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Sammanfattning 

Näthat är ett nytt socialt problem, som aktualiserats i och med en intensiv mediadebatt. Näthat 

är således ett fenomen, som ingen forskat kring, men som däremot kan ses utifrån 

mobbningsforskning. Syftet med denna diskursanalytiska uppsats, var att lyfta fram dels 

mediavinklingen av näthat, dels utsatta/vittnande ungdomars beskrivningar av fenomenet. 

Utifrån detta ämnades samproduktionen av synen på näthat som socialt problem undersökas, 

där ungdomar, media och mobbningsforskning ses som sociala aktörer. Med hjälp av retoriska 

resurser utifrån diskurspsykologin, och den kritiska diskursanalysens forskarbegrepp 

intertextualitet analyserades det empiriska materialet, bestående av tidningsartiklar, 

blogginlägg och forumtrådar. Studien avsåg således att lyfta fram hur fenomenet näthat 

legitimerades, som ett socialt problem. I analysen framkom tre sociala mönster: 

Förskjutningen från elaka troll till näthat – och pendlingen däremellan; Internetklimat – en 

fara för livet?; och Ansvaret bärs av…? Analysen urskilde en spretighet kring fenomenet, 

med en osäkerhet kring definitionen av näthatsbegreppet och vart ansvaret för detta sociala 

problem ska läggas, samt en ambivalens kring internets roll. I resultatet identifierades de olika 

sociala aktörernas skilda rättigheter att göra trovärdiga yttranden i olika kontexter. 

Diskussionsavsnittet tog upp en sammanfattande reflektion av resultatet, resultatets relevans 

till syfte och frågeställningar, samt självkritik till uppsatsen och förslag på framtida forskning. 

Nyckelord: näthat, mobbning, internet, retoriska resurser, samproduktion.  
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Inledning 

Idag tillhör internetanvändningen vardagen för de flesta medborgare i Sverige. Stora delar av 

människors liv har flyttat in i datorer eller smartphones, där vi gör bankärenden, shoppar och 

hittar den information vi söker. Inte minst har många av våra sociala interaktioner förflyttats 

till sociala medier på internet, som en förlängd arm för våra sociala relationer. På 

internetforum såsom Facebook och Twitter, eller genom olika bloggar, interagerar vi med 

personer vi känner i livet vi kan kalla öga mot öga, eller som enbart är internet-vänner. Ändå 

upplever många dessa sociala medier som en annan verklighet, som inte är verkligheten.  

Som 80-talist och författare till denna studie har jag många gånger känt att jag står med 

fötterna i två vitt skilda världar, en i internetvärlden och en i verkligheten. Som ung 80-talist 

ägde det sociala livet rum öga mot öga, eller via hemtelefoner. Vi ”hängde på stan” och 

använde telefonkiosker. Detta var den fysiska världen, som känns och syns, detta är på riktigt. 

Det var inte länge sedan barn och ungdomar levde utan tillgång till internet, mobiltelefoner, 

datorer, surfplattor eller smartphones. Idag har många, om inte de flesta, tillgång till i alla fall 

ett par av dessa ”nya” teknologier och utvecklingstakten går snabbt framåt. Detta medför att 

individens förhållande till internetvärlden i relation till den fysiska, mer eller mindre kan ses 

som en generationsfråga.  

Att tillhöra den generation som inte vuxit upp med internet, medför ett synsätt på internet som 

en annan värld, avskild från den fysiska verkligheten. Internet är något annat – en cybervärld. 

Trots att internet har kommit att bli en stor del av vardagen, så saknar många ändå känslan av 

att vara en del av denna värld (Findahl 2012:52). Att vara uppvuxen utan internet medför 

således ett visst perspektiv på internet som fenomen, medan att vara uppvuxen med denna 

tillgång medför ett annat. Att redan som barn möta internetvardagen, kan medföra att detta 

blir en självklar del av livet. Internet finns i barn och ungdomars vardag. Detta ger ett mer 

okomplicerat perspektiv på internet som vardagsfenomen. De unga har båda fötterna 

placerade i verkligheten, och det sociala livet finns online och offline.  

Statistik visar att användningen av internet har ökat bland barn och ungdomar. Hälften av 

Sveriges treåringar använder internet, främst till att spela eller titta på film. Bland låg- och 

mellanstadiebarn har internetanvändningen ökat med 40 % mellan år 2011 och 2012. Av 12-

15 åringarna kunde 96 % koppla upp sig till internet via bärbar dator och 85 % via 

smartphones och/eller surfplatta under 2012. Skillnaden mellan könen visas främst bland 12-

13 åringar, där fler flickor skickar SMS och MMS på mobilen, besöker sociala medier och 

publicerar bilder på internet. Störst skillnad gäller bloggande, bland 14-21 åringar har hälften 

av flickorna skrivit eller skriver på en egen blogg, jämfört med 12 % av pojkarna. Drygt 75 % 

bland flickorna uppger att de ibland läser andras bloggar, jämfört med 30 % av pojkarna. Det 

som pojkar övervägande ägnar sig åt är spel, telefonering, videotittande, göra inlägg på öppna 

forum och besöka intresse-communities. (Findahl 2012:18-22) 

Statistik visar alltså tendensen att internet är en del av barns, och framförallt ungdomars, 

vardag. Forskning visar att internetanvändningen bland ungdomar mestadels handlar om att 

upprätthålla relationer med befintliga vänner, vilka upplevs stärkande av online-

kommunikation. Kommunikation på internet ersätter andra interaktionsformer, och gränser 

mellan olika kommunikationsformer suddas ut, skriven text övergår till samtal via telefon 

eller öga mot öga. Internetkommunikationen handlar oftast om ungdomars vardagsliv och 

vardagsbekymmer. (Subrahmanyam & Greenfield 2008:125-126, 130) 

Trots att internet medför både praktiska och sociala fördelar, så finns även dess baksidor. 

Internet har alltsedan dess födelse medfört upplevelse att vara en farlig plats att vistas på. Här 

tillkommer även vuxnas vilja att skydda barn och ungdomar från allt ont i världen. På internet 
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finns ”fula gubbar”, risker att exponeras för sexuellt innehåll, att publicerade bilder kan få 

oönskad spridning samt att mobbning även sker online. Däremot finns forskning som visar att 

ungdomar inte kommunicerar med främlingar i lika stor utsträckning som vid internets 

tillkomst, där risken att inleda destruktiva interaktioner med främlingar visar samband med 

ungdomar med andra typer av problem (Subrahmanyam & Greenfield 2008:130-131, 134). 

Enligt svensk statistik har oron för att barn ska utsättas för olämpligt innehåll på internet 

minskat jämfört med för tolv år sedan, men ändå känner så pass många som 76 % denna oro 

(Findahl 2012:18-22). Friends nätrapport 2013 framför även ett glapp, då ungefär två 

tredjedelar av vuxna inte trodde att deras barn blivit kränkta på internet, medan 45 % av 

ungdomarna själva uppgav att detta hade inträffat (Friends & Norton 2013:10, 14).  

Här har vi följaktligen en generation bestående av barn och ungdomar med ett visst perspektiv 

på internet, förmodligen skild från vuxengenerationens. Vi har internet integrerat i vardagen, 

som förenklar och är en tillgång i livet, men vi har även internets baksidor. Den yngre 

generationen ser att internet och livet öga mot öga flyter samman, allt är på riktigt. Den äldre 

generationen tenderar däremot att stå med ena foten i internet och den andra utanför. När 

denna generation ska lära den yngre generationen det sociala livets spelregeler, så finns 

många brister och sprickor i och med att detta till stor del flyttats online. Vilka verktyg, för att 

hantera kränkningar på internet, kan dagens vuxna erbjuda generationen som är uppvuxna 

med internet? 

Att kränkningar på internet har kommit att bli allt vanligare framförs genom en intensiv 

mediedebatt kring näthat som uppkommit de senaste åren, vilken har eskalerat främst under 

2013. Mediainflytandet kring ämnet och internets korta livslängd, medför att näthat är ett 

förhållandevis nytt socialt problem. Näthatsdebatten skapar ytterligare ett orosobjekt för 

vuxengenerationen, hur ska de kunna skydda de unga från det allt ökade näthatet.  

Det finns ingen egentlig definition av begreppet näthat, varpå nationalencyklopedin användes 

för att ringa in begreppet. Enligt nationalencyklopedin beskrivs hat som en ”ond maktfaktor” 

eller som något som är djupt sittande, definierat som en motvilja gentemot någon/något som 

uppfattas som hotande (Nationalencyklopedin [NE]). Näthat har ingen direkt definition i 

nationalencyklopedin, men förtydligas som ”trakasserier på internet”, i anslutning till den 

engelska översättningen (NE). Trakasserier är enligt nationalencyklopedin ett ”medvetet 

vållat (fortlöpande) obehag mot ngn” (NE). Utifrån att jag slog samman ovanstående 

definitioner kom jag således fram till en första definition av näthat. Näthat handlar således om 

att någon genom medvetet agerande använder sig av internet för att visa sin avsky mot någon, 

med syftet att skapa ett obehag mot ”denne någon”. 

För att kunna ringa in vad näthat handlar om kan en jämförelse med mobbning göras, då båda 

dessa fenomen handlar om att en utsatt person blir kränkt eller nedtryckt av en förövare. 

Näthat kan även liknas med nätmobbning då båda dessa sker på internetarenan, där 

personerna som involveras inte ser varandra. Detta skiljer sig dock från den traditionella 

mobbningen vilken sker i den fysiska världen, öga mot öga. Däremot finns skillnaden mellan 

näthat och mobbning, öga mot öga eller via internet, angående sociala relationer mellan utsatt 

och förövare. Personer som nätmobbats har ofta någon sorts relation till den som utfört 

mobbningen på internet (Friends & Norton 2013:12; Subrahmanyam & Greenfield 2008:128). 

Näthat däremot kräver inte på samma sätt denna sorts närhet mellan de inblandade, (vilket 

visas i bakgrundsavsnittet nedan), såsom både mobbning online och offline oftast förutsätter. 

Avsaknaden av en enhetlig definition av näthat, har givit media spelrum att befästa och 

placera det på internetkartan. I väntan på andra sociala aktörers diskussioner och 

lösningsförslag runt detta fenomen, så äger media till stor del tolkningsföreträdet. 
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Bakgrund 

Debatten om näthat tar fart 

Den 6 februari 2013 sände SVT:s Uppdrag granskning programmet ”män som näthatar 

kvinnor”. Programmet tog upp hat som uttrycks på internet – dödshot och sexuella 

trakasserier. Offentliga kvinnor, vilka är journaliser, författare, debattörer och bloggare, 

berättade om ett anonymt hat de frekvent utsätts för via nätet, efter att offentligt uttryckt 

starka åsikter. Hatet och hoten medför att kvinnorna många gånger väljer tystnad eller 

självcensur, för att undkomma hotande kommentarer. Programmet berättade även om den 21 

åriga Julia, en ”helt vanligt icke-offentlig person” som i december 2012 gjorde ett inlägg på 

klädföretaget H&M:s Facebooksida. Inlägget ifrågasatte företagets val att trycka och sälja 

tröjor med den sexualbrottsdömde, men av fans helgonförklarade, artisten Tupac. Julia ville få 

igång en viktig debatt med H&M, däremot väcktes starka reaktioner riktat mot Julia. Hon blev 

överöst med tusentals kommentarer, såsom ”äckel ta självmord” och ”jag hoppas du blir 

våldtagen”. (Uppdrag granskning 2013a) 

Uppdrag granskning tog kontakt med några av personerna som skrivit kommentarerna, vilka 

övervägande var män. Dessa män uttrycke att de skrivit kommentarerna som en reaktion i och 

med deras irritation över inlägget, de ansåg dock att detta inte var en ”big deal”, men ångrade 

sig eftersom Julia blivit ledsen och rädd. Att männen skrev berodde på att många andra gjorde 

det, samt att det bara är Facebook – ”att det bara är text” – att ändå ingen bryr sig om vad som 

skrivs. (Uppdrag granskning 2013a) Efter att Uppdrag granskning sänt sitt reportage kring 

ämnet näthat, tog debatten fart i media. 

Näthat drev 13-åring till självmord 

”Du är tjock. Fet. Och ful.” ”Så ful, ta livet av dig.” Dessa meningar har återkommit i media, 

och i många privatpersoners bloggar och i sociala medier. Detta handlar om en händelse där 

en 13-årig flicka tog ett drastiskt beslut att avsluta sitt liv genom att hoppa framför ett tåg. 

Några dagar efter flickans självmord stod med stora bokstäver ”Näthat drev 13-åring till 

självmord”, på första sidan i Nerikes allehanda (Nerikes allehanda 2013). Många berördes av 

händelsen, och debatten om näthat fick ytterligare nytt bränsle. 

Tv3 programmet Efterlyst tog upp händelsen om flickans självmord fem dagar efter 

händelsen, där polisen vädjade om upplysningar från allmänheten om vem eller vilka som 

kunde ha trakasserat flickan på internet. Flickan hade själv lagt upp Youtube-klipp där hon 

berättade om kommentarer hon fått på internet. Grunden till flickans drastiska beslut sades 

kunna vara, att hon hotats om att få bilder publicerade på internet. Att flickan varit utsatt för 

nätmobbning på Facebook var ytterligare en orsak som berördes. (Efterlyst 2013) 

Näthat – en debatt som fortsätter 

Den 17 april, drygt två månader efter Uppdrag gransknings reportage ”män som näthatar 

kvinnor”, gjorde programmet en uppföljning ”säkrast ligga lågt”. I det andra reportaget fick 

högstadieungdomar ge sin syn kring näthat, utifrån att ha visats reportaget ”män som näthatar 

kvinnor”. Ungdomarna i reportaget uttryckte att internetkränkningar är så vanligt att många 

inte längre reagerar på det. Ungdomarna framförde att, trots att alla inte själva blivit utsatta, 

hade samtliga i alla fall sett kränkningarna på internet. (Uppdrag granskning 2013b) 
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Ungdomarna vittnade om att ämnet inte tas upp i skolan i någon större utsträckning, och att 

föräldrar saknar vetskap om vad barnen skriver till varandra. Ungdomarna uttalade även ett 

bristande förtroende för polisen, att nätkräkningar inte tas på allvar. Ungdomarna uttryckte en 

vilja till, men samtidigt en uppgivenhet om lösning på problemet, varpå deras egna strategier 

framfördes som ”Ligg lågt. Stick inte ut. Håll tyst”. (Uppdrag granskning 2013b) 

Syfte och frågeställningar 

Denna studie har utgångspunkt i att media har konstruerat en bild på näthat som ett socialt 

problem, och som därmed även är styrande av näthatsdebatten. Uppsatsens syfte är således att 

studera hur näthat förmedlas i media och hur denna aktör vinklar fenomenet. Aktören media 

avgränsas här till tidningsartiklar som riktas till en större allmänhet. Jag avser även att studera 

hur ungdomar beskriver fenomenet näthat, dels utifrån de utsattas perspektiv, dels utifrån de 

ungdomar som vittnar om problematiken. Uppsatsen ämnar undersöka hur dessa ungdomar 

och media, tillsammans med forskningen, som sociala aktörer samproducerar synen på näthat 

som ett socialt problem.  

Viktiga frågeställningar i förhållande till syftet är: 

Hur beskriver utsatta/vittnande ungdomar fenomenet näthat och vad förmedlas i deras 

berättande? 

Hur framställs näthat i media? 

Vilka retoriska resurser används för att skapa övertygelse och dramaturgi i framställningarna 

av näthat? 

Hur legitimeras fenomenet näthat? 

Disposition 

Efter detta inledande avsnitt, kommer den tidigare forskningen att tas upp. I denna del görs en 

översikt kring vad som finns forskat på området och hur denna studie positioneras på fältet. 

Därefter följer de teoretiska och metodologiska utgångpunkterna. Här presenteras den 

diskurspsykologiska ansatsen och socialkonstruktionismens filosofiska grund, samt begreppen 

social praktik, intertextualitet och tolkningsrepertoarer etc. Som teoretisk utgångspunkt ingår 

även en teori om media, framtagen av Marshall McLuhan, där själva mediet ska ses som 

budskapet och inte innehållet i det. Efter att ha tagit upp dessa utgångpunkter, följer en 

genomgång av hur studien har genomförts – studiens tillvägagångssätt. Denna del av studien 

tar upp hur insamlingen av tidigare forskning, samt empiriskt material, gått till. Här berörs 

även urval och forskarrollen. Analysprocessen kommer sedan att beröras, genom att visa på 

analysens olika steg. Därpå följer resultatet, som presenterar tre sociala mönster, vilka 

illustreras i empiriutdrag där faktaanspråk görs genom användning av retoriska resurser, vilket 

legitimerar fenomenet näthat. Till detta kommer internet, som fenomen, att lyftas fram, dess 

betydelse för framställningen av fenomenet näthat och för hur fenomenet kan förstås.  Här 

kommer ungdomarnas beskrivningar och medias framställningar att presenteras, var för sig, 

vilka hopkopplas med vad forskningen säger om fenomenet. Dessa aktörer kommer att 

sammankopplas som samproducenter av en syn på näthat som socialt problem. 

Intertextualiteten kommer att visa hur dessa sociala aktörers beskrivningar kan relateras till 

och gå in i varandra. I den avslutande diskussionsdelen görs en sammanfattande reflektion av 
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resultatet, och dess relevans till syfte och frågeställningar. Slutligen framförs självkritik mot 

uppsatsen samt förslag till framtida forskning kring ämnet.  
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Tidigare forskning 

Jag har gjort valet att presentera en översikt av forskningsfältet med fokus på mobbning, detta 

i och med att näthat och mobbning har gemensamma aspekter, vilket jag nämnde i 

inledningen. Det finns även skillnader mellan dessa två fenomen, och då jag inte funnit någon 

forskning kring näthat, har jag valt att göra en grundlig presentation av den tidigare 

forskningen utifrån fenomenet mobbning, vilket är välstuderat. Detta val grundar sig i, att jag 

för det första vill visa en utförlig bakgrund av mobbning som då även får utgöra bakgrunden 

för att förstå näthat. För det andra att jag ska kunna positionera studien på forskningsfältet. 

För det tredje så utgör den tidigare forskningen en social aktör i samproduktionen av en syn 

på näthat som socialt problem, vilket ytterligare stärker den noggranna genomgången av 

forskningen, då de befintliga forskningsresultaten blir en del av denna studies analys. 

I detta avsnitt presenteras vad som har forskats på området, både nationellt och internationellt. 

Den största andelen forskning på fältet visades vara kvantitativ, men som dock har 

kompletteras med kvalitativa studier på senare år. Denna tidigare forskning har utgångspunkt i 

mobbningsområdet med fokus på barn och ungdomar, vilket kommer att tas upp mer utförligt 

i avsnittet om studiens tillvägagängssätt. Först beskrivs den traditionella mobbningen i tre 

teman: Mobbning IRL (in real life); Psykologiska förklaringar till mobbning IRL; och Sociala 

förklaringar till mobbning. Det tema som sedan följer är: Mobbning IRL förflyttas online. 

Detta tema tar upp hur överlappningen ser ut mellan att utsättas eller att utsätta andra för 

mobbning öga mot öga, jämfört med nätmobbning. Efter detta följer fyra teman kring 

nätmobbning: Nätmobbning; Anonymitet på internet; en frekvent internetanvändning; samt 

Anledningar till nätmobbning. De två sista temana är: Vuxnas betydelse kring mobbning IRL 

och nätmobbning; och Ungdomars internetanvändning. Efter presentationen av dessa teman 

följer en sammanfattande reflektion, vilken åtföljs av ett avslutande stycke som avser att 

positionera studien på det befintliga forskningsfältet. 

