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Abstract 
In 2012 blogging reached an all time high in Sweden. Around 400,000 people made 
blog posts at least one time during this year. Blogs have publishing as a main purpose 
and can after publication be read by anyone with a computer, smartphone or tablet with 
an Internet connection. This makes the blogger open to response through comments that 
can be either constructive or destructive. No research has been made regarding blog 
comments and their effect on bloggers and their writing process. The aim of this study 
was to investigate: 1) what inspires bloggers to write and publish, 2) how the study 
population create their blog entries seen through the writing process, 3) why the study 
population choose to continue their blogging despite the risk of being subject to 
offensive comments. The examined population is 15 women between the ages of 15 to 
28. This study was conducted through an online-based survey software containing 44 
questions where 18 of these were closed-form. The findings show that the main reason 
bloggers write is for the response. This comes mainly in the form acknowledging 
comments. Furthermore, the results show a clear connection between blog writing and 
the writing process, where one is able to clearly follow the text production through the 
different stages. Response in the form of comments is predominantly positive and 
offensive comments seem to be a by-product of the freedom of speech on the Internet.      
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“I will no longer let the fear of vicious comments or replies stop me from speaking what 
I believe to be right. I will also never give a message that everybody will agree with. I 
know that even my most faithful followers will never agree 100% with what I say. I 
also know that they know that and are fine with it. 
 
I am done letting the bullies win. They won’t anymore. Not here.”  

                                                                                       Dan Pearce, Single Dad Laughing
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1. Inledning 

Att kunna skriva är viktigt. Vare sig om det handlar om att på ett tydligt vis lämna 

instruktioner till någon eller att skriva en insändare till den lokala dagstidningen så 

krävs det en förmåga att skriftligen kunna uttrycka sina tankar. För att utveckla 

färdigheten att göra text av tankar är det en förutsättning att man skriver. I dagens skola 

har skrivandet en central roll, inte minst i språkämnena. I Skolverkets övergripande mål 

för exempelvis svenska på gymnasienivå står det att läsa att ”språket är människans 

främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling” och att 

människan ”genom språket […] uttrycker […] sin personlighet” (Skolverket, 2012).  

 

Författarna av boken ”Homo Zappiens – Growing up in a digital age” (Veen & 

Vrakking, 2006) anser att dagens skolundervisning är alltför inrutad och styrd. Man 

menar att lärare borde uppmärksamma elevers talanger, utnyttja den energi eleverna har 

och använda den för skolans agenda. En elev som exempelvis är duktig på att blogga, 

menar man vidare, borde få dra nytta av denna förmåga i skolan. Dunkels (2010) 

instämmer och förklarar att detta kan stärka elevens självförtroende och därmed även 

förstärka det formella lärandet. När det gäller att ta vara på de teknologiska möjligheter 

som 2000-talet erbjuder håller emellertid inte alla med. En svensk studie visar att 

kulturella förändringar associerade till massmedia och nya former av kommunikation i 

och med internet resulterat i att dagens studenter är mindre intresserade av grammatik 

och stavning och hellre fokuserar på bilder och layout. Vidare verkar dessa förändringar 

också påverka studenternas syn på både texter och författande och därmed i sin tur deras 

textskapande (Erixon, 2007). 

 

Varje gång vi fattar pennan, eller rättare sagt, varje gång vi funderar på att fatta pennan 

startar en process. ”Allt skrivande innebär skapande. Och allt skrivande förutsätter stoff, 

bearbetning av stoff, formulering och bearbetning av färdig text” (Dunkels, 2010). 

Denna process kallas för skrivprocessen och är ett slags schema över hur skrivförloppet 

sker. Vare sig vi är medvetna om den eller inte så arbetar vi efter den på något vis. 

Skrivprocessen hjälper oss, om vi känner till hur den fungerar, att bli mer medvetna om 

hur skrivandet sker och fungerar som ett språkutvecklande arbetssätt (Strömquist 2011). 

En form av skrivande som blivit allt mer populär är bloggande. Ser vi tillbaka några 
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enstaka generationer så är informationsflödet i dag enormt i jämförelse med tidigare. 

Utbudet av skriven text är överväldigande och möjligheten att göra sin röst hörd är 

tillgänglig för i stort sett vem som helst i och med internet. År 2012 nådde bloggandet i 

Sverige en rekordnotering. Cirka 400 000 personer skrev någon gång under 2012 i sin 

blogg, cirka 172 000 var någorlunda aktiva i sitt bloggande1 och totalt postades 17 

miljoner inlägg det året (http://www.ajour.se/svenska-bloggandet-har-aldrig-varit-

storre-an-nu/). Även om denna form av skrivande till synes sker individuellt och utan en 

lärares översyn så får skribenten både stöttning och respons i deras skrivprocess. I och 

med att bloggandet har ett publicistiskt syfte kan det efter publicering läsas av alla med 

en dator, smartphone eller läsplatta som är uppkopplad mot internet. Därmed öppnas 

författaren upp till respons, nämligen kommentarer. I mediedebatt under 2013 har 

många offentliga skribenter såsom journalister, krönikörer och andra blivit utsatta för 

grova påhopp som väckt stor uppståndelse. Begreppen näthat och kränkningar har varit 

centrala i debatten. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
I och med bloggandets ökande popularitet bland ungdomar sker ett skrivande av 

växande omfattning utanför skolans väggar. Syftet med denna studie är att dels ta reda 

på varför de i studien medverkande bloggförfattarna väljer att blogga och om det går att 

se huruvida de arbetar efter skrivprocessen. Vidare kommer studien att undersöka hur 

bloggförfattarna förhåller sig till bloggkommentarer och hur dessa påverkar deras 

skrivande. Följande frågeställningar kommer att försöka besvaras: 

 

• Vad inspirerar den undersökta populationen till att blogga? 

• Hur framställer den undersökta populationen sina blogginlägg med 

skrivprocessens olika stadier som utgångspunkt?  

• Varför väljer den undersökta populationen att fortsätta sitt bloggande trots att de 

riskerar att utsättas för kränkande kommentarer? 

 

 

 
                                                
1 Bloggar som åtminstone haft ett blogginlägg per tremånadersperiod. 
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2. Forskningsbakgrund 

Inledningsvis kommer den undersökta populationen att ges en övergripande definiering. 

Detta för att ge en förförståelse för den intervjuade populationens förhållningssätt till 

modern teknologi och till internet. Begreppen nätmobbning och näthat kommer att 

fungera som centrala utgångspunkter för att ge förförståelse om kränkande 

kommentarer. Näthat är ett outforskat område men delar gemensamma aspekter med 

nätmobbning. Majoriteten av den forskning som finns kring nätmobbning är av 

kvantitativ form och fokuserar främst på frekvens. Även om denna studie inte fokuserar 

på detta anser författaren att det är intressant då det visar hur vanligt förekommande det 

är att bloggförfattare utsätts för kränkande kommentarer. Begreppet blogga kommer att 

beskrivas för att ge en klar bild över vad det innebär. För att ge en insikt i 

bloggförfattarnas textskapande kommer skrivprocessen att redogöras för att ge en insikt 

i hur bloggtexten produceras. Skrivprocessen kommer att förtydligas utifrån 

Strömquists, Dysthes och Hertzbergs definition och vidare fungera som analysverktyg 

av en del av resultatet.  

2.1 Bloggaren och modern teknologi 

Dagens generation av barn och ungdomar har ett unikt förhållningssätt till lärande i 

jämförelse med tidigare generationer. Dessa har redan sedan tidig ålder använt 

allehanda tekniska apparater såsom dator- och tv-spel, fjärrkontroller av olika slag, 

mp3-spelare och nu på senare tid även smarta telefoner, bärbara datorer och surfplattor. 

Dessa apparater har gett sina användare en möjlighet att kontinuerligt följa 

informationsflöden som praktiskt taget är oändliga i och med möjligheten att koppla 

upp apparaterna mot internet. Dagens unga generation har omfamnat datorer, internet 

och annan medieteknologi och de är den första generationen någonsin som växer upp i 

en digital värld. De har inlärningsfärdigheter och inlärningsstrategier som är avgörande 

för att ge mening åt information vilka är vitala för ett lärande som i framtiden kommer 

att bli allt mer informationstät i och med teknologins framsteg (Veen & Vrakking, 2006 

s.11). 
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2.2 Nätmobbning  

Mobbning är ett ännu inte helt utrett begrepp men det råder stor enighet om hur 

fenomenet ska förstås. Det innefattas alltid av en eller flera förövare, fysiska och/eller 

psykiska kränkande negativa handlingar och ett eller flera offer. Mobbning uppstår när 

kränkande negativa handlingar upprepas mot ett och samma offer (Skolverket, 2011). 

2.2.1 Definition, orsaker och konsekvenser av nätmobbning och näthat 

Nätmobbning sker på samma vis som traditionell mobbning men genom modern teknik 

via internet. När vi kommunicerar över nätet varken ser eller hör vi varandra i 

jämförelse med när kommunikationen sker öga mot öga. Offrets respons när 

nätmobbning eller näthat sker är alltså obefintlig för förövaren. I ”verkligheten” kan 

tecken på ogillande ske genom exempelvis kroppsspråk, betoning eller tonläge vilket 

kan hindra oss att uttrycka vissa reaktioner. Om någon exempelvis visar sig sårad efter 

en obetänksam kommentar känner vi ofta ånger och medkänsla. I sin studie från 2004 

förklarar Suler att beteendet förändras i internets virtuella värld och att vi på nätet 

slappnar av, känner oss mindre hämmade och uttrycker oss mer öppna utan att fundera 

över möjliga konsekvenser över vårt agerande. Vidare postulerar han att detta kan 

medföra både positiva och negativa effekter. Dels kan det få människor att dela 

personliga saker om sig själva, visa vänlighet och generositet men dels kan det också 

medföra ett ohyfsat språk, grov kritik, ilska, hat och till och med hot (Suler, 2004).  

 

Forskningen har kunnat identifiera ett antal särdrag som skiljer nätmobbning från andra 

mer traditionella former av mobbning. Svårigheten att fly ifrån nätmobbningen är ett 

(Slonje & Smith, 2008). Vid mobbning i traditionell betydelse så brukar elakheterna 

sluta när offret lämnar exempelvis skolan eller arbetsplatsen för dagen, men med 

nätmobbning försvåras detta då offret generellt har med sig mobiltelefon eller dator hem 

och även in i sitt eget sovrum vilket betyder att denne kan mobbas där hon eller han 

egentligen borde känna sig som tryggast. Nätmobbning kan dessutom bli betydligt mer 

offentlig och ses av en större skara bisittare än traditionell mobbning som oftast 

förekommer mer i det gömda. Ett annat särdrag som skiljer nätmobbning från annan 

mobbning är anonymiteten (Slonje & Smith, 2008). Nätmobbare har en större möjlighet 

att dölja sin identitet eller till och med förändra den med falska nätalias och e-
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postadresser eller dolda telefonnummer. Anonymiteten har som följd att förövarna får 

möjlighet att separera sina handlingar på nätet med sitt verkliga jag. De känner sig 

mindre sårbara och är mer benägna att bete sig illa (Suler, 2004). Genom anonymiteten 

blir också konsekvenserna av nätmobbningen osynliga för förövaren och denne är oftast 

omedveten om vad offret känner och upplever (Suler, 2004), även om det finns vissa 

studier som visar att offret vid så ofta som 50 – 75 % av fallen vet vem mobbaren är 

(Låftman, Modin & Östberg,  2013). Interaktionen mellan förövare och offer sker inte 

heller alltid i realtid utan om ett svar kommer kan det dröja minuter, timmar, dagar eller 

till och med veckor (Suler, 2004). Det finns även färre tillfällen för omgivningen att 

ingripa vid nätmobbning (Slonje & Smith, 2008). I den fysiska världen uttrycker 

auktoriteter sin status och styrka bland annat med klädsel, kroppsspråk och genom den 

miljö dem vistas i. Genom avsaknaden av dessa signaler i nätets textbaserade värld 

försvinner denna verkan, även om människor generellt känner till auktoritetens styrka 

och status utanför nätet (Suler, 2004). Att besöka Polisens hemsida ger alltså inte 

samma auktoritetseffekt som att besöka närmaste polishus. På nätet kan bilder, 

textmeddelanden och e-post spridas till ett oerhört stort antal assistenter om det vill sig 

illa. Detta skedde i det uppmärksammade Instagrammålet i Göteborg där två flickor i 

16-årsåldern spred grovt förtal genom text och bilder via ett konto på Instagram. Målet 

hade 38 målsäganden och resulterade i straffen samhällstjänst och böter för de åtalade 

(http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1778670-bada-flickorna-fallda-i-instagrammalet).   

 

Suler (2004) understryker att internets hämmande ”effekter” inte ensamt avgör hur 

mycket människor avslöjar om sig själva eller hur illa de beter sig på nätet utan att 

individuella personligheter spelar en viktig roll. Han menar att ”effekten” reagerar med 

personligheten viket i vissa fall ger en liten avvikelse från personens beteende utanför 

cyberrymden medan det i andra fall kan ge en dramatisk förändring. 

2.2.2 Nätmobbningens frekvens 

Trots att mobbning via nätet är ett relativt nytt fenomen finns det ändå gott om aktuell 

internationell forskning kring ämnet. Främst är det inom skolan som undersökningar 

utförts, inte minst på grund av att målgruppen där är samlad och därmed enkel att nå. 

De forskningsrapporter som följer är utförda i skolor men undersöker populationens 

vardag och är alltså inte kopplade specifikt till skolmiljön.   
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I Sverige har vi generellt en relativt låg förekomst av nätmobbning (Låftman, Modin & 

Östberg, 2013), detta samtidigt som vi är ett land med en hög frekvens av egna 

mobiltelefoner och datorer bland barn och ungdomar. Enligt en undersökning gjord av 

Statistiska centralbyrån under 2010 och 2011 bland 16 och 18-åringar hade 100 % av 

tjejerna och 99 % av killarna en egen mobiltelefon och 82 % av tjejerna samt 86 % av 

killarna en egen dator (www.scb.se, 2010 – 2011). 

 

Den mest omfattande undersökning som utförts i Sverige omfattade 22 544 elever i 

åldrarna 15 till 18 år fördelade över 324 skolor i Stockholmsområdet. Resultatet visade 

att 89 % av den undersökta populationen inte är inblandade i nätmobbning 

överhuvudtaget, alltså varken utsatt någon annan eller själva blivit utsatta för 

nätmobbning. Cirka 5 % av populationen hade någon gång blivit offer för nätmobbning 

och cirka 4 % hade själva någon gång utsatt någon annan för nätmobbning, cirka 2 % 

var både offer och förövare. Vidare visar undersökningen att flickor är utsatta för 

nätmobbning i en större utsträckning medan pojkar till en större del utsätter andra för 

nätmobbning (Låftman, Modin & Östberg, 2013).  

 

En annan svensk studie undersökte prevalensen av nätmobbning via textmeddelanden, 

e-post, telefon och bild-/videoklipp, både i och utanför skolmiljön. Studien utfördes i 

Göteborg i åtta skolor där totalt 360 elever i åldrarna 12 till 20 år tillfrågades. Resultatet 

visade att 10 % av eleverna upplevde att de någon gång under de senaste två till tre 

månaderna blivit mobbade i skolan (all typ av mobbning avsågs). 5,3 % av dessa angav 

att de blivit nätmobbade den senaste tiden, 2,8 % någon enstaka gång och 2,5 % mer 

frekvent. Studien visade också att förekomsten av nätmobbning var mer omfattande 

utanför skolmiljön och författarna diskuterar huruvida det kan bero på restriktioner 

uppsatta av skolledningen när det gäller användandet av mobiltelefon och dator i skolan. 

(Slonje & Smith, 2008)  

 

I en omfattande studie utförd 2006 utfrågades 11 227 brittiska elever mellan 11 och 15 

år om de någonsin mottagit ett elakt eller hotfullt text- eller e-postmeddelande. 

Resultatet visade att cirka 7 % svarade ”ja”, en övervägande mängd av dessa var tjejer 

(Slonje & Smith, 2008). En kanadensisk studie undersökte 264 högstadieelever från tre 
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olika skolor och fann då att ungefär 25 % av eleverna någon gång hade blivit utsatta för 

nätmobbning och cirka 17 % hade även någon gång nätmobbat andra. Resultatet visade 

också att fler pojkar (25 %) än flickor (12 %) nätmobbade andra (Li, 2006). Samma typ 

av studie genomfördes i Australien där 120 elever i åttonde klass deltog. 14 % av den 

intervjuade populationen hade där blivit nätmobbade och 11 % hade nätmobbat andra 

under det senaste året (Campbell, 2005). Även i USA har det forskats på området. Där 

fann man att i urvalsgruppen bestående av 1 501 ungdomar i åldrarna 10 - 17 år hade 4 

% blivit utsatta för nätmobbning och cirka 12 % hade utsatt andra för nätbaserad 

mobbning under det senaste året. 3 % hade själva både blivit utsatta och utsatt andra för 

nätmobbning (Ybarra & Mitchell, 2004). En annan omfattande studie i Kanada 

undersökte 2 186 högstadieelevers erfarenheter av nätmobbning i 33 skolor. Resultatet 

av undersökningen visar att nästan hälften av eleverna, 49,5 %, uppgav sig hade blivit 

utsatta för någon typ av nätmobbning under de senaste tre månaderna. I mer än en 

tredjedel av fallen visade det sig vara en ”vän” som utfört mobbningen (Mishna, Cook 

m.fl. 2010).  

 

Som Låftman, Modin & Östberg (2013) poängterar är nätmobbningen i Sverige mindre 

omfattande i jämförelse med de andra västländer där studier genomförts. Mängden 

ungdomar som anser sig själva blivit utsatta ligger i Sverige på mellan 4 och 5 % i 

åldrarna 12 till 20 år. I den ena svenska studien frågade man efter om eleverna ”någon 

gång” blivit utsatta för nätmobbning medan man i den andra frågade efter ”någon gång 

under de senaste 2 – 3 månaderna” blivit utsatta för nätmobbning. Oavsett hur man 

frågade blev resultatet liknande. Den engelska studien (Slonje & Smith, 2008) visar på 

en något mer omfattande nätmobbning där 7 % av populationen ansåg sig någon gång 

blivit utsatta för nätmobbning. Precis som en av de svenska studierna visar den engelska 

att flickor verkar vara mer utsatta än pojkar. I den amerikanska studien är antalet utsatta 

ytterligare något högre då 12 % av den undersökta populationen anser sig själva någon 

gång blivit nätmobbade. Den australiska undersökningen (Campbell, 2005) visar på 

liknande siffror som den amerikanska med 14 % av den undersökta populationen anser 

sig själva någon gång blivit nätmobbade. I de kanadensiska studierna verkar 

nätmobbningen ha en större utbredning där den ena visar att 25 % av den undersökta 

populationen anser sig själva någon gång blivit nätmobbade och den andra närmare 50 



 

 8 

%. Den senare och mer omfattande undersökningen fann en hög prevalens av 

nätmobbning jämfört med andra som till exempel Campbell (2005), Li (2006) och 

Slonje & Smith (2008). Författarna till den senare nämnda kanadensiska studien 

diskuterar om det avvikande resultatet kan bero på att de inte nämnt ordet 

”nätmobbning” i frågorna, till skillnad från de andra undersökningarna, utan istället 

fokuserat på och specificerat de olika delarna som nätmobbning kan bestå av. Resultatet 

som kommer fram baseras därför inte på vad eleverna själva definierar som 

nätmobbning, då den bilden kan se helt annorlunda ut. 

 

2.3 Näthat  
Näthat är ett nytt socialt problem som de senaste åren skapat livlig debatt i media. Ingen 

har ännu forskat kring fenomenet men det kan belysas genom forskning kring 

nätrelaterad mobbning då det är av liknande karaktär. Båda dessa begrepp innefattas av 

kränkande negativa handlingar. Det som särskiljer nätmobbning och näthat är 

omöjligheten att avgöra om det är en och samma person som ligger bakom 

handlingarna. Näthat kräver heller inte samma närhet mellan offer och förövare såsom 

nätmobbning oftast förutsätter. (Slonje & Smith, 2008)  

 

2.3.1 Definition av näthat 

Nationalencyklopedin förtydligar ordet näthat som ”trakasserier på internet” och 

beskriver att hat är en ”ond maktfaktor” eller som något som är ”djupt sittande, 

definierat som en motvilja gentemot någon/något som uppfattas som hotande” (Hat 

2013). Norstedts beskriver ordet trakasserier som ”medvetet vållat fortlöpande obehag 

mot någon”. Näthat innefattas enligt Diskrimineringsbyrån i Uppsala av hatiska 

kommentarer som förekommer i till exempel kommentatorsfält, på forum, i bloggar och 

på hemsidor (DU 2013). Författaren till denna studie definierar begreppet näthat därför 

som negativa handlingar i form av hatiska kommentarer i kommentatorsfält på 

nätbaserade forum, främst från anonyma avsändare. Kommentarerna är främst riktade 

mot enskilda personer. Generellt finns det inte någon relation mellan offer och förövare 

till skillnad mot nätmobbning. 
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2.3.2 Näthat i media 

Efter en sökning på dagstidningen Dagens nyheters webbplats www.dn.se (131010) 

efter begreppet näthat hittades 67 artiklar om ämnet varav majoriteten av dessa är 

relaterade till kvinnohat. Fem av dem har även ordet kvinnor i rubriken: Kvinnohatet 

har alltid funnits där (130209), Därför näthatas kvinnor (130207), Svårt att fällas för 

näthat mot kvinnor (130207), Näthat mot svenska kvinnor skapar debatt i Norge 

(130206) och Näthat mot kvinnor väcker stort engagemang 130206). Även Uppdrag 

gransknings program ”Män som näthatar kvinnor” som sändes den sjätte februari 2013 

på SVT fokuserar på näthatet mot kvinnor. Programmet tog upp näthat mot kvinnliga 

journalister, författare, debattörer och bloggare som upprepade gånger blivit utsatta för 

kränkande kommentarer efter att offentligt ha uttryckt personliga åsikter. Kvinnorna 

läste bland annat upp vissa av de kommentarer som de fått som innehåller ett extremt 

grovt språk och i vissa fall mordhot. Vidare berättade de också om deras rädsla över och 

att de i många fall lett till självcensur och tystnad för att slippa den hatiska respons som 

de upplevt. Programmet tog även upp 21-åriga Julia som via Hennes & Mauritz 

facebooksida beklagat sig över att H&M använt sig av den amerikanske rap-artisten 

Tupac Shakur som motiv på en av deras tröjor. Julia skrev i sitt inlägg att hon tyckte det 

var anmärkningsvärt att de valde detta motiv med tanke på att artisten är dömd 

sexualbrottsling. Responsen på hennes kommentar blir omfattande, hela 2 800 inlägg, 

som börjar med att hon kallas för korkad men snabbt blir allt mer hatiska med 

kommentarer som till exempel ”käften äckel, hoppas du blir våldtagen” och ”vill du bli 

förnedrad? För jag pissar dig jätte gärna i ansiktet” (SVT 2013). Näthat i svensk 

mediedebatt verkar vara nära sammankopplat med och främst riktat mot kvinnor.  

 

2.4 Personuppgiftslagen om nätpublicering  
Personuppgiftslagen (PUL) talar om vad som får skrivas på nätet. Den förklarar att man 

får skriva om andra personer i löpande text så länge det inte är kränkande. Vad som 

anses kränkande är en bedömningsfråga. Lagen talar om kränkning som ”ett angrepp 

mot någons person, frihet, frid eller ära” och ser det som en form av skada. En 

kränkning uppstår när en attack mot någons integritet sker. Det krävs vidare också att 

personen som blir utsatt inte provocerar till kränkningen utan att denne värnar om sin 

egen integritet.  
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När kränkningen ska bedömas ska hänsyn tas till de omständigheter som anges i 

punkterna i kapitel 5 § 6 i skadeståndslagen: ”Att handlandet 1) haft förnedrande eller 

skändliga inslag, 2) varit ägnat att framkalla rädsla för liv eller hälsa, 3) riktat sig mot 

en person som har svårigheter att värna sin egen integritet, 4) inneburit missbruk av 

beroende- eller förtroendeställning, eller 5) varit ägnat att väcka allmän 

uppmärksamhet”. Datainspektionen föreslår en ny lag mot kränkningar på nätet när de i 

sin översyn av tryck- och yttrandefriheten (http://www.datainspektionen.se) kommer 

fram till följande: 

 
Datainspektionen anser att det behövs en generell straffbestämmelse för att motverka grova 

kränkningar av den personliga integriteten. Det ska inte spela någon roll om allvarliga kränkningar av 

integriteten sker innanför eller utanför det grundlagsskyddade området.	   

 

Lagen verkar alltså inte ännu hunnit ikapp fenomenet näthat och tydligare bestämmelser 

behövs för att erbjuda människor ett bättre integritetsskydd på internet. 

  

2.5 Blogga 
Begreppet blogga kommer från engelskans blog och är en sammandragning av ordet 

weblog. En blogg är ett publiceringsverktyg på internet, främst för en enskild skribent 

(Åkerlund, 2009). I jämförelse med andra former av webbaserade texttyper, exempelvis 

e-post, ses bloggen som fundamentalt annorlunda. Bloggen har en socialförändrande 

och demokratiserande potential, bland annat så verkar bloggande ha en positiv effekt 

som gör människor mer eftertänksamma och noggrannare iakttagare av sin omvärld 

(Blood, 2002). Journalister ser bloggen som en alternativ källa för nyheter och 

folkopinion (Lasica, 2001), akademiska institutioner publicerar vetenskapliga artiklar 

(Kjellberg, 2010) och partier eller politiker sprider politiska budskap (Lehti, 2011). 

Främst används bloggen emellertid av enskilda skribenter som ett verktyg för ett 

självutvecklande och ett självförverkligande (Blood, 2002). Den personliga bloggen har 

vanligtvis ett tema eller ett ämne som ligger i fokus, exempelvis inredning, mode, 

träning, hälsa, matlagning, föräldraskap och så vidare men kan även vara en form av 

nätdagbok (Åkerlund, 2009). Det finns en mängd webtjänster som tillhandahåller gratis 
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utrymme genom så kallade blogghotell. Det är inte helt ovanligt att reklam visas i 

gratisbloggar vilket är en vanlig finansieringsform. Det finns även möjlighet att betala 

en mindre summa för denna tjänst och på så vis slippa reklam. 

2.5.1 Den personliga bloggen  

En undersökning utförd i USA (Lenhart, 2006) kommer fram till att majoriteten av den 

undersökta gruppen använder sina bloggar till att föra en personlig dagbok och att 

bloggen är en personlig strävan trots bloggens publicistiska karaktär. De flesta ser inte 

heller sitt publicerande som journalistik.  37 % uppger att det huvudsakliga syftet med 

bloggandet är temat ”my life and experiences”. Könsfördelningen visade sig vara jämn 

mellan män och kvinnor. Det mest utmärkande resultatet enligt studiens författare som 

man kom fram till var att mer än hälften (54 %) av den undersökta gruppen var 30 år 

eller yngre (Lenhart, 2006). En annan amerikansk studie (Papacharissi, 2002) visade att 

82 % av skribenterna använde sig av bloggar till syftet självuttryck, 59 % till social 

interaktion, 51 % till underhållning och 24 % till tidsfördriv (i denna studie kunde 

populationen välja mer än ett svar vilket förklarar procentangivelserna).  

2.5.2 Social interaktion i bloggosfären 

Bloggen öppnar upp för en möjlighet till respons i form av kommentarsfält, vilket är 

utmärkande för bloggens karaktäristik. Majoriteten av bloggplattformar erbjuder 

möjligheten att kommentera inlägg vilket möjliggör en direkt, personlig och oövervakad 

plats för diskussioner. I bland kan emellertid bloggaren själv välja att inaktivera denna 

funktion för att förhindra skräppost och flaming, det vill säga aggressiva yttranden av 

starka känslor (Lea, 1992). Alternativt kan bloggaren välja att moderera denna funktion 

genom att kontrollera alla kommentarer och därefter publicera det som denne anser vara 

passande.  

 

Kommentarer är dels ett enkelt och effektivt sätt för bloggaren att interagera med sina 

läsare (Marlow, 2004), dels identifierar bloggare respons i form av kommentarer som en 

betydande motiverande faktor i deras skrivande (Trevino, 2005). En studie där man 

samlade omkring 645 000 kommentarer mellan 11 och 13 juli 2005, fann man att 

kommentarer textmängdsmässigt utgör mellan 10 % och 20 % av själva bloggosfären. 

Man kom också fram till att mängden kommentarer är en god indikator när det gäller 
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bloggens popularitet och betydelse (Mishne, 2006). Man identifierade även olika typer 

av bloggkommentarer, bland annat personliga (skickade mellan vänner) och 

tacksamhetskommentarer där läsarna tackar bloggförfattaren för att ha lyft ett viktigt 

ämne eller för att komplettera med ytterligare relevant material. De kommentarer som 

dock sågs som särskilt intressanta av studiens författare var de av så kallad disputativ art 

(övers. MTS), alltså när det uppstod meningsskiljaktigheter i kommentarsfälten som 

ledde till debatt. De analyserade hela materialet av kommentarstrådar utifrån en rad 

givna nyckelord som ansågs kontroversiella och fann att omkring 21 % av 

kommentarerna var av denna typ (Mishne, 2006).  

 

2.6 Skrivande 
Trots att allt fler väljer att skriva på sin fritid i och med bloggens växande popularitet 

höjs det kritiska röster i samhället över den generellt låga kunskapsnivå som råder när 

det gäller skrivande. Inte minst ute på universitet och högskolor när det gäller elevernas 

skrivförmågor och skrivfärdigheter. De allra flesta har ingen träning i att skriva, dåliga 

skriverfarenheter sedan tidigare och få eller inga tillfällen att förbättra eller i alla fall 

underhålla sina skrivfärdigheter. (Strömquist, 2011) Skrivandet kan dock underlättas 

och göras enklare genom insikter i skrivprocessen och vad som händer inom oss när vi 

skriver. Dysthe (2002) förklarar att vi blir bättre skribenter i och med en djupare insikt i 

skrivandets gång. Skrivande gynnar heller inte bara språkutvecklingen utan även 

individens kognitiva, sociala och emotionella utveckling och att en utvecklad 

skrivförmåga betyder mycket för den enskildes självförtroende (Strömquist, 2008).  

 

2.3.1 Stöttning 

Även om skrivandet främst sker i ensamhet är det en social aktivitet. Författaren har 

nästan alltid en tanke om till vem denne skriver och det sker en, som Bakhtin uttryckte 

det, ”konversation eller kontinuerlig dialog som sträcker sig både bakåt och framåt i 

tiden” (Bakhtin citerad i Dysthe, 2002:14). Det egna skrivandet utvecklas och man blir 

en bättre skribent genom feedback i form av kritiskt granskande reaktioner på det man 

själv skrivit (Dysthe, 2002). Stöttning, eller scaffolding, introducerades under 1950-talet 

av kognitivpsykologen Jerome Brunner. Stöttning har sina rötter i kognitivismen 

(Donato, 1994) och socialkonstruktivismen men har på senare år kopplats ihop med 
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Vygotskys sociokulturella teori, särskilt till begreppet den proximala utvecklingszonen 

(Stone, 1998). Stöttning innebär att individen i en lärandesituation ges ett tillfälligt stöd 

för att denne ska kunna nå nästa utvecklingsfas. Föräldrar stöttar på detta sätt sina barn 

och i skolundervisningen tillhandahåller läraren likaså denna stöttning. Bruner (1978) 

definierar begreppet stöttning på följande vis: ”de åtgärder som vidtas för att begränsa 

friheten vid utförandet av dessa uppgifter så att […] författaren […] kan koncentrera sig 

på den svåra uppgiften som hon håller på att förvärva”.  

 

Feedback och stöttning är alltså centrala i skrivandets utveckling och vare sig det är 

föräldrar, klasskamrater, lärare eller någon annan som står för dessa så spelar de en 

betydande roll. Kommentarer från bloggförfattarnas läsare skulle kunna fungera som 

både ett stöd och en källa för feedback. 

2.3.2 Skrivprocessen 

Allt skrivande innehåller vissa givna stadier som är mer eller mindre tydligt skilda från 

varandra beroende på vad som skrivs. Gemensamt är dock, oavsett vad som skrivs, att 

skribenten måste ta sig igenom dessa innan texten är färdig. De flesta typer av texter 

kräver både förberedelse och efterbehandling utöver själva skrivandet innan den är redo 

att överlämnas till mottagaren (se figur 1 på sid. 17). För att få en inblick i 

bloggförfattarens textskapande följer nedan en överblick över skrivprocessens olika 

stadier.  

 

Innan det fysiska skrivandet påbörjas startar skrivprocessen i skribentens tankar. Hon 

frågar sig själv vilken stil texten ska ha, vem som är den planerade mottagaren och 

funderar kring textens längd, innehåll och disposition. Oavsett vilken typ av text som 

ska skrivas samlar skribenten ett stoff, detta kan exempelvis vara allt ifrån 

minnesanteckningar till fotografier och ibland samlas allt material i minnet. Därefter 

sker en sovring av det insamlade materialet. Strömquist (2011) förklarar att ”med 

läsaren i åtanke går skribenten igenom sitt material och fokuserar på det som är centralt 

samtidigt som han sållar bort det oväsentliga”. Därefter gör skribenten en plan över hur 

skrivandet ska ske och beroende på vem som skriver kan detta ske på flera sätt. Vissa 

väljer att noggrant skissa ner en detaljerad plan medan andra väljer att ha allt i minnet. 

Själva skrivandet omfattar en ganska liten del i förhållande till hela skrivprocessen. 
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Vissa väljer att skriva en kladd som första utkast för att sedan bearbeta sin text långsamt 

för att minska efterarbetet medan andra gör en djupdykning och skriver mycket och 

intensivt för att få ner så mycket som möjligt av sina tankar och idéer, inte minst 

eftersom vissa kan ha svårt att komma igång med skrivandet igen efter ett avbrott 

(Strömquist, 2011). Dysthe (2002) beskriver det som en ”sträng kritiker i bakhuvudet 

som ständigt säger ifrån om det inte är tillräckligt bra formulerat eller helt korrekt” och 

beroende på hur sträng kritikern är varierar svårigheten att komma igång efter ett 

avbrott. Vissa skribenter får knappt ner något på papperet medan vissa andra kan koppla 

bort kritikern och skriver snabbt. Här är också variationerna stora beroende på text och 

skribent. När texten är klar men innan den möter läsaren så bearbetar skribenten den. 

Detta sker genom att skribenten korrekturläser för att åtgärda, stavfel, 

meningskonstruktion, interpunktion och ibland också disposition. Skrivprocessen kan 

enligt Strömquist (2011) beskrivas på ett tydligt vis som visas i punktform nedan. Dess 

olika stadier är i praktiken mer eller mindre inflätade i varandra där varken 

ordningsföljden eller omfattningen nödvändigtvis är given. Den ser ut på följande sätt: 

 
Förstadie      

• analys	  av	  skrivuppgiften	   (vad?	  för	  vem?	  i	  vilket	  syfte?)	   	   	  
• stoffsamling	   	   (samla	  material)	  
• sovring	  	   	   (vad	  ska	  tas	  med	  och	  vad	  kan	  tas	  bort?)	  
• fokusering	  	   	   (vad	  ska	  ligga	  i	  fokus?)	  
• organisering	   	   (i	  vilken	  ordning	  ska	  det	  insamlade	  

materialet	   	   presenteras)	   	  
• strukturering/planering	   	  

	  
Skrivstadie 

• Formulering	   	   (översätta	  tankar	  till	  skrift)	  
 
Efterstadie 

• bearbetning	   	   (från	  utkast	  till	  färdig	  text)	  
• utskrift	  
• korrekturläsning	  
• publicering	   	   (texten	  möter	  läsaren)	  

  

 

Dysthe skiljer på två typer av tillvägagångssätt när det gäller skrivande. Hon förklarar 

att det dels finns ett tankeskrivande och dels ett presentationsskrivande. 

Tankeskrivandet är informellt där skribenten låter ordet okritiskt flöda. Det är bra för 
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kreativiteten och för att utveckla texten. Det primära syftet är att få fram idéer och få ner 

tankarna på ”papper” och inte störa processen genom att rätta till oklarheter i texten.  

Presentationsskrivandet syftar till att kommunicera och presentera ett material för 

läsaren. Det hjälper skribenten att förhålla sig kritisk till etablerade tankar och idéer. 

Skribenten strukturerar, ändrar och reviderar sin text och fokus är att se till så att texten 

är kommunikativ och anpassad till mottagaren (Dysthe, 2002). Hon förklarar vidare att 

det är bra som textskapare att känna till dessa två olika typer då de har olika funktioner. 

medan presentationsskrivandet Dysthe understryker att dessa två tillvägagångssätt att 

skriva inte är motsatser utan snarare kompletterar varandra och att skribenten ständigt 

pendlar mellan dessa två i skrivprocessen (Dysthe, 2002).   

 

 
               Strömquists skrivprocesschema                 Dysthes texttriangel             

 
     Figur 1.                           Figur 2. 

Texttriangeln i figur 2 visar att textproduktion sker i olika nivåer där det i grunden 

handlar om att skribenten bör vara medveten om vem textens mottagare är, textens syfte 

och dess sammanhang. Dysthe förklarar att textens utveckling går från globala nivåer 

där skribenten särskilt granskar och reflekterar över textens innehåll och struktur till 

lokala nivåer där formuleringar och finputsning av texten sker (Dysthe, 2002). På 
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samma sätt som i Strömquists punktförklaring är ingen nivå viktigare än någon annan 

utan triangeln ämnar endast synliggöra vilka olika stadier textskapandet går igenom.   

Beroende på textens omfattning och syfte varierar mängden arbete som krävs för att få 

ett tillfredsställande resultat när man skriver. Gemensamt är dock att textskapande alltid 

innefattas av en skrivprocess. Feedback och stöttning hjälper författaren att utveckla sin 

skrivförmåga och underlättar skrivprocessen. Människor är olika och arbetar med texter 

på varierande vis, alla genomgår dock skrivprocessens och texttriangelns samtliga faser. 

När en bloggförfattare skapar sitt inlägg genomgår denne dessa olika faser. Inlägget 

börjar som en tanke och stoff samlas in. Under formuleringen sker en konversation med 

både författarens inre kritiker och läsaren. När blogginlägget är färdigbearbetat 

publiceras det och möter läsaren som har möjlighet att ge feedback och antingen 

konstruktiv eller destruktiv kritik.  

3. Metod 

Med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar ansågs ett kvantitativt angreppsätt 

vara bäst lämpat som metod. En kvantitativ undersökning har vissa fördelar i jämförelse 

med en kvalitativ undersökning. Dels är det enkelt att nå en större mängd informanter 

under en kortare tidsperiod, dels är de tidsmässigt mer ekonomiska när det gäller 

sammanställningen av resultatet. Nackdelarna med den kvantitativa undersökningen är 

att den är icke-flexibel, alltså att den är omöjlig att modifiera efter att den väl skickats 

ut. Det är också omöjligt att ställa följdfrågor som skulle kunna ge kompletterande 

information och en djupare förståelse i respondentens svar i motsats till den kvalitativa 

undersökningen (Perry, 2011). 

3.1 Material 

En webbaserad enkät utformades med hjälp av ett nätbaserat program vid namn 

SurveyMonkey. Enkäten innehöll 44 frågor (se bilaga 1). Av dessa hade 18 frågor 

enbart fasta svarsalternativ, också kallade slutna frågor, vilket betyder att respondenten 

har ett svar att ge i en lista av svar som är fastställda i förväg. Den främsta fördelen med 

dessa frågor är att de var enkla att samla in och även enkla att analysera i statistiska 

procedurer. 10 frågor var så kallade öppna frågor vilket betyder att svaret ges i form av 

en kommentar. Denna frågetyp ger respondenten möjligheten att svara utan några som 
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helst restriktioner och används till fördel när det finns ett brett spektrum av möjliga svar 

(Perry, 2011). 15 frågor var slutna och hade en uppmaning till en förklarande 

motiveringskommentar till det givna svaret.  

 

Inledningsvis fick informanterna godkänna sitt deltagande i studien genom att fylla i 

den första frågan som handlade om just detta. Enkäten kan därefter delas upp i tre delar. 

I enkätens första del ställdes frågor om informanternas kön och ålder, här fick de också 

berätta kortfattat vad deras blogg handlar om för att om nödvändigt senare kunna 

kategorisera dem. Informanterna fick sedan berätta om sitt bloggande, hur många läsare 

de har, hur länge de har loggat och vilka för- och nackdelar de ser med sitt bloggande. 

Detta var relevant för att få en klarare bild av drivkraften till bloggandet och även kunna 

urskilja huruvida erfarna bloggare reagerar annorlunda än nybörjare på kränkande 

kommentarer. 

 

I enkätens andra del handlade frågorna om informanternas bloggvanor, om och i så fall 

hur ofta de läser andras bloggar och vad som inspirerar dem till att skriva sina egna. 

Informanterna fick också svara på om de samlar på sig stoff, hur de skriver sina 

bloggtexter och hur noggranna de är med stavning och interpunktion. Detta var relevant 

för att förstå hur deras skrivprocess ser ut. 

 

I enkätens tredje del handlade frågorna om kommentarer och hur informanterna ser på 

dessa. I denna del fick även informanterna berätta om de kränkningar de råkat ut för och 

hur dessa har påverkat dem och deras bloggande. 

 

3.2 Population och urval 
För att finna studiedeltagare har tre av Sveriges populäraste bloggportaler sökts igenom 

efter kontaktuppgifter. Dessa är följande: 

 
• www.bloggportalen.se	  
• www.finest.se	  
• www.myshowroom.se	  

 

Genomsökningen är gjord manuellt av studieförfattaren och inga hjälpmedel har 
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används.  

 

Den undersökta populationen är ungdomar och unga vuxna i åldersspannet 15 – 28 år, 

medianåldern är 19 år och alla är aktiva bloggare. 15 personer deltog i studien och 

samtliga av dessa är kvinnor. I en studie där fler informanter hade ingått hade det 

givetvis varit enklare att finna generaliseringsbara resultat, dock ger antalet fler 

informanter allt mindre ny kunskap (Kvale, 2009). Målgruppen har begränsats i och 

med kraven på att respondenten dels ska vara aktiv bloggare och dels även anse sig själv 

blivit kränkt via kommentarer, därför har målgruppens ålder inte legat i fokus (här vore 

det självklart intressant att titta på en viss åldersgrupp men då blir mängden informanter 

färre). Samtliga av deltagande informanter erbjöds att ta del av slutresultatet varpå en 

tackade ja till detta. 

 

3.3 Procedur 
Studien genomfördes under två veckor i november 2013. De olika bloggportalerna 

söktes igenom en efter en med ett par dagars mellanrum. När varje portal var genomsökt 

skickades studiens initiala kontaktbrev ut till de e-postadresser som hittats via 

bloggportalen.se, finest.se och myshowroom.se (se bilaga 2). I kontaktbrevet framgick 

studiens övergripande syfte. Där fanns också och en länk till enkätundersökningen. I 

mejlet förtydligades att en förutsättning för deltagande var att man ansåg sig själv någon 

gång blivit utsatt för nedsättande kränkande kommentarer. Fem dagar efter att den sista 

bloggportalen genomsökts och kontaktbreven skickats ut så kontaktades 

bloggförfattarna igen med en påminnelse om att delta.  

 

3.3.1 Bloggportalen 

Genom hemsidan www.bloggportalen.se söktes först listan ”Sveriges 50 mest besökta 

privata bloggar” igenom efter kontaktuppgifter. Här hittades 17 e-postadresser kunde 

hittas. Därefter filtrerades sökningen geografiskt där de mest besökta bloggarna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö söktes igenom, vilket motsvarade totalt 150 bloggar 

(50 st. vardera). Detta resulterade i ytterligare 16 e-postadresser. Slutligen söktes även 

Umeås 50 populäraste bloggar igenom vilket resulterade i 14 e-postadresser.  Totalt 

söktes alltså 250 bloggar igenom i bloggportalen.se vilket resulterade i 47 e-
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postadresser. Av dessa valde sju att svara på enkäten.  

 

3.3.2 Finest 

På hemsidan www.finest.se söktes de 100 populäraste bloggarna igenom vilket 

resulterade i sex e-postadresser. Två av dessa svarade. Trots att responsen var hög var 

kontaktuppgifter så pass sällsynta så därför ägnades inte mer tid åt denna sida.  

 

3.3.3 Myshowroom 

Slutligen söktes www.myshowroom.se igenom. Av de 100 första träffarna i 

kategorierna ”livsstil” och ”hälsa och skönhet” hittades totalt sju e-postadresser. 

Anledningen till att just dessa kategorier valdes var att de bloggande åldersmässigt 

passade bra in gällande den tilltänkta målgruppen. Detta gav två svar. Eftersom det var 

så pass ont om kontaktuppgifter i form av e-postadresser valde jag här att lämna mitt 

initiala kontaktbrev i form av en kommentar hos de övriga 93 bloggarna. 4 stycken 

svarade på enkäten.  

 

3.3.4 Resultat av genomsökning 

Totalt söktes 450 bloggar igenom efter kontaktuppgifter vilket resulterade i 60 e-

postadresser. Detta gav nio svar. Hemsidan bloggportalen.se hade bloggare som angav 

sina e-postadresser mest frekvent och här var också responsen bäst. Det initiala brevet i 

kommentarsform gav ett sämre responsresultat, trots att 93 personer kontaktades 

svarade bara sex personer. Totalt svarade 15 personer på enkäten. Utav de 450 bloggar 

som söktes igenom visade det sig att endast tre av dessa var skrivna av pojkar/män.  

 

3.4 Etiska aspekter 
Studiens deltagare informerades skriftligen i enighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer om undersökningens syfte och om att deltagandet var 

frivilligt och i enighet med informationskravet. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

medgivande inhämtades i enkätens första fråga ”lämnat du ditt samtycke att delta i 

denna undersökning?”. Deltagarna informerades också om att de som deltog i studien 

inte kommer att kunna identifieras av utomstående och att de insamlade uppgifterna 

enbart kommer att används för det ändamål studien avser och inte i någon annat 
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sammanhang och därmed uppfylldes både konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Ejlertsson, 2011). Informanter som inte angav sin ålder på sin blogg eller var under 15 

år kontaktades inte. 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

Då antalet deltagande informanter är få i förhållande till de som initialt kontaktades är 

generaliserbarheten begränsad till de medverkande i studien. Studien anses vidare ha 

god validitet då enkätens frågor är utformade i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. För att få en djupare insikt har frågor med öppna svar delvis använts, 

då det därigenom är lättare att få en klar bild över informanternas åsikter och tankar. 

Även om alla informanter lämnat relevanta svar på samtliga frågor i enkäten kan det 

inte uteslutas att någon fråga missuppfattats. Resultatets reliabilitet skulle öka, dels om 

ett så kallat test-retest utfördes vilket innebär att informanterna genomför enkäten igen 

och de i huvudsak ger samma svar vid båda testtillfällena samt också om det först 

utförts en pilotstudie för att kontrollera enkätens frågor (Ejlertsson, 2011). 

 
4. Resultatredovisning och analys 
Resultatet som presenteras nedan utgår från informanternas svar på den webbaserade 

enkäten. Inledningsvis kommer bloggförfattarnas bloggvanor att presenteras för att ge 

en klar insikt i deras bloggskrivande. För att kunna diskutera informanternas 

uppfattning om nätmobbning och näthat kommer deras definition av begreppen att 

redogöras. Därefter följer informanternas enkätsvar strukturerade utifrån studiens 

övergripande frågeställningar. 

 

4.1 Bloggförfattarnas bakgrund 
Anledningen till att informanterna valde att börja blogga är olika. Fyra förklarar kort att 

de startade sin blogg för att testa medan två berättar att de flyttat och att de därför börjat 

blogga. En informant berättar att hennes närmsta vänner ville läsa om vad hon gjorde på 

dagarna när de inte umgicks och att hon därför startade bloggen. En informant berättar 

att hon använder bloggen som ett verktyg att lyfta och ventilera sina många känslor. En 

annan berättar att hon jobbat som modell och att bloggen var ett smidigt sätt att 
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marknadsföra sig. De övriga informanterna berättar att de började blogga efter att de 

läst andra bloggar.  

 
4.2 Populationens bloggvanor 
Informanterna visar sig ha varierande erfarenhet när det gäller att blogga. Sex 

informanter berättar att de bloggat i mindre än 1 år och lika många anger att de bloggat i 

mellan 3 och 5 år. En informant har bloggat i 1 till 2 år medan två berättar att de bloggat 

i 6 år eller längre (se figur 3). De flesta i den undersökta populationen, 11 stycken, 

berättar att de skriver i sina bloggar varje dag. Tre skriver flera gånger i veckan i sina 

bloggar medan en skriver i sin blogg en till två gånger i månaden. 

 
 Hur länge informanterna bloggat Antal unika besökare i veckan 

               
               Figur 3.                Figur 4. 

 

De som bloggat under en längre tid har också generellt fler antalet unika besökare i 

veckan. Alla som bloggat i mindre än 1 år har inte mer än 300 besökare i veckan, ett 

undantag finns dock i denna grupp där en informant anger att hon har cirka 15 000 

besökare/vecka. I gruppen 3 till 5 år har en informant cirka 100 besökare/vecka, en 

cirka 350, två anger cirka 4000 och en 35 000. I gruppen 6 år eller längre har en 

informant cirka 5000 besökare/vecka och en i samma grupp har cirka 100 000 

besökare/vecka. På frågan om antal besök i veckan valde två informanter att inte svara. 

  

4.3 Informanternas definition av nätmobbning och näthat 
En informant förklarar att nätmobbning sker när någon skriver dumma kommentarer 

som är uppenbart till för att såra. Hon förklarar vidare att nätmobbning också innefattas 

av förtryckande handlingar och att hon tror att detta kan bero på att internet fungerar 
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som en mur mellan personerna. En annan informant förklarar att hon inte tror att de 

människor som är elaka på internet och nätmobbar skulle vara likadana i verkligheten 

och att internet och datorerna är en trygghet för nätmobbarna. En tredje delar denna 

åsikt och svarar att hon inte tror att människor skulle bete sig på samma vis i 

”verkligheten” och att det ofta handlar om avundsjuka. Hon berättar vidare att 

människor som nätmobbar troligtvis mår dåligt och tar ut det på andra. En informant 

gör jämförelser till traditionell mobbning och förklarar: ”att ha fördomar mot andra som 

man aldrig träffat förut, och är riktigt elak mot andra personer. Det är som att mobba 

utanför nätet, fast då på internet - lika hemskt!”. En annan informant definierar 

nätmobbning på följande vis: ”de är när en större grupp människor som kränker en 

person som inte satt sig själv i strålkastarljuset”. Hon anser vidare, precis som lagen 

förklarar gällande värnandet om den egna integriteten, att ”stora bloggare får ta skit då 

dom provocerar väldigt mycket”. En informant svarar att nätmobbning först inträffar 

när bloggaren börjar fundera över att begå självmord.  

 

Informanterna beskriver alla att nätmobbning innefattas av negativa handlingar. Många 

av informanterna uttrycker explicit ordet kränkningar i sina beskrivningar av 

nätmobbning. Det råder dock skilda meningar om hur nätmobbning definieras. Några av 

informanterna drar gränsen redan vid elaka påhopp medan en annan drar samma gräns 

först när offret funderar över självmord. Vad som uppfattas som nätmobbning är alltså 

väldigt individuellt. 

 

När informanterna ska beskriva begreppet näthat har de lite svårare att sätta fingret på 

vad det betyder. Två av informanterna väljer också att inte svara på denna fråga med 

kommentarerna ”pass” och ”vet inte”. Det råder dock en allmän konsensus om att näthat 

är minst lika allvarligt som nätmobbning. Vissa berättar att näthat är en allvarligare 

form av nätmobbning. En informant anser att näthat bland annat innebär mordhot och 

förklarar att många som näthatar inte förstår att det är lika alvarligt att hota någon på 

internet som att hota någon i verkligheten. Flera informanter förklarar att näthat är en 

aggressivare eller starkare form av nätmobbning och att det oftast sker mot personer 

som är mer offentliga som exempelvis bloggare, kändisar eller andra i ”rampljuset”. 

Återkommande ord i beskrivningen av näthat är begreppen kränkande behandling och 
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hat. Informanternas definition av begreppen nätmobbning och näthat ligger vidare nära 

denna studies.  

 

Många av informanterna funderar över vilka personer som ligger bakom 

nätmobbningen och näthatet och varför det förekommer. Informanterna verkar anse att 

det främst beror på anonymiteten och distanseringen som sker mellan förövare och offer 

på nätet. Flera av informanterna talar om den anonymitet som internet erbjuder och 

förövarnas möjlighet att separera sina handlingar på nätet med sitt verkliga liv och att 

dem där är mindre hämmade att bete sig illa. Informanternas tankar om varför näthat 

och nätmobbning förekommer stämmer väl överens med anonymitet som hämmande 

effekt vilket Suler (2004) nämner.  

 

4.4 Bloggandet i ett skrivprocessperspektiv 
I skrivprocessens förstadie tar skribenten hänsyn till textens mottagare. Nio av 

informanterna anger att de skriver till en specifik målgrupp och har därmed en tilltänkt 

läsare i åtanke vid textproducerandet. Främst vänder de sig till tjejer och kvinnor i 

åldrarna 12 – 35 år. Tre av informanterna berättar att de även vänder sig till killar. Över 

hälften av informanterna har alltså en specifik målgrupp i åtanke. I detta stadie samlar 

skribenten även in stoff av olika slag vilket också åtta informanter berättar att de gör. 

Främst rör det sig om fotografier som de själva tagit och kameran verkar fungera som 

det främsta stoffinsamlingsverktyget. Vissa sparar ner bilder som de själva hittar på 

nätet, bland annat genom andra bloggar. En informant berättar att hon även skriver ner 

minnesanteckningar som komplement till sina egna fotografier. En annan berättar att 

hon under konversationer med vänner skriver ner olika tematiska idéer hon får som 

sedan används som tema i hennes blogginlägg. Två informanter nämner också att de 

aldrig skulle skapa ett blogginlägg utan minst en bild, detta eftersom de anser att inlägg 

utan bilder blir alldeles för tråkiga för läsarna. Som Erixons studie (2007) visar verkar 

även vissa informanter i denna studie fokusera på bilder och layout. Om det är på 

bekostnad av grammatik och stavning är emellertid svårt att fastställa.  

 

I skrivprocessens förstadie, där tankarna blir till text, skriver samtliga informanter hela 

blogginlägget på en gång. I skrivprocessens efterstadie bearbetar elva av informanterna 
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sin text. De berättar att de korrekturläser sina bloggtexter innan de publicerar dem och 

14 svarar att de rättar till fel som de upptäcker i efterhand. Alla informanter utom två 

anser att det är viktigt att deras blogginlägg inte har stavfel och nästan lika många 

tycker att det är lika viktigt att använda sig av korrekt interpunktion. Alla utom tre 

berättar också att de bearbetar sina inlägg och kontrollerar textens styckeindelning samt 

dess ordning och längd innan de publicerar sitt blogginlägg.  

 

Samtliga informanter arbetar mer eller mindre efter skrivprocessens för-, skriv- och 

efterstadie. De verkar också pendla mellan det tankeskrivande och det 

presentationsskrivande Dysthe (2002) talar om, främst verkar dock 

presentationsskrivandet ligga i fokus i deras textskapande.  Vare sig man ser man 

skrivprocessen genom Strömquists olika stadier eller Dysthes texttriangel är en viktig 

del medvetenheten om textens avsedda mottagare. Detta verkar också vara centralt för 

många av bloggskaparna då nio har en målgrupp de riktar sina till blogginlägg till.  

 

4.5 Bättre på att skriva tack vare bloggandet 
På frågan om bloggandet har gjort den undersökta populationen till bättre textförfattare 

svarade nio stycken ”ja”. Man menar generellt att det som blivit bättre bland annat är att 

förklara genom text och att skriva en bättre helhet. Informanterna berättar också att 

ordförrådet har utvecklats genom bloggskrivandet, en informant berättar: ”jag använder 

mig mer av olika ord och inte samma typ av ord hela tiden”.  En förklarar: ”Både ja och 

nej, jag har alltid varit duktig på att skriva men på det senaste året kanske så har jag 

blivit mer noggrann med att skriva rätt, åtminstone nästan helt rätt. Jag gillar inte 

slarvfel, stavfel osv utan jag vill ha en bra och icke felstavad blogg”.  En annan 

förklarar att hon blivit bättre på att analysera sina tankar, sätta ord på dem och att ha en 

bra meningsuppbyggnad samt att arbeta efter en röd tråd i sina inlägg. En annan 

informant berättar att bloggen är det enda ställe som hon skriver utanför skolan och är 

glad att hon har en plats att underhålla sina skrivfärdigheter. Informanterna anser att 

deras bloggande har en positiv effekt på deras skrivutveckling. 
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4.6 Syfte och inspiration 
Informanternas bloggar handlar främst om mode, livet, träning, hälsa och fotografering. 

Nästan alla (13 av 15) berättar att de bloggar för att de upplever att det är roligt. Fyra 

informanter berättar att den främsta anledningen till bloggandet är möjligheten att få 

inspirera andra. De berättar att de bloggar: ”för att jag tycker det är jättekul att inspirera 

andra”, ”för att kunna inspirera andra på ett positivt sätt” och ”för att motivera och 

inspirera andra människor”.  En av de svarande berättar att hon tycker om att analysera 

och lyfta upp viktiga ämnen och belysa olika perspektiv och en annan av de svarande 

berättar att hon bloggar för att hon älskar att få respons på det hon gör. I Trammells 

studie (2006) visade det sig att majoriteten av deras undersökta population använde 

bloggandet för självuttryck och cirka hälften angav att de bloggade i ett 

underhållningssyfte. Denna studies undersökta population tycks dels blogga i ett 

underhållningssyfte men också för att inspirera andra genom sitt bloggande och för att 

få bekräftelse.  

 

Fyra nämner mode som inspirationskälla. Några berättar att inspirationen finns överallt, 

”bara man går utomhus får man inspiration. Jag tycker det är så fint att fota naturen, 

snön och även porträtt” och ”från gatan, när jag reser, i skolan” och några får inspiration 

från det vardagliga livet. En informant berättar att ”det kan vara allt ifrån att jag har sett 

en bra film, vart ute på promenad eller bara har snackat med kompisar”. En informant 

förklarar att inspirationen kommer inifrån, ”ämnen som jag funderar på och [som] 

väcker känslor”. 14 av informanterna berättar att de frekvent läser andra bloggar. Att 

inspirera sina läsare och att själv bli inspirerad av andra bloggar verkar vara centralt 

som motivationsfaktor till bloggandet. Läsandet och skrivandet av bloggar verkar alltså 

höra tätt ihop. 

 

Samtliga berättar att de ser fördelar med sitt bloggande. Tre av informanterna förklarar 

att den främsta fördelen med bloggandet är att bygga relationer med företag genom 

samarbeten och på så sätt kunna få fler kontakter vilket kan öka chanserna till 

arbetsuppdrag av olika slag eller till fler sponsorer av produkter som kan marknadsföras 

genom bloggen. Två av informanterna berättar att det är en fördel att kunna dela med 

sig av sina åsikter och känslor. Två tycker att bloggandet är en rensning eller en 
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ventilation av egna tankar. Två berättar att bloggandet utvecklar vokabulären samt att 

man genom bloggande kan bli bättre på att skriva. En berättar att hon genom bloggen 

når ut till närstående människor och samtidigt andra som kan vara intresserade. En 

anger att bloggen ger henne utlopp för sin kreativa sida.  

 

4.7 Kommentarernas betydelse 
Informanterna är flitiga läsare av andras bloggar och lämnar ofta själva positiva 

kommentarer på andras bloggar. De kommentarer som lämnas är uteslutande av positiv 

karaktär. Samtliga intervjuade får också själva frekvent kommentarer på sina 

blogginlägg. Det går att se ett samband mellan antalet läsare och antalet erhållna 

kommentarer. Ju fler läsare informantens blogg har desto fler kommentarer lämnas. Nio 

informanter berättar att att de får särskilt många kommentarer på vissa typer av inlägg. 

Främst är det när informanterna genom bloggen tipsar om något, uttrycker personliga 

åsikter eller diskuterar tabubelagda ämnen som exempelvis invandring som 

kommentarsfrekvensen ökar. En informant berättar att hon får mest kommentarer när 

hon medvetet provocerar sina läsare, hon beskriver dock inte vilken typ av 

provokationer det rör sig om. Samtliga av informanterna svarar att de vanligaste 

kommentarerna som lämnas är av positiv karaktär. De nämner bland annat att 

kommentarer hjälper till i skrivandet. En informant berättar att det exempelvis kan vara 

tips från läsarna om man har ”bloggtorka”, medan en annan förklarar att hon anser att 

kritik är bra för hennes skrivutveckling. Tre av informanterna nämner ordet bekräftelse. 

En informant förklarar att bekräftelse är något alla behöver. Hon berättar vidare att det 

är intressant att få reda på vad läsarna tycker om något hon lägger ner så pass mycket tid 

på. En annan svarar att respons hjälper henne att lära känna sina läsare, medan en tycker 

att alla former av respons, positiv som negativ, är nyttig. Hon förklarar också att 

kommentarer gör henne mer driven och att hon blir glad av att få reda på sina läsares 

åsikter. Kommentarsfältet är alltså ett sätt att få, precis som Marlow (2004) beskriver, 

möjlighet att kommunicera med sina läsare och få reda på vad de tycker. 

Kommentarsfältet fungerar också som en form av måttstock på hur populär bloggarens 

inlägg är. Ju fler kommentarer, oavsett karaktär, desto populärare blogg. Det 

informanterna berättar styrker också Trevinos teori (2005) om att bloggare ser respons i 
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form av kommentarer som en betydande motiverande faktor i sitt skrivande. Elva av de 

femton informanterna anser att det är viktigt att få kommentarer på sina blogginlägg.  

 

På frågan huruvida den undersökta populationen anser att kommentarer gör dem till 

bättre textskapare svarar flera att de tycker att det generellt är motiverande att få respons 

på sina inlägg. En informant beskriver att positiva kommentarer får henne att bli mer 

”peppad” på att blogga. En annan en informant berättar också om den ”peppande” 

effekten positiv respