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Abstract  
	  
The aim of this study is to shed light on the internet-culture and how its users engage 
in conversation with each other based within a common ground – a so-called online 
community. To better understand the climate on the different communities on the 
Internet, we have chosen to observe the conversations regarding a young woman, 
Amanda Todd, who released a ’my story’ video prior to her alleged suicide. A portion 
of the comments made on Youtube.com, where the video clip was posted, were 
analyzed, as well as comment on a fan page for Amanda Todd on Facebook. The 
reason behind this decision was to see if there were any differences in the comments 
based on a mostly anonymous community (Youtube.com) and a mostly non-
anonymous community (Facebook.com). The results did not significantly vary 
between the two communities, with the exception of a more distinct grouping on 
Facebook.com. Also, the empirical data shows a rather detached response to the 
victim and each other whether it was supporting or not.     
	  
	  
	  



	  
	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Amandas story is one of child victimization, child sextortion, stalking, 
bullying, cyber bullying, depression, drugs, and suicide. It’s not about 

how to recognize one child and ignore others, romanticizing suicide, or 
who has the most fb likes. Just mentioning because if you look through 
comments you will see many who still don't get it. Before Amanda died 
she cast a light on a major evil in this world. Only if we are aware can 

we do something. Only if we care will we do something”  
 

- kommentar från Facebook.com 
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1. Introduktion 
1.1 Inledning 
 
Denna uppsats har i syfte att belysa hur människor interagerar på internet med fokus 
på kommunikation, bemötande samt om identitetsskapande påverkas av anonymitet. 
Vi som står bakom uppsatsen anser oss inte använda internet mer än gemene man, 
dock har vi lagt märke till att det finns en viss jargong på internet samt en viss 
skillnad i sociala regler kontra ”verkligheten”. Utifrån denna förförståelse fann vi det 
intressant att undersöka vilka effekter detta kan få hos en person som väljer att 
tillkännagiva ett känslomässigt problem på internet. Då ett sådant beteende florerar på 
sociala forum i form av videoklipp, bilder och berättelser inte bara på internet men 
även i media och liknande, väcktes en fundering om denna form av rop på hjälp var 
konstruktiv för den utsatte eller tvärtom skadlig då bemötandet man får i ett öppet 
forum på internet inte är kontrollerat. Från vår synvinkel finns det även en tendens 
hos internetanvändare att bete sig hårda och dömande mot varandra som i sin tur kan 
leda till ett klimat som kan uppfattas som ogästvänligt. Vi anser ovanstående vara ett 
intressant ämne inom socialt arbete då många människor rör sig på nätet och söker 
stöd där, en utveckling som gör det viktigt att undersöka vad dessa utsatta människor 
får för bemötande då det kan påverka dem på olika sätt.  
 
Det vi valt att undersöka är kommentarer genererade av en video och en tribut sida 
som handlar om en ung kvinna vid namn Amanda Todd. Amanda laddade upp en ”my 
story” video där hon, med hjälp av lappar, beskrev sin livssituation som involverade 
mobbing, sexuell utpressning och trakasserier gentemot henne som ledde till ett 
suicidförsök då hon drack blekmedel. Det kan vara svårt att hitta objektiva fakta om 
vad som hände Amanda, men den generella uppfattningen är att hon begick sin suicid 
kort efter att videon laddades upp vilket har genererat uppmärksamhet. Människor har 
startat grupper på Facebook.com till minne av Amanda och klippet på Youtube.com 
har kopierats och spridits till andra forum. När denna uppsats påbörjades har 
kommentarer både på Youtube.com samt Facebook.com fortsatt att strömma in utan 
något stopp i sikte. Det är utifrån denna händelse vi valt att analysera hur människor 
bemöter varandra och konverserar på internet.  

1.2 Förförståelse 
 
Internet är något som har blivit en naturlig del i samhället, en informationskälla som 
de flesta människor använder sig av i vardagen. Då användaren kan dölja sin identitet, 
och den nästan oändliga storleken på Internet, finns det möjlighet att komma i kontakt 
med i princip allt man kan tänka sig. Vi vet att det förekommer diskussioner online 
dygnet runt, sju dagar i veckan och i dessa finns opponerande sidor angående gällande 
alla tänkbara ämnen.  
 
Vår studie utgår från de sociala rummen på internet, det vill säga t.ex. Facebook.com 
och Youtube.com. Dessa hemsidor använder vi oss själva av och har därför fått en 
viss uppfattning om hur klimatet där kan vara. Det är även här som vår idé att jämföra 
konversationer som ägde rum på hemsidor med stor anonymitet kontra hemsidor med 
lägre anonymitet. Vi har uppfattningen att i princip vem som helst kan kommentera 
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och delta i konversationer och det resulterar i konversationer som lätt tappar fokus 
från den ursprungliga utgångspunkten.  
 
Det ämne vi valt kan ses som väldigt tabubelagt och i sin tur kan skapa 
kontroversiella åsikter. Det är därför vi ville använda en video om just suicid, ett 
ämne som berör de flesta människor på något sätt och i sin tur generera kommentarer 
som var intressanta att analysera. Vi hade inte sett videon innan då vi fick höra talas 
om den i samband med starten av detta arbete. Vi är medvetna om att vi har tidigare 
erfarenhet med oss i bagaget men försöker vara så neutrala som möjligt i denna 
studie. 

1.3 Bakgrund 
 
Enligt nationalencyklopedin är internet ett världsomspännande nätverk som tillåter 
datorer att kommunicera med varandra under vissa bestämda regler. Tillväxttakten av 
internet har varit och är fortfarande enorm, speciellt sedan genombrottet utanför 
universitets- och forskningsvärlden. I mitten av 1990- talet fanns cirka 5 000 000 
anslutna datorer och i slutet på 2011 fanns det ca 5 000 000 000 datorer som var 
anslutna till internet. Det första användningsområdet som fanns för internet var att 
olika parter skulle ha möjlighet att kommunicera, alltså att kunna maila till varandra. 
Detta är idag fortfarande ett av de dominerande användningsområdena för internet. 
Internet används även för att sprida information över hela nätet detta kan vara 
tillexempel video- och ljud filer som kan ses över hela världen. Det har även blivit 
populärt att använda sig av mötesplatser som tillexempel Facebook.com där många 
personer kan mötas och kommunicera via textrutor eller chatta samtidigt (ibid). Men 
även om internet följer vissa regler är det svårt att se internet som något neutralt. 
Internet existerar i en ekonomisk, juridisk och kulturell kontext och kommunikationen 
på internet påverkas kraftigt av dessa influenser (Malin, 2010). En sådan miljö kan för 
individen vara skadlig då det i dessa miljöer lätt skapas en ”vi och dem” känsla som 
kan vara en bidragande faktor till stigmatisering (Goffman, 2001).  

1.4  Tidigare forskning 
 
Det har tidigare gjorts forskning som syftar till att undersöka fenomen på internet. En 
artikel av Lee, Leung, Lo, Xiong och WU (2010) visar att personer som för 
diskussioner med hjälp av internet har svårare att förstå och tolka varandra än vad 
man skulle haft i en interaktion som man inte har över internet. På grund av att de 
personer som träffas över internet ofta inte har tid eller möjlighet att byta tillräckligt 
med information, kan en rimlig bedömning av varandras värderingar försvåras. Om 
användaren inte vet hur den andres vardag ser ut så finns risken att bådas 
referensramar, t.ex. om en handling är rätt eller fel, inte går ihop med varandra. Att 
kommunicera och förstå varandra på nätet kan vara svårare än vad kommunikation 
offline är, speciellt med tanke på att trådar, grupper eller forum ofta är dedikerade till 
ett visst ämne som minskar diskussionsutrymmet. Detta resulterar även i att stödet 
som finns att hämta online ofta är sämre än det stöd som finns att hämta offline. 
Författarna föreslår att svårigheterna med att hämta stöd och att föra meningsfulla 
diskussioner på nätet beror avsaknaden av paralingvistiska signaler, bristen på 
mänsklig värme och kraven på att vara involverad i samtalet är lägre. Interaktionerna 
som byggs på nätet är därför mer ytliga och opersonliga än de som skapas utanför 
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internet. Författarna menar även att om människor kunde bygga starkare relationer i 
den virtuella världen skulle vi söka oss dit för meningsfulla relationer snarare än att 
försöka skapa nära relationer i verkligheten. Dock är det inte omöjligt att bygga 
relationer på internet om det finns tid, möjlighet och intresse hos båda parterna att 
byta personlig information gällande värderingar och referensramar. På så sätt kan en 
djupare relation skapas (ibid).  
 
Det finns en generell konsensus bland forskare att internet kan erbjuda möjligheter för 
individer att experimentera för att hitta sin egen identitet (Katz & Rice, 2002). 
Kommunikationen på internet har många karaktärsdrag som kan stimulera individer 
att utforska och experimentera med sina identiteter. Som tidigare nämnts, så saknar 
internet paralingvistiska signaler som kan försvåra diskussioner, dock tillåter detta 
användare att dölja eller framhäva vissa sidor av sig själv. Därför har individer större 
möjlighet att experimentera med sin identitet då konsekvenserna av ett handlande inte 
bedöms lika omfattande som i verkligheten (Mckenna & Bargh, 2000). Jones och 
Pitman (1982) identifierade olika strategier att framställa den egna identiteten kopplat 
till hur människor framställer sig själv på internet. Den första strategin går ut på 
framställandet av sig själv som attraktiv för att bli omtyckt, den andra att personen vill 
bli fruktad och trodd snarare än omtyckt och den sista att övertyga andra om sin egen 
kompetens och bli respekterad utifrån den.   

Social förändring är alltid närvarande i dagens samhälle. På individnivå kan denna 
förändring medföra att man vill bredda sina vyer. Ett sätt kan vara deltagande i olika 
sociala grupper som ofta medför viktiga förändringar hos individen då denne måste 
svara till de normer som existerar i gruppen. Individen söker samtidigt efter sätt att 
bidra till den nya kontexten i gruppen (Hornsey et. al, 2007). En artikel av 
Valkenburg, Schouten och Peter (2005) visar att människors agerande på Internet 
påverkas av variabler såsom ålder och kön. Pojkar visade sig i högre utsträckning än 
flickor som macho, medan flickor och yngre deltagare framställde sig som vackra och 
oftast äldre än var de var.  Vidare kom författarna fram till att yngre personer var mer 
benägna att experimentera med sin personlighet och identitet.  

Om att utgår från dessa artiklar går det att tänka sig bemötandet på internet som hårt 
då det är lätt att misstolka varandra då det i flesta fall existerar en distans mellan 
användare. Det kända lydnads- och auktoritetsexperimentet av Milgram (1997) visade 
att människor kunde fortsätta ge elchocker på grund av distans och avidentifiering av 
individer. Vi tror att Milgrams resultat kan vara värt att ha i åtanke då det finns en 
distans på internet som kan vara en bidragande faktor. Vi har valt att studera 
bemötande och kommunikation på internet då det blir vanligare och vanligare sätt att 
komma i kontakt med människor.  