Mobbning IRL 

Solberg, Olweus och Endresen (2007) utförde en storskalig kvantitativ studie i Norge, under 

1997 och 2001, med totalt 18 154 elever mellan 10-16 år.  Eleverna svarade på ”The Olweus 

Bully/Victim Questionnaire”, som syftade till att fånga upp de tre karaktärsdrag som 

forskarna menar definierar fenomenet mobbning: förövarens avsikt att skada den utsatta; att 

mobbning upprepas; och ett icke-jämbördigt maktförhållande mellan förövare och utsatt. 

Thornberg och Knutsen (2011) utförde en mixad kvalitativ och kvantitativ studie, för att 

komma åt hur svenska ungdomar själva förklarar varför mobbning sker i skolmiljö. 

Ungdomar mellan 15-16 år, fick svara på ett frågeformulär kring erfarenheter av mobbning i 

skolmiljö, samt en öppen fråga som skulle besvaras utifrån varför de unga tror att mobbning 

förekommer.  

Solberg et al. (2007) fann att enbart 2 % av alla elever i studien svarade att det var utsatta för 

mobbning utifrån kriteriet ”utsatt två till tre gånger i månaden”, medan att ha varit utsatt för 

mobbning överhuvudtaget var betydligt större. De som utsatt andra för mobbning uppmättes 

till knappt 5 %. Thornberg och Knutsen (2011) studie visade på siffror som skiljer sig från 

nämnda studie, där istället en fjärdedel av eleverna uppgav att de utsatts för mobbning, och en 

femtedel att de utsatt andra. Solberg et al. visade en könsskillnad i utbredningen av utsatthet 

för mobbning, där pojkar generellt sätt var mer utsatta än flickor. Resultatet visade även att 

bland de som mobbade andra var andelen pojkar större än andelen flickor. Här går Thornberg 

och Knutsens resultat i linje med detta, angående att den största andelen mobbningsförövare 
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är pojkar. Däremot visar denna studie en svag tendens som talar emot den förra, där 

Thornberg och Knutsen framför att flickor är mer utsatta för mobbning.  

Psykologiska förklaringar till mobbning IRL 

Thornberg och Knutsens (2011) kvalitativa del av forskningen, där eleverna själva 

formulerade varför de tror att mobbning förekommer, resulterade utifrån analys med grundad 

teori, i mobbningsorsaker utefter kategorier. Forskningen visade att 69 % av eleverna lade 

orsaken till mobbning på förövaren. Orsaker sågs ligga i psykologiska problem, vinna 

popularitet, skapa välmående för sig själv, att vara omoralisk, finna handlingarna komiska, 

intolerans mot avvikelse eller att själv varit mobbad.  

Thornberg och Knutsen (2011) visade att knappt hälften av eleverna lade orsaken till 

mobbning hos den utsatta själv, ändå fanns här den största underliggande orsaken då 37 % av 

studiens samtliga elever lade orsaken till mobbning hos en avvikande utsatt individ. Andra 

orsaker som tillskrevs den utsatta var dennes svaghet, att den själv gjort något elakt eller 

dennes tidigare utsatthet. Forskarna kunde visa att mobbare i mindre utsträckning än övriga 

respondenter tillskrev förövaren orsakerna till mobbning. 

Sociala förklaringar till mobbning IRL 

Thornberg (2011) utförde en forskningsöversikt av kvalitativa och mixade studier, för att visa 

hur mobbning och trakasserier är sociala processer. Den forskning som Thornberg lyfter fram 

tar upp aspekter likt psykologiska förklaringar till mobbning, med de roller som tillskrivs 

utsatta respektive förövare. Här framhålls dock istället olika sociala processer som 

förklaringar till rollerna. Thornbergs visar att en vanlig förklaring till varför mobbning 

uppstår, är att ungdomar framför att den utsatte inte passar in, att denne är avvikande eller 

konstig. Forskningen visar dock att detta varierar från grupp till grupp, och mellan kulturer. 

Här visar forskningen att den utsatta konstrueras som avvikande i skolans vardag, den utsatta 

blir stämplad och stigmatiserad, vilket i sin tur gör att barnet uppfattas som en person som 

bryter mot de normer som råder i ungdomsgrupperna. Det är stigmatiseringen och 

stämplingen som annorlunda, som bidrar till att den utsatta antar en roll som mobbad, vilket 

även ger en inre utsatthet och en känsla av att vara avvikande. Här tillkommer att själva 

mobbningsaktiviteten förstärker och säkerställer den utsattas roll.  

Thornbergs (2011) framhåller även forskning som visar förklaringar till mobbning som beror 

på sociala processer där rollen som förövare konstrueras via sociala normer, popularitet, 

social position och gruppstatus. Detta bidrar till inkludering och tillhörighet, erhållen makt 

och uppmärksamhet hos mobbaren. Att utsätta andra för mobbning berättigades genom att 

själv undvika att bli utsatt, få skydd bland andra mobbare, få materiella belöningar, få utlopp 

för känslor, grupptryck eller att finna handlingarna roliga. Vissa förövare uttryckte att de 

utsatta fick vad de förtjänade. Hämmande faktorer visades vara sympati för den utsatta, 

undvikande av straff i skolan eller kontroll av familjen. De uppmuntrande faktorerna befäste 

delvis även av Thornberg och Knutsen (2011), som framhåller att ungdomar upplever 

grupptryck som den största orsaken till mobbning. 

Utifrån de sociala processer som gör att individer antar roller som mobbad eller mobbare, så 

framhåller Thornberg (2011) att forskning visar, att mobbning kan handla om social 

positionering i skolan. Forskning lyfter fram att skolkulturer, präglade av status och 

popularitet vilka bygger på sociala hierarkier och som är infekterade av konflikter, i större 

utsträckning konstruerar mobbning. Mobbning blir då resultatet i strävan att nå högre i den 

sociala hierarkin, samt att upprätthålla sociala gränser. Mobbningen utgår från ett ”vi och 
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dem” tänk, där tillhörighet definieras genom att vara en del av ett ”vi”. Mobbningen skapar en 

rädsla för att bli socialt exkluderad. Forskning visar även att de sociala hierarkierna handlar 

om normalitet, mot vilken individer ständigt värderar sig själva. 

Mobbning IRL förflyttas online 

Subrahmanyam och Greenfield (2008) gjorde en forskningsöversikt kring hur ungdomars 

internetkommunikationer påverkar relationer med vänner, familj, romantiska partners och 

främlingar. Här framförde nätmobbningsforskning att de traditionella problemen bland 

ungdomar övergått till elektroniska former, samt att de roller som utsatt eller förövare offline 

även kan finnas online. Mishna, Saini och Solomon (2009) genomförde en kvalitativ studie i 

Canada med 38 ungdomar i åldrarna 10-13 år, som pekar i samma riktning. Denna studie 

genomfördes via fokusgruppsintervjuer, där resultatet visade likheter mellan nätmobbning och 

mobbning IRL angående ryktesspridning, hot och nedvärderande kommentarer.  

Subrahmanyam och Greenfield (2008) påvisar att det varken finns tendenser att 

mobbningsutsatta i fysiska världen blir förövare online, eller att mobbning som startar på 

nätet övergår till traditionell mobbning. I forskningsöversikten framhöll dock en av studierna 

att personer som blivit upprepat mobbad i skolan löpte sju gånger större risk att bli utsatt för 

uppreped nätmobbning. Det sistnämnda visar även Mishna et al. (2009) studie där 

ungdomarna upplevde att även andra personer, än de som sågs som de ”stora mobbarna”, 

vågar ägna sig åt nätmobbning, med anledning att det ofta sker i hemmiljön där individen 

känner sig trygg. Li (2007) visade resultat från sin kanadensiska studie som ger viss 

bekräftelse av att mobbningen flyttar online. Li genomförde en kvantitativ studie med syftet 

att undersöka omfattningen av och karaktären hos de erfarenheter unga har av nätmobbning.  

Li (2007) visar resultatet, att av 177 12-13 åriga eleverna i studien, var ungefär hälften utsatta 

för mobbning och över en fjärdedel av dessa utsatta hade även utsatts för nätmobbning. Brolin 

Låftman, Modin och Östberg (2013) visade även de att en fjärdedel av de som nätmobbats 

även upplevt mobbning IRL, med ett starkare samband bland flickor än pojkar. Studien var en 

storskalig kvantitativ svensk studie som omfattade 22 544 Stockholms-elever mellan 15-18 år. 

De tydligaste sambanden Li fann var att mobbare jämfört med icke-mobbare, var mer 

benägna att nätmobba. Mobbningsutsatta tenderade att även vara utsatta för nätmobbing. 

Nätmobbare hade även större benägenhet att bli utsatta för nätmobbning, än de som inte 

nätmobbar. Brolin Låftman et al. framför att bland respondenterna som deltagit i nätmobbning 

var det vanligare att dessa även är involverade i mobbning IRL, jämfört med respondenter 

som inte varit inblandade i nätmobbning överhuvudtaget.  

Nätmobbning 

Friends och Norton (2013) kom i mars i år ut med Friends nätrapport 2013, vilken kunde visa 

ett resultat där 45 % av barnen och ungdomarna blivit kränkta via internet eller mobilen. Li´s 

(2007) resultat visade däremot att 60 % hade utsatts för nätmobbning. Syftet med Friends 

nätrapport 2013 var att undersöka vad som skapar trygghet respektive otrygghet i barn och 

ungas internetliv, samt att lyfta fram de ungas perspektiv om kränkningar på internet. 

Nätrapporten genomfördes med dels 407 internetaktiva ungdomar 12-16 år, dels 505 vuxna 

som har barn mellan 7-17 år som är aktiva på internet. Rapporten framför att av de ungdomar 

som blivit kränkta, menar 5 % av de unga att de blivit kränkta flera gånger eller ofta, vilket 

framförs klassas som mobbning. Rapporten visar tendenser att unga känner en oro inför risken 

att bli nätkränkta, en sjättedel av ungdomarna svarade att de kände denna rädsla. Li´s resultat 

visar att 18 % av ungdomarna hade utsatts för mobbning på internet fyra till tio gånger, och 
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22 % över tio gånger. Här bör dock påminnas om att Li´s undersökning bestod av 177 

ungdomar jämfört med Friends nätrapport 2013 med 407 deltagande ungdomar. Brolin 

Låftman et al. (2013) storskaliga studie visar samma siffror som Friends nätrapport 2013, att 5 

% av samtliga ungdomar sade sig vara utsatta. Här bör noteras att Friends nätrapport 2013 

skiljer på kränkningar på nätet och upprepade kränkningar som mobbning. 

Walrave och Heirman (2011) utförde en kvantitativ forskning med 1318 elever i Belgien, i 

åldrarna 12-18 år. Forskarna använde ett frågeformulär för att komma åt elevernas deltagande 

i nätmobbning, och aktiviteter förknippade med nätmobbning. Detta kopplades även till 

elevernas datorvanor, internetaktiviter och internetberoende. Denna forskning framförde i 

linje med Friends och Norton (2013), Li (2007), samt Brolin Låftman et al. (2013), resultat att 

flickor säger sig blivit kränkta/nätmobbade i större utstäckning än pojkar. Brolin Låftman et 

al., samt Walrave och Heirman uppger att fler pojkar än flickor utsätter andra för 

nätmobbning. Friends nätrapport 2013 visar att 5 % bland flickorna och 7 % bland pojkarna 

uppgav att de själva kränkt någon på internet, och runt en tredjedel har sett någon blivit 

kränkt. Även Li visade att en liten övervägande del av de som nätmobbar är pojkar. Li visar 

att av de som utsatt andra för nätmobbning hade 43 % gjort det mindre än fyra gånger, 31 % 

fyra till tio gånger, och 26 % hade nätmobbat mer än 10 gånger.  

Anonymitet på internet 

Walrave och Heirman (2011) såg i elevernas svar att risken att inblandas i nätmobbning ökar 

bland ungdomar som interagerar med andra ungdomar på öppna chat-forum. Denna risk blev 

större vid chatt med individer som eleverna enbart kände online. Forskningen visar även 

resultatet att risken att utsättas för nätmobbning är större ju öppnare ungdomar är med 

personliga detaljer i profilbeskrivningar på internetforum, samt att de elever som utsätter 

andra för nätmobbning oftare använder osäkra internet-identiteter. Detta styrker även Mark 

and Ratliffe (2011) kvantitativa studie, utförd på Hawaii i USA, där eleverna som var mellan 

11-13 år svarade dels på flervalsfrågor, dels på fördjupande frågor om erfarenheter av 

nätmobbning. Forskningen framför att av de 265 deltagande ungdomarna, uppgav 59 att de 

utsatts för nätmobbning, varav ungefär hälften menade att förövarna var anonyma. Även 

ungdomarna i Mishnas et al. (2009) studie menade att anonymiteten är specifik för 

nätmobbning, där den som mobbar kan anta en fiktiv identitet. 

Li (2007) visar däremot på lägre siffror där 41 % uppgav att de inte visste vilka som 

nätmobbade dem och ungefär en tredjedel av de utsatta ungdomarna menade att 

nätmobbningen utförts av skolkamrater. Friends och Norton (2013) visar anmärkningsvärt 

skilda siffror, där 80 % av ungdomarna visste vem förövaren varit vid senaste tillfället, vilket 

rapporten framför som motsägande mot den gängse uppfattningen om anonymitet och 

internet. Runt 60 % av de unga som blivit kränkta på internet menar att det är någon i skolan 

som utfört detta, och här framför rapporten att detta visar att nätmobbning hänger ihop med 

mobbning utanför internet, vilket även Subrahmanyam och Greenfield (2008) visar liknande 

resultat. Däremot anser ungefär hälften av ungdomarna i Friends nätrapport 2013 att 

anonymiteten är en orsak till att det är lättare att kränka andra på internet. Mer än 90 % bland 

de unga ansåg att det var lättare att kränka någon på internet än öga mot öga. De flesta 

menade att detta berodde på att man inte ser den som kränks, medan runt en tredjedel angav 

förklaringen i svårighet att förstå hur den som kränks känner. Subrahmanyam och Greenfield 

påvisade resultat att internet tillåter större ärlighet, i och med anonymiteten, och att anonyma 

hatiska kommentarer tenderar att växa då främlingar interagerar. Mishna et al. (2009) visar att 

ungdomar menar att trots anonymitet så kan de ofta hitta personen som hade nätmobbat dem. 
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Forskningens resultatet visade även att nätmobbningen ofta sker inom ungdomarnas 

relationer, samt att mobbning online ofta sker där det förekommer cybervittnen. 

En frekvent internetanvändning 

Walrave och Heirman (2011) visade samband mellan nätmobbning och ungdomar som ofta 

använder internet, speciellt de med tillgång till internetuppkoppling i sina sovrum. Forskarna 

kunde påvisa att både förövare och utsatt av nätmobbning generellt sett är stora 

internetanvändare. Detta visar även Mark och Ratliffe (2011), att en större tillgång till internet 

ökar nätmobbningen, de som använde internet dagligen var de som var mest delaktiga i 

nätmobbning. Risken för att bli utsatt för nätmobbning ökar med ökad internetanvändning, 

enligt Subrahmanyam och Greenfield (2008). Li (2007) kunde visa samband mellan en 

frekvent datoranvändning och större benägenhet att nätmobba andra. Däremot kunde Li inte 

visa ett tydligt samband mellan utsatthet för nätmobbning och frekvent datoranvändning, 

vilket går emot vad övrig forskning visar.  

Mishna et al. (2009) framför att i och med att datorer och mobiltelefoner finns överallt tar 

mobbningen aldrig slut. Nätmobbning sågs som en alternativ mobbning, men som måste ses i 

förhållande till ”cyberworld”. Forskarna påvisade att det som ungdomarna ansåg var unikt för 

nätmobbning var den ständiga tillgängligheten att kunna involveras i nätmobbning. Det sker 

på skoltid då mobiltelefoner ger tillgänglighet till internet, eller i hemmet där ungdomarna 

egentligen ska känna trygghet. Respondenterna i Mishnas et al. studie vittnade om att 

ungdomar överlag tillbringar flera timmar om dagen av sin fritid vid datorn. De menade att de 

var beroende av kommunikationsmediet för social interaktion.  

Anledningar till nätmobbning 

Mishna et al. (2009) visade att det är lättare att mobba över internet då personens ansikte inte 

ses. Några av pojkarna som deltog i fokusgrupperna uttryckte att nätmobbning inte sågs som 

ett stort problem. Friends och Norton (2013) visade på resultat som medger en lätthet att 

kränka på internet, medan runt 15 % ansåg att detta kunde bero på att det accepteras mer på 

internet, i och med dess hårdare klimat. 

Mark and Ratliffe (2011) fann att den största anledningen till att nätmobbning var en 

hämndreaktion, vilket även ungdomarna i Mishnas et al. (2009) studie uppgav om att vänner 

kunde bedra varandra på internet som hämnd vid konfliker. Andra orsaker som Mark och 

Ratliffe påvisade, vara att nätmobbning ansågs roligt, att inte veta att det skadar andra, eller 

att inte veta varför man utför handlingarna. Ungefär hälften av de som sade sig ha nätmobbat 

hade slutat i och med insikten att detta var fel. Några menade att nätmobbningen blev tråkig. 

En fjärdedel sades lösa situationen med de som de utsatte för nätmobbningen. Walrave och 

Heirman (2011) framför att tidigare utsatthet för nätmobbning var en riskfaktor att utsättas för 

detsamma i framtiden. En annan viktig faktor som forskarna framför som ökad risk att bli 

nätmobbad är tidigare inbladning som förövare av nätmobbning. 

Vuxnas betydelse kring mobbning IRL och nätmobbning 

Friends och Norton (2013) visade på resultat hur föräldrar till internetaktiva barn upplever 

kränkningar på nätet. Resultat visar att två tredjedelar av de vuxna inte trodde att deras barn 

blivit kränkta på internet. I nätrapporten uppgav 81 % av de vuxna att de skulle prata med och 

stötta barnen om nätkränkningar uppdagas. 70 % av de vuxna menade att anonymiteten är en 

orsak till att det är lättare att kränka andra på internet (jfr med hälften av ungdomarna). I 

likhet med resultaten bland ungdomar ansåg större delen av de vuxna att det var lättare att 
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kränka någon på internet, med största skälet i att inte se personen som utsätts. De vuxna 

medgav i linje med ungdomarna, lättheten med nätkränkningar, dels i och med svårigheten att 

förstå hur den utsatta känner, dels på grund av en acceptans i och med internets hårda klimat. 

Friends och Norton (2013) visar resultatet att mindre än hälften av de unga framför att de 

skulle ta hjälp av en vuxen om de kränks på internet. Li (2007) visade att de flesta eleverna 

föredrog att vara tysta än att berätta för någon vuxen vid utsatthet för nätmobbning. Li visade 

att av de som nätmobbats så berättade bara 34 % för någon vuxen. Detta är även i linje med 

Mishnas et al. (2009) resultat. Mark och Ratliffe (2011), samt Li framfördes att detta kunde 

bero på att eleverna inte trodde att vuxna skulle göra något för att stoppa nätmobbningen. 

Thornberg (2011) framför att forskning visar att bland unga finns uppfattningar att skolan 

tillåter viss mobbning, och att berätta för lärare inte tjänar något till. De unga uppfattar att 

lärare ignorerar vissa ”mindre” varianter av mobbningshandlingar såsom puttande, utfrysning 

och säga öknamn. 

