 
dö”

8-10-2015 Bild & Rörligt

11 När han insåg att jag 
hade blockat honom 
hörde han av sig till 
min familj

8-10-2015 Debatt

12 Paradise Hotel-
Adrian efter bråket 
med Diddi: Jag 
sprider kärlek

8-10-2015 Artikel

13 Den här skolan 
hyllas för sina 
skyltar mot 
mobbning

8-10-2015 Artikel

14 PH-deltagaren: 
“Folk hoppas att jag 
ska ta mitt liv”

8-10-2015 Debatt

15 14 saker du kan göra 
i stället för att 
näthata

8-10-2015 Övrigt

16 Han vill sprida 
kärlek på nätet med 
sin musik

8-10-2015 Intervju

17 Det här kan vara den 
mest slumpmässiga 
kärlekshistorien ever

8-10-2015 Bild & Rörligt

18 Rebecca Weidmo 
Uvell: Det fina 
näthatet

9-10-2015 Debatt

19 5 bevis på att det är 
nyttigt att sprida 
kärlek

9-10-2015 Övrigt

20 Idol-stjärnan: Vi 
måste prata om 
näthatet

10-10-2015 Bild & Rörligt

21 Vilken typ av 
näthatare är du?

11-10-2015 Övrigt
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22 I dag och alla andra 
dagar går 60 000 
barn sönder precis 
som jag gjorde

11-10-2015 Debatt

23 Psykolog: 
“Näthatare lider ofta 
av psykiska 
svårigheter”

12-10-2015 Debatt

24 Så här kan du se om 
ditt barn är näthatare 
- och stoppa det

13-10-2015 Intervju

25 Psykolog: 
Näthatarna får en 
kick av att hata

14-10-2015 Intervju

26 Daniel Paris hyllas 
på Instagram efter 
starkt inlägg om 
komplex

15-10-2015 Artikel

27 Danielas 
kärlekshistoria 
kommer att få dig att 
tro på ödet

16-10-2015 Intervju

28 Med kärlek på vår 
sida krossar vi 
näthatarna en gång 
för alla

17-10-2015 Debatt

29 Hur mår nät-trollen? 
De här 10 Instagram-
bilderna får oss att 
undra

17-10-2015 Artikel

30 Sundhage om 
näthatet: “Tänk på 
vad du skriver - det 
ligger kvar länge”

19-10-2015 Intervju

31 Till alla vuxna: barn 
blir näthatade för att 
ni inte bryr er 
tillräckligt

19-10-2015 Krönika
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32 Polisen tillåter grova 
hot och kränkningar 
på sina 
facebooksidor

21-10-2015 Artikel

33 Ni som hatar 
Christer Sandelin är 
inte bättre än 
rasistiska troll

21-10-2015 Bild & Rörligt

34 Lägg ner polisens 
Facebook: De förstår 
inte sociala medier

21-10-2015 Krönika

35 Lisa Bjurwald: Hatet 
är ett hot mot 
demokratin

21-10-2015 Intervju

36 Gör som kändisarna 
- hjälp oss att sprida 
kärlek den 4 
november!

26-10-2015 Bild & Rörligt

37 Därför kommer vi att 
skänka bort 50 000 
kr på fredag

27-10-2015 Krönika

38 Trollhättan var 
droppen - vi måste 
agera mot näthatet 
nu

31-10-2015 Debatt

39 Schulman: “Folk 
skriver att de vill 
sticka kniven i mig”

2-11-2015 Intervju

40 Sussis vän tog sitt liv 
efter näthatet - nu 
fixar hon en konsert 
mot mobbning

3-11-2015 Intervju

41 5 enkla knep - så gör 
du för att inte 
näthata

3-11-2015 Övrigt

42 Tror hon ska ta en 
fika - får 50 000 
kronor

4-11-2015 Bild & Rörligt
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43 Nu hänger vi ut dem 
- kärleksspridarna

4-11-2015 Intervju

44 Här kärleksbombar 
Sverige och 
kändisarna internet 
för #NoHateSe

4-11-2015 Bild & Rörligt

45 Du tjänar ingenting 
på att säga elaka 
saker

4-11-2015 Debatt

46 Pascalidou: Vi måste 
peppa folk på nätet

4-11-2015 Intervju

47 PH-gänget har något 
superviktigt att 
berätta

4-11-2015 Bild & Rörligt

48 Paradise Hotel-
Adrian: “Hat är 
svartsjuka”

4-11-2015 Intervju

49 Här är kändisarnas 
kärlekshälningar på 
Instagram

4-11-2015 Bild & Rörligt

50 Det är i praktiken 
lönlöst att anmäla 
hot och hat på 
Facebook

5-11-2015 Reportage
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Bilaga 4. Tolkningschema för den kvalitativa textanalysen 

Tematisk grupp Koder - Personliga 
Exempel - 
Personliga åsikter

Representativt exempel 
- utdrag från texten

Skribentens personliga 
åsikter om näthat

Återberättelse av tidigare 
händelser 

Uttrycker personliga åsikter

Mobilen plingade till för 15 gången 
i dag. Jag öppnade, hoppades, 
önskade, men blev än en gång 
missnöjd med notifikationen på 
telefonen. Det stod: "Din jävla hora 
du borde egentligen dö". Jag 
stängde ner telefonen igen, orkade 
inte svara länge. Orkade inte skriva 
att han ska sluta skriva till mig, för 
det hjälper inte längre. 
Vi var tillsammans i över fem år. Vi 
gick igenom så mycket 
tillsammans. Jag fick under 
förhållandet klarhet i många av 
mina val och hur jag tänkt. Jag fick 
min adhd-diagnos. På ett sätt var 
det så skönt att få diagnosen och 
förstå varför jag gjorde saker som 
jag gjort, hanterade situationer som 
jag gjorde. På ett sätt var det 
jobbigt, för hur hjälper det mig nu 
egentligen? 
Jag lärde mig att jag måste 
kontrollera mina impulser, att inte 
skriva först och tänka sen. Jag 
måste läsa, tänka och sen skicka. 
Jag valde att tänka: Kommer jag att 
kunna säga det här till personen, 
ansikte mot ansikte? Kommer jag 
kunna sätta upp den här bilden på 
T-centralen med min underskrift? 
Men jag kom, efter våra fem år 
tillsammans, fram till att jag ville 
gå vidare i mitt liv utan honom. 
Han tog det inte som jag hade 
hoppats. Han blev arg, ledsen och 
besviken. Den första månaden 
plingade telefonen oavbrutet med 
hotfulla sms och Facebook-
meddelanden. 
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Tematisk grupp Koder: Uttrycker 
känslor, utsatta 
personer som 
exempel

Representativt exempel - 
Utdrag från texten

Känslomässiga effekter av 
näthat

Användande av ord som 
beskriver känslor 

Metaforer för att beskriva 
känslor 

Utsatt person som exempel

Schulman säger att hon inte tar 
åt sig så mycket längre – och att 
hon i viss mån känner att det är 
hon själv som satt sig i 
skottlinjen medvetet. 

Vi har ju stuckit ut hakan, det 
försöker jag inte sticka under 
stol med, säger hon. 
Trots det har det funnits stunder 
när det helt enkelt blivit för 
mycket. 

När det var som mest hätskt på 
min blogg stängde jag till slut 
ner. Då var det folk som ville 
ställa hobbydiagnoser på Penny 
(Anithas dotter, red. anm.). Det 
var både läskigt och sårande, 
säger Schulman. 
Hon jämför det med att ha ett 
slags pansar som till slut nöts 
ner. 

Tematisk grupp Koder: 
Myndigheter, lagar 
& regler

Representativt exempel 
- utdrag från texten
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Politik & lagstiftning i 
förhållande till näthat

Omnämnda myndigheter 

Juridiska termer

I förra veckan meddelade Svea 
Hovrätt em dom i ett 
uppmärksammat mål. En före 
detta skribent för Nyheter24 
hade bland annat fått ”Det är 
sexistiska feministidioter som 
Irena Pozar som skulle behöva 
hålla käften. Hon gör ju bara 
bort sig. Upp med en kniv i fittan 
på sexistiska feminister” skrivet i 
kommentarsfältet nedanför en 
av sina krönikor. Tingsrätten 
hade tidigare dömt den 27-årige 
mannen för ofredande men 
hovrätten friade honom från 
åtalet. Domen innehöll dock 
följande stycke: "En annan sak 
är att goda skäl kan anföras för 
att förfaranden av det slag som 
är föremål för hovrättens 
bedömning borde vara 
straffbara. Det får emellertid 
anses ankomma på lagstiftaren 
att ta ställning till om en sådan 
kriminalisering bör införas och 
hur den i sådana fall bör 
utformas".Det pågår ett antal 
statliga utredningar: en som rör 
om integritetsskyddet på internet 
kan stärkas, en annan som ska 
ta ett bredare grepp på 
integritetsfrågan och en tredje 
som ser över vissa delar av 
grundlagsskyddet. Svea 
Hovrätts passning är bara en i 
raden av många händelser som 
visar på ett reellt problem: 
Rättsstaten laggar i digitala 
miljöer. Utredningarna har en 
svår uppgift. 
Värdekonflikterna, som 
integritetsskyddet kontra 
yttrandefriheten, är konstanta 
men dess praktiska betydelse 
påverkas av kontexten. Det 
utgör ett problem för lagstiftaren, 
eftersom internetteknologierna 
är ett rörligt mål. Här krävs det, 
förutom det goda arbete som 
präglar lagstiftningsarbete i 
stort, även fingertoppskänsla för 
det digitala. Näthatet kommer 
inte försvinna bara för att vi 
slutar tro på det. 
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Tematisk grupp Koder: Statistik, 
fakta, siffror, 
aktuella händelser

Representativt exempel 
- utdrag från texten

Statistik och fakta kring 
näthat

Procentenheter 13 procent av eleverna har 
kränkts på nätet 
På Navets skola har de något 
som kallas för en IKT-
utbildningsplan, där alla 
årskurser pratar om internet och 
kommunikation på sociala 
medier. De arbetar också med 
olika skolmaterial och 
webbplatser. Och nyligen gjorde 
de en trygghetsenkät.  
Där framkom att 13% av 
eleverna åk 3-9 anser att de 
blivit utsatta för kränkningar på 
sociala medier sedan 
terminsstarten. Vilket visar att 
det är ett problem på vår skola, 
säger den biträdande rektorn 
Gustaf Brandell. 
Nu är det upp till dem att 
analysera detta och komma på 
lämpliga åtgärder tillsammans 
med eleverna, menar han. 
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Pressrelease: 2016-05-10 

No Hate  
Sociala medier, bloggar och kommentarsfällt är exempel på platser där människor 
utsätter andra för näthat. Ett problem som uppstod i samband med den digitala 
utvecklingen och de internetplattformar som kom med den. Forskning visar ett 
samband mellan det ökade näthatet och människors psykisk ohälsa. Det har till och 
med gått så långt att journalister inte vågar uttrycka sina åsikter i rädsla för att 
drabbas.  

Under våren 2016 har två studenter vid Uppsala Universitet gjort en studie för att undersöka 
om en mediekanal i Sverige har gått till väga för att genomföra en kampanj mot näthat. Med 
en utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap studerades en kampanj av Nyheter24 
som pågick under hösten 2015. Kampanjens syfte var att upplysa människor om näthat och 
stoppa det. Genom en kartläggning av kampanjmaterialet och en närmare analys av 
innehållets olika beståndsdelar kunde ett antal resultat utläsas.  

Innehållet i kampanjen är, medvetet eller omedvetet, utformat på ett sätt som gör att 
åsikterna hos Nyheter24s journalister står för största delen av kampanjens material. Teorin 
om medias dagordning och makten som kommer med den visar att en mediekanal som 
Nyheter24 har ett stort inflytande när det kommer till att påverka sina mottagare med sitt 
budskap. En bra utgångspunkt för en kampanj, men när en kanal som fått mycket kritik i 
media väljer att utforma en kampanj så pass subjektivt som här finns en risk att budskapet 
går förlorat. Att anspela på läsarens känslor och uttrycka personliga åsikter går inte hand i 
hand med ett dåligt rykte kring journalisternas förmåga att bedriva seriös journalistik  

Hanna Hellström och Martin Leiva Godoy 
Institutionen för informatik och media  
Uppsala Universitet  

Hanna Hellström: hanna_hellstrom@hotmail.com 
Martin Leiva Godoy: mleivagodoy@gmail.com 
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