1.5  Syfte 
	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  bemötande	  och	  kommunikation	  på	  
ett	  anonymt	  och	  ett	  icke	  anonymt	  forum.	  	  
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1.6 Frågeställningar 
 
Hur bemöter användare varandra på ett anonymt och ett icke anonymt forum? 
 
Är anonymitet en bidragande faktor i en gruppidentifieringsprocess? 
 
Är avidentifiering en bidragande faktor till konversationerna gällande Amanda Todd? 

1.7 Avgränsningar 
 
Denna uppsats avgränsar sig till att endast undersöka hemsidorna Facebook.com och 
Youtube.com, inga andra hemsidor på Internet. Vårt resonemang grundas i att internet 
är enormt stort och fullt av information som vi bedömer svårt att undersöka, därför 
ingår inga andra hemsidor i denna uppsats. Vi har valt att endast analysera 
konversationer om vårt valda ämne som finns på både Youtube.com och 
Facebook.com. Då det fanns flera konversationer baserat på samma ämne, valdes 
enbart den högst kommenterade videon på Youtube.com och den mest gillade sidan 
på Facebook.com – alla andra konversationer om ämnet sållades bort. Vi har valt att 
inte titta på forskning gällande genus då vi inte fokuserat på Amanda utan 
konversationerna runt henne. 

1.8 Definitioner  
 
Att chatta definieras av nationalencyklopedin med: “två eller flera personer som 
diskuterar skriftligt via datornät” (www1).  
 
Tråd definieras som ett kommentatorfält där användare kan lämna kommentarer om 
ett visst ämne. Dessa kommentarer sparas i kronologisk ordning.  
 
Forum betyder i denna uppsats en öppen plats på internet när personer kan chatta och 
skapa trådar. 
 
Anonymitet betyder enligt nationalencyklopedin (www1.) att vara utan namn, 
oidentifierad inför omgivningen. 
 
Offline är enligt nationalencyklopedin en dator- och kommunikationsterm som anger 
att en enhet i ett distribuerat system är tillfälligt bortkopplad från systemet och är i 
sammanhanget av denna uppsats när en person inte är uppkopplad på internet. 
 
Online är en person som är uppkopplat mot internet. 
 
Ett troll eller att trolla betyder att en person skapar absurda eller irrelevanta 
kommentarer i en konversation ofta i syfte att provocera andra i gruppen.  
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2 Metod 
2.1 Val av metod  
 
Uppsatsen grundas i den kvalitativa forskningen som Bryman (1997) beskriver som 
viljan att förstå händelser, handlingar eller normer utifrån observation av personers 
eget perspektiv. I denna strategi försöker forskare använda sig av subjektets 
perspektiv, något som kräver empati gentemot de personer man studerar. För att 
kunna empatisera krävs det att vi som forskar står utanför situationen som studeras då 
kvalitativ forskning inte baseras på en sympatiserande relation, utan en förmåga att se 
det betydelsesammanhang och referensramar subjekten använder för att skapa sin 
verklighet. Dessa subjekt kan använda sig av ett visst språkbruk och för att förstå 
detta kan det krävas att forskaren vistas i samma miljö som dem under en viss tid 
(ibid). Detta är väldigt relevant i denna uppsats då det, som nämnts i inledningen, 
finns en jargong på internet (Lee, Leung, Lo, Xiong och WU, 2010) som kan vara 
svår att förstå.  
 
I denna uppsats har vi försökt tolkat innehållet i de undersökta kommentarerna för att 
sätta in dem i ett existerande sammanhang. Tillvägagångssättet beskrivs som 
kontextualism enligt Bryman (1997). Vi har använt oss av denna utgångspunkt i hopp 
om att förstå i vilket sammanhang de undersökta kommentarerna kan tänkas uppstå. I 
ett annat sammanhang kanske inte samma kommentarer eller respons som visat sig i 
denna studie kan förväntas då det undersökta ämnet och kommentarerna har vissa 
inslag som kan vara svåra att duplicera. För oss har det varit omöjligt att fånga 
helheten då möjligheten att göra till exempel intervjuer inte varit tillgängligt. Då vi 
bara har haft tillgång till kommentarerna i sig vet vi egentligen inget om personerna 
bakom dem, endast vad de väljer att visa via text. Möjligheten eller intentionen att 
undersöka varför en person valt att uttrycka sig på ett visst sätt har inte existerat. 
Bryman (1997) menar att empiri endast kan förstås utifrån ett historiskt och socialt 
sammanhang, vilket betyder att de kommentarerna som vi undersökt måste tolkas 
utifrån det samhälle vi lever i idag för att de ska förstås.  
 
För att undersöka miljön som kan existera på internet har vi valt att analysera 
konversationer och kommentarer på två forum utifrån ett etnografiskt perspektiv. 
Enligt Bryman (2012) är innehållsanalys en effektiv metod inom den kvalitativa 
sfären att förstå innebörden och innehållet i kommunikation. Poängen med 
innehållsanalys är att man objektivt och systematiskt bryter ner och identifierar 
karakteristiska delar i meddelanden. Detta genererar en transparens vilket gör det 
möjligt att se vilka steg analysen genomgått. Läsaren kan då se vilka subjektiva 
föreställningar forskaren haft som kan ha påverkat uppsatsen i någon riktning. Vi har 
även anordnat empirin i koder och senare i kategorier då detta enligt Bryman (2012) 
minskar forskarens subjektiva inverkan på resultatet och visar innehållet i texten 
istället för det forskaren vill att texten ska visa. Resultatet av kombinationen mellan 
objektiviteten och systematiken i denna metod är att en annan person förhoppningsvis 
kan få samma resultat. Processen i denna analys gör att resultatet av analysen inte är 
en förlängning av forskares subjektiva föreställningar (Bryman, 2012; Kvale, 
Brinkmann, 2009).  
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2.2.1 Etnografi  
 
För att analysera konversationerna på hemsidorna har vi först använt oss av kovert 
micro-etnografisk metod för empiri-insamling som senare analyserats med hjälp av 
innehållsanalys. Enligt Bryman (2012) kan micro-etnografi användas då man inte har 
tid eller möjlighet att göra en fullskalig etnografisk undersökning som innebär långa 
perioder av observationer. Metoden vi använt oss av är kovert i den mening att de 
personer som bidragit med empirin är omedvetna att deras kommentarer är empirin i 
denna uppsats.  
 
Etnografi är en metod forskare använder när de vill beskriva och tolka sociala eller 
kulturella strukturer för att få reda på vad ett observerat fenomen eller beteende 
betyder.  Bryman (2012) beskriver vad den koverta rollen innebär inom etnografin 
och dess fördelar är att det blir lättare att komma in i olika grupper utan att söka 
tillstånd från dessa. Vi har endast använt oss av offentliga källor som alla kan ta del 
av så vi har inte behövt söka tillstånd från den studerade gruppen. Det har dock för 
oss varit nödvändigt med en kovert roll eftersom vi inte kunnat hämta tillstånd från 
gruppen på grund av till exempel tidsbrist och ofullständiga kontaktuppgifter.   
 
Att använda sig av en kovert roll när man observerar kommunikation eller grupper 
minimerar risken att forskaren påverkar subjekten och att de i sin tur inte altererar sitt 
beteende på grund av denne. Dock finns det vissa konsekvenser med att ha en kovert 
roll. Till exempel kan forskaren inte gå in och styra konversationer i en riktning mer 
intressant för studien. Rollen renderar även intervjuer till en omöjlighet.  
 
Kozinets, (2011) benämner etnografiska undersökningar på internet som 
netnografiska. Med andra ord, man undersöker en grupp som endast existerar på 
internet med en etnografisk ansats. Empirinsamlingen till en netnografi kan ske 
genom deltagande observationer, webbenkäter eller, som i denna uppsats, utdrag 
logglistor eller historik (ibid). 

2.2.2 Innehållsanalys 
 
För att hitta de menings-byggande enheterna i råmaterialet har vi använt oss av 
innehållsanalys. Denna metod är enligt Bryman (2012) en effektiv metod för att 
analysera en mängd ostrukturerad textuell information. Därför ansåg vi att denna 
metod kunde appliceras på vår undersökning, konversationer i textformat på internet. 
Innehållsanalysen går ut på att efter man vill hitta de menings-byggande enheterna 
som håller ihop innehållet i en mening. Efter vi kodat materialet kategoriserade vi 
dessa koder i ömsesidigt uteslutande kategorier, där ingen kod ska kunna passa in 
under två skilda kategorier. Efter detta skapas ett övergripande tema som ska fånga 
innehållet i texten som helhet. Vi har därför arbetat mycket med empirin då det är 
nödvändigt för att säkerställa att de koder som hittats är relevanta för det fenomen vi 
undersökt. Detta gör även att koder och kategorier har ändrats under arbetets gång då 
vi hittat ett ord eller en kategori som är mer beskrivande. Som tidigare nämnt är 
innehållsanalysen en väldigt transparent metod vilket tillåter andra forskare att 
återskapa undersökningen med förhoppningsvis liknande resultat. Ett annat argument 
för oss att använda innehållsanalys är att eftersom enligt Bryman (2012) så krävs det 
inte att subjekten är medvetna om att de studeras för att metoden ska kunna tillämpas. 
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Detta har för oss varit nödvändigt då vår position som forskare varit kovert. Empirin 
presenteras i en Grounded theory inspirerad form (Glaser & Strauss, 2006)  

2.3 Urval 
 
I denna uppsats har två urval använts, ett för att hitta vilka hemsidor som skulle 
undersökas och ett för att hitta ett relevant ämne att studera, ett bekvämlighetsurval 
och ett snöbollsurval. Bekvämlighetsurvalet har gått till genom att vi har tittat på två 
hemsidor på internet som generellt sett anses populära i den meningen att många 
människor kommunicerar på dem. Resultatet av urvalet blev Facebook.com och 
Youtube.com. Vidare har vi använt oss av ett snöbollsurval vilket är när forskare 
använder sig av en mindre grupp människor som är relevanta för undersökningen för 
att hitta fler (Bryman, 2012). Detta har applicerats på denna uppsats då vi har pratat 
med personer i vår närhet gällande de framtagna sidorna i det första urvalet för att 
hitta ett relevant ämne. Tillvägagångsättet ledde vidare till en video där en ung kvinna 
berättar om sitt liv i skrift. Denna unga kvinna begick suicid, något som har lett till en 
eskalerande diskussion på både Facebook.com och Youtube.com. (My story: 
Struggling, bullying, suicide, self harm, www1; R.I.P Amanda Todd, www2). För att 
kunna undersöka hur konversationerna på de respektive hemsidorna valde vi en 
tidpunkt då vi skulle kopiera kommentarer. De kommentarer som inkluderades hade 
gjorts de senaste tre timmarna från vår valda tidpunkt.  
 
Bortfallet i denna uppsats blir stort då kvantiteten kommentarer uppgick till ca 80 000 
på Facebook.com och Youtube.com vardera vid undersökningstillfället, och denna 
siffra fortsätter att stiga. Då vi haft en begränsad tid att genomföra denna uppsats har 
vi inte haft möjlighet att göra en totalundersökning av innehållet i alla dessa 
kommentarer. Ett annat problem är att en person kan ha flera användare vilket kan 
resultera i att vi har samlat in kommentarer från en person som uppträder som flera.      

2.4 Metodkritik 
 
Innehållsanalysen har, precis som de flesta forskningsmetoder, vissa begränsningar 
(Bryman, 2012). Bryman hänvisar till Scott (1990) som menar att det är viktigt att 
vara medveten om att de texterna man analyserar måste vara autentiska, att texterna är 
det som de utger sig för att vara. Scott (1990) menar även på att forskaren ska vara 
uppmärksam på om innehållet i materialet har blivit manipulerat på något sätt och om 
det är representativt. Det vill säga om vissa delar av materialet har försvunnit eller om 
det är otillgängligt då detta kan påverka generaliserbarheten. Bryman (2012) menar 
även att koderna i innehållsanalysen alltid i någon utsträckning blir påverkade 
kodaren. Denna påverkan sker då denne måste ta till sin vardagskunskap för att 
komma på koder till analysen. Ett utstående problem med innehållsanalys är att det är 
svårt att besvara ”varför”- frågor. Även om innehållsanalys kan vara en bra metod för 
att hitta intressanta fynd är det ofta svårt att hitta svaret till varför ett fenomen ser ut 
som det gör. Innehållsanalysen kan till stor del ses som begränsad i denna aspekt då 
det ofta krävs ytterligare datainsamling för att få reda på varför ett fenomen ser ut som 
det gör. Innehållsanalys anklagas ibland för att vara ateoretisk, det vill säga saknar 
teoretiskt sanningsvärde. Tyngdpunkten i innehållsanalys kan lätt och omedvetet 
hamna på det som är mätbart istället för på det som är teoretiskt viktigt (ibid).  
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2.5 Validitet och reliabilitet  
 
Reliabilitet och validitet är uppbyggt i två nivåer; inre och yttre reliabilitet/validitet. 
Den yttre reliabiliteten är helt enkelt till vilken grad en studie kan bli kopierad och 
testad (Bryman, 2012). Detta är svårt när det gäller denna uppsats eller etnografi i 
allmänhet då man inte kan frysa ett socialt sammanhang då sociala strukturer och 
värderingar är föränderligt, något som även bekräftas av Larsson, et. al (2005). Dock 
har vi i denna uppsats försökt visa hur varje steg i proceduren gått till för att man ska 
kunna duplicera vår metod på ett liknande socialt sammanhang. Den inre reliabiliteten 
handlar om när det finns flera forskare, om det finns konsensus på hur ett fenomen 
upplevs (ibid). Vi säkerhetsställde detta genom att byta material, det vill säga att efter 
kodningen av materialet bytte vi och kodade varandras material. Avslutningsvis 
diskuterade vi vilka koder som passade bäst i sammanhanget.  
 
Inre validitet beskrivs av Bryman (2012) som en styrka i den kvalitativa forskningen, 
med andra ord om hur väl forskarens teorier stämmer med det denne har observerat.  
Detta stämmer ofta överens vid kvalitativ forskning, speciellt etnografisk, då dessa 
metoder handlar om att gå in i en grupp och försöka förstå den. Då vi som skrivit 
denna uppsats behövt arbeta mycket med empirin, har vi även behövt byta teorier för 
att bättre fånga det fenomen vi valt att undersöka samt aspekter från till exempel 
Milgram (kap. 5).  
 
Den externa validiteten handlar om huruvida det går att generalisera utifrån studien 
och applicera resultatet på andra sociala sammanhang. Kvale & Brinkmann (2009) 
benämner detta som analytisk generaliserbarhet – något som skapar en problematik i 
vårt arbete, då det, precis som tidigare beskrivet, inte går att frysa ett socialt 
sammanhang. De variabler som gjorde att vi kom fram till resultatet i denna uppsats 
kanske endast existerar i det sammanhang vi studerade dem i. Larsson, et. All (2005) 
menar att hög validitet nås genom att undersöka det man vill undersöka, vilket vi 
anser att vi gjort då resultatet stämmer överens med syftet och frågeställningarna.  

2.6 Tillvägagångssätt  
 
För att hitta material att analysera pratade vi med personer i vår omgivning för att 
hitta ett aktuellt ämne att undersöka. Vi ville att ämnet skulle vara något känsligt eller 
tabubelagt då vi ansåg att det skulle generera fler kommentarer och åsikter. Under 
dessa specifikationer fick vi ett tips angående en ung kvinna som lagt ut en video på 
Youtube.com motsvarade våra kriterier. Efter detta började vi leta en metod som 
skulle kunna vara användbar för att undersöka kommentarerna. Vi började först arbeta 
utifrån en diskursanalys men ansåg att vi inte fick ut någon användbar information 
genom denna analysform. Därför använde vi oss av innehållsanalys då denna 
analysform verkade passa oss bättre i vårt sökande efter information och 
slutsatsdragande. Vi har vidare använt oss av socindex, nationalencyklopedin och 
liknande sökmotorer via Umeå universitetsbibliotek för att hitta de artiklar och 
definitioner som ingår i uppsatsen. De sökord som använts är bland annat: internet, 
internet culture, anonymity, identity, communication och liknande.  
 
För att hinna klart arbetet med uppsatsen har vi delat upp arbetet mellan oss. I 
praktiken har det betytt att vi har haft ansvar för olika delar av uppsatsen, så som 
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metodkapitlet och teorikapitlet. Vi har dock stöttat varandra i arbetet med uppsatsen 
och försökt hålla en god kommunikation för att inte en person ska behöva lägga mer 
arbete på uppsatsen än den andra. Men även för att det skulle finnas konsensus om 
innehållet i uppsatsen. 

 2.7 Etiska överväganden 
 
De etiska reflektionerna i denna uppsats bygger på individskyddskravet som av 
vetenskapsrådet är definierat i fyra etiska huvudkrav. Dessa krav är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitestskravet och nyttjandekravet 
(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2007). 
Det finns vissa etiska problem med att ha en kovert roll i sin undersökning då det 
finns stora problem med att uppfylla informationskravet. Då poängen med en kovert 
roll är att personerna inte ska veta att de blir studerade, får de inte möjlighet att göra 
ett informerat beslut om de vill delta eller ej. Dock kan denna uppsats anses som 
etiskt försvarbar då det inte skulle vara rimligt att kontakta alla personer som 
kommenterat på Facebook.com och Youtube.com för att informera dem om vår 
studie. Dessutom kan man anta att om vi informerat alla kommenterare skulle 
resultatet blivit annorlunda, och troligtvis minskat de kunskaper denna uppsats visat, 
då vissa personer kan alterera sina kommentarer på grund medverkan i en studie. En 
annan konsekvens är att deltagarna inte kan säga upp sin medverkan i uppsatsen. 
 
Det är på gränsen till omöjligt att identifiera någon av de deltagare som medverkat i 
studien. Dels har arbetet med innehållsanalysen avidentifierat alla deltagare då 
kodningen bryter ner kommentarerna, och dels finns det en så pass stor population att 
det inte går att urskilja enskilda personer baserat på denna uppsats. Dessutom går det 
inte att garantera att personerna på internet använder sin riktiga identitet. Vi har inte 
heller skrivit ut vid vilken tidpunkt vi hämtat kommentarer för att försvåra om det 
skulle finnas en önskan att söka upp en enskild person. Angående nyttjandekravet kan 
vi bara garantera att informationen som finns i denna uppsats endast kommer att 
användas till forskning i detta arbete. Dock kan vi inte garantera vad informationen 
kommer att användas till efter att uppsatsen är klar. 

3 Teori 
3.1 Teoretisk ram  
	  
Vi har valt att använda oss av tre teorier i denna studie.  Med hjälp av stigmateorin 
(Goffman, 2001), med inriktning på osynligt stigma, försöker vi se hur en 
stigmatiserad individ bemöts av människor på nätet samt om stigmatisering 
genomsyrar de undersökta kommentarerna. Vidare använder vi oss även av 
stigmateorin för att se om fokus ligger på Amanda själv eller de som associeras med 
denne, så kallat hederstigma.  
 
Vi har även utgått från symbolisk interaktionism, närmare bestämt Meads (1976) teori 
grundat i behaviorismen. Anledningen till detta är för att se hur personer 
kommunicerar och interagerar med varandra på nätet då symboler, förkortningar och 
emoticons är dominerande online gentemot paralingvistiska signaler som dominerar i 
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verkligheten (Enslin, 2012). Kommunikationen mellan människor utgår från 
gemensamma symboler (gester, språk, attityd och så vidare) som innehåller ett syfte 
utanför individen (Mead, 1976), något som kan bidra till misstolkningar av dialog 
online. 
 
Den tredje teorin vi använder oss av är den sociala identitetsteorin (Nilsson, 1996). Vi 
kan använda teorin för att se samband mellan hur anonyma kommentarer skiljer sig 
från icke-anonyma då identitetsskapande är vanligt på nätet (Katz & Rice, 2002). På 
detta sätt kan vi försöka utröna om anonymiteten bestämmer hur människor 
kommunicerar utifrån hänsyn till andra, eller om dessa enbart försöker hävda den 
tillhörda gruppen (Nilsson, 1996). 
 
Vi har utgått från teorierna med ett kritiskt tillvägagångssätt, och inte låtit dem styra 
varandra då alla dessa teorier handlar om det mänskliga beteendet på någon nivå. Vi 
har kontinuerligt reflekterat över hur teorierna applicerats för att det inte ska ske 
övertolkningar.  
	  

3.2 Stigmateorin  
 
Stigmateorin innebär att en individ kan bli nedvärderad i sin fysiska person, bli 
psykologiskt ”märkt” av andra samt att det kan uppstå ett ”vi mot dem” när det gäller 
grupper eller enskilda personer som avviker från den samhällsnorm man befinner sig 
i. Stigma delas upp i tre olika typer. Kroppsliga stigman är en synlig defekt, 
exempelvis någon med amputerad arm eller annan funktionsnedsättning. 
Karaktärsstigman syns ofta inte utåt utan existerar inuti individer som lider av till 
exempel alkoholism eller en personlighetsstörning. Sista typen är gruppstigma där 
religion, etnicitet, klass och kön är genererande faktorer. Denna form av 
stigmatisering kan även användas för att stärka den egna gruppen genom att 
nedvärdera en annan grupp (Goffman, 2001).   
 
När det kommer till fläckar på den egna karaktären så är t.ex. depression något som 
kan uppfattas som svagt och icke önskvärt i ett samhälle där normen är att personer 
ska klara sig själva oavsett välmående. Det finns även synliga och osynliga aspekter 
av att kunna fastställa ett stigma. Synliga aspekter är oftast kopplat till t.ex. olika 
former av fysiska funktionsnedsättningar, hudfärg och liknande. På så sätt är det lätt 
att påvisa och människor gör förutfattade meningar utifrån det de kan se. Personer 
med karaktärsstigman däremot, har en större risk att utsätta sig för ett så kallat 
internaliserat stigma, kritik av den egna identiteten utifrån andras fördomar. Denna 
form av stigmatisering är något som individen brottas med hela tiden för att anpassa 
sig efter de människor som omger denne i vardagen, vare sig dessa vet om stigmat 
eller inte. På så sätt kan det få individen att göra allt för att gömma stigmat, och bete 
sig avvikande vilket i sin tur kan resultera i att stigmat förvärras.   
 
Goffman (2001) belyser även fall där den stigmatiserade blir accepterad av människor 
i sin omgivning och indirekt skapar ett hedersstigma hos dessa. De som får ett 
hedersstigma kan relateras till stigmat och till viss del dömas av omgivningen utan att 
faktiskt ha grundstigmat själva. På grund av detta är det inte säkert att 
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hedersstigmatiserade människor blir accepterade av varken det normaliserade 
samhället eller individen med stigmat som de associeras med (ibid). 

3.3 Symbolisk interaktionism  
 
Teorin symbolisk interaktionism har sina rötter i den sociala behaviorismen som 
grundas i socialpsykologin, dock inte den med B.F Skinner i spetsen. George H. Mead 
(1976) var speciellt intresserad av det inflytande den sociala gruppen eller samhället 
har på bestämmandet av en individs beteende och erfarenheter – det vill säga en 
studie av individens eller jagets erfarenheter och beteende är beroende av den sociala 
grupp individen tillhör. Kort kan det sägas att helheten (samhället) går före 
beståndsdelen (individen), individen förklaras alltså med utgångspunkt i det samhälle 
den befinner sig i (ibid). 
  
Enligt Mead (1976) delas behaviorismen upp i två inriktningar och den mest använda 
myntades av John B. Watson och fördes vidare av Skinner. Enligt Watson reduceras 
alla ”mentala” fenomen till uteslutande behavioristiska termer. Nackdelen med detta 
är att det går att utesluta medvetandet helt och hållet. Mead använder sig istället av en 
behavioristisk utgångspunkt med fokus på inre processer, individens tidigare 
erfarenheter och medvetande, som kan ligga till grund för en handling. Vidare menar 
han att medvetandet och jaget uppstår när människor interagerar med varandra i grupp 
eller gentemot allt annat vi kan tänkas komma i kontakt med. 
 
Stor fokus läggs på gester och attityder, något som människan via språket kan tolka 
och anpassa sig efter på ett annat sätt än t.ex. hundar. Med tidigare erfarenhet kan 
människan anpassa sin attityd utifrån det scenario den befinner sig i, och förmedla 
med kroppsspråk eller tal för att interagera med människor i närheten. Gester i sin tur, 
förklaras, utifrån Wilhelm Wundt, som en handling som skapar en respons och 
attitydförändring hos mottagaren. Detta skapar i sin tur en oändlig kedja av respons 
och attitydförändring mellan de två parterna så länge de interagerar (Mead, 1976).  
 
Dessa handlingar och uttryck betraktas som symboler i symbolisk interaktionism, en 
mening och innebörd, då de syftar på något utanför oss själva.  Samspelet med andra, 
då människan är en symbolförmedlande varelse, är det som skapar dennes 
medvetande och jaguppfattning (Angelöw & Johnsson, 1990). 
 
 
Angelöw & Johnsson (1990) går in på Herbert Blumers tre teser om den symboliska 
interaktionismen. Den första: 
  
”Människor handlar i förhållande till den innebörd som sitautionen har för dem” 
(s.23) 
 
Denna tes syftar till att människor ofta drar förhastade slutsatser om hur andra 
människor tänker och agerar. För att förklara en mening bakom ett beteende så måste 
detta beteende studeras i ett naturligt sammanband och utifrån aktörers perspektiv. 
Den andra tesen:  
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”Situationens innebörd härleds ur eller uppstår ur den sociala interaktion individen 
har med sina medmänniskor” (s.24) 

 
Betydelser och innebörd är produkter skapade ur ett socialt växelspel mellan 
människor men även mellan människor och ting. Den sista tesen: 
  
”Denna innebörd hanteras i och modifieras genom en tolkningsprocess som individen 

använder när han hanterar de situationer han stöter på” (s.24) 
 
Med detta vill Blumers påvisa att människan inte är en passiv mottagare och att de 
tolkningar denne gör baseras på tidigare sociala samspel.  

3.4 Social identitetsteori 
 
Teorin om social identitet går ut på att vår upplevelse om vilka vi är ett socialt 
samband och utifrån sig själv. I identiteten ingår dessutom en jag-bild och en 
självkänsla. Med självkänsla menas värderingen av jag-bilden eller vår attityd till oss 
själva. Vår sociala identitet härrör från de grupper som vi ingår i. Har grupperna hög 
status, får även vi hög status. Resultatet blir att vi överskattar värdet av vår egen 
grupp och nedvärderar andra grupper (Nilsson, 1996).  
 
Själva begreppet identitet är svårdefinierat men grundas i hur en människa uppfattar 
sig själv och andra. Dock behöver nödvändigtvis inte ens uppfattning om andras 
identiteter stämma överens med hur dessa upplever sig själva. Vidare kan även ställas 
om ens identitet är individuell eller kollektiv. Det vill säga om identiteten är något 
man skapar själv eller om samhället – med klasskillnader, socialt arv, miljö och 
influenser – impregnerar och präglar våra identiteter. Till sist så hävdar vissa att 
identiteten skapas via konflikter och skillnader, till exempel mellan kvinnor och män 
(Hammarén & Johansson, 2009). 
 
Nilsson (1996) refererar till Freud som förklarar att jaget är ett av tre skikt i en 
individs personlighet; detet, jaget och överjaget. Detet representerar de omedvetna 
impulser som styr oss att vilja tillfredsställa behov och drifter på ett omedelbart plan. 
Jaget utvecklas allt eftersom individen lär sig att anpassa behovet av omedelbar 
tillfredsställelse i förhållande till andra och situationen. Jaget fungerar som medlare 
mellan verklighetens krav och detets begär. Till sist så är det överjaget som skiljer 
mellan rätt och fel och vars främsta syfte är att hålla detet i schack. Överjaget ger 
även upphov till skuld och skam då den även fungerar som en jämförare till vad man 
är och vill vara. Jaget är även här en medlare mellan detet och överjaget när det 
kommer till att försöka hitta en balans i självkänsla och självförtroende (ibid). 
 
Nilsson (1996) menar att om vår personliga identitet hotas eller ifrågasätts, kommer vi 
att övervärdera vår egen grupp för att vår sociala identitet ska kunna stärkas. Den 
sociala identiteten stärker även den personliga identiteten, vi identifierar oss med våra 
idoler och våra vänner och får på så sätt bättre självkänsla (ibid). 

4 Empiri och analys 
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Empirin nedan är erhållet via en etnografisk innehållsanalys, det vill säga att data som 
samlats in har kodats och kategoriserats för att skapa ett övergripande tema. I sin tur 
skapar detta tema en plattform där vi kan dra slutsatser om hur empirin uppfyller våra 
frågeställningar och syfte. I presentationen av empirin kommer de framtagna 
kategorierna visas som underrubriker, koderna i fet stil och citaten från hemsidorna i 
kursiv stil vi kommer att börja med empirin från Facebook.com och sedan 
Youtube.com. All information som kan identifiera enskilda personer som till exempel 
namn eller adresser kommer att bytas ut med X. Empirin är inhämtad från 
kommentarer som gjorts i anknytning till en video av Amanda Todd, en ung kvinna 
som begick suicid i oktober 2012, och en grupp skapad av respekt för Amanda efter 
hennes bortgång.  

4.1 Facebook.com 
4.1.1 Offret 
	  
De	   koder	   som	   presenteras	   i	   denna	   kategori	   är	   koder	   som	   visar	   hur	   personer	  
kommunicerar	  om	  Amanda	   i	  gruppen	  R.I.P Amanda Todd (www2) som återfinns 
på Facebook.com. Alla koder berör henne på något sätt både i positiv och negativ 
bemärkelse. Exempel på detta är att man anser att Amanda agerade av fri vilja och att 
hon gjorde ett eget val, därför måste hon acceptera konsekvenserna.  

 
“She did it out of her own free will. She CHOSE to do it” 

 
“Oh and she brought it upon herself. It was just the results of her own actions. Like a 

murderer going to jail” 
 
Kommentarerna kretsar även runt Amandas karaktär då hon beskrivs som lösaktig 
eller slampig. Uppfattningen av att det är hennes fel att hon blev mobbad samt att hon 
förtjänade det som hände, kan tolkas som ett tecken på att folk tvivlar på hennes egen 
moral – vilket gör att de inte behöver bry sig om henne. Detta eftersom Amanda, 
enligt dem, har skapat sina problem själv. 
 

“She already flirted with many guys before” 
 

“She was known to have slept with multiple men and to sell herself out.” 
 
Det finns även tendenser till objektifiering av Amanda, då vissa kommentarer om 
henne kan uppfattas som extremt känslokalla och förlöjligande. Dessa kommentarer 
är ofta ute efter att provocera personer som sympatiserar med henne, ibland uttryckt 
med text och bilder i kombination. Denna sorts kommentarer tenderar ofta att 
innehålla förolämpningar eller sexuella anspelningar gentemot Amanda. Detta är 
vad som kan uppfattas som att trolla då den enda funktionen med dessa kommentarer 
är att provocera och nervärdera henne.  
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“She sure got alot of love from the pedophiles jacking off at her pictures.” 
 

“Imagine her dead corpse being anally violated by a necrophilic man at this very 
moment.” 

 
Det fanns även de som beskrev Amanda i religiös bemärkelse med termer att hon 
begått en synd och att hon därför kommer hamna helvetet. Men det finns även de 
som beskriver Amanda som en Ängel och kommer därför att hamna i himlen. Därför 
kan vi se att det fanns starka religiösa åsikter som bidrog till klimatet på sidan. När 
man beskrev Amanda negativ bemärkelse var det ofta för att svara på en annan 
kommentar till skillnad från de positiva som ofta var en ensamstående kommentar.  
 

“Too bad she's not an angel? If anything shes in hell for lust and suicide..” 
 

“R.I.P Amanda Todd, now you are a angel.” 
 
Men det finns även de som försöker försvara Amanda då de ser henne som ett offer 
som förtjänade bättre än det som hände henne. Dessa kommentarer kretsar i större 
utsträckning runt Amanda som människa och inte objekt. Exempel på detta är att man 
inte kan döma henne då hon bara var ett barn som inte har samma 
konsekvensreflektioner som en vuxen person. Därför lägger man skulden på 
förövaren och ställer sig frågande till hur man kan skylla på henne.  
 

“Amanda may have done things for the attention but why the constant blame? He 
taunted her for a year. He sadly brought her to this.  /…/ . She did not take her life. 

Her bully did. Get on with your lives and enjoy it. Amanda can no longer because she 
was a victim.” 

 
Vissa personer argumenterar även att det är enklare att skylla på henne istället för 
förövaren. Men även då vissa klarar av hennes situation så var det för mycket för 
henne, vilket kan tolkas som att dessa personer ser Amanda som en individ istället för 
en i mängden. Det finns även en ilska över att man ger sig på en försvarslös person 
bara för att man kan, vilket leder till argumentationer med de som nervärderar 
Amanda.  
 

“/…/Now after her death people continue to diminish her without demanding 
something be done about the predators. They would rather blame the victim. Or 

worse yet mock the victim./…/” 
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“/…/Those loaners in the corner got over it or will won't they?! It wasn't bad enough 

to them to take their life away. But to her it obviously was. For you anti-Amanda u 
can go f yourself and hope u don't have children cause I would do the same If I had a 

useful pos for a parent like you/…/” 
 
De som försvarar Amanda tenderar även att göra en symbol av henne då de 
poängterar att hennes situation belyser en ondska som finns i världen som måste 
bekämpas. Dock väcker detta även en irritation hos vissa då de anser att denna 
uppmärksamhet är missriktad eftersom det skulle vara bättre att fokusera på de som 
lever och de som klarade sig ur mobbingen. Istället för att visa på att man bara får 
uppmärksamhet när man är död bör man fokusera på de som lever och mår dåligt i 
samhället.  
 
“There are other people committing suicide right now but nobody thinks about them 

at first I felt really good about this page but now it just makes me angry. Its just about 
her looks. Its not about bullying at all its all about her and how she looks.” 

 
“Stop giving pity to a dead girl. Give it to the ones who deserve it.“ 

 
“Instead of giving pity to a girl who already commited suicide, how about you talk to 
that lonely kid at lunch? Yea, the one who sits all alone in the corner./…/ We should 

be talking about the ones who were bullied and managed to survive through it all. The 
success stories. Because that's what gives kids hope, the ones who know what it's like 

to be in their shoes. The ones who have walked that road before and came out ok. 
What kind of message does it send to impressionable teens that if you go ahead and 

kill yourself that you will get thousands of likes on a facebook page and everyone will 
feel sorry for you and give you attention.” 

4.1.2 Förövaren/arna 
 
Något som kan tänkas märkvärt är hur lite uppmärksamhet som läggs på förövare i 
förhållande med hur mycket konversationerna handlar om Amanda. Åsikter om 
förövaren nämns i mycket lägre grad än om Amanda. När man pratar om förövaren 
kan det uppfattas ironiskt då man önskar dessa personer döda eller att de tar sitt 
eget liv som straff, då man uttrycker en stark önskan efter hämnd. Men det finns inte 
mycket skuld som läggs på förövaren jämfört med hos Amanda. Förövaren benämns 
även som ett nätverk som utnyttjar barn och ungdomar och i detta fall är Amanda 
ett offer de skapat. Det finns även ett visst försvar för förövaren då vissa benämner 
mobbing som en naturlig mänsklig företeelse.    
 

“I want to kill the people who hurt her .. and they don't deserve their lifes :( I have 
been crying since I knew her story ... how come there is people without any feelings .. 

even animals treat you much better than they did :"(“ 
 

“i hope that all the ppl that bullied her feel so miserable they kill themselves” 
 

“She was living in hell and the people who did it to her, knowingly stalking and 
exploiting and damaging kids, need to be held accountable.” 
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“She was bullied for what she did and she brought it on herself she knew what she 

was doing and you can't and you shouldnt automatically blame the bullies” 
 

“Bullying is apart of human nature because bullying shows dominance over the 
weak” 

4.1.3 Skyddande kommentarer 
 
Denna kategori innehåller koder som grundas i ett mer sympatiskt bemötande 
eftersom kommenterare går ihop och försvarar Amanda och varandra. Det är de som 
försvarar henne om något nervärderande skrivs. Det finns vissa strategier som de 
använder för att försvara sig mot de som provocerar, genom att försöka rationalisera 
med den andra gruppen genom att använda argument såsom: tänk om det var ditt 
barn? eller vem är vi att döma henne. Man poängterar att alla gör misstag och att 
ingen är perfekt, så även om Amanda inte var ett helgon förtjänade hon inte döden.  
 

“If your little girl comes home from school crying, remember what you said.” 
   

“This is for all the haters. I am sure we have all made mistakes-some small or some 
big ones- NO ONE is a saint or an angel. Who are you to pass judgement? Show 

some respect.” 
 
I denna kategori blir det även tydligt att kommenterarna på Facebook.com inte är 
anonyma. Då man använder sig av den personliga informationen som finns för att 
argumentera på ett personligt plan för att få större slagkraft i de egna argument. 
Denna information används även för att hota de som inte håller med genom att säga 
att man ska skicka information till en arbetsplats eller liknande.  

 
“X, I hope that cute child on your shoulders isn't bullied because their father is a 

clown - if you truly agree with this. Also, the despicable pictures of Amanda Todd in 
your profile have been forwarded to X in Union, Missouri as well as the X. I don't 

know about down there, my employer wouldn't like seeing pictures of a 14 year old in 
provocative clothing in my FB.” 

 
“I've printed off this pic as well as your fully public Facebook account. I will forward 

said items to X - they have a toll free number of X. I will also be contacting X 
inBoone, NC to speak with the principal there via E-Mail or phone.” 

 
De som försvarar Amanda blir ofta provocerade av de som attackerar henne och 
använder skällsord som att de är patetiska i syfte att provocera tillbaka. Vilket ofta 
resulterar i argumentationer som involverar flera personer.  
 
“If you honestly believe that the you really have something wrong with you. You are 
an ugly troll X, Go kill yourself because no one likes you. Dont feel very good does 
it?” 
 
Det finns dock de människor som uttrycker empati för Amanda och att det som hänt 
henne är sorgligt. Man riktar även uppmärksamheten till offrets familj och deras 
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tragedi, värt att nämna var att det var förvånansvärt lite uppmärksamhet riktad mot 
Amandas familj. Det finns även de som uttrycker att de har svårt att förstå att vissa 
inte känner empati gentemot Amanda.  
 

“i seen this girl all through school picking my kids up this is really sad she was 
beautiful girl same age as my kids.my prayers are with her family” 

 
“I pray for yall that hurt this young lady. Amanda my you lay in jesus arms. God 

bless you and your family.” 
 

“/…/ amanda there is a lot of people that love you and will never ever forget you.” 
 

Vissa försöker även informera om suicid för dem som hånar eller dömer Amanda för 
att de ska förstå att hon mådde dåligt, dessa kommentarer sticker ut i den meningen 
att de ofta är väldigt välgrundade och konstruktiva. Syftet med dessa kommentarer 
verkar vara att man ska kunna förhindra att andra hamnar i samma situation är det 
svårt att förstå hur det känns om man inte varit i samma situation själv. Det finns 
även återkommande antimobbing filmer som delas på stöttande kommentarer då en 
sida som Facebook.com kan vara en bra arena för att göra reklam.  
 

“Amanda Todd fell prey to online predators intentionally targetting kids in chat 
rooms that many teenagers are now frequenting. She flashed the computer and her 

image was captured. They apparently call is "capping". There is apparently a 
community of predators that even give themselves awards for entrapping, 

manipulating, and sextorting teens. They use threat of releasing one screen capture to 
get the kids to do more. Do this and we will go away. But it is used instead to dig the 

kids in deeper. /…/” 
 

“Dear X, My name is X. I would really love to share this video with you on Bullying. 
To create an awareness of BULLYING !/…/” 

 
4.1.4 Dömande kommentarer mot användare 
 
Denna kategori innehåller koder som syftar till att visa kommentarer som är dömande 
gentemot de användare som finns på Amandas sida på Facebook.com. Denna kategori 
innehåller koder som visar att användare tycker att det är löjligt med den 
uppmärksamhet Amanda fått då de anser att hon har begått ett moraliskt fel. Vidare 
anses de människorna som stödjer offret som korkade och moralryttare då stödet 
inte anses vara genuint utan enbart baserat på hennes utseende. Dessa personer 
hävdar indirekt att människor har ett distanserat bemötande till Amanda.  
 

“Ridiculous” 
 

“/../Its just about her looks. Its not about bullying at all its all about her and how she 
looks.” 

 
“Soon the chatter of her name will hardly be spoken of as another trend passes by, 
and moral crusaders fall back asleep. Most people on this page don't care about 

bullying, or stopping it. Post say "I wish I could have been there"/…/” 
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Dessa personer försvarar även sina åsikter genom att yrka på sin yttrandefrihet och 
att alla har rätt att tycka som de vill. Man anser även att det uttrycks en sanning och 
är därför inte är hatisk eller respektlös. Dessa kommentarer kretsar även runt att om 
personer inte älskar offret så ”trollar” de, det finns inget mellanting.   
 

“Define bully in your own words...so Im a bully for speaking my own opinion..and 
last time i check there's a thing called freedom of speech and opinion” 

 
“Its amanda's fault because she sent this tit-pics to him! that's no hate its the true” 

 
"Love Amanda or you are a troll, only 2 possibilities, Right ?” 

 
Den sista gruppen av kommentarer som ryms inom denna kategori är ofta väldigt 
nedsättande och förolämpande mot de som stöttar Amanda. Dessa kommentarer kan 
ta uttryck i till exempel sexuella anspelningar, ironi eller ibland att det är bättre att 
mobba än att vara ett offer.  

 
“Kill yourself and go argue with Amanda in hell.” 

 
“Who died? OMG! WHO PASSED AWAY? Wait, the death was tragic? My life has 

been a lie!” 
 

“Bullying is a way to live a life..” 

“BE A BULLY...DONT BE A ☆” 

“Do you still love her? Eww, necrophile /…/ Do you think that it feels better when 
they are cold, still and cant struggle?” 

4.1.5 Agera istället för att sörja 
 
Den sista kategorin handlar om de kommentarer som uttrycker en frustration för att 
samhället inte gör mer för att stoppa mobbing. Det finns även en frustration över att 
människor fokuserar på offret då de anser att man då glömmer alla de som lever 
med att bli mobbade varje dag. Det finns en konsensus bland vissa att fokusera på 
dem istället för att lägga energi på en död person.   
 
“Sick and tired of hearing about bullying. Yet what's really being done. Teachers who 

are in the front lines with kids all day turn a blind eye along with principles and 
parents./…/” 

 
“/…/Every day people commit suicide . They take there life's. Where the hell are there 

pages? Amanda isn't the only one to do it! She made the choice of sending that 
picture to the guy.”  

“/…/ For those of you that actually care about bullying do something about it .. For 
people following the trend.. Fluff your pillows and wait until the next story comes 

around that sends you into an "outrage"” 
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4.1.6 Tema: kommunikationen på Facebook.com representeras av två 
huvudsakliga grupper 
	  
Bemötandet av en person som blottar sina känslor på internet är ofta hårt och 
dömande. Människor tenderar att döma offret hårt eftersom de anser att när ett 
misstag begåtts måste individen ta konsekvenserna, men det finns även ett visst stöd 
från andra med en önskan att hjälpa. Det pratas inte heller om förövaren i samma 
utsträckning som offret utan fokusen i konversationerna ligger på offret. Dock önskas 
hämnd på förövaren.  
 
De som försvarar Amanda har en hård attityd gentemot de som trollar eller fördömer 
henne – detta tar form i både religion och idiotförklaringar. Man använder sig även av 
människors information för att dra hem poänger i argumentationer.  
 
De som fördömer Amanda anser att hennes problem var löjliga och att hon borde ha 
klarat av situationen och får skylla sig själv. De tycker även att människor är korkade 
som stödjer offret. Det finns även en uppfattning om att man själv inte skulle gjort 
samma misstag. Vidare finns de som tycker att man inte ska fokusera på de som var 
för svaga eller de som inte lever utan fokusera på de som finns i livet och fortfarande 
kan hjälpa.  

4.2 Youtube.com 
4.2.1 Positiv feedback för videoskaparen 
	  
I denna kategori ryms koder som representerar de kommentarer som är positivt 
laddade. I flera kommentarer så är syftet att hylla Amanda som en martyr men även 
att uttrycka hennes utseende och egenskaper i välmenande meddelanden som lämnas 
på videons kommentatorvägg.  
 
/…/You have inspired so many people from this story, me being one of them. your one 
of the most brightest stars in the sky right now and i am loooking up to you. Yeah, you 
made mistakes everyone does! no one is perfect, they had no reason to make you feel 

like that. you have touched my heart Amanda...honestly!” 
 

”Perfect smile.<3 :-(” 
  

/…/She was gorgeous, talented, and didn't deserve to die” 
 
Dessa människor, som hyllar och höjer Amanda i sina kommentarer, visar även 
tecken på stöd, igenkännande och empati utifrån en gemensam grund vars budskap 
är att mobbing är fel. Majoriteten av kommentarerna som skapar positiv feedback för 
Amanda, berör dessa koder mer eller mindre och i vissa fall är alla återkommande i 
samma kommentar.  
 
/…/Well, I feel the same way. I been bullied since elementary/middle school & God is 

my protector. Keep the faith Amanda Todd. R.I.P.” 
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”This is so sad. She was still so young. I am completely baffled at some of these 
comments saying she is a whore and blah blah blah. It's people like you all that drive 
her to do it. Go get a fuckin life and stop talking so much shit all the time. Amanda I 
am so sorry this world is full of idiots that have nothing better to do with their lives 

than make you feel bad about yours. RIP Amanda!” 
 
Till sist kan man se en distans i många av de välmenande kommentarerna, se citaten 
nedan, då användaren bakom kommentaren uttrycker en önskan om att ha fått vara 
Amandas vän – något som i sin tur skulle ha förhindrat hennes självmord.  
 

”I honestly would have been there for her everyday until she got happy.” 
 

”I wish I knew her, I could have saved her :(” 

4.2.2 Negativ feedback för videoskaparen 
 
I denna kategori så återspeglar koderna de negativa kommentarer som riktar in sig på 
Amanda, både som person och symbol. I första hand så utgår många kommentarer 
från att objektifiera och kränka Amanda via skällsord av sexuell- eller 
dominerande karaktär. I denna kategori ifrågasätts ofta många av användarna som 
kommenterar på detta sätt som fega och att de inte skulle våga säga samma sak i 
verkligheten.  

”THIS BABY WANTS A FUCK LOOOL” 

”bitch i wanna see you masturbate LIVE” 

En röd tråd i de negativa kommentarerna är att Amanda får skylla sig själv. Detta 
genom att belysa hennes brister samt att måla upp henne som egocentrisk och i 
behov av bekräftelse. Vidare delar många som är negativt inställda till Amanda synen 
att hon beter sig som en stereotyp på unga självskadande kvinnor.   

”THIS SLUT DESERVED THIS LOOOL” 

”Yep, just a bunch of ME ME ME ME shit.” 

”fucking teenagers with no hobbies. End up getting naked on webcam and thinking 
about how sad they are all day” 

Vidare finns det även kommentarer som försöker chockera med morbida inslag t.ex. 
skända Amandas döda kropp, eller baseras på religiösa antagande som att satan 
har klorna i henne då deras övertygelse är att Amanda brinner i helvetet för det hon 
gjort. Något som är genomgående för de flesta negativa kommentarer är att de 
försöker förklara saker och frågor utan någon grund, bland annat genom att ge 
förklaringen att Amandas självmord grundades i att hon var en brottsling som gjorde 
och spred barnporr. 

”I AM DIGGING UP MY AMANDA BABY TONIGHT” 
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”Satan has his claws on her right now. For the sin of suicide she will be bullied for 
ALL ETERNITY, IN THE LAKE OF FIRE!” 

”She made a bunch of illegal porn on webcam, got trolled, couldn't take it, drank 
bleach and... who gives a fuck.” 

Till sist så behandlas Amanda som ett irritationsmoment då kommentarer uppvisar 
glädje över hennes död och att internet är bättre utan henne.  

 
/…/ONE SLUT DOWN MILLIONS TO GO LOOOL” 

”What an annoying cunt. Glad she's gone” 

”The internet is a nicer place without her” 

4.2.3 Med Youtube.com som kommunikationsplattform 
 
I denna kategori så representerar koderna den kommunikativa plattform som 
Youtube.com kan ge. Då hemsidan används för att kommunicera med andra 
människor runt om i världen, så når en person mängder av andra individer via 
tillgänglighet, men ger även ett sätt att förmedla tankar och funderingar med att ladda 
upp videoklipp. För att höja förståelse och agera gentemot utsatta människor kan 
Youtube.com användas i ett preventivt syfte. Dock försvåras kommunikationen i 
vissa av kommentarerna på grund av felaktig grammatik, syftningsfel, förkortningar 
och så vidare när individer från olika länder kommunicerar med varandra. Något som 
dock används ofta är emoticons, symboler som används för att beskriva känslor och 
inte skrivs med ord.  

”Pourquoi je n'ai pas vu cette vidéo avant ? :'( why I have not seen this video 
before?” 

/…/Instead of giving Amanda all this attention look around and search for the people 
with pain in their eyes, talk to them, help them and save them, I don't care. But this 
HAS to stop. Amanda is EVERYWHERE. It's really sad, yes, but it's too late. There 

are people out there that can still be saved, look for them. Holy jezus.” 

/…/ instead of bickering about whether she deserved it or whether she was right or 
wrong, we need to move on and use this as a lesson, don't reveal yourself to 

strangers, or this can happen./…/ 

”rofl” 

Något som framkommer genom kommentarerna är att Youtube.com är en bra 
plattform att använda för att ge kritik mot andra användare. Det finns även flera 
olika budskap som sprids till andra forum eller hemsidor. Dock går det att se, utifrån 
kommentarerna, en nackdel med kommunikation på Youtube.com då en distans lätt 
uppstår. Mellan människor som känner varandra, men även de som de inte känner, ter 
sig relationer ytliga i kommentarer och på sätt kan ett hårt klimat i videotråden 
uppstå. Denna grogrund är idealisk för så det så kallade trolling fenomenet.  
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/…/if you show yourself on camera, it's partly your fault, and people need to realize 
that yes, she didn't deserve to be bullied, but she wasn't completely innocent. Kids, 

don't reveal your "private areas" (lol I sound like my mother) unless you want people 
to expose you.” 

”Why do people still say bad things about her, even after she's dead? Don't you guys 
see how sad it is? Do you really think trolling on this particular channel is the right 

thing to do? Because I don't. If you really want to troll, please don't do it on this 
channel./…/” 

”Rest in Paradise Amanda Todd.!! Hi I'm a boy I'm in the first grade secondary 
school. I have a girl in my class she has a naked picture taken at her friend. the whole 
school knew. you will see only her boobs. they first wanted to committing suicide but 
that she has not done uiteindeliijk. she blow and she smokes. and she has 2 suction 
remains of two boys .... she had brown hair but now she has red hair. she a whore. 

but she is nice. i live in the Netherlands” 

4.2.4 Klimatet mellan kommenterare 
 
I den sista kategorin så är koderna grundade i klimatet som kan uppstå på 
Youtube.com när människor kommunicerar med varandra där. För det första så går 
det att se att kommentarer mellan användare ofta är av stigmatiserande karaktär, 
kopplat med dålig grammatik och förnedring av sexuell karaktär. Vidare är 
skällsord förekommande i kommentarer riktade mot användare. Oftast så var det bara 
en användare mot en annan som argumenterade mot varandra, inte en kollektiviserad 
grupp av människor mot en ensam individ – vare sig det var negativt eller positivt. 
Något som även framkom var att en snöbollseffekt ofta blev resultatet av en 
kommentar, vare sig den var positiv eller negativ. Alltså, många fortsatte i samma 
anda som föregående kommentar och det var sällan någon aktivt bröt upp den 
effekten.  

”No you want to get the FUCK off of this. your cruel. your stupid. your heartless. go 
to hell.” 

”DAFUQ? I AM NOT CRUEL.NOW SUCK MY FAT COCK ALREADY” 

”Wow.. You're a dick!” 

Vidare kunde det utrönas en vilja hos vissa av kommenterarna att styra de andra 
användarna på Youtube.com genom att bland annat agera som en konstruktiv 
förmedlare. Dock fanns det andra tecken som visade på en mer negativ tendens av 
kontroll, då genom att skriva kommentarer som innehöll hot om våld, en uttalad 
stämpling på dem som inte höll med och även kommentarer som utgick från 
religiösa övertygelser för att övertyga andra att de hade fel.  

”i think this gives you enough reason to report him for harassment/cyberbullying. 
click on his name, go to the bottom of the page and click report, then it will give you a 

list of options you'd like to report” 
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”I'll beat you if I see you!! SON OF A BITCH!!” 

”I wager they're probably teenagers, possibly among the ones who led this girl to her 
death, who will grow up to be some of the most evil, disgusting sub-humans dragging 

down our society with their pathetic hateful existences” 

”GOD PUNISHES THE WICKED, THOSE WHO TAKE THEIR OWN LIVES WILL 
BURN IN HELL.” 

Bemötandet av andra kommenterare genomsyrades ofta av underliggande budskap 
som grundades i provokation, sarkasm och sexuella undertoner. Vidare 
förekommer ett underliggande förakt mot det som vissa skriver på videotråden, då 
oftast mot uttalade värderingar. 

”You wanted some of dat ass, didntcha?” 

”Your reactions are retarded, all there is in this video is lies” 

”She was bullied and driven into suicide - that IS WRONG!!! I hope you have never 
done smth stupid yourself. Everyone deserves a new start. There is absolutely no 

excuse for bullying.” 

De som kommenterar utgår nästan alltid från en tydlig åsikt. Denna åsikt, oavsett 
syftet med den, kan lätt uppfattas som hyckleri då kommenterarens uttryckta moral 
inte stämmer överens med det som skrivs. Sedan finns de dem som inte har någon 
definitiv åsikt, utan istället riktar ett hat mot dem som har det – till exempel att alla 
som vill Amanda väl är lögnaktiga hycklare.  

”you make me fucking sick, your the sort of person who made her end her life and 
even now she has gone you still treat her like shit...i hate to say this but i hope you get 

bullied, i hope you cut, i hope you die. maybe then you will know how she felt.” 

/…/People like YOU are the real shit for brains & sickos. With your necro-fetish 
circle-jerk mentality. You disgust me.” 

Till sist så framgår det i kommentarerna att det finns en känslokall distans mellan de 
som kommenterar, något som är ständigt återkommande i hur kommunikationen ter 
sig. Något som förkom i mindre mängd, men som ändå stod ut var att många använde 
sig av en morbid utgångspunkt för att provocera andra.  

”Do you know why that guy fucked her even tho he knew he got a girlfriend?” 

/…/PS: Jesus Christ.... when they will finally learn?... If u cutting yourself do not cut 
from left to right you can just cripple your hand, cut from back to forward for fuck 

sake let doctors some rest.” 

”from the circle jerk that brought you "Kony 2012" comes a new epic thriller... 
"defending the dead underage cam whore"/…/ 
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4.2.5 Tema: Det finns ingen tydlig gruppbildning av användare på 
Youtube.com  
 
Det tema som uppstod utifrån analysen av Youtube.com ovan är centrerat kring hur 
användare på denna sida kommunicerar med varandra. Många uttryckte ett ytligt 
stöttande av Amanda, något som kunde uppfattas som distanserat. Även de som 
uttryckte negativa saker om henne gjorde det på ett sätt som kan uppfattas som 
känslokallt och skrivet enbart för att provocera de med en positiv inställning till 
videoskaparen.  
 
Youtube.com fungerar som en plattform där många olika individer från hela världen 
tillåts ha en åsikt. Det existerar ett visst språk på denna plattform som kompenserar 
avsaknaden av paralingvistiska signaler men detta språk kan bli svårtolkat och verkar 
ge upphov till missförstånd. Då det verkar ske missförstånd blir det även ett klimat 
mellan användarna som uppfattas som hårt eftersom de använder ord som 
stigmatiserar och trycker ner varandra. Även om många var positivt inställda så 
kretsade ofta deras kommentarer direkt till Amanda och de stannade inte kvar för att 
argumentera med andra. Däremot var de obscena kommenterarna ofta kvar och 
började trakassera andra människor som tyckte att de inte borde kommentera så. 
Slutligen så var det återkommande att användare ofta kommenterade mot varandra 
istället för att forma enade grupper med ett gemensamt syfte.  

5 Slutsatser  
 
I detta kapitel kommer de slutsatser som dragits utifrån analysen av empirin 
presenteras genom att frågeställningarna är underrubriker och slutsatserna som hör 
ihop med dem under.  

5.1 Är avidentifiering en bidragande faktor till konversationerna gällande 
Amanda Todd? 
 
De slutsatser som kan dras utifrån empirin och framtagna teman är att klimatet på 
internet ofta är hårt och dömande. Utifrån analysen har vi kommit fram till att det 
finns en underliggande distans mellan kommenterarna själva och gentemot Amanda. 
Denna distans återfinns i både stödjande kommentarer, som ofta är ytliga, och 
dömande kommentarer, som ofta är känslokalla och förolämpande. Detta ger även lätt 
intrycket att man kommenterar stödjande för att må bättre själv, inte för att ge ett 
genuint stöd för Amanda och hennes familj. Analysen visar även att de som 
kommenterar stödjande löper en stor risk att bli kritiserade på ett negativt sätt och på 
så sätt bli förlöjligad på samma sätt som Amanda.  

 

5.2 Hur bemöter användare varandra på ett anonymt och ett icke 
anonymt forum? 
 
Något som speciellt framkom på Facebook.com var att det fanns en tendens att skapa 
två grupper som ställdes mot varandra. Kommentarerna var ofta av en mer 
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strukturerad form av kritik då åsikterna var mer påtagliga. På Youtube.com däremot, 
tenderade kommentarerna att vara av mer lösryckta och förnedrande ord eller försvar 
av den egna personen eller Amanda som skapat videon. På det hela så var 
Youtube.com mer öppen för alla att skriva vad som helst än på Facebook.com där 
gruppen skapats specifikt för att hedra minnet av Amanda. Vi tror en del av detta 
grundas i att anonymiteten ser olika ut på hemsidorna eftersom de flesta användare på 
Facebook.com har en profilbild och personlig information, vilket gör att de måste stå 
för sin åsikt och kommentar på ett annat sätt än användarna på Youtube.com. 
Slutsatser vi kan dra av detta är att bemötandet är mindre hårt på Facebook.com då 
distansen tenderar att vara lägre. På Youtube.com däremot är klimatet mer 
avidentifierat då det enda man kan se är ett alias och detta upplägg på sida resulterar i 
ett hårdare klimat. 

5.3 Är anonymitet en bidragande faktor i en gruppidentifieringsprocess? 
 
En slutsats vi dragit utifrån de teman som genererats av analysen är att anonymiteten 
är en bidragande faktor till hur grupper bildas på de undersökta sidorna. 
Gruppbildningen på den icke- anonyma sidan (Facebook.com) hade de som 
kommenterar en starkare tendens att gruppera sig med de med liknande åsikter. Då vi 
kan se att man använder sig av den personliga informationen på Facebook.com i olika 
syften så kan vi se att användare blir mer än bara ett namn vilket kan bidra till 
bildandet av grupper. De som kommenterade på den anonyma sidan (Youtube.com) 
tenderade att inte skapa grupper i lika stor utsträckning. Den gruppdynamik som fanns 
på Youtube.com karakteriserades av en snöbollseffekt i den mening att någon skrev 
någonting positivt eller negativt vilket gjorde att andra skrev liknande svar på den 
kommentaren. Dock uttrycktes ingen distinkt grupptillhörighet.   

6 Diskussion 
 
I dagens samhälle sker som sagt mycket av ens dagliga informationsflöde via 
kommunikativa apparater, såsom mobiltelefon, dator och TV. Därför kände vi att de 
var väsentligt att undersöka hur man blir bemött online. Allt fler använder sig av detta 
medium trots att denna form av kommunikation är onaturlig för människan då utbytet 
av information oftast sker via text, alternativt bilder för att förmedla affekter och 
emotioner. Då det enligt Mead (1976) är naturligt för människan att kommunicera via 
tonläge och kroppsspråk, vilket nämns i tidigare forskning då avsaknaden av detta 
försvårar kommunikationen online (Lee et. al 2010). Vi tror att internet som 
kommunikativ plattform har blivit mer naturlig i samhället, och trots att vi har tidigare 
erfarenhet av hur folk kommunicerar på internet, så blev vi ändå chockerad över hur 
brutala många kommenterare var i sina ordval. Stundtals kände vi att det var svårt att 
analysera empirin då så många kommentarer var provocerande och obscena.  
 
Vi tänker att många av de som kommenterar tolkar Amandas video utifrån de normer 
och värderingar som de bär med sig sen tidigare. Dessa värderingar grundas i uppväxt 
och social miljö (Mead, 1976), vilket i sin tur genererar olika synsätt på Amandas 
karaktär och hennes val. Gruppernas uppdelning, en fördömande, en stödjande samt 
en liten gråzon kan kopplas till den teorin om den sociala identiteten eftersom alla 
grupper anser att de har ”rätt” och därmed högre status än den andra gruppen 
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(Nilsson, 1996). Vi anser att detta är essensen i kommunikationen och en bidragande 
faktor till både stödjande och dömande kommentarer. Vidare så uppstår en 
stigmatiseringsprocess av Amanda, på grund av hennes kön (Goffman, 2001). Detta 
kan ses utifrån både hur hon beskyddas men även hur hon nedvärderas av andra 
användare. Stigmatiseringen som sker kan grundas i en snedvriden kvinnosyn, 
eftersom orden som används för att beskriva Amandas karaktär ofta är nedvärderingar 
kopplat till kön (ibid).  
 
Amandas val, ansågs av många användare som omoraliska och att hon därför var 
mindre värd än gemene man. Denna stigmatisering ter sig ytligt då inget intresse finns 
av en närmare förståelse för den utsatte (Goffman, 2001). Denna avidentifiering, 
vilket gör att det är mer accepterat att bete sig på ett mer känslokallt sätt än i den 
verkliga världen, stödjs även av Milgrams auktoritet och lydnads experiment 
(Milgram, 1997), men även utifrån tidigare forskning gjort av Katz & Rice (2002) 
som menar på att användare på internet i mindre grad reflekterar över det de gör 
online. Vi uppfattar att uppsåtet i kommentarer kan misstolkas då det faktum att 
kommunikationen endast är lingvistisk och vissa använder medvetet felaktig 
grammatik i sina argumentationer för att skapa reaktioner, vilket bekräftas av Enslin 
(2012) och Lee et. al (2010).  
 
Bland de undersökta kommentarerna fanns det några som stack ut i den meningen att 
de egentligen inte har något att göra med ämnet. Dessa kommentarer uppfattade vi 
som väldigt provocerande då de nedvärderade både Amanda och andra användare på 
ett extremt sätt. Fenomenet kallas ”trolling” och enligt Katz & Rice (2002) så finns 
det många som använder sig av falska alias för att testa reaktionen hos andra 
människor utan att behöva stå för några konsekvenser offline. Vi tror att sådana 
kommentarer kan skada kommunikationen online. I vår studie kom det fram att 
trolling kommentarerna främst spädde på Amandas redan etablerade stigma. Vi ser 
detta som allvarligt då anonyma kommentarer kan vara svårt att försvara sig mot då 
mottagaren inte är det, på Facebook.com var det annorlunda då den privata 
informationen kunde användas som ett vapen mot de som trollade. Dock lämnas 
trollingkommentarerna av en liten grupp fysiska personer men dessa individer är 
återkommande och lämnar flest kommentarer – något som bidrar till att klimatet i 
forumet kan uppfattas som hårt. Då majoriteten av kommentarerna kan anses 
nedsättande så är det i själva verket få fysiska personer som står bakom dessa, vilket 
var gemensamt på både Facebook.com och Youtube.com. Då det är så pass få som 
trollar, finner vi det inte som att de försöker bilda och stärka en grupp tillsammans på 
internet, något som är vanligt i en social identitetsprocess (Nilsson, 1996). Utan vi 
tolkar det som att dessa individer är ute efter att utforska den egna identiteten då 
konsekvenserna av ett uttalande på internet kan uppfattas som mindre än i 
verkligheten vilket bekräftas i tidigare forskning (Mckenna & Bargh, 2000).   
 
Något som vi inte räknat med att hitta var att de personer som har en stöttande 
inställning gentemot Amanda lätt blev överskuggade av negativa kommentarer. De 
personer som är stödjande riskerar att bli ett mål för den fientliga gruppen och 
anamma ett hederstigma (Goffman, 2001).  Då det finns en överhängande risk att 
stöttande användare själv blir stigmatiserade, så är risken stor att ett stödjande och 
positivt bemötande på de offentliga forumen online reduceras. Dock tror vi att en 
fördel med att kommunicera med andra på ett offentligt forum är att personer i utsatta 
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grupper kan träffa gelikar, då anonymiteten online reducerar ett eventuellt 
gruppstigma som individen har offline och på så sätt bli delaktig i en grupp som 
motsvarar dennes värderingar och identitet, något som stöds av Nilsson (1996). Att 
man hittar en grupp som motsvarar ens egna värderingar är något som enligt Lee et. al 
(2010) krävs för att bygga djupare relationer online. Problemet med ett sådant 
tillvägagångssätt att det kan vara svårt att hitta seriösa användare på grund av de 
negativa kommentarerna men även på grund av att anonymiteten kan ses som 
tvåeggad.   
 
Då en video som Amandas kan få så mycket respons belyser man inte bara en person 
utan även den problematiken som personen utsatts för, något som förhoppningsvis 
leder till en medvetenhet hos människor och en möjlighet till att bekämpa det sociala 
problemet. I denna mening är kommunikationen online väldigt värdefull då man kan 
nå många människor angående ett socialt problem. Utifrån (Mead, 1976) kan man 
tolka en person som Amanda som en symbol för den problematiken hon vart med om 
och inte bara en person som haft ett problem.   

6.1	  Framtida	  forskning	  
 
Något vi skulle vilja se i framtida forskning är om klimatet skiljer sig mellan män och 
kvinnor i utsatta situationer som vänder sig till de på internet för hjälp. I vår studie är 
skällsorden nästan uteslutande syftade till att nedvärdera det kvinnliga könet och dess 
svaghet. Något som kan vara intressant att undersöka är om en utsatt individ av 
manligt kön skulle möta samma hårda motstånd eller förakt om han gjort och agerat 
som den unga flickan i vår studie.   
 
Utifrån dessa reflektioner skulle det vara intressant att undersöka risk- och 
skyddsfaktorer online och om de ser annorlunda ut för kvinnor och män. Vi anser 
även att det är viktigt att fortsätta forska om internet och dess möjligheter samt brister 
gällande att interagera och socialisera sig med andra människor. Kontakt med andra är 
något som de flesta människor behöver och vill ha – speciellt dem som är i en utsatt 
livssituation.  
 
Vi har kommit fram till att det finns ett problem i bemötande mellan användare på 
nätet och personer i problematisk situation då många lätt avidentifierar andra på 
internet, vilket ger upphov till ett känslokallt bemötande. Vi anser detta underligt då 
sidor som Facebook.com visar bilder och liknade för att ge Amanda ett ansikte, vilket 
borde stagnera avidentifieringsprocessen något. Men som analysen visar så blir 
Amanda dömd lika hårt på båda hemsidorna, vilket gör det svårt att bedöma vad man 
kan göra för att bekämpa denna utveckling. Problemet som vi ser det, ligger i den 
mänskliga naturen precis som Milgram visade, att alla har vi förmågan att vara mer 
känslokalla gentemot varandra då vi inte ser att det är en människa bakom problemet.  
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Bilaga 1 
 

Kodningsschema: Youtube.com 
 
Positiv feedback för videoskaparen 
 
Sympati för videoskaparen 
Mobbarna sår vad de skördar 
Symboliserar videoskaparen  
Positiv gällande videoskaparens 
utseende 
Erbjudande av stöd till videoskaparen 
Hyllas som en martyr 
Vill vara kompis med videoskaparen 
Vill höja videoskaparens status 
Igenkännande och empati gentemot 
videoskaparen 
Känner skuld över det som hänt 
videoskaparen 
Videoskaparen ses som oskuldsfull 
Tänker på videoskaparens familj 
Äcklas av vad videoskaparen utsatts 
för 
Gud förlåter videoskaparen 
Mobbing är fel 
Dedikerat låtar till videoskaparen 
Intresserad av videoskaparens sånger 
Ilska och ånger för det som hänt 
Hon kunde ha fått många vänner 
 
Negativ feedback för videoskaparen 
 
Videoskaparen får skylla sig själv 
Kränkning av offret i stora bokstäver 
Objektifierar och kränker 
videoskaparen 
Kränker videoskaparen med skällsord 
Vill skända liket av videoskaparen 
Nedvärderar och pekar ut 
videoskaparen 
Kopplar videoskaparen till prostitution 
och otrohet 
Stigmatiserar videoskaparen 
Vill utöva sexuell dominans med 
videoskaparen 
Stämplar videoskaparen som en hora 
Belyser videoskaparens brister 

De som tar självmord hamnar i 
helvetet 
Satan har videoskaparen i sina klor  
Videon och kommentarerna är 
patetiska 
Videoskaparen är en stereotyp på unga 
självskadande kvinnor 
Videoskaparen är egocentrisk och 
självisk 
Är glad över att videoskaparen är död 
Internet är bättre utan videoskaparen 
Blir äcklad av dedikerade låtar till 
videoskaparen 
Kritik mot sanningsenligheten i videon 
Föräldrarna hängs ut som ansvariga för 
videoskaparens självmord 
Videoskaparen är en brottsling och ska 
inte stödjas 
Videoskaparen tog självmord då hon 
gjorde och spred barnporr 
Videoskaparen är en 
uppmärksamhetshora 
 
Med internet som plattform 
 
Tillgänglighet i andra länder 
Förkortningar 
Passerar språkbarriärer 
Kritik kan ges mot samhället 
Höjer förståelsen för utsatta människor 
och att man måste agera 
Man kan se bra ut i andras ögon  
Argumentationer kan fortgå trots att 
videoskaparen är död 
Distans mellan människor man känner 
och inte känner 
Relationer är ytliga 
Hårt klimat i kommentator fältet 
Uttryckssymboler 
Fördelar och nackdelar till att lägga ut 
sig på nätet 
Internet som prevention 
Trolla 
Budskapet sprids till andra 
communities 
Visa inte brösten på internet 
Underdog grupper kommer fram 
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Klimatet mellan kommenterare 
 
Nedvärderande svar på kommentarer  
Svordomar  
Dålig grammatik 
Hävdande av sexuell dominans 
Konstruktiv förmedling 
Provokativa svar 
Sarkastisk inställning 
Försvar via skällsord 
Kränker negativa med skällsord 
Kränker positiva med skällsord 
Hot om våld mot negativa 
Stämplar andra som kommenterar 
Grova sexuella förolämpningar 
Negativa kommenterare ignoreras 
Personliga påhopp 
Förakt mot negativa kommentarer 
Förlöjligande av positiva kommentarer 
Överdrivna åsikter 
Religiösa övertygelser 
Religiösa kommentarer är roliga 
Ironiska ifrågasättanden 
Sexuella anspelningar 
Idiotförklaringar 
Utfrysning 
Alla som vill videoskaparen väl ljuger 
Uttrycker sådant hat mot mobbarna att 
det blir hycklande 
Otänkbart att folk kan få en person att 
ta självmord 
Förakt mot folk som vill hjälpa 
Själviska 
Förvränger och nedvärderar 
kommentarer 
Spyr galla över hycklande människor 
Omoraliskt att prata illa om avlidna 
Skämt om självskadebeteende 
Tips ges om hur man skär upp 
handlederna 
Agg mot internetanvändare som har 
självskadebeteende 
Självmord är aldrig en lösning 
Värderingar smutskastas  
Morbid humor 
Morbid fascination 
Människor är dumma 
Diskrimination av kön 

Föräldrarna är ansvariga för klimatet 
på kommentator fältet 
Skiter i vad andra människor har att 
säga 
Rasism 
Tonåringar är naiva  
Ingen har sunt förnuft 
Människor som upplevt mobbing 
mobbas 

Bilaga 2 

Kodningsschema Facebook.com 
 
Offret  
 
Died 
Trend 
Lonliness 
15 år 
utnyttjad, 
Constant blame 
Victim 
R.I.P 
Angel 
Worm food 
Hennes fel 
flirted,  
”slampa” 
fri vilja,  
Hell, lust 
Förtjäna inte döden. 
Living hell 
Blame 
God bless 
gave Victimes a voice 
She lied 
Her choice  
She was ”loose” 
Family troubles 
Det var för mycket för henne! 
Det som händer nu på internet är värre 
än mobbingen 
”Kärlek” 
Symboliskt värde 
Enklare att skylla på offret än att se 
problemet 
Hon belyser en stor ondska i världen 
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Helvetet 
Himlen 
Lider 
Tragiskt 
Ilska, det handlar om hur hon ser ut 
Hon är en av många 
Vacker 
Alla gör misstag  
Vila i frid 
Hon var vacker 
Hennes fel(en mördare åker i fängelse) 
Hon vara bara ett barn 
Uppmärksamhet av pedofiler 
Självmord är en synd 
Vi fick själen av gud 
Stoppa mobbing”jag älskar henne” 
Sorgsen historia 
Trycker ner 
Kan inte försvara sig 
Jag skulle funnits för dig 
Ärren finns för alltid 
Varför dog du? 
Funnits för dig 
hon drack allt blekmedel 
Vila i frid 
Känslokalla 
 
Förövaren/are 
 
Bully should be killed, 
Exploiting kids 
Revenge 
Fakta (online predetors) 
Förövarens fel 
Online predetors 
Måste ge igen 
Hämnd på förövarna, att de tar 
självmord 
Ondskefulla vuxna som utnyttjar barn 
Straffa de som blundar 
Inte automatiskt skylla på mobbarna 
Mobbing är mänsklig natur går inte att 
stoppa 
 
Sympatiskt/ försvarar offret 
 
Religius judgement (mot de som 
kommenterar) 
Hotar 

Hennes familjan  
familjeproblem 
Happens to your child 
Who are you to Judge 
You suck 
Cruel  
Driva om detta 
Immature minds 
Anti bullying film 
Heart touching 
Sad 
Compassion 
Awareness 
Man bör stödja varandra 
Irritation/försvar 
Hot att sätta dit ”trollen” 
Ilska 
Om inte de bra ”posterna” fanns skulle 
det bara finnas dåliga 
Provocerar 
Vem är vi att döma? 
De beter sig som att de aldrig gjort 
misstag 
Förnedrar henne för att provocera.. 
Informativ om suicid 
Man förstår bara om man vart där själv 
Svårt att tro vad vissa säger 
Att mobba är ett funktionshinder 
kollar upp varandra 
personliga påhopp 
Om det skulle vart ens eget barn? 
ignorera trollen 
denna sida är skapad av respekt 
ert ansvar att göra sidor för dem du 
saknar 
Karma slår tillbaka på de som hatar 
Bibeln är inte bevis på gud 
Ni är idioter 
Du är ful och äcklig, ingen tycker om 
dig, hur känns det? 
Alla är olika 
Se sina misstag? 
De är patetiska 
 
Dömande kommentarer mot 
användare 
 
Löjligt 
Sanning inte hat 
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Yttrandefrihet 
Talking down  
Moralryttare 
Forget the others 
Aren’t Compassion 
Människor är destruktiva 
Man kan bara vara troll eller älska 
henne. 
Sanning är inte troll 
Lätt att vara Bias 
Man trollar för att det är en ”big deal” 
ironi 
Dumförklaringar 
Nekrofiliskämt 
Sexuell förolämpning  
Kill yourself  
”Kommentera inte om du inte håller 
med” 
Folk är naiva 
Bättre att mobba än offer 
Man lever för att mobba 
Mobba är att visa dominans över svaga 
Skaffa ett liv 
Tråkig sida 

du är nekrofil 
påvens minnesstund varade kortare 
Ta reda på begravningsplats/nekrofil 
Vems fel är det? 
Jag har rätt 
 
Agera istället för att sörja 
 
Agera 
Fokusera på de levande 
Fokusera på dem som klarade sig 
Inte visa att man blir sedd när man dör 
Andra som tar självmord 
Skydda andra med hjälp av gud 
Man ska prata om detta 
Tystnad = att tillåta 
Mycket snack lite verkstad 
Föräldrar visar barn hur de ska bete sig 
Måste lära barn 
Mobbing måste stoppas 
Tid för förändring 
Man måste belysa ämnet 
Others in same situation 
Not the only one 

 