Mark och Ratliffe (2011) visade att största andelen utsatta för nätmobbning menade att 

orsaken till att detta upphörde var att det slutade av sig självt, utan någon vuxens inblandning. 

Denna forskning visade att eleverna generellt menade att föräldrar och lärare är omedvetna 

om nätmobbning, vilket är i linje med resultat som Thornbergs (2011) forskningsöversikt 

medger, att mobbningen i skolan oftast sker där lärare inte kan se det. Här påvisar resultat att 

de utsatta ofta tar till undvikande av mobbarna, att social isolation är en strategi mot utsatthet. 

Elever upplevde att lärare eller föräldrar saknar förmåga att hjälpa dem med 

nätmobbningsproblem. Friends och Norton (2013) framför att 60 % av ungdomarna anser att 

stöd från vuxna kan få den som blivit kränkt att känna sig bättre. Här ansåg de flesta unga att 

vuxna kan skapa ett tryggare internetklimat genom att prata om hur man beter sig mot 

varandra på nätet och visa vad de unga kan göra vid kränkningar, vilket även Thornberg 

påvisade om ungas bristande medvetenthet om vad som kan göras vid utsatthet i skolan. 

Mishna et al. (2009) visade att ungdomar trodde att ett berättande om mobbningen för vuxna 

skulle förvärra situationen, att de skulle få rådet att ignorera händelserna, eller att vuxna inte 

skulle kunna finna bevis för nätmobbningen. Thornberg (2011) visar att unga inte har 

förtroende för lärare, att ett berättade skulle förvärra skolmobbningen. Mishna et al. visade i 

resultat att den främsta orsaken till att inte tala med vuxna om nätmobbning, är att risken att 

gå miste om deras tillgång till internet eller kommunikationsteknologi. Ungdomarna uttryckte 

att en förlorad tillgång till internet, datorer eller mobiltelefoner, innebär ett straff, då även 

tillgången till den sociala världen riskeras. Friends och Norton (2013) framför att omkring 

hälften av de vuxna skulle uppmana barnet att undvika internetsidan där kränkningen skett, 

vilket rapporten framför som oroveckande då det är via internet sociala relationer upprätthålls. 

Ungdomars internetanvändning 

Subrahmanyam och Greenfields (2008) forskningsöversikt visar att unga använder internet i 

sin vardag främst för kommunikation med befintliga vänner, att upprätthålla relationer. Detta 

är en del i ungdomars vardag, då det mestadels är vardagsbekymmer som diskuteras. Den 

elektroniska kommunikationen ses hos unga som ett substitut till interaktionen med vänner 

öga mot öga. Översikten visar att ungdomarna tenderar att växla mellan 

kommunikationsformer, där skriven text men lätthet övergår till telefonsamtal eller 

kommunikation öga mot öga. Detta bevittnades främst av ungdomar med frekvent online-

kommunikation. Forskningsöversikten framför att sociala medier har stor betydelse och att 

mobiltelefoner och sms-kommunikation har blivit allt viktigare. Mishnas et al. (2009) 

påvisade också att internet är viktigt i ungas vardag. Friends och Norton (2013) framförde att 
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unga använder egna strategier mot kränkningar, 60 % skulle blocka förövaren, en tredjedel 

skulle be förövaren att sluta, vilket visar vikten av en fortsätt internettillgång. 

Sammanfattande reflektion kring forskningsöversikten 

Forskning kring mobbning IRL definierar mobbning som utsatthet minst ett par gånger i 

månaden. Forskning visar generellt att andelen mobbade inte är så stor. Kring nätmobbning 

finns betydlig skilda siffor om utbredning av mobbning, vilket kan handla om definitionen av 

nätmobbning och gränsdragningen om nätkränkningar. Detta gäller även mobbning IRL, där 

utsatthet är betydligt mer spridd än mobbning enligt definitionen. Flera av studierna visar 

könsskillnader, att flickor i större grad utsatts för mobbning och kränkningar online och 

offline, och att pojkar är mer benägna vara förövare. 

Forskning kring mobbning IRL, framför förklaringar till mobbning utifrån psykologiska 

aspekter, där främst förövaren tillskrivs skulden, men även att utsatta anses vara orsaken 

utifrån att anses avvikande. Även sociala förklaringar till mobbning IRL framförs, grundat i 

de psykologiska rollerna som utsatt eller förövare. Här ges dock förklaringar i sociala 

processer, som stämpling eller grupprocesser för upprätthållande av status. De sociala 

förklaringarna till mobbning IRL medger även skillnader mellan kulturer och grupper. Sociala 

processerna påverkar psykologiska aspekter av att vara utsatt eller förövare, där dessa 

positioneras i sociala hierarkier, undviker social exkludering eller förhåller sig till normalitet. 

Att forskningen visar både rent psykologiska och socialpsykologiska förklaringar, medger att 

sociala aspekter har vunnit mark på forskningsfältet. Vilket ytterligare stärks av att många 

kvalitativa forskningsmetoder har kompletterat de kvantitativa, vilket berördes i inledningen 

till avsnitt om tidigare forskning. Här finns även tendensen om en förändrad syn på unga som 

sociala individer, vilka ses som aktiva i sociala processer. 

Forskningsresultaten visar att det finns överlappningar mellan mobbning IRL och 

nätmobbning, såsom att rollerna om utsatt och förövare även gäller online. Här finns även 

överlappande resultat om att de som blir mobbade IRL även löper större risk att nätmobbas, 

medan tendenser finns att de som mobbar online även utgörs av individer som inte mobbar 

IRL. Forskningsresultaten visar blandade resultat angående anonymiteten. Anonymitet ses 

som specifik för nätmobbning, att förövarnas identitet är okänd, medan annan forskning visar 

att de flesta som utsatts för nätmobbning/nätkränkningar vet vem som gjort detta. Här visas 

istället en större enkelhet till nätkränkningar, i och med osynligheten av den utsatta, ett 

hårdare klimat som tillåter större ärlighet. Även den ständiga internettillgängligheten medger 

en ökad enkelhet kring nätmobbning/nätkränkningar. Forskning visar att ju frekventare 

internetanvändningen är, desto större blir risken att involveras i nätmobbning. 

Forskning visar att ungdomar främst upprätthåller offline-vänskap genom sin 

internetanvändning, vilket tyder på att internettillgången är viktig för unga. Många föredrar att 

hantera nätkränkningar/nätmobbning själva utan vuxnas inblandning, i och med att undvika 

risken att förlora internettillgången. Forskningsresultat visar även att unga känner bristande 

förtroende för både lärare och föräldrar, att de tror att de vuxna inte bryr sig. Det finns trots 

detta en viss vilja att få vuxnas hjälp vid utsatthet för nätmobbning/nätkränkningar och 

skolmobbning, men att tron på förmågan att få hjälp dock saknas. 

Uppsatsens positionering på forskningsfältet 

Denna studie om näthat blir ett komplement till den starka kvantitativa forskningen på fältet 

kring mobbning. Den blir även ett nytt angreppssätt till skillnad från den tidigare kvalitativa 

forskningen, att diskursanalytiskt angripa området. Detta sätt att studera näthat lyfter fram hur 
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verkligheten produceras, till skillnad från den befintliga forskningen som dels berör 

utbredning av mobbning, dels ungdomars upplevelser av mobbning. Studien avser även att 

lyfta fram samproduktionen av synen på näthat som socialt problem. Näthat som fenomen är 

relativt nytt och blir därför ett sätt att fylla i luckor kring definitioner om framförallt 

nätmobbning i förhållande till nätkränkningar. Denna studie skiljer sig från att visa 

upplevelser av mobbning genom att handla om hur näthat framställs, hur beskrivningar 

retoriskt framställs för att bli trovärdiga. Studien position på forskningsfältet blir således att 

genom att undersöka hur samproduktionen legitimerar näthat som fenomen, utmana 

traditionella perspektiv på mobbning. 
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Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer teori och metod att tas upp, vilka utgör grunden för studiens 

genomförande och för förståelsen av analysresultatet.  Här presenteras 

socialkonstruktionismen, diskurspsykologin och några diskursanalytiska begrepp. Som 

teoretisk utgångspunkt ingår även en teori av Marshall McLuhan, som avser att ge en 

förståelse av media, dvs. att förstå internet såsom ett medium. Media avser i detta 

sammanhang nya teknologier i dagens samhälle till skillnad från primitiva verktyg. 

Denna studie avser att analysera framställningar av näthat i media och beskrivningar av 

fenomenet som ungdomar gör. Det handlar således om versioner av verkligheten, vilka inte 

finns givna, utan är sociala konstruktioner av verkligheten. Ungas och medias versioner av 

verkligheten är en del av det sociala livet, vilket förmedlas genom språket. Hur individer 

upplever näthat och vad som legitimeras som sanning, beror på vad som ses som legitimt 

inom olika diskurser. En enkel definition av diskurs är ett visst sätt att tala om en specifik del 

av världen (Winther Jørgensen och Phillips 2000:7). Diskursen ger således riktning för 

individers upplevelse av näthat, samt vad som ses som en sann beskrivning av fenomenet. 

Mitt val av angreppssätt i denna uppsats blir givet diskursanalytiskt. Diskursanalys är en 

metod vilken erbjuder olika tekniker som kan användas för att analysera språk, men som även 

ska ses som ett helhetskoncept, vilket vilar på filosofiska och teoretiska grunder (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000:10).  

Socialkonstruktionism 

Diskursanalys är uppbyggd utifrån att språket konstruerar verklighetsversioner inom det 

sociala livet. Diskursanalysens ontologiska och epistemologiska grundtankar vilar på 

språkliga sociala konstruktioner av världen, där socialkonstruktionismen är den filosofiska 

grundpelaren (Winther Jørgensen och Phillips 2000:10-11). En viktig epistemologisk premiss, 

synen på giltig kunskap, är de mönster som visas i hur språket används och som därigenom 

framför versioner av verkligheten (Taylor 2001:11). Det finns inte något som är, ingen 

kunskap kan i sig medge hur verkligheten uppfattas (Burr, 2003:5-6). Denna syn på kunskap 

medger även en ontologisk premiss att verkligheten är flerfaldig och dynamisk, samt att det 

därmed finns många sanningar (Taylor 2001:12). Dessa filosofiska ståndpunkter medger att 

det är en viss version av verkligheten som medför vad som kommer att ses som sanningen.  

Den version vi har om världen är även det sätt vi gemensamt förstår den, vilket är konstruerat 

mellan oss människor i vår sociala interaktion i vardagen. Dessa sociala språkliga processer är 

ständigt pågående, vilket medför framförhandlade förståelser. Detta medför att olika versioner 

av verkligheten tillåter vissa, men utesluter andra, sociala handlingar. 

Socialkonstruktionismen framför språket som social handling, som gör något, vilket ger 

sociala konsekvenser i vardagslivet. Att verkligheten ses som socialt konstruerad, och inte 

som socialt givet, medför att det i språket redan finns befintligt versioner av verkligheten 

inom den kultur vi lever i, vilket medför att individen tänker på ett visst vis. (Burr 2003:4-8) 

Diskurspsykologi med inslag av kritisk diskursanalys 

Inom socialkonstruktionismen menar man att vi framställer konstruktioner av världen, 

diskursanalysen medger olika diskursiva ansatser för att studera hur detta sker. Ansatsen 

diskurspsykologi kommer vara en del i studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter, 

då fokus ligger på hur språkanvändningen legitimerar versioner om verkligheten. Här kommer 

även inslag från den kritiska diskursanalysen att vävas in, utifrån Norman Faircloughs arbete.  
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Diskurspsykologin medger att det är inom diskursen som den språkliga konstruktionen av 

individens psykologiska verklighet äger rum, vilket innebär att det är den diskursiva 

konstruktionen av världen som ses som verklig för individen (Winther Jørgensen och Phillips 

2000:104, 114). Inom diskurspsykologin ligger fokus på vad språket gör i den vardagliga 

sociala interaktionen, där individens språkanvändning aktivt konstruerar legitima versioner av 

verkligheten (Burr 2003:17, 56-57). Det som skrivs om näthat konstruerar således ett 

berättigat perspektiv på en del av världen. Diskurspsykologin ser språket som mänsklig social 

praktik, där det centrala är individernas språkanvändande funktion och inte beskrivning, och 

hur diskursiva resurser grundlägger denna språkanvändning (Burr 2003:58; Winther 

Jørgensen och Phillips 2000:113-114). 

Potter framhåller två viktiga etnometodologiska begrepp då han skriver om diskurspsykologi. 

Indexikalitet innebär att det skrivna ordet är beroende av den kontext där det används. För att 

erhålla en förståelse av det skrivna, behövs även en förståelse av det sammanhang där det 

skrivs. För att förstå ungas beskrivningar av näthat är det viktigt att beakta de sammanhang de 

ingår i, att det till exempel görs i internet-kontexten. Det är viktigt att se till aktörerna i den 

sociala interaktionen. Att en journalist skriver en artikel om näthat i en tidning tillskrivs en 

avsevärd skild betydelse, jämfört med om samma aktör skriver på ett ungdomsforum. Ett 

andra etnometodologiskt begrepp är reflexivitet, vilket handlar om att beskrivningar inte 

enbart är en representation utan att de även gör saker, beskrivningen konstruerar något. (Detta 

etnometodologiska begrepp ska inte förväxlas med reflexiviten i rollen som forskare, som 

innebär ett förhållningssätt hos forskaren, se ”forskarrollen” i avsnittet ”studiens 

tillvägagångssätt” ). Att beakta reflexiviteten i denna studie är viktigt, både för att visa hur 

näthat framställs som en version av verkligheten, men även att en framställning av näthat gör 

något. Beskrivningar av näthat utifrån olika sociala kontexter medför samproduktion av näthat 

som ett socialt problem. Genom att beskriva någonting så sker även något praktiskt, 

reflexiviteten lyfter fram att en beskrivning både är om något och en del av något. (Potter 

1996:43-44, 47) 

Diskurspsykologin förnekar inte de sociala fenomenens fysiska sidor, men framför att det är 

genom och i diskursen som dessa sociala fenomen tillskrivs betydelse (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000:104). Potter (1996:105-106) lyfter fram att diskurs har fokus på retorik och 

handlar därför om att tal och text är del av sociala praktiker. Inom diskurspsykologin får 

således sociala fenomen betydelse genom språket inom sociala praktiker. Utifrån 

diskurspsykologi är artiklar om näthat en del av den sociala praktiken media, och 

forskningsrapporter en del i forskningen som social praktik. 

Såsom Fairclough använder begreppet social praktik både formar och formas detta av texter, 

vilket sker via människors språkanvändning, som också påverkas av själva texten. Människors 

språkanvändning benämner Fairclough diskursiv praktik. Diskurspsykologi inordnar till viss 

del sociala praktiker utanför diskurser, trots att inte diskursiv praktik skiljs från icke-diskursiv 

praktik i lika stor grad som Fairclough. (Winther Jørgensen och Phillips 2000:75, 90, 105) 

Diskurspsykologin medger en länk mellan social praktik och text såsom direkt påverkande. 

Detta skiljer sig från Fairclough (1995:59-60) som betonar att social praktik och texten 

indirekt länkas samman av diskursiva praktiker. Studien kommer att tillämpa den diskursiva 

psykologins syn på social praktik, med en viss beaktning av Faircloughs perspektiv för att 

tydliggöra internets och de olika sociala aktörernas kontextuella betydelse.  

Att det sociala livet produceras av flera sociala aktörer i samverkan, kan ses som den 

samproduktion av synen på näthat som socialt problem, som denna studie ämnar undersöka. 

Samproduktion är den tysta ömsesidiga påverkningarna mellan olika aktörer, som för visso 

ibland även sker där aktörerna mer direkt samspelar (Blomberg 2010:27). Det handlar om hur 
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ett komplext fenomen framförs och uttrycks (Jasanoff 2004:6). Framställningen och därmed 

produktionen sker tillsammans från vittnande eller utsatta ungdomar, media, samt forskningen 

av synen på det sociala fenomenet näthat i texter. Samproduktion följer ofta väl upptrampade 

stigar, där vetenskaplig kunskap både inkluderar och inkluderas av socialt liv, vilket gör 

vetenskapen till en aktör med tolkningsföreträden kring ett visst socialt fenomen (Jasanoff 

2004:3; Blomberg 2010:32). Trots att inget finns forskat kring näthat så är ändå forskningen 

en aktör i samproduktionen. Den kunskap som vetenskapen framför, används av andra sociala 

aktörer som faktaanspråk för att göra retoriskt trovärdiga beskrivningar (Blomberg 2010:33). 

Den etablerade kunskapen som vetenskapens för fram om kränkningar och mobbning, kan 

således användas för att göra anspråk på fakta i mediala framställningar av näthat, vilket även 

blir en del av samproduktionen av synen på fenomenet som socialt problem.  

Blomberg och Stier (2013, kommande) skriver om hur media idag har så pass stort inflytande, 

via dramaturiska beskrivningar och spridande, att nya sociala problem drivs igenom och 

samproduceras tillsammans med vittnande individer, samt legitimerande experter. De 

observationer av ett socialt fenomen som görs skapar ytterligare legitimitet (Blomberg 

2010:33). Att ungdomar vittnar om att de utsatts för näthat eller att ha sett hatiska 

kommentarer på olika internetforum, ger övertygelse om att problemet är verkligt. Även 

medias texter vittnar genom att hänvisa till kontexter där företeelsen ägt rum. 

Inom diskursanalysen framhåller samtliga diskursanalytiska ansatser, till skillnad från andra 

typer av dataanalysmetoder, ett fokus på de diskursanalytiska begreppen (Taylor 2001:39). 

Jag kommer således att lyfta fram några konkreta begrepp, vilka ses som en del av studiens 

utgångspunkter. Dessa utgör metodologiska verktyg i analysen av datamaterialet. De fem 

begrepp jag har valt att använda i studien är samproduktion, social praktik, intertextualitet, 

tolkningsrepertoarer och anspråk på fakta. Dessa är viktiga och kan förstås utifrån etic och 

emic diskussionen (Taylor 2001:16). Social praktik och intertextualitet används således som 

forskarbegrepp i studien, vilka avser att tydliggöra hur synen på näthat produceras och 

reproduceras i texter av olika aktörer. Tolkningsrepertoarer och anspråk på fakta ses här som 

retoriska resurser, där aktörerna använder detaljer, citat och trovärdiga vittnen i sina 

beskrivningar av näthat. Forskarbegreppen erbjuder ett samlat grepp och en kontextuell 

inramning av studien (indexikalitet), medan retoriska resurser lyfter fram hur framställningar 

av näthat får status som sanna versioner av verklighetet (reflexivitet).  

Intertextualitet 

Intertextualitet innebär att ord oundvikligen har använts tidigare, att det som kommuniceras i 

tal och text har sin grund i det som tidigare har kommunicerats (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000:77). Fairclough (2001:233) skriver att intertextualiteten handlar om hur en text 

befinner sig i dialog med andra historiska eller framtida texter. Potter (1996:80) skriver att 

intertextualiteten är grundläggande för de dolda relationer som finns mellan texter eller 

mellan diskurser. Han menar att intertextualiteten även kan lyfta fram de begränsningarna 

som finns då enstaka ord ska visa på fakta. Detta är ett viktigt begrepp för denna studies 

analys för att se hur de olika aktörerna samproducerar synen på näthat som ett socialt 

problem. 

Texter kan ses som intertextuella kedjor, där olika texter blir sammankopplade och varje text 

bidrar med inslag från andra texter. Olika intertextuella kedjor medger olika diskurstyper eller 

kategorier. Texter kan förändras då intertextuella kedjor går in i andra diskurser. Fairclough 

ser således att intertextualitet bidrar till förändring, men även till stabilitet då texter baseras på 

intertextuella kategorier vilka blir såsom idealtyper i individers språkanvändning. Stabiliteten 

handlar även om hur texter begränsas i förhållande till makt, då tillträde till olika diskurser 
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inte finns för alla individer.  (Fairclough, 1995:77-78; Winther Jørgensen och Phillips 

2000:77-78) 

Genom att analysera hur ungdomar beskriver näthat, eller hur media framställer detta, kan 

samproduktionen av en syn på detta sociala fenomen lyftas fram. Samtidigt synliggörs 

kontextens betydelse, då detta handlar om vem som ses som legitim att uttrycka sig i text som 

del i en intertextuell kedja eller inom en diskurs, eller om att uttrycka sig utifrån vad som 

förväntas och ses som trovärdigt inom en viss social praktik.  

Tolkningsrepertoarer 

Tolkningsrepertoarer är ett begrepp, som Potter och Wetherell använt flitigt, vilket på sätt och 

vis ersätter begreppet diskurs, då det handlar om den dynamiska språkanvändningen i 

individernas vardag. Tolkningsrepertoarer handlar således inte om determinerande abstrakta 

diskurser, utan om diskursiva resurser, som används mer varierande i sociala interaktioner i 

människors vardag, beroende av vilken social kontext som är aktuell. Tolkningsrepertoarerna 

medför att näthat beskrivs och diskuteras på ett visst vis, vilket medför att vissa personer ges 

legitimitet att yttra sig om fenomenet och då även ses som trovärdiga. Så som Potter och 

Wetherell tillämpat begreppet, är det tolkningsrepertoarerna som konstrueras och får status 

som sanna, vilket sker i språkanvändningen. De versioner av verkligheten som 

tolkningsrepertoarena medför får ideologiska verkningar i form av att sociala mönster 

upprätthålls och versionerna legitimeras. Ungdomars vardagsinteraktion på internet, kan 

beroende av social kontext medföra ideologiska verkningar i form av att en beskrivning av 

näthat antingen accepteras som sann eller förkastas. (Winther Jørgensen och Phillips 

2000:114-116) 

Burr (2003:60) använder uttrycket ”kulturellt gemensamt utnyttjad verktygslåda” [min 

översättning] för att redogöra för Potter och Wetherells beskrivning av tolkningsrepertoarer 

och hur individerna använder sig av dessa sociala resurser. Potter (1996:115-116) skriver att 

tolkningsrepertoarer kan ses som en uppsättning termer som är relaterade till varandra på ett 

systematiskt vis. Trots att tolkningsrepertoarer främst handlar om språkanvändningen, så 

skriver Potter och Wetherell (1987:146, 149) att de även fungerar förklarande, såsom 

representationer. De menar här att detta sker genom ett se på hur fenomen systematiskt 

organiseras. Potter och Wetherell framför att det ofta är utifrån specifika talesätt eller 

metaforer som en tolkningsrepertoar framställs. Som exempel kan nämnas att media drar i en 

viss tolkningsrepertoar genom att med specifika ordval för att framställa fenomenet näthat. 

Genom att använda ett uttryck som att ”sparka på den som ligger” eller att tillämpa ordet 

”hackkycklingar” i artiklar för att skriva om personer som utsätt för näthat, har en 

tolkningsrepertoar använts som en retorisk resurs för att dramatisera framställningen. Här 

framställs dels en representation av fenomenet, dels upprätthålls sociala mönster. 

Att göra anspråk på fakta 

Potter skriver att beskrivningar av fenomen bör analyseras utifrån ett synsätt om hur språk 

konstruerar versioner av fakta, samtidigt som språk skapar handlingar. När individer använder 

beskrivningar för att göra något utgår de från vad de går in med för insats, eller vilka anspråk 

som görs. Ungdomar och media framställer berättelser om näthat där de gör faktaanspråk, 

genom att använda retoriska resurser utifrån vad som sätts på spel för den som berättar. Till 

detta kommer även att beskrivningar konstrueras på ett visst vis för att åstadkomma något 

speciellt. Enligt Potter är det centrala de kategoriseringar som alla beskrivningar innehåller, 

vilka presenterar ett fenomen såsom något med vissa egenskaper, eller så sker presentationen i 

förhållande till dess motsats. Individer använder olika resurser i framställningar av 
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faktaversioner. Potter framför problem kring vad som står på spel i beskrivningar både för de 

som gör anspråk på fakta, samt för de som vill motverka dessa anspråk. Här blir forskarens 

uppgift att analysera de praktiker som antingen säkerställer det som ställs på spel eller som 

motverkar desamma. Potter framför att category entitlement, kategoriskt berättigande, 

handlar om att kunskap kopplas samman med vissa kategorier av aktörer, där en viss kategori 

ges tilltro i sitt berättande i olika kontexter. (Potter 1996:108-114) 

Vittnen har en viktig roll för att förstärka beskrivningar, vilket ökar tilltron om vittnenas 

beskrivningar konstrueras på liknande vis. En förstärkning av berättarens version kan erhållas 

genom att konstruera vittnen, vilket kan ske då beskrivningen anpassas utefter vittnenas 

bekräftelse. Att använda detaljrika versioner kan skapa övertygelser i berättelser, genom att 

måla upp kännetecken utefter hur vitten skulle ha upplevt ett visst fenomen, uppfattas 

berättelsen som att ha ägt rum. Att organisera själva berättelsen efter vad som ses som 

nödvändigt eller förväntat angående ett fenomen kan också vara ett sätta att skapa ökad 

trovärdighet i versionen. För att skapa ytterligare berättigande åt beskrivningar, skriver Potter 

om active voicing, vilket innebär att göra faktaanspråk genom att använda citeringar. På detta 

sätt visar berättaren att även andra individer har varit med om samma saker. Uttalande genom 

citering kan ofta handla om något generellt påstått av andra individer, ”de menar…”, att 

många andra har upplevt samma sak, eller att använda påstående såsom ”det anses…” vilket 

ger intrycket av att det som berättas är vitt känt utan att syfta på några personer. Ett annat sätt 

att peka på något generellt påstått i en framställning, och som konstrueras som ett ”out-there-

ness”, är användandet av pronomen man. (Potter 1996:116-118, 150, 160-162) 

Att förstå media 

Marshall McLuhans teori om media, används som en del i studiens utgångspunkter då internet 

som fenomen är en viktig aspekt för att förstå hur näthat framställs och legitimeras. Detta är i 

linje med diskursanalytisk ansats, i och med att anta flera olika perspektiv erbjuder en vidare 

förståelse (Winther Jørgensen och Phillips 2000:10). Att anta ett perspektiv att internet i sig är 

ett medium som ska ses som ett budskap – utifrån vad McLuhan uttrycker som ”the medium is 

the message” – och kombinera det med diskursanalytiskt synsätt, erbjuder en bättre helhet och 

en djupare förståelse. 

Det är själva mediets psykologiska och sociala följdverkningar som ger förändringar hos 

människan och dess levnadsmönster. Varje nyutvecklad teknik medför förändringar i 

människors levnadssätt, där själva mediet i sig konstruerar hur mänskliga aktiviteter tar sig 

uttryck. Att ha ett ensidigt fokus på vad ett medium består av, gör mediet i sig osynligt. Att på 

detta sätt studera mediet utifrån sitt innehåll, medför att mediet försummas. (McLuhan 

1964/1999:16-18) 

Att ensidigt studera innehållet på internet gör att vi inte ser på fenomenet internet såsom ett 

medium, vilket medför en alltför snäv förståelse. Att istället acceptera att internet är 

budskapet, breddar förståelsen då internet ses som en del i konstruerandet av näthat som 

socialt problem. Detta synsätt komplettera samproduktionen av synen på det sociala 

problemet näthat, där internet ses som en diskursiv praktik där näthatsdiskursen produceras 

och reproduceras.  

McLuhan exemplifierar teorin om mediet är budskapet, genom att visa på att elektriskt ljus 

felaktig studeras genom att se till dess innehåll, då detta inte har något innehåll. Elektriskt ljus 

är budskapet genom dess användning – det elektriska ljuset möjliggör det sociala livet. Att 

mediet är budskapet medför ett helhetsperspektiv, där det elektriska ljuset utvecklade sinnena 

så att helheten kan upplevas utifrån att former och funktioner visas i mönstren. Medier blir 

såsom naturtillgångar (primitiva redskap) vilka påverkar sociala strukturer och som kommer 
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att bli socialt förgivettagna i samhället, det blir en del av samhällskulturen. Det som hände när 

elektriskt ljus tillkom hos människan var att övergången mellan natt och dag, samt att kunna 

vistas inomhus eller utomhus, flöt ihop. När elektriskt ljus som medium korsades med andra 

medier, så skedde mer totala förändringar för de mänskliga aktiviteterna. Att studera det 

elektriska ljuset och hur detta förändrar dels tid och rum, dels samhällsstrukturer, erbjuder en 

djupare förståelse även för de förändringar som sker i människans sociala liv. (McLuhan 

1964/1999:18-19, 23, 32, 64) 

Internet har kommit att bli en del av vardagen, vilket påverkar det sociala livet. Internet har 

liksom elektriska ljuset inneburit nya utrymmen för mänsklig samvaro och aktivitet. Internet 

har idag kommit att innebära en ständig tillgänglighet, både i tid och rum. Att studera mediet 

internet kan ge förståelse av hur individers liv påverkas och vad de sysslar med. För att få fatt 

i vår teknikålders kultur och hur en teknik bidrar till människors handlingar, så måste denna 

ses från ett utifrånperspektiv, där en tripp till en tid, utan samma tekniska utveckling, kan vara 

behjälplig (McLuhan 1964/1999:30). Att jämföra tiden innan internets födelse med dagens 

internetsamhälle, kan de sociala konsekvenserna av internet synliggöras och förstås. Näthat 

kan således ses som en social konsekvens av att nya tekniker möjliggjort internet som 

medium. 

Till teorin om att mediet är budskapet hör även heta och svala medier. Heta medier har 

karaktären att vara innehållsrika, vilka endast kräver ett sinnes aktivitet för att uppfattas. 

Dessa medier kräver ingen betydande aktivitet från individer som berörs av det, till skillnad 

mot svala medier där mediet i sig inte ger individen mycket information, utan där deltagaren 

måste vara aktiv. Heta medier skapar isolation, där svala skapar gemenskap. Det är i mötet 

mellan dessa svala och heta medier, och svala mindre tekniskt utvecklade samhällen eller heta 

utvecklade samhällen, som problem utvecklas. De mindre utvecklade länderna tenderar att 

möta och förstå den nya heta tekniken bättre än heta samhällen. I förhållande till detta kan 

internet jämföras med ett hett medium, vilket möter den svala vuxengenerationen respektive 

den heta ungdomsgenerationen. Heta medier kan inte både skapa stark påverkan och samtidigt 

medföra aktivt deltagande, det är det heta mediets möte med det heta eller det svala samhället, 

som avgör hur mediet bemöts. (McLuhan 1964/1999:33-34, 38, 42) 

Genom att skaffa en förståelse för media så kan även en förståelse erhållas av dess 

efterföljande problem, vilka dock kan redas ut om människan blir mer självständig. I 

förhållande till internet så kan härmed näthat förstås genom en förståelse av internet. Där 

individers osjälvständighet kan ses som bidragande till nätkränkningar. Osjälvständigheten 

bidrar således till att individer inte reflekterar över sitt internetagerande. Människan i 

teknikåldern blir överförda såsom information, varigenom det mänskliga medvetandet kan 

utvidgas. Det är i den tekniska utvecklingen som vi får större förståelse av oss själva, men att 

människan måste lära sig att behärska ny teknik såsom primitiva redskap. McLuhan skriver 

om datorns tillkomst, vilken krävde ett programmerande av människans medvetande för att 

erhålla ett självmedvetande. För att detta ska kunna ske måste ny teknik integreras i sociala 

livet, att individens självmedvetande utbyggs av den nya tekniken genom en total kollektiv 

ombyggnad av samhällsstrukturen. (McLuhan 1964/1999:63, 69-70, 73-74, 76) 

Mediet i sig själv gör människan beroende av det, vilket sker i och med att tekniken är en 

utvidgning av såväl människans kropp som medvetande. Detta beroende som skapas hos 

människan gör människan inaktiv i deltagandet och mindre självmedveten. Ett medium är 

alltid förlängningar av mänskliga egenskaper, med effekten att förstärka dessa egenskaper. Då 

ny teknik alltid innebär snabbare förlopp så ändras det sociala samspelet och därmed även 

olika samhällsstrukturer, men vilket även gör problem mer utmärkande. När ny teknik gör slut 

på rummet så förlyttas problemen från att vara fysiska till att bli psykiska, vilket är fallet med 

det sociala problemet näthat. (McLuhan 1964/1999:80, 99) 
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Kränkningar som förr var mer verbala har förändrats till att bli skrivna ord, vilka mer eller 

mindre upplevs som osynliga. Om människan inte programmerar sitt medvetande utifrån att 

internet är en förlängning av människan själv, blir denne inaktiv och beroende av tekniken. 

Internet bör istället behärskas som ett primitivt verktyg, då människan är aktiv och 

självmedveten. Detta bidrar till ett reflexivt synsätt hos individerna, där nya problem såsom 

näthat som uppkommit i och med internet, kan synliggöras. För att kunna arbeta med, och 

arbeta förebyggande mot detta sociala problem, måste individerna bli aktiva och lära sig 

behärska internet såsom sin förlängda arm. 
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Studiens tillvägagångssätt 

Insamling av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har två funktioner i studien, att positionera studien utifrån en 

övergripande blick på fältet, samt att forskningen är en social aktör i samproduktionen av 

näthat som socialt problem. I sökningen efter forskning på området användes databaserna 

ERIC (EBSCO HOST), Sociological Abstracts, DIVA och Google Scholar. Sökorden 

net/nätet, internet, cyber samt hate/hat och harassment/trakasserier resulterade endast i ett 

fåtal träffar, vilket medförde att sökområdet utvidgades, till att inkludera bullying/mobbning 

och cyberbullying/nätmobbning. I samtliga sökningar tillades orden children/barn och 

adolescent/ungdomar, för att avgränsa området i förhållande till studiens syfte där ungdomars 

beskrivningar av näthat utgör en del. Trots att internet är förhållandevis nytt fanns här en 

etablerad internationell forskning. Jag fann en relevant svensk nätmobbningsstudie vilken 

inkluderades i min forskningsöverblick. Jag har valt att inkludera artiklar om traditionell 

mobbning, för att få en bättre överblick kring överlappingen mellan mobbning IRL och 

nätmobbning. Jag har gjort detta val för att få fram hur nätkränkningar skiljer sig från 

kränkningar öga mot öga. Jag fann även en nyligen gjord undersökning om kränkningar mot 

unga på internet, Friends nätrapport 2013, vilken inkluderades i studien. 

Empiriskt material, urval och etiska principer 

Studien ämnar få fatt i samproduktionen av näthat som socialt problem, där ungdomar och 

media, tillsammans med forskningen ses som social aktörer. För att kunna visa den mediala 

framställningen av näthat har jag valt att använda artiklar som jag hittat på internet. Jag har 

dels gjort sökningar relaterade till begreppet näthat via sökmotorn Google, dels avgränsat mig 

till nyckelordet ”näthat” i databasen Retriever resarch (Mediearkivet). Sökningen i den 

sistnämnda databasen blev talande för medias inflytande i samproduktionen synen på näthat. 

Tidningsartiklar om näthat har successivt ökat genom åren, år 2007 gav 41 träffar, år 2008 22 

stycken, år 2009 36 träffar och år 2010 72 stycken träffar. År 2011 hade siffran ökat till 304 

träffar, medan det år 2012 gav 242 träffar. Den mest utmärkande siffran var att från januari 

och fyra dagar in i april år 2013 blev resultatet 878 träffar. Jag har valt att inkludera några 

artiklar mellan åren 2008 och 2012 för att visa hur debatten har sett ut, men att fokus har 

riktats på artiklar skrivna år 2013, vilket visar den aktuella framställningen av näthat. I valet 

mellan den stora mängden tidningsartiklar använde jag typiskt urval för att kunna identifiera 

hur det typiskt sett skrivs i media om näthat (Patton 2002:236).  

Valet att använda ungdomars beskrivningar av fenomenet näthat som en del av studiens syfte 

och således empiriska material grundas i den diskussion som framkommer i uppsatsens 

inledning. Ungdomar har vuxit upp med internet som en del av vardagen och genom att lyfta 

fram deras perspektiv på det sociala problemet näthat, i förhållande till befintlig 

mobbningsforskning och mediadebatten, kan en bredare förståelse erhållas. Hade den äldre 

generationen studerats som samproducent tillsammans med forskning och media, skulle det 

vara svårare att få fatt i om näthat är en mediakonstruktion eller en del av ungas vardag. För 

att få fatt på ungdomars beskrivningar av fenomenet näthat, har jag valt inkludera utsatta och 

vittnade unga personers beskrivningar. Här föll mitt val på inlägg i bloggar och forum, då jag 

ville kliva in i cybervärlden. Till skillnad från intervjuer eller fokusgrupper, får jag här inblick 

i ungdomars sociala internetvardag, vilket ger tillgång till den kontext som utgör en del av 

näthat som socialt problem – vem kommer till tals, vad ses som trovärdigt eller vad tillåts 

yttras. Detta påverkade dock urvalet av det empiriska materialet, då det visades att inte 
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mycket finns skrivet av utsatta för näthat, däremot fanns många kortare blogginlägg kring 

ämnen, samt forumtrådar där jag valde ut ungdomssajten hamsterpaj. Urvalet av detta 

material blev således att använda vad som fanns att tillgå på ett bristfälligt fält. Insamlingen 

av materialet var målinriktat då det styrdes av studiens syfte (Bryman 2011:392). Det val jag 

däremot gjorde anser jag är representativt för de berättelser som fanns att tillgå. 

Mediatexterna är offentliga texter, vilka inte lyfter fram författarna på ett problematiskt vis. 

Däremot har jag beaktat etiska principer om användningen av ungdomars beskrivningar av 

näthat på internet. Det oproblematiska är att dessa texter redan är publicerade inför en 

offentlig publik, varpå varken samtyckes- eller informationskravet ses som väsentliga i 

sammanhanget. Angående konfidentialitetskravet valde jag att enbart använda det internet-

alias som personen själv valt att publicera. Konfidentialitet handlar om att avväga vad som är 

känsligt, sekretessbelagt och offentligt material (Vetenskapsrådet 2002:12). Här är en viktig 

etisk aspekt att beakta den risk som faktiskt finns för ungdomarna, då jag publicerar 

blogg/foruminläggen i min studie. Risker utgörs av att de enskilda individernas inlägg kan få 

oönskad spridning eller att deras identitet synliggörs. Ett alternativ hade varit att anonymisera 

personerna med fiktiva alias, detta bedömer jag dock som onödigt. Det är enkelt att finna de 

bloggar och forumtrådar jag använt genom att i sökmotorer på internet, söka på de 

empiriutdrag jag använt. Jag bedömer att ungdomarna framställningar har publicerats utifrån 

en medvetenhet, och att materialet därför är publikt och icke-känsligt. Jag gör således 

avvägningen att, såsom jag använder detta empiriska material, inte innebär några betydande 

risker för de ungdomar som skrivit inläggen. Jag tog även nyttjandekravet i beaktning, att 

texterna och personuppgifterna enbart används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002:14). 

Med respekt för att de unga individernas inlägg är gjorda i en viss internetkontext, med 

ovetskap om denna studie, förtydligar jag därför att materialet enbart används inom ramen för 

denna uppsats. 

Forskarrollen 

När en forskare framställer sin forskning producerar denne även en version av verkligheten, 

vilket måste beaktas via reflexivitet, att medvetet tänka igenom och visa välmotiverade val 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000:111-112). Reflexivitet handlar i detta avseende, (till 

skillnad mot etnometodologins reflexivitet), om ett förhållningssätt jag som forskare har i 

forskningsprocessen, vilket jag hanterar genom att noggrant tänka igenom hur jag själv är del 

i de diskurser som uppsatsen verkar inom och vill framställa. Med reflexivitet försöker jag 

medvetet visa att versionerna av fenomenet näthat är medias eller ungdomarnas. Jag försöker 

så långt som möjlig motivera samtliga val jag gör i studien. Jag tänker även igenom mina 

egna ordval, exempelvis att jag avstår från att själv använda ordet offer i framställningen, 

detta i linje med diskurspsykologins syn på språk som handling. 

Då materialet utgörs av redan befintliga texter, till vilka jag inte är medskapare, ligger fokus 

på hur jag deltar i konstruktionen i de olika analysstegen. De kategorier, mönster och teman 

som lyfts fram ur det empiriska materialet, är det jag som forskare som konstruerar. Här är det 

viktigt som forskare att visa öppenhet, att läsaren ska kunna följa med i forskningsstegen 

(Blomberg 2010:128).  Genom att beakta aspekterna kring reflexivitet och öppenhet som 

forskare, visar studien på en genomgående transparens där läsaren kan avgöra studiens 

kvalitet (Bryman 2011:374). Detta sammantaget skapar tillförlitlighet kring studiens 

framställda version av en del av det sociala livet. Studien ses på detta sätt som trovärdig och 

forskaren visar en pålitlighet (Bryman 2011: 354). Att en annan forskare skulle genomföra en 

liknande studie utifrån samma teoretiska och metodologiska grund, och erhålla likartade 
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resultat, är inte relevant, då studien som helhet konstrueras kring den för tillfället befintlig 

forskningen och det som är aktuellt skrivet i media eller av ungdomar.  

Analysprocessen 

Analysen startade i samband med insamlingen av dels tidigare forskning, dels det empiriska 

materialet. Här uppkom en bild kring fenomenet näthat, som ett nytt område som är 

outforskat, men ändå hett i media. Efter den första insamlingen av material lästes det igenom 

flera gånger, varpå även ytterligare empiriskt material kunde tilläggas, medan annat förkastas. 

Detta resulterade sedan i en första kodning av materialet, där en samlad bild av 

näthatsdiskursen kunde identifieras och tre sociala mönster framkom. Utifrån dessa mönster 

gick jag djupare in i varje text för att plocka ut illustrerande empiriutdrag från ungdomarnas 

berättelser och mediatexternas framställningar, vilket visade representationer av näthat. Här 

framkom även mönster i empiriutdragen och underrubriker identifierades. Nästa steg skedde 

genom att grundligt läsa igenom min konstruerade analys av näthat, vilken ytterligare 

fördjupades. Därefter urskiljdes retoriska resurser utifrån en ytterligare ingående läsning av de 

separata empiritutdragen. Tolkningsrepertoarer identifierades, vilket visade hur språket 

åstadkommer något, och att näthat framställs så som något. De retoriska resurserna lyfter fram 

hur fenomenet näthat legitimeras i berättelserna. Som ett sista steg i analysen lyftes 

forskningen in och även internets betydelse, detta för att klargöra samproduktionen av synen 

på näthat som socialt problem. 
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Resultat 

I denna del av studien presenteras analysen av det empiriska materialet. Genom att lyfta fram 

empiriutdrag illustreras dels medias framställning, dels ungdomars beskrivningar, av 

fenomenet näthat. Dessa sociala aktörer samproducerar synen på näthat som socialt problem 

tillsammans med forskningen, som här lyfts in som en tredje social aktör. Genom att 

analysera vilka retoriska resurser som används för att göra anspråk på fakta, kan även 

legitimeringen av näthat som fenomen lyftas fram. De rubriker som följer – Förskjutningen 

från elaka troll till näthat – och pendlingen däremellan; Internetklimat – en fara för livet?; 

och Ansvaret bärs av…? – representerar sociala mönster vilka jag har identifierat utifrån den 

samlade bilden kring näthatsdiskursen i det empiriska materialet.  

Förskjutningen från elaka troll till näthat – och pendlingen däremellan 

Det första sociala mönstret som framkom ur det empiriska materialet var att det skett en 

övergång från att tala om personer som sitter bakom en datorskärm och hatar, såsom mystiska 

och abstrakta troll, till en diskussion om ett utbrett hat som florerar på internet. Trots att 

förskjutningen visar tendensen att gå från det första till det andra sker ändå en pendling fram 

och tillbaka. Detta kan tyda på en osäkerhet och ett svårdefinierat social problem. För att 

illustrera detta sociala mönster kommer empiriutdrag att presenteras uppdelat i underrubriker. 

Upptäkten av ett internetväsen 

Under denna rubrik kommer ett mönster att presenteras som visar en start på en intertextuell 

kedja – mediadebatten kring fenomenet näthat, där en första identifikation av näthatet utläses. 

Anonyma personer som sitter och hatar bakom en datorskärm kan upplevas mystiska väsen.  

I en artikel från 2008 i Aftonbladet med rubriken ”Det nya hatet”, skrivs om att ett nytt hat har 

framkommit vilket är ständigt närvarande. 

Plågoandarna kan inte bara ta dig på rasten […] De kan nå dig på nätet också […] De 

kan skriva sms. (Aftonblandet 2008) 

Empiriutdraget visar en retorik där tidningsartikeln kategoriserar ”plågoandarna” såsom ett 

internetväsen, vilket förmedlar ett nytt sorts hat, såsom artikelrubriken tituleras. Detta nya hat 

är mystiskt och abstrakt. Ordvalen ”plågoandarna” och ”de” ger legitimitet till en version 

kring näthat som ett socialt problem med internetväsen, varpå den mediala framställningen 

drar i tolkningsrepertoaren att anonyma internetväsen ligger bakom hatet på internet. Här 

finns implicita intertextuella relationer med vad som står skrivet i forskning att förövaren 

tillskrivs en roll, med bristande personlighet eller psykiska problem (Thornberg & Knutsen 

2011). Det finns även forskning som framför anonymiteten hos förövarna som specifikt för 

mobbning på nätet (Mishna et al. 2009). Forskningen drar således också i 

tolkningsrepertoaren om anonyma internetväsen. Media som social aktör ger härmed riktning 

åt samproduktionen av en syn på näthat som socialt problem, där framställningen startar en 

intertextuell kedja. Kedjan influeras av forskning som är en social praktik med 

tolkningsföreträde utifrån mobbningsdiskursen, och som därmed även är en stark aktör i 

samproduktionen av en version av näthat. Medias framställning av näthat följer således till 

viss del forskningens befintliga upptrampade stigar om mobbning. Empiriutdraget använder 

pronomen ”dig” för att direkt rikta sig till läsaren och därmed dramatisera och förmedla ett 

hot, där uttrycken ”ta dig på rasten” och ”nå dig på nätet” målar upp ett igenkännande hos en 

utsatt läsare. Detta medför en trovärdighet i framställningen, att det är något som sker på 

internet.   
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I en aftonbladet-artikel från 2010 ”Nätet har blivit en kanal för ilska”, framförs att 

kommentarsfunktioner på olika internet-platser medför att oseriösa inlägg görs. I artikeln 

citeras psykologen och psykoterapeuten Madeleine Gauffin Rahme. 

Hon säger att nätet kan vara en kanal för undertryckta aggressioner. – Vissa människor 

har en inneboende ilska, som inte syns utanpå. De vill kränka och göra illa. Nätet blir en 

låtsastillvaro där de kan få utlopp för de här känslorna, säger hon. (Jeppsson 2010) 

I empiriutdraget riktas fokus på internet. Här erkänns internet som en diskursiv praktik och en 

del av samproduktionen av synen på näthat som socialt problem. Det är internet som 

möjliggör känslouttryck av hat, internet ses således som ett budskap enligt McLuhans 

(1964/1999) teori, där näthat påverkar individers sociala liv. Trots detta används 

tolkningsrepertoaren att internet inte är på riktigt, det benämns som ”kanal för undertryckta 

aggressioner” eller en ”låtsastillvaro”. Inställningen till internet är således splittrad. Här 

används även tolkningsrepertoaren om näthatande anonyma internetväsen, där vissa individer 

i empiriutdraget detaljerat beskrivs med orden ”inneboende ilska, som inte syns utanpå” som 

syftar till anonymiteten och ”vill kränka och göra illa” anspelar på abstrakta personer som 

hatar, såsom mystiska väsen. I tidningsartikeln legitimeras versionen av fenomenet näthat 

genom att använda citering från en kategoriskt berättigad expert. Empiriutdragets retorik 

dramatiserar framställningen och förmedlar att internet är en plats för att få utlopp för ilska. 

Experten används som retorisk resurs för att skapa trovärdighet i den mediala framställningen, 

då denna skapar tilltro såsom en kategori med lämplig kunskap. I den intertextuella kedjan ger 

denna mediala framställning ytterligare riktning, där de anonyma förövarna visar sin ilska på 

internet. Samproduktionen av synen på näthat följer den intertextuella kedjan med element 

från forskningen där nätmobbning förklaras med anonymiteten (Mark och Ratliffe 2011), 

samt de psykologiska roller förövarna tillskrivs (Thornberg och Knutsen 2011). 

Empiriutdraget illustrerar att media som social praktik är en stark aktör som satt kursen 

utifrån de alternativa vägarna som forskningen medger. 

Internetväsena var troll – vilka kan krossas 

Rubriken representerar ett mönster om mediala framställningar av fenomenet näthat, som 

handlar om hantering av de upptäckta internetväsena som troll. Under 2011 och 2012 skrevs i 

media om dessa internettroll, där deras vara eller icke-vara diskuteras (Josefsson, Cato &  

Viksten 2011). Media som social aktör stod inför ett vägskäl i denna intertextuella kedja. 

Följande empiriutdrag kommer från en artikel i Svenska Dagbladet, och visar att nättroll har 

kommit att bli identifierade med vissa specifika egenskaper. 

Nät-trollen, personerna som skriver aggressiva inlägg i kommentarsfälten på bloggar och 

tidningssajter, har åter kommit ut i solen. […] Näthatarna är de nya skurkarna, 

konstaterar bloggaren ”Evil bunny” […] ”Känner för att slentrianmässigt näthata 

någon. Förslag på måltavla?” skriver Markus Pettersson […] i ett av oräkneliga ironiska 

inlägg på Twitter. (Brandel 2011) 

I tidningsartikeln används orden ”näthatarna är de nya skurkarna”, trollen har kommit ut i 

solen och identifierats som näthatare, vilket drar i en tolkningsrepertoar om osynliga 

näthatare. I denna framställning finns intertextuella drag från forskningen med, där resultat 

har visat att internet medför en lätthet att kränka när interaktion inte sker öga mot öga och 

personernas ansikten är dolda (Mishna et al. 2009). I utdraget citeras dels en bloggare som 

vittnar, samt en person som ägnar sig åt näthat. Dessa personer tillskrivs kategoriskt 

berättigande såsom vittne och förövare, vilket ger legitimitet åt framställningen av näthat. 

Artikeln använder således dessa retoriska resurser för att skapa dramaturgi i berättelsen och 

citaten skapar trovärdighet om något upplevt. Media styr den intertextuella kedjan mot ett 
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samproducerat socialt problem, dvs. en version av näthatet. Detta sker då intertextuella 

relationer till forskningen finns i de sociala förklaringar till näthatarrollen som blir beroende 

av sociala processer (Thornberg 2011), och där trollet såsom anonymt internetväsen fråntas 

förövanderollen. Förklaringar till mobbning på forskningsfältet har gått från anonymitet till 

osynlighet (Friends & Norton 2013). 

Hanteringen av elaka troll i förhållande till näthat började problematiseras, vilket följande 

empiriutdrag från en tidningsartikel i Svenska Dagbladet medger: 

En diskussionstråd kan drunkna i elakheter, men förstås också ta en ny vändning av 

sakliga argument och en lagom dos nätkärlek, menar mediestrategen Brit Stakston. Troll 

spricker som bekant i solen. (Treijs 2012) 

Empiriutdraget dramatiserar framställningen av näthat genom att citera experten som en 

retorisk resurs. I denna framställning görs en kategorisering av näthat efter motsatta 

egenskaper, att ”nätkärlek” är en brist på internet som skapar näthat. Med ordvalen ”drunkna i 

elakheter”, ”hanteras med sakliga argument” och ”lagom dos nätkärlek” används således en 

tolkningsrepertoar att näthat tolkas utifrån en internetjargong. Framställningen drar ändå i 

tolkningsrepertoaren om hatande anonyma internetväsen med orden ”elakheter” och ”troll”. 

Internet som diskursiv praktik i sammanhanget blir en bro som möjliggör att lösa problemet 

näthat. Internet framställs således som McLuhan (1964/1999) framhåller som en del i 

näthatsproblemet, att genom att byta ut dess innehåll av hat till kärlek så är lösningen nådd. 

År 2013 lever fortfarande tron på trollen kvar trots att mystiken kring dem har luckrats upp. 

Men den mediala debatten har börjat ta nya vägar. Att fokus på att komma åt trollen ”[…] 

distraherar från den riktiga frågan: hur får man dem att sluta?” (Jarminder 2013a) eller att 

näthatet började ses som en skapad kultur ”[…] medierna agerat undfallande mot nättrollen – 

och inte bara det, utan till och med bidragit till att skapa hat- och hotkulturen.” (Ottosson 

2013). ”Internet är en spegel av vår värld […] Att få mycket uppmärksamhet är mumma för 

troll. Men kanske måste man först mata dem för att få dem att spricka.” (Jarminder, 2013b). 

Dessa infällda empiriutdrag visar på hur mediala framställningar kommit att övergå till 

diskussioner om näthat. 

De framlockade trollen skapade en orkan av hat, som blåste upp debatten kring 

näthat 

Under denna rubrik kommer empiriutdrag att få illustrera sociala mönster kring hur trollen 

ersatts av ett näthat. Nedan visas hur trollen mer och mer överges och där det i media 

framställs att näthat dels blivit ett okontrollerat utbrett hat på internet, dels är ett specifikt 

fenomen. 

Nedan följer ett empirutdrag, om hatets utbredning på nätet, hämtat från en artikel i Svenska 

Dagblandet. 

Vi vet sedan tidigare att det inte tar många sekunder för en anonym hatstorm att svepa 

över nätet och dra med sig allt och alla som kommer i dess väg. Och att inga ord är för 

fula för nätet. (Hansen 2013) 

Detta empiriutdrag medger att näthatet har, likt en storm, dragit över internet, vilket pekar mot 

något generellt. Här frångås en tolkning av näthat, om troll som då och då dyker upp. Näthatet 

är något som drabbar alla, och inga gränser finns. Genom att retoriskt skapa ett vi med läsaren 

och generellt relatera till en allmän vetskap görs faktaanspråk för att skapa en övertygande 

version av näthat. Framställningen använder en dramaturgi för att måla upp ett igenkännande 

och där metaforen storm förmedlar något okontrollerbart, som ingen kan bära ansvaret för. 

Tidningsartikeln använder uttrycken ”tar inte många sekunder”, hatstorm” och ”svepa över 
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internet”, vilket drar i tolkningsrepertoaren att näthat är ett utbrett och ohanterligt hat. I 

artikeln gör ordvalen ”inga ord är för fula för nätet”, där tolkningsrepertoaren om 

internetjargongen dras i. Här medges en version av näthat som en jargong på internet. Detta 

medför ett perspektiv på internet utifrån dess innehåll, där det inte ses som det budskap 

McLuhan (1964/1999) vill lyfta fram, och individernas internetagerande blir därmed 

oreflekterat utifrån deras osjälvständighet. Att se näthat som ett innehåll på internet, en 

jargong, grundas således i individernas oreflekterade internethandlingar. 

I tidningen Journalisten beskrivs hat och hot på nätet mot Aftonbladets Åsa Linderborg som 

”hatkampanjen mot henne” (Lundquist 2013). Orden hatstorm och hatkampanj ger dramaturgi 

som åt berättandet, det målar upp en bild för läsaren att känna igen. I Mariestads-Tidning står 

det i en krönika om näthatets utbredning ” Näthatet ökar. Det har blivit en etablerad sanning.” 

(Funcke 2013). Det ökande hatet på internet, är något som inte går att komma ifrån då det 

talas om att det är en fastslagen sanning. Näthatet utmålas här som något som fått generell 

spridning. Här kan en samproduktion urskiljas genom en intertextuell dialog mellan forskning 

och media. Forskningen kring frekventare internetanvändning och en större internettillgång 

ökar deltagandet i nätmobbning (Walrave & Heirman 2011), vilket medger att näthat kommer 

ur en omfattande användning av internet.  

Att hatet på internet har kommit att bli utbrett, framställer följande empiriutdrag från en 

artikel i Nya Wermlands-Tidningen. Artikeln är skriven utifrån en intervju med en 

psykiatriker och författare, angående näthatsdebatten. 

Det är ett problem, för när man devalverar begreppet ”kränkning” och dömer ut 

skadestånd för lindriga saker, då delvalverar man samtidigt verkliga kränkningar som 

tortyr och våldtäkt. (Formgren 2013) 

Psykiatrikern, som citeras i artikeln, används som expert vilken är kategoriskt berättigad att 

uttala sig om problematiken. Empiriutdraget framställer underförstått att näthat är något 

generellt, det är lindriga saker i motsats till verkliga kränkningar. Användandet av orden 

”tortyr” och ”våldtäkt” ger dramaturgi, och motstridiga påståenden fråntas trovärdighet i 

användning av begreppet kränkning. Att använda dessa nämnda grova ord medför även en syn 

på internet som drar i tolkningsrepertoaren att internet inte är på riktigt, det utgör inte fysiska 

övergrepp. Att använda orden ”lindriga saker” och ”verkliga kränkningar” görs utifrån 

tolkningsrepertoaren om internetjargongen, att näthat är något lindrigt skiljt från verkliga 

kränkningar. Expertens uttalande förmedlar att näthat är ett innehåll på internet, vilket enligt 

McLuhan (1964/1999) innebär att individernas distanseras från sitt internetagerande. I 

empiriutdraget finns implicita intertextuella relationer till forskningen, där olika definitioner 

kring utsatthet och mobbning online och offline inte är enhetlig (Solberg et al. 2007; Friends 

& Norton 2013; Brolin Låftman et al 2013). Empiriutdraget framställer att det är själva 

definitionen av näthat som en kränkning som medför en problematisk näthatsdebatt.  

Näthat - ett riktat hat? 

Under denna rubrik följer empiriutdrag från bloggar som skrivits av ungdomar, som avser att 

illustrera att det finns en ambivalens kring användningen av begreppet näthat. 

En ung tjej skriver att hon själv varit utsatt och att hon även kan vittna om att andra är det, 

hon skriver även om att hon mår dåligt om hon tänker på vad som skrivits om henne: 

Men det krävs inte mycket för att konstatera att dem psykstörda idioterna som utsätter 

sina medmänniksor för näthat är grymt svaga individer som inte vet vart dem har sig 

själva, vänder kappan efter vinden, tror att dem på något sätt är någonting för dem är 

elaka mot någon igenom datan. Men det som är de sjukaste är så klart att dem här 
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människorna inte vågar stå för det dem skriver såklart, det är därför dem inte tar de 

FACE2FACE, men det är ju ofta så att när man konfronterar någon och undrar varför 

idioten har skrivit att men är fet, ful, meningslös med mera så blir den människan grymt 

feg, vågar inte stå för de och lipar och försöker visa sig oskyldig. (lillaelinpelin 2013) 

Tjejen tillskriver sig ett kategoriskt berättigande som både utsatt och vittne. Detta 

empiriutdrag visar på en detaljrikedom, där hon målar upp en dramaturgisk beskrivning om de 

som utsätter andra för elaka kommentarer. Detta skapar tilltro till hennes berättelse att detta 

faktiskt har ägt rum. De som näthatar kategoriseras som idioter, vilket syftar till att förminska 

dessa individer. Tjejen förmedlar även indirekt att hon vet vilka att näthatarna är, att de inte är 

dolda troll i skogen, de är personer som är medmänniskor med andra. Här dras istället i 

tolkningsrepertoaren om osynliga näthatare, då tjejen använder uttrycket ”inte tar det 

face2face”. Denna beskrivning förmedlar således näthat som socialt problem, och blir en del i 

den samproduktion som media som den starkaste sociala aktören driver på, via en implicit 

dialog med forskningen där förklaringar angående förövande och utsatthet går från 

psykologiska till sociala (Thornberg 2011).  

En ung-vuxen tjej bevittnar hur hon upplevt ett eskalerat näthat, och hon skriver att hon 

nätmobbats under många år, vilket bara blivit värre.  

Det jag fick höra direkt va " Fy fan vad ful du är " , " Jävla häxa, kolla håret asså" "Gå 

och begrav dig för ingen vill se dig eller dina bilder så äckligt" m.m. Stängde ner min 

blogg och startade upp på en annan bloggportal och så höll det på tills förra året då jag 

var 25år. Men det blev bara grövre och grövre nätmobbning. (NicholeLager 2013) 

Tjejen förhandlar och tillskriver sig kategoriskt berättigande som nätmobbad, vilket skapar 

övertygelse i hennes version av fenomenet näthat. Att hon som kategoriserar sig själv som 

utsatt skapar trovärdighet i beskrivningen, att den ses som självupplevd och legitim. Tjejen 

använder detaljerade beskrivningar vilka hon retorisk framställer som citat. Hennes 

beskrivning förmedlar näthat som riktat hat av osynliga näthatare. 

Det utbredda näthatet har fått fäste 

Under denna rubrik presenteras ungdomars beskrivningar kring näthatet som något utbrett, 

allmänt och etablerat, vilket följande empiriutdrag illustrerar. 

En tjej som i och för sig skriver att hon blivit utsatt för näthat, men som anser sig kunna 

hantera det, vittnar om ett näthat som råder på internet. 

Skriver du något om typ ett band, en artist/kändis, eller någon man känner, då äre klar 

fan att du får svar på tal lixom, […] Så det är ett klart fall i att du kommer få nät hat 

lixom.. Men att ge näthat i allmänhet lixom, skriva till någon att denna personen är en 

"hora" eller att dom önskar att perosnen i fråga blir "våldtagen" är helt sinnesrubbat, 

man skriver inte så till folk. (Izzes 2013) 

Tjejens berättelse ses som rimlig och självupplevd i och med de detaljer som ges kring näthat, 

som beskrivs med orden ”hora” och ”våldtagen”. Tjejen använder orden ”du” och ”folk”, 

vilka är retoriska resurser som syftar till generella påståenden. Det som beskrivningen medför 

är att näthat finns och till viss del måste accepteras om det är riktat mot någons åsikter. Detta 

tyder på en distinktion mellan ett riktat hat och näthat. Detta illustrerar således att bloggaren i 

empiriutdraget använder tolkningsrepertoaren om internetjargongen. Här blir det som tjejen 

förmedlar i sin beskrivning en del i den intertextuella kedja som den mediala framställningen 

pekar ut längs forskningens upptrampade stigar (Friends & Norton 2013), att näthat inte har 

en självklar definition. 
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Föregående empiriutdrag tyder på att definitionen av begreppet näthat är osäker, vilket även 

följande empiriutdrag pekar på. En 13 årig tjej vittnar om näthatets och nätmobbningens 

utbredning, om hur vanligt det idag har kommit att bli. 

Nätmoddning / Näthat.. Är så oerhört vanligt nu, vissa blir utsatta varje dag, skolan, 

internet, sms eller vad som helst. Vissa blir inte alls utsatta, men alla blir det nästan 

någon gång. […] Om man ens råkar tappa en bokstav i ett ord så klagar folk på det, & då 

är man ett " sär". (kkajsahlindh 2013) 

Citatet vittnar om att näthat är ett fenomen som har kommit att bli vanligt för oss nu, och att 

det är vem som helst som kan bli drabbad. Genom ordvalen ”oerhört vanligt”, ”utsatta varje 

dag” och ”alla blir det nästan någon gång”, används tolkningsrepertoaren kring ett utbrett och 

ohanterligt hat i beskrivningen. Tjejen använder ord som ”alla”, ”man” och ”folk” vilket 

hänvisar till näthatsfenomenets generella aspekter. Detta empiriutdrag visar att näthatet har 

fått fäste, vilket kan tyda på att trollen har blivit fler och fler, eller att dessa har försvunnit och 

ersatts med näthat. Detta i sin tur kan tyda på att ungdomars beskrivningar är en del av 

samproduktionen av synen på näthat som socialt problem. Element som blogginlägget bidrar 

med i den intertextuella kedjan är att näthat och nätmobbning flyter samman, vilket visar en 

implicit intertextuell relation med de skilda siffror som forskningen framför. Friends 

nätrapport 2013 påvisar att betydligt fler utsätts för kränkningar på nätet jämfört med att bli 

nätmobbad utifrån kriterier om upprepad och frekvent utsatthet (Friends & Norton 2013). 

Internetklimat – en fara för livet? 

Det andra sociala mönstret, som jag identifierat efter den samlade bilden av näthatsdiskursen, 

är att på internet finns en kultur som framställs som farlig eller riskfylld. För att illustrera 

detta mönster lyfter jag fram fem underrubriker, vilka kommer att ge en representation av det 

empiriska materialet,  och som visar vad det enskilda empiriutdraget framställer. 

En riskfylld (ungdoms)kultur 

I medias framställning av näthat visas sociala mönster kring att internetklimatet handlar om 

något riskfyllt för ungdomar. Att internet medför ett farligt klimat, att de ungdomar som vistas 

där blir en del av en kultur fylld av risker 

I en artikel i Norran problematiseras hur ett socialt medium som Facebook tillåter i detta fall 

såsom uttrycks ”sexistiskt näthat” hos dagens ungdomar. 

Här kommer föräldrar, omgivning och skola in i bilden. Som gammal fritidsledare minns 

jag hur envist ungdomar sökte gränser, och behövde gränser när de gjorde fel. Nätet är 

som en fritidsgård utan vuxennärvaro. (Madon 2013) 

Författaren vittnar själv här om hur kategorin ungdomar fungerar och tillskriver sig ett 

kategoriskt berättigande via det tidigare yrket som fritidsledare. På detta sätt dramatiseras 

tidningsartikelns retorik och framställningen ses som en trovärdig och upplevd version av 

näthat. Detta tyder indirekt på att ungdomar som härjar fritt på internet skapar kaos, vilket 

antyder en fara i sig, vilket drar i tolkningsrepertoaren om internetjargongen. I empiriutdraget 

kan en intertextuell dialog med forskningen urskiljas, där dessa två sociala aktörer 

samproducerar en version av näthat som socialt problem. Forskningsresultat har påvisat dels 

ett glapp mellan ungas vilja till stöd och tron på vuxnas förmåga att hjälp vid utsatthet, dels ett 

glapp mellan unga och vuxnas syn på utbredningen av nätkränkningar (Li 2007; Friends & 

Norton 2013). I empiriutdraget stämplas ungdomar indirekt till dessa roller via de sociala 

internetprocesserna, vilket medför ett klimat av näthat, vilket sker i den implicita 

intertextuella dialogen till det forskningen framför om sociala roller som mobbade/mobbare 
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stämplas med (Thornberg 2011). I en intervju gjord med psykiater David Eberhard i Nya 

Wermlands-Tidningen, uttalar sig denne om näthatet, ”Det är internet som uppmuntrar 

indignationskulturen” (Formgren 2013). Denna kultur som han här talar om säger han handlar 

om att det är internet med sin snabbhet som bidrar till att eftertänksamheten som fanns förr 

försvinner. Tolkningsrepertoarerna om internetjargongen används i detta infällda 

empiriutdrag, via uttrycket ”internet som uppmuntrar”. Här förmedlas näthat som ett 

internetproblem, vilket kan förstås utifrån McLuhan (1964/199), att det uppkommit då 

innehållsrika heta internet ska hanteras av en tekniskt utvecklad het ungdomskultur. Näthat 

ses således, med McLuhans ord, som skapat då ungdomar saknar en utvecklad självständighet 

att kunna använda internet som en social förlängning av mänskliga egenskaper. 

Näthatet har skördat offer 

Rubriken presenterar hur det kommande empiriutdraget illusterar att näthat har inneburit att 

en människa har förlorat sitt liv. Här framställer media att fenomenet näthat innebär en 

livsfara speciellt för ungdomar. 

I en krönika i Expressen där faran kring näthat debatterades både utifrån det 

uppmärksammade fallet där en 13-årig flicka tog sitt liv, och från perspektivet där omvänt de 

mobbande blir utsatta. 

Det är livsfarligt att sprida hat på nätet. […]En 13-årig flicka är död och polisen 

misstänker att hon har trakasserats och hotats på nätet. […] Ingen som konfronterats 

med näthat kan tvivla om att det kan vara livsfarligt. (Svensson 2013) 

I empiritutdraget används detaljer om en flickas död och dess samband med näthatet, i denna 

framställning används retoriken så att dramatiseringen skapar rättfärdigande och vilket 

legitimiserar denna beskrivning av näthat. En annan retorisk resurs som syftar till något 

generellt, där ordvalet ”ingen” syftar till att alla som någon gång har stött på näthat kan hålla 

med näthatets livfarlighet, vilket skapar trovärdighet i framställningen såsom något generellt 

påstått. Detta blir såsom ett citat, att många upplevt näthat som en stor fara. Denna krönika 

innehåller order ”polisen misstänker” och därmed dras i tolkningsrepertoarerna att näthat bör 

tolkas utifrån brottslighet. I empiriutdraget framställs uttrycket ”livsfarligt att sprida hat på 

nätet” där tolkningsrepertoaren om ett utbrett och ohanterligt hat används, vilken blir den 

tolkning som media trampat upp stigar efter och som den intertextuella kedjan följer, vilket 

påverkar samproduktionen av synen på näthat. När mediaframställningen framför ett samband 

mellan att människor dör och näthat, följer även intertextuella kedjan denna väg. I 

samproduktionen av synen på det sociala problemet näthat framförs att internet är ett riskfyllt 

projekt. Forskningen framför internet som riskfyllt, att involveras i nätkränkningar eller 

nätmobbning ses som sammankopplat med frekvent internetanvändning och ständig möjlighet 

till internetuppkoppling (Walrave & Heirman 2011). 

Näthat är inte hat på internet 

Internetklimat är, som tidigare framgått, ett genomgående mönster hos flera aktörer. I media 

finns tendenser att även motstridiga mönster visar på en alternativ framställning av näthat, där 

näthatsfenomenet avvisats som ett problem på internet. 

I en debatt-artikel i Expressen, skriven av en nätforskare, avvisas de synsätt om att det ligger 

en fara för livet i internet. Detta görs med anledning av näthatsdebatten och sambandet med 

den 13-åriga flickans självmord. 
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Alla missade huvudproblemet. […] Det är inte ett nätproblem vi har på halsen, det är 

mer värdsligt än så. […] Vi måste lära oss att avdramatisera just nätbiten […] (de 

Kaminski 2013) 

Artikelförfattaren får komma till tals kring problematiken, då Expressen valt att publicera 

debattartikeln, varpå denne tillskrivs ett kategoriskt berättigande. I sin beskrivning använder 

han orden ”alla” och ”vi” vilket lyfter fram näthat som ett generellt problem. Den 

tolkningsrepertoar som framställningen delvis drar i är internetjargongen, ”missade 

huvudproblemet”, ”inte ett nätproblem” och ”mer värdsligt än så” är uttryck som indirekt 

syftar till att näthat är ett socialt problem och inte ett nätproblem. Denna version av näthat, 

medger ett synsätt på internet som budskapet såsom McLuhan (1964/1999) framför, om att 

lära sig hantera internet som en förlängd arm av mänsklig samvaro. På detta vis kan även 

näthat som socialt problem synliggöras. I framställningen blir internet den diskursiva praktik 

som förmedlar näthat. Den intertextuella kedjan använder grunddrag från även denna 

framställning, då en syn på näthat som socialt problem är det som samproduceras, vilket 

avdramatiserar bilden av internet. Här finns intertextuella inslag från mobbningsforskningen 

om att mobbning IRL tenderar att överlappa nätmobbning (Li 2007). 

Internet – ett nödvändigt ont för ungdomar 

I empirin urskiljs mönster om internetklimatets fysiska faror, men som rubriken indikerar 

finns även risker kring det sociala livet. Mönster finns i ungdomars beskrivningar att internet 

är en social nödvändighet, då unga väljer att leva med risken för utsatthet för att inte riskera 

det sociala livet. 

En tjej som både vittnar om näthat och även säger att hon har utsatts för elakheter på internet. 

Hon framför det sociala livet på nätet som ofrånkomligt. 

Tänk vad mycket enklare det hade varit om man slapp alla dessa sociala medier 

egentligen, men det är ju en omöjlighet. (lillaelinpelin 2013) 

Detta empiriutdrag bevittnar om att social medier och internet är en nödvändighet för 

ungdomar. Tjejen uttalar att internet är ett måste för att upprätthålla det sociala livet och att 

sociala medier gör det sociala livet komplicerat. Tjejen vittnar om ett dilemma, den som väljer 

att inte vara en del av social medier utsätter det sociala livet för en fara, samtidigt som att 

uttalandet om att individens liv skulle varit enklare utan sociala medier. Detta förmedlar 

implicit att social medier skadar individer. Här dras i tolkningsrepertoaren om 

internetjargongen på ett indirekt sätt, där uttalandet visar versionen om näthatets existens är 

beroende av sociala mediers existens. Empiriutdraget för en implicit intertextuell dialog med 

forskningen om den frekventa internetanvändningens samband med mobbning (Walrave & 

Heirman 2011), och om att internet ses som en viktig social arena för ungdomar 

(Subrahmanyam & Greenfield 2008). Forskningsresultat framför även oro att bli av med 

tillgången till internet och därmed förlorad tillgång till det sociala livet (Mishna et al. 2009). 

En 16 årig tjej skriver angående att ha sett programmet Uppdrag gransknings, där ungdomar 

fått säga sitt om näthat. Efter att ha tittat på programmet ger flickan sina reflektioner, där hon 

vittnar om att internet har ett klimat, med en delvis elak samtalston även mellan kompisar.  

[…] självklart kan jag sitta och skoj mobba mina kompisar över facebook, men vissa 

gånger går de väl över styr antar jag.. […] det är aldrig så att vi slår ner spicken hela 

vägen med det vi säger.. […] Men för många vuxna på våra facebookar så sitter dom och 

tycker och tänker lite väl högt när det är något dom oftast inte gilar att se när vi sitter 

och pratar […] (Izzes 2013) 
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I beskrivningen kategoriseras fenomenet näthat utifrån dess motsats, att näthat inte är 

”skojmobbning”. Flickan tillskriver sig ett kategoriskt berättigande att uttala sig kring näthat, 

som hon underbygger med att detaljerat beskriva sina erfarenheter av att interagera på 

internet. Hon använder tolkningsrepertoaren om internetjargongen genom ordvalen ”skoj 

mobba”, ”går över styr” och i uttrycket att vuxna inte gillar de ungas jargong när de 

”facebookar”. Det skapar också en dramaturgi och hennes beskrivning uppfattas som 

trovärdig och självupplevd. Att beskrivningen förmedlar att vuxna inte förstår internetjargong 

visar en intertextuell dialog med mediaframställningen om att en riskfylld ungdomskultur 

upprätthåller näthatet, samt med forskningen som visar på att det finns ett saknat förtroende 

för att vuxna skulle kunna förstå en utsatthet (Mark och Ratliffe 2011). 

När risken blir livsfara 

Rubriken representerar att ungdomars beskrivningar av fenomenet näthat medger en 

medvetenhet om risker, vilket bekräftas av händelser då individer kommer till skada. 

Det finns en oro att det som skrivs på internet kan övergå till handlingar även offline, vilket 

tjejen i följande beskriver:  

Men lixom man vet aldrig vem som menar allvar och vem som inte menar allavar, det 

finns dom som bara sitter och säger saker och sen finns det dom som mer eller mindre 

menar blodigt allvar (Izzes 2013) 

Användandet av ”man” tyder på en generell livsfara, samt att oron förstärks genom att 

metaforiskt använda orden ”blodigt allvar”. Detta skapar en dramaturgi i beskrivningen vilket 

medför att tjejen ses som trovärdigt vittne till näthat. I empiriutdraget kan en intertextuell 

relation till forskningen urskiljas, där forskningsresultat påvisar en oro hos ungdomar att bli 

kränkta eller mobbade på internet (Friends & Norton 2013).  

En annan ung-vuxen tjej tar upp något hon varit med om för några år sedan. Detta gör hon 

som reaktion till uppdrag gransknings reportage om näthat. 

Jag har själv för några år sedan fått grova hot. Några hot jag inte tog på allvar då. 

Förutom ett speciellt hot. […] Han fick tag på mitt nummer och ringde mig varje dag. 

Kunde säga massa saker. Kommentera i min blogg att jag skulle dö, vilken hora jag var. 

[…] värst var när han ringde och skrek att han skulle mörda mig på jobbet. Jag var då 

bara en äcklig svensk fitta som skulle dö. Jag hade tur. Jag behövde bara anmäla honom 

så sluta han. (Vanessalicious 2013) 

I sin beskrivning kategoriserar hon sig som utsatt med orden ”fått grova hot”. Hon 

underbygger sin kategorisering genom att detaljrikt beskriva ett specifikt hot mot henne. 

Hennes berättande vittnar förutom om en egen utsatthet också om att fenomenet näthat 

legitimeras som ett socialt problem. Hon förmedlar genom ordvalen ”jag hade tur” och ” 

behövde bara anmäla honom” att näthatet är något farligt och olagligt, där hon drar i 

tolkningsrepertoaren om brottslighet. Hon förmedlar genom ordet ”tur” i beskrivningen, att 

anmälningen i hennes fall är ett lyckat undantag. 

En annan ung-vuxen tjej skriver om näthat, utifrån att hon skriver att hon är nätmobbad då 

hon är bloggare, vilket för hennes del alltsedan hon var 16 år har inneburit en fara för livet. 

Jag har blivit nätmobbad sen jag var 16år och startade min första blogg […]På ett forum 

som idag finns skriver hundratals människor och sitter där och kommenterar om mig och 

mitt utseende. […] Försökt och ta mitt liv 3ggr pga nätmobbningen . Skurit mig i 

armarna för att lätta ångesten och för jag tyckte jag förtjänade så ful som alla tycker jag 

är. (NicholeLager 2013) 
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Tjejen har mått så dåligt av allt som kommenterats om henne så till den grad att det inneburit 

livsfara för henne. Genom en detaljerad beskrivning kring tidslängd, vad som skrivits och hur 

stora mängder kommentarer, blir det skrivna trovärdigt. Denna dramaturgiska beskrivning kan 

även tyda på en nödvändighet för att hon ska ses som rättfärdigad att yttra sig, då bloggen är 

den främsta platsen för hennes utsatthet.  

En 16 årig tjej vittnar om näthat, och bekräftar den fara för livet detta kan medföra. 

Dom tror verkligen inte att det är seriöst. Många har begått självmord pga. hot-

meddelanden osv. (Zahraas 2013) 

Tjejens uttalande berättigas som legitimt då hon använder retoriska resurser i form av att 

referera till det generella att många som lever med denna fara och att många faktiskt väljer att 

avsluta sina liv. Här drar tjejen i tolkningsrepertoaren om internetjargonen, då hon skriver om 

att den som skriver hotmeddelanden inte förstår allvaret för mottagaren. 

Ansvaret bärs av…? 

Det tredje sociala mönstret som framkom ur det empiriska materialet, visade på en spretighet, 

men där det centrala var behovet att få lägga skulden till näthat på någon, några eller något. 

Detta mönster kommer att presenteras nedan i åtta rubriker vilka genom empiriutdrag visar på 

ambivalensen i både den mediala framställning och ungdomars beskrivningar om 

skuldbeläggandet för fenomenet näthat. Trots att den sociala praktiken media har startat och 

givit riktning i näthatsdebatten finns spetigheten, varpå forskningen blir en viktig social aktör 

för att visa vägen i den intertextuella kedjan, mot samproduktionen av synen på näthat som 

socialt problem. Spretigheten kan ha att göra med att näthatet ses som ett nytt socialt problem, 

som samproduceras under inflytande av flera olika sociala aktörer.  

Att lagstifta om ansvar 

I det empiriska materialet visades motstridiga mönster kring, dels att utöka eller skärpa den 

befintliga lagstiftningen, dels att de befintliga lagarna är tillräckliga, men att tillämpningen av 

dessa bör bli bättre. Rubriken representerar spretigheten i den mediala framställningen 

angående lagars ansvar till näthat, vilket illustreras i följande två empiriutdrag.  

Svenska dagbladet skriver en artikel där ansvar läggs på den befintliga lagstiftningen. 

Risken att åka fast för att ha hotat eller kränkt någon på nätet är väldigt liten, och det kan 

påverka hur vi ser på brotten, tror Mårten Schultz, professor i civilrätt. (Thurfjell 2013) 

Dramaturgin i denna artikel bygger på att enbart låta en part uttala sig, experten med 

tillskrivet kategoriskt berättigande, vilket framställer versionen av näthat som något som får 

existera då lagarna inte räcker till. I empiriutdraget används tolkningsrepertoaren där näthat 

tolkas utifrån brottsligheten, vilket lyfts fram med orden ”åka fast” och ”brotten” där näthat 

framställs som ett brott. I utdraget urskiljs en indirekt intertextuell dialog med forskningen, 

där unga upplever en oförståelse om utsatthet hos föräldrar och lärares samt tendenser att viss 

utsatthet ses mellan fingrarna, samt att vuxna inte kan hjälpa de utsatta unga (Thornberg 2011; 

Li 2007). Den intertextuella kedjan framhåller således att bristande restriktioner konstruerar 

utsatthet, och att näthat accepteras med för snäva lagar.  

I tidningen Norran ges en annan bild av näthat i förhållandet till lagarna. 

Och det är förstås skillnad på att ha usel humor i allmänhet, och på att rikta påhopp, 

eller i värsta fall hot, mot en person. […] Fler lagar behövs inte […] Som vi har sett 

tidigare har näthoten varit något polisen ofta har ryckt på axlarna åt. (Madon 2013) 
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Empiriutdraget antyder att lagarna finns men att tillämpningen är bristfällig, varpå ansvaret 

läggs på polisen. Här dras också i tolkningsrepertoaren om brottsligheten, genom att placera 

näthatet på olika nivåer, vilket uttrycks genom att skilja ”usel humor” från att ”rikta påhopp” 

eller ”hot”. Dessa ord används även som retoriska resurser där framställningen genom sin 

detaljrikedom uppfattas som trovärdig. I empiriutdraget uttrycks att ”polisen ofta har ryckt på 

axlarna” vilket visar att tolkningsrepertoaren att internet inte är på riktigt. Vilket även visar på 

samproduktionen av synen på näthat som ett socialt problem, utifrån att den intertextuella 

kedjan hämtar element från mediaframställningen om att näthot inte tas på allvar, och från 

forskning som visar att ”mindre allvarliga” mobbningsaktiviteter ignoreras och att vuxnas 

åsikter om att undvika internetsidor vid utsatthet (Thornberg 2011; Friends & Norton 2013). 

Individens ansvar 

I den mediala framställningen av fenomenet näthat urskiljs mönster där ansvaret antingen 

läggs hos utsatta eller förövande individer. Nedan följer två empiriutdrag som illustrerar detta. 

I en artikel där psykiatern David Eberhard blir intervjuad runt problemet att kränkningar inte 

försvinner med hjälp av lagstiftning, uttrycker denne indirekt att skulden ligger hos de utsatta. 

Skit i att läsa dumma grejor! […] Fördelen med internet är ju att man kan stänga av, 

man kan blockera personer. […] Det gäller att särskilja allvarliga brott från dumheter. 

[…] Att människor säger sårande dumheter måste däremot vara individernas ansvar, 

staten kan inte fixa allt åt oss. (Formgren 2013) 

I artikeln används experten som kategoriskt berättigad för att framställa en trovärdig version 

av näthat. Här förmedlas näthat så som ”dumheter” genom att dra i tolkningsrepertoaren om 

internetjargongen. Att ansvaret ska ligga på individen övertygas genom att retoriskt använda 

”oss” som något generellt påstått. Empiriutdraget visar även att tolkningsrepertoaren om att 

internet inte är på riktigt används, där uttalandet om ”kan stänga av” och ”blockera personer” 

tyder på att näthat tillhör internetvärlden skild från verkligheten. Internet ses utifrån sitt 

innehåll så som McLuhan (1964/1999) framhåller, vilket medför att näthat inte ses som ett 

verkligt socialt problem. I framställningen ställs näthat i jämförelse med dess motsats 

”allvarliga brott”, vilket ger dramaturgi i beskrivningen och fenomenet legitimeras som 

”sårande dumheter”.  

I Skånska Dagbladet problematiseras att för lite fokus riktas mot förövarna av näthat.  

Ganska lite utrymme har dock ägnats åt alla dem som döljer sig bakom de olika inläggen 

på HM:s Facebooksida. Själv kan jag inte släppa tanken på dem. Det finns alltså 

tusentals killar i det här landet som på ett ögonblick kan tända på alla cylindrar […] 

(Hansen 2013) 

I empiriutdraget kategoriserar journalisten sig som vittne till näthat genom uttrycket ”själv 

kan jag inte”. Framställningen är detaljerad och skapar således övertygelse om att ansvaret för 

näthat ska ligga på förövaren. Här finns intertextuella förbindelser med forskningskunskaper 

om mobbning, där förövaren tillskrivs en viss psykologisk roll (Thornberg & Knutsen 2011), 

vilket visas i uttrycket ”som på ett ögonblick kan tända på alla cylindrar”. Detta visas då 

empiriutdraget drar i tolkningsrepertoaren om den osynliga näthataren via uttrycket ”döljer sig 

bakom de olika inläggen”. Ordval ”tusentals killar” och ”på ett ögonblick” förmedlar att 

näthat är utbrett och ohanterligt, vilket även kan ses vara en tolkningsrepertoar om näthat. 
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Medias ansvar 

Här nedan kommer medias ansvar att illustrera, vilket framställer den mediala näthatsdebatten 

på både gott och ont. 

I en artikel från TT Spektra framställdes att näthatet har ökat då det skrivs mycket om 

fenomenet i media. I följande empiriutdrag citeras Elza Dunkels, specialist på ungas nätvanor. 

Det är bara så att ljuset har riktats mot hatet. […] Men like-kulturen får inte samma typ 

av uppmärksamhet, säger Elza Dunkels och framhåller att ingen skriver en bok om hur 

peppade och glada folk blir av sociala medier. (Josefsson 2013) 

Expertens ses som kategoriskt berättigad att yttra sig om problematiken, vilket gör 

framställningen retoriskt övertygande. I artikeln används ordet ”hatet” som motsats till ”like-

kulturen” vilket drar i tolkningsrepertoaren om internetjargongen. Empiriutdraget framställer 

näthat som konstruerat av mediakontextens bristande förmedling av kärlek, med yttrandet om 

att mediadebatten inte framhåller att människor blir ”peppade” och ”glada” av sociala medier 

I en artikel i Journalisten berättar Åsa Linderborg, då hon under flera år råddes till tystnad om 

näthat och näthot, men att hon till slut gjorde valet att skriva om sin utsatthet i media. 

Helt fel, konstaterar hon […] Min text blev som en stor varningstriangel; jag har skydd, 

jag är redan ett ärende hos polisen. Det har lugnat ner sig efter den. För mig var det en 

bekräftelse om att vi ska sluta tiga om hatet. (Lundquist 2013) 

Empiriutdraget visar på dramatik i framställningen av näthat genom att citera den utsatta 

kvinnan, och härmed legitimers fenomenet näthat som något som inte bör existera i det dolda. 

Framställningen är en del i den intertextuella kedjan, med element från forskningen om viljan 

från unga att ha stöd vid utsatthet. Här dras i tolkningsrepertoaren om att näthat ska tolkas 

som brottsligt, vilket uttrycket ”ett ärende hos polisen” visar.  

Vuxenansvaret 

Ett mönster som inte återkom så ofta i media var det ansvar vuxna har för näthatet. 

I en artikel i Svenska Dagbladet uttalar sig Elza Dunkels angående ansvaret kring näthat. 

Prata med era barn. Många forskare märker när de pratar med barnen att det inte är så 

att de ställer upp för forskningen, utan snarare att de inte vill sluta prata om det som 

hänt, säger Elza Dunkel. (Gavelin 2013) 

Tidningsartikeln gör faktaanspråk genom att retoriskt använda expertens uttalande. I 

empiriutdraget uttrycks att ”många forskare märker”, vilket medför att forskarna förutom att 

utgöra experter, även ses som vittnen i artikeln. Att forskarna vittnar om att unga vill prata om 

utsatthet, förmedlar att ansvar för näthat ligger hos vuxenvärlden. Forskningen bidrar med 

kunskap till den intertextuella kedjan, om att många unga önskar ett stöd från vuxna (Friends 

& Norton 2013). Empiriutdraget är även ett exempel på, utifrån McLuhans (1964/1999) teori, 

hur internet är en förlängd arm i ungas sociala liv, men där ungdomen som en het generation 

saknar självständigheten att hantera detta heta medium. I tidningsartikeln uppmanas vuxna att 

”prata med era barn”, vilket kan jämföras med att för att erhålla förståelse om näthat som ett 

socialt problem som finns på internet, bör den svala vuxen generationen bidra med ett utifrån 

perspektiv. Unga bör lära sig att hantera internet som en förlängd arm av social samvaro. 

Vuxna kan lära unga att självständigt reflektera över internetagerandet.  
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Ett ansvar i att inte ta åt sig 

Under denna rubrik framställs en viss inställning som visades finnas bland ungdomar. Deras 

beskrivningar förmedlade att internet hade ett visst klimat, att internet bara är just internet och 

där individen som ger sig ut på internet även får tåla jargongen. 

I en forumtråd på det sociala mediet Hamsterpaj som startades av en 17 årig tjej, där hon 

frågade om näthat, hur detta ska hanteras och vem som bär ansvaret. De första inläggen som 

görs till svar på hennes frågor möts med ironi ”Näthat är ju bland det bästa som finna ju.” 

(Sobielishes 2013), eller att debatten förminskas och förenklas ”Det är ju smått underhållande 

men att folk tar åt sig av att ngn random i Piteå kallar en idiot är ju sjukt.” (Jacques 2013a). 

Dessa två inlägg illustrerar på ett bra sätt att kontexten kring vilka som vågar göra sin röst 

hörd utifrån vad som står på spel, det handlar om legitimitet i berättandet och trovärdighet 

som berättare. Att som utsatt yttra sig i sådana här trådar kan anses uteslutet. Denna forumtråd 

har till en början främsta fokus på att den som utsätts för näthat inte ska ta åt sig. Dessa 

infällda empiriutdrag använder och legitimerar således tolkningsrepertoarerna att internet inte 

är på riktigt, samt internetjargongen.  

En 21 årig kille uttrycker i Hamsterpaj-forumtråden: 

Näthat uppstår hela tiden, det bästa sättet att bekämpa det är väl bara ignorera det, finns 

ingen mening att ta åt sig över någon från nätet egentligen. (Pankie 2013) 

Killen förmedlar här såsom vittne, utifrån tolkningsrepertoarerna internetjargong och ett 

utbrett och okontrollerat hat, att näthat inte har någon direkt lösning förutom att ignorera det. 

Ordvalen ”uppstår hela tiden”, ”bara ignorera” och ”ingen mening att ta åt sig” legitimerar en 

version av näthat som ett internetproblem. Här ses internet utifrån dess innehåll, med 

McLuhans (1964/1999) ord, att det är innehållet som är problemet. Tolkningsrepertoaren om 

att internet inte är på riktigt blir således även en del i framställningen av fenomenet näthat. 

Här finns intertextuella band till forskningen angående enkelheten att kränka på internet, i och 

med ärligare och hårdare klimat, samt att personen som kränks inte syns (Friends & Norton 

2013). Här finns även band till forskningsresultat som framför att ungdomar tar ansvaret mot 

utsatthet på internet och att de tar till strategier för att inte förlora sitt sociala liv om 

internettillgången skulle begränsas (Mishna et al. 2009), vilket medger att ungdomarna 

accepterar näthatet som en del i det sociala livet. Empiriutdraget visar även en intertextuell 

dialog med mediaframställningen om individens ansvar att inte ta åt sig av dumheter.  

Mediadebatten 

I ungdomars beskrivningar av näthat finns mönster om en uppblossad näthatsdebatt i media, 

trots att ungdomar själva upplevt fenomenet en längre tid. 

I Hamsterpaj-forumtråden ”varför näthata” vänder en påbörjad diskussion om den utsattas 

ansvar till att handla om medias ansvar. Här uttrycker en 19 årig tjej ”Det är sorgligt att det 

krävs att uppdrag granskning […] för att diskussionen ska dra igång” (Busmalin 2013). Detta 

kan tyda på att det är media som ger ett uppsving av debatten kring näthat, trots att ungdomar 

har uppmärksammat fenomenet tidigare. Ett annat inlägg i samma tråd gjort av en 23-årig 

kille inleds: 

Media har ändå inget förtroende hos folk. Dessutom så vill dom ju tjäna pengar o skriver 

det som säljer. Inte mer sorgligt än att Coca Cola skiter i att ta med diabetes i sin reklam. 

(Jacques 2013b) 

Beskrivningen dramatiseras genom användningen av ordet ”folk”, att människor i allmänhet 

kan vittna om detta. Att folk i allmänhet skiljs från ”dom” som är media, vilket framställs 
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genom en liknelse med ”Coca Cola” och ”diabetes” förmedlar att det är hela mediadebatten 

som gör näthatet till ett stort problem. Här blir empiriutdraget och mediaframställningen om 

att ljuset riktat mot hatet intertextuellt sammankopplade, där näthat som socialt problem 

framställs som ett komplicerat synsätt på internet.  

Att skapa ett schysst klimat  

Rubriken representerar de två empiriutdrag som följer nedan. 

En 15 årig kille uttrycker i ett blogginlägg, där han säger att han själv varit utsatt för näthat, 

att ansvaret ligger på alla. Hans text vittnar om ett klimat på internet där personer som är 

osäkra och avundsjuka använder datorskärmen att gömma sig bakom, och därmed trycka ned 

andra människor. 

Var och en MÅSTE ta sitt ansvar. Vi är jätte bra på att leka poliser och säga vad alla 

andra gör fel men vi kan inte vara våra egna poliser och inse att VI gör fel? 

(tobiaspetursson 2013) 

I empiriutdraget trycker pojken på att ansvaret kring näthat ligger hos alla, ingen kommer 

undan. Han använder även kategorin polis som en metaforisk resurs i texten, där han 

ifrågasätter att i och med att vi ständigt har ögonen likt poliser på vad andra gör, så borde väl 

vi kunna vara våra egna inre poliser. Allas ansvar blir tydligare i nästa empiriutdrag från 

samma kille.  

Varför ska det vara såhär? Om alla tar sitt ansvar så kan vi få en jätte fin miljö att leva i. 

Det är VI som bestämmer. Om alla börjar tänka efter lite kan det bli STORA 

förändringar. (tobiaspetursson 2013) 

Här betonas ytterligare att det handlar om alla, du som jag. Han skriver, att för att kunna 

förändra det klimat som finns på internet med hat och mobbning, krävs reflektion från 

individerna. Att anta ett perspektiv på internet som synligt och en förlängd arm av sociala 

interaktioner, kan individer öka sin självreflexivitet och medvetenhet såsom McLuhan 

(1964/1999) framhåller. Att tänka efter såsom killen i empiriutdraget framför erbjuder att 

bättre kunna möta det heta mediet internet. Det är genom individers reflexiva 

internetinteraktioner som ett bättre klimat kan erhållas. Där de mottagande individerna kan 

personifieras såsom interaktion öga mot öga, trots att de inte är fysiskt synliga för den som 

skriver. Empiriutdraget legitimerar fenomenet näthat som ett generellt socialt problem, i och 

med att dra i tolkningsrepertoaren om internetjargongen. 

Internetjargonen 

Genomgående i ungdomars beskrivningar av näthat är internetjargongen återkommande, att 

ansvaret ska läggas på denna jargong är ett mönster som regelbundet dyker upp. Detta 

illustreras i nedanstående empiriutdrag. 

I forumtråden på Hamsterpaj ”varför näthata?” ställer sig tjejen som startar denna frågande, 

till hur det kommer sig att det finns människor som gör extrema yttranden till andra individer, 

och hur/varför näthatet har fått sådan utbredning idag i samhället. 

I TV-soffan hemma hävdade min fader genast att det var klassskillnader som låg i 

grunden till problemet medan jag satt och undrade hur stor del av det som bara är 

internet-jargong (en destruktiv sådan, utan tvekan, men ändå en jargong). (EyeAttack 

2013a) 

Empiriutdraget visar på att flickan ges utrymme att uttala sig på ett internetforum till skillnad 

från i hemmet där den vuxna tillskrevs tolkningsföreträde. Till denna tråd ges förklaringar där 
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individerna som utför dessa likt troll, vill skrämmas, att de driver med andra, att de är idioter. 

Här fortsätter forum-startaren att ifrågasätta hur det kommer sig att näthatet sker i så stora 

mängder. ”Igen - i sådana mängder? Och hur kommer det sig i sådana fall att vi inte märkt av 

dem så tydligt förrän på senare år?” (EyeAttack 2013b). Här blir förklaringar likt att trollen 

har övergått till att bli näthatare, där något har gått från att handla om att ”trolla”/driva med 

andra till ett utpekat hat. Detta visar på att ungdomarnas beskrivningar är en del i 

samproduktionen av synen på näthat som socialt problem, där den intertextuella kedjan som 

startat genom att använda inslag från forskning om att trollen tillskrivs psykologisk rollen som 

förövare. Kedjan övergick sedan till ett utbrett näthat, vilket visar intertextuella relationer till 

ungdomars beskrivningar, där näthat tolkas utifrån att dra i tolkningsrepertoaren om 

internetjargongen. 

Här nedan presenteras ett empiriutdrag där en 20-årig kille skriver om internetjargongen. 

Det handlar bara om den korta tankegången de har från nedskrivning --> Enter. De 

skriver av sin ilska på ett (milt sagt) inte så galant sätt, men det är uppenbart att de inte 

ser på det ur någon annan synvinkel än deras egen. (Paradox 2013) 

Forumstartarens tankegångar om jargongen på internet bekräftas i detta inlägg. Här tillskrivs 

förövarna rollen som förövande näthatare likt mobbarerollen (Thornberg & Knutsen 2011). 

Internet är en teknik som givit ett överskridande i tid och rum utifrån McLuhans (1964/199) 

teori, vilket bidrar till att ”de” som näthatar inte behärskar tekniken och att deras 

osjälvständighet skapar ett oreflekterat näthatande. 

Forumtråden ”varför näthata?” övergår till att främst problematisera internet som fenomen i 

förhållande till näthat och vart ansvaret ska läggas. ”Det är bara text för dem […]” (Paradox 

2013), ”Jag tror vi alla har skrivit saker på internet vi aldrig skulle säga till någon i 

verkligheten.” (Alster 2013) och ”[…] det snarare är en del av något större” (Salvator 2013), 

är empiriutdrag som visar det är internet i sig som erbjuder en plats att näthata, men där det 

sista utdraget erkänner näthatet som något utanför internet. Här sker en samproduktion som 

tillsammans med forskningen, att med osynligheten, lättheten att utsätta andra för 

kränkningar/mobbning, ett frekvent användande och ständig tillgänglighet (Mishna et al. 

2009; Walrave & Hierman 2011; Friends & Norton 2013), lägger ansvaret på internet. 

Sammanfattning av resultatet 

I de mediala framställningarna och i ungdomars beskrivningar av näthat, urskiljs i 

empiriutdragens retorik där faktaanspråk görs och tolkningsrepertoarer används. Detta 

legitimerar fenomenet näthat, som får status som en sann version av verkligheten. 

Det första sociala mönstret, förskjutningen från elaka troll till näthat – och pendlingen 

däremellan, identifierar hur näthatsdebatten utgör en intertextuell kedja som styrs utifrån 

media som social aktör. Inom den mediala sociala praktiken återfinns relationer med 

forskningen som utgör en annan social praktik som legitimerar fenomenet näthat. Forskningen 

kring mobbning kan till viss del ses ha tolkningsföreträde i hur fenomenet näthat ska 

uppfattas. Här urskiljs samproduktionen av synen på näthat, vilket förmedlas genom att dra i 

tolkningsrepertoaren om anonyma internetväsen, såsom den psykologiska förövarrollen hos 

en mobbare. Förmedlingen av samproduktionen övergick sedan till att dra i 

tolkningsrepertoarer om ett utbrett och ohanterligt hat. Framställningarna vacklade dock 

mellan dessa tolkningsrepertoarer. Media styrde en intertextuell kedja där en version av näthat 

samproduceras som ett socialt problem, längs mobbningsforskningens upptrampade stigar av 

sociala förklaringar. I resultatet fanns en mycket osäker inställning till internet och dess del i 

det sociala problemet näthat som förmedlas utifrån användande av tolkningsrepertoaren om 
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att internet inte är på riktig. Mönster om förskjutningen mellan elaka troll och näthat 

förmedlade även näthat som ett innehåll på internet. Detta gjordes då tolkningsrepertoaren om 

internetjargongen användes, där näthat framställdes som en brist på kärleksfullt innehåll, eller 

att näthat är en jargong av dumheter skiljt från riktiga kränkningar i den fysiska världen.  

Längs en intertextuell kedja som styrdes av media, fördes dialog med forskningsresultat där 

frekventare användning och större internettillgång visade samband till ökat deltagande i 

nätmobbning. I detta sociala mönster urskiljs även medias ambivalenta framställning kring 

definitionen av näthat, vilket visar en intertextuell relation till mobbningsforskningen där 

gränserna mellan utsatthet och mobbning många gånger upplevs flytande.  I empiriutdragen 

som illusterar ungdomarnas beskrivningar av näthat, kan urskiljas hur de unga intertextuellt 

drar i element från näthatsdebatten i media, samt forskningsresultat kring mobbning. 

Ungdomars är en samproducent av synen på näthat, där beskrivningarna drar i 

tolkningsrepertoarerna om internetjargongen, samt om ett utbrett och ohanterligt hat. 

Det andra sociala mönstret, internetklimatet – en fara för livet? – drog de mediala 

framställningarna främst i tolkningsrepertoaren om internetjargongen. Att näthat förmedlades 

som något utbrett och ohanterligt, identifierade en intertextuell relation till 

mobbningsforskningens påvisande om riskerna med internet, där en ökad användning och 

större tillgänglighet medför ökad utsatthet. Internet lyftes fram som ett innehållsrikt medium 

vilket den osjälvständiga ungdomen inte kunde hantera. Detta kan även urskiljas i 

ungdomarnas beskrivningar om fenomenet näthat. Internet visades vara en nödvändighet i 

ungas sociala liv. Inom detta sociala mönster kring internetklimatet drog ungdomarnas 

beskrivningar av näthat i tolkningsrepertoaren om internetjargongen, där de förmedlade att ett 

deltagande i det sociala internetlivet medförde en viss utsatthet. I den mediala framställningen 

förmedlades även ett alternativt perspektiv på internet, vilken erkände näthat som ett socialt 

problem, och inget specifikt internetproblem. Näthat som socialt problem erkände internet 

som ett budskap, där element från mobbningsforskningen lyftes in en intertextuell kedja, 

angående det överlapp som visades finnas mellan mobbning och nätmobbning. Analysens 

resultat identifierar även att ungdomars beskrivningar har intertextuella relationer med 

mediadebatten och forskningen, där unga uttrycker en oro, samt att faran med näthat har visat 

sig skadat individer. 

Det tredje sociala mönstret – ansvaret bärs av…? – visade en stor spretighet, men där det 

centrala både i ungdomars beskrivningar och medias framställningar var att ansvaret måste 

bäras av någon. Detta sociala mönster visade en ambivalens i hur näthat ska definieras och 

vem som således ska bära ansvaret. Den mediala framställningen drar dels i 

tolkningsrepertoaren om brottsligheten, där näthat förmedlas som ett brott och att ansvaret 

därmed ska ligga på lagarna. Media framställer även en tolkning av näthat som överdrivet 

utifrån att internet inte utgör en fysisk verklighet, där tolkningsrepertoaren om att internet inte 

är på riktigt används. Mediaframställningen drar även i tolkningsrepertoaren om 

internetjargongen där individen får tåla ett visst klimat. Ungdomars beskrivningar förmedlar 

också näthat som en internetjargong, vilket visar tendenser att näthat ses som ett innehåll på 

internet. Både ungdomarnas beskrivningar och mediaframställningen av näthat ingår i en 

intertextuell dialog med forskningsresultaten angående enkelheten att kränka på internet. Den 

intertextuella kedja följer här en krokig väg som innehåller grunddrag om ett osäkert synsätt 

på internet, där näthat ses som ett problematiskt innehåll på internet, en jargong som tillåts på 

internet och en vilja att hantera internet så som en schysst social tillvaro. Detta visar 

ungdomars beskrivningar, vilka är i en implicit intertextuell dialog med forskningsresultat om 

ungas vilja till stöd vid utsatthet. 
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Diskussion 

I detta avsnitt följer en avslutande diskussion, här gör jag en sammanfattande reflektion över 

resultatet. Jag väver även in vad studien tillförde det redan befintliga forskningsfältet, och vad 

relevansen av resultatet i förhållande till syftet och frågeställningarna. Till detta kommer 

också en kritisk reflektion kring studien och dess resultat, samt förslag på framtida forskning 

kring det sociala problemet näthat.  

Sammanfattande reflektion av resultatet 

Utifrån den diskursanalytiska ansatsen lyfter studien fram hur näthat produceras som en 

verklighetsversion, vilken får legitimitet som sanning. De olika sociala aktörerna i studien – 

ungdomar, media och forskning – samproducerar således en version av detta sociala problem. 

Studiens angreppssätt tillförde den befintliga forskningen ett nytt perspektiv. Den tidigare 

forskningen hade fokus på utsatthet eller förövande, utifrån utbredning eller upplevelser av 

mobbning IRL eller nätmobbning. Med denna studie lyftes istället produktionen av synen på 

ett nytt fenomen fram. 

De tolkningsrepertoarer som användes som retoriska resurser, i de mediala framställningarna 

och i ungdomarnas beskrivningar, förmedlade en definitionsambivalens kring näthat. Näthat 

sågs som angrepp av internetväsen eller av elaka troll, som utbrett och ohanterligt, som en 

internetjargong, som overkligt, som överdrivet eller som ett brott. Detta å ena sidan visar att 

studiens resultat är i linje med den tidigare forskningen, men å andra sidan även fyllde luckor 

på forskningsfältet. Forskningsöversikten visade en spretighet i utbredning av mobbning IRL 

samt nätmobbning, vilket kan identifieras som att det är problematiskt att avgöra vart gränsen 

mellan utsatthet för kräkningar eller mobbning ska dras. Det denna studie tillförde var att 

näthat ses utifrån ett internetklimat, dvs. en jargong som finns på nätet, främst bland 

ungdomar. Detta medför att fler kan identifiera sig som involverade i näthat, till skillnad från 

att se sig som utsatt för mobbning. Att erkänna sig utsatt för mobbning är problematiskt i och 

med att det medför en avvikelse i sig. Att däremot identifiera sig om utsatt för näthat ses 

således mer som ett socialt problem, då det utgör en aktuell mediadebatt. 

Samproduktionen av synen på näthat följer den riktning som mediadebatten har startat och 

visat kursen för. Media påbörjade en intertextuell kedja av näthatsframställningar, vilket 

delvis följde mobbningsforskningens upptrampade stigar. Här finns intertextuella relationer 

mellan de olika samproducerade sociala aktörerna. Ungdomars beskrivningar av fenomenet 

näthat, i blogginlägg och inlägg i forumtrådar, är dock en envägskommunikation på den 

intertextuella kedjan. Unga kommer inte till tals som en social praktik, med trovärdig 

kunskap. Ungdomarnas uttalande är således diskursiva praktiker, mellan de sociala 

praktikerna media och forskning, och de texter som dessa framställer. De sociala praktikerna 

ses alltså som rättfärdiga att yttra sig. Detta tyder på vuxengenerationens tolkningsföreträde 

kring fenomenet, trots att näthat kan ses som ett problem i ungdomarnas vardag. 

Resultatet visar att ungdomar får sin röst hörda inom internetkontexten, men inte i den 

mediala näthatsdebatten. Det finns dock skillnader mellan utsatta och vittnande ungdomar i 

näthatsproblematiken. I studiens spretiga resultat kan detta dock vara svårt att urskilja. I 

avsnittet ”studiens tillvägagångsätt” visades denna problematik tydligare. När det empiriska 

materialet, i avseendet vittnade och utsatta ungdomars beskrivningar, skulle samlas in, visades 

att utsattas beskrivningar näst intill var obefintlig. Resultatet visade även att de som vittnade 

om näthat höll sig inom vissa ramar, vilket framhåller ett synsätt på internet som en del av det 

sociala livet. Det vill säga att ungdomar delvis tänker igenom vad deras internetagerande leder 
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till. Dock bör här påpekas att internetkontexten och definitionsambivalensen, även kan leda 

till en ofrivillig självcensur – att inte våga uttrycka sina åsikter. 

Den retoriskt diskurspsykologiska analysen lyfte fram hur legitima versioner kring näthat 

gjordes övertygande och förmedlade en trovärdighet. Detta visade, som diskuterats ovan, 

vilka som får komma till tal längs den intertextuella kedjan. Detta tillförde även ett nytt 

annorlunda perspektiv än den tidigare forskningen - att urskilja vem som får yttra sig, vad 

som får yttras, vem som har tolkningsföreträde och vad som ses som sanna versioner av 

verkligheten. Här utmanades den traditionella mobbningsforskningen, där ungdomar har fått 

komma till tals inom forskningskontexten. Studien lyfte till skillnad från detta fram hur och 

om ungdomar får komma till tals även utanför denna forskningskontext. 

Det råder även en osäkerhet kring internets roll i förhållande till näthat. Spretigheten kring 

fenomenet går från att ses som ett internetproblem, till att ses som ett socialt problem, detta är 

centralt för att avgöra vart ansvaret ska läggas. Är det ett problem på internet, det vill säga ett 

innehåll på internet, så kan det lösas genom en knapptryckning eller att ”dra ut sladden”. Är 

det ett socialt problem som finns på internet – internet som förlängd arm av mänsklig social 

samvaro – så måste andra lösningar sökas. Resultatet visade en ansvarsförskjutning. Ska 

skulden läggas på anonyma troll, osynliga näthatare eller ett utbrett näthat? Genom att studien 

antog ett perspektiv på internet som budskapet och som en förlängd arm av mänsklig aktivitet, 

kunde studien tillföra mobbningsforskningen ett ytterligare synsätt, skild från dels 

psykologiska roller, dels social roller som utsatta eller förövare antar. Näthat bör således ses 

utifrån cybervärlden, vilken individerna måste lära sig hantera som ett primitivt redskap, ett 

verktyg för mänsklig social samvaro. Att anta ett perspektiv på näthat som ett socialt problem, 

och inte ett problematiskt innehåll på internet, kan därför vara ett första steg att självmedvetet 

och reflexivt konstruera ett schysst internetklimat. Att använda McLuhans tankar om hur 

media bör förstås har i resultat varit behjälpligt för att svara på uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Detta för att tydliggöra internetkontextens betydelse och hur denna kontext 

måste förstås – att se internet som en social arena, där mänsklig social samvaro utspelar sig. 

Resultatets relevans till syfte och frågeställningar 

Det som hittills tagits upp i detta diskussionsavsnitt har utgjorts av en sammanfattande 

reflektion av resultatet, vilken visar att uppsatsens syfte till stor del blivit fullgjort. Här kunde 

beskrivningar av näthat utifrån ungdomars blogg/foruminlägg, samt medias framställningar av 

fenomenet att visas. De sociala mönster som framkom i analysen kunde visa hur media, unga 

och mobbningsforskning tillsammans samproducerar en bild av näthat som social problem. 

Denna del av syftet blev således uppfyllt genom att peka på intertextuella kedjor mellan dessa 

aktörer, både i mediaartiklar, men även i ungdomars beskrivningar som gjorts i 

internetkontexten. 

Frågeställningarna besvarades således också, där den första blev besvarad genom att lyfta 

fram utsatta/vittnande ungdomars beskrivningar och vad som då framställs i dessa. Ungdomar 

beskriver näthat genom att dra i olika tolkningsrepertoarer, exempelvis internetjargongen eller 

brottsligheten, varpå näthat förmedlas som en jargong på internet eller ett brott. Den andra 

frågan besvarade genom att visa på mediaframställningen av näthat, via användningen av 

tolkningsrepertoarer, där näthat till exempel framställs som ett angrepp av ett elakt troll eller 

som utbrett och ohanterligt hat på internet. Den tredje frågeställningen avsåg att söka svar på 

hur framställningar av fenomenet näthat blir övertygande och hur framställningarna 

dramatiseras genom användningen av retoriska resurser. Detta besvarades genom att lyfta 

fram de diskurspsykologiska begreppen, tolkningsrepertoarer och anspråk på fakta. I analysen 

visades hur beskrivningarna och framställningarna gjorde faktaanspråk, via användning av 
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kategoriskt berättigade experter, vittnen, generella påståenden, kategoriseringar och 

detaljrikedom, för att skapa övertygelse. Uppsatsens fjärde fråga ämnade söka svar på hur 

fenomenet näthat legitimeras. Legitimeringen handlar om hur näthat får status som en sann 

version av verkligheten. Detta besvarades genom att visa hur media har tolkningsföreträde då 

denna sociala aktör styr den intertextuella kedjan i samproduktionen av synen på näthat som 

social problem. Här framhålls media som en social praktik som ses som berättigad att göra 

uttalande om fenomenet. Mobbningsforskningen är också en viktig social praktik som ger 

legitimitet åt fenomenet, som erbjuder alternativa tolkingen av näthat utifrån en etablerad 

mobbningsdiskurs. Den del av studiens resultat som svarade på den tredje frågeställningen, 

om användningen av retoriska resurser som skapar övertygelse i berättandet, svarar även på 

frågan om hur fenomenet näthat legitimeras. Fenomenet näthat legitimeras, i detta avseende, 

genom användningen av retoriska resurser för att skapa trovärdiga och övertygande 

beskrivningar/framställningar. 

Självkritik och framtida forskning 

Slutligen bör påpekas att uppsatsen blev mycket omfattande, där de olika avsnitten utreddes 

(alltför) utförligt. Här skulle en avgränsning behövts göras. Spretigheten i resultatet kan delvis 

vara en spegling av ett spretigt syfte och spretiga frågeställningarna. Syftet blev för stort och 

hade behövt avgränsas. Detta har medfört att även studien som helhet, kan uppfattas som 

spretig. Trots detta har ändå mönster urskilts i resultatet, vilket visat på centrala aspekter, för 

att visa versioner av det sociala problemet näthat.  

Studien hade en även en begränsad tid till förfogande, i förhållande till vad uppsatsen krävde. 

Jag satte redan i processens början ambitionsnivån högt och då jag ville mycket med 

uppsatsen så genomfördes hela uppsatsarbetet på en för hög nivå för en C-uppsats. Detta 

medförde även att antalet empiriska källor blev många, men som även har att göra med syftet 

och frågeställningarnas spridda fokus. Mängden empiriskt material berodde också på att 

forskningsfältet var bristfälligt angående de ungas beskrivningar, många skrev om fenomenet 

men beskrivningarna var korta och inte tillräckligt utförliga. 

En annan aspekt som kan vara problematisk är att uppsatsen analyserats och skrivits på en 

detaljerad språklig nivå, vilket medför svårigheter att följa med i resonemanget, utan 

grundläggande kunskaper i den diskurspsykologiska retoriken. Jag har dock försökt att beakta 

detta genom att i uppsatstexten visa en transparens, då jag motiverar mina val samt använder 

metakommunikation för att visa öppenhet och leda läsaren genom texten.  

Förslag till framtida forskning är att göra en fördjupad analys kring ämnet näthat, exempelvis 

en jämförande analys över hur näthatsdebatten i media framställs över en längre tid. Framtida 

forskning kan vara att göra den avgränsning som min uppsats saknar. Då det inte finns så 

mycket material på internet där ungdomar beskriver fenomenet utförligt, kan en idé för 

forskning i framtiden vara att inhämta empiriskt material genom intervjuer eller längre texter 

skrivna i forskningssyfte.  
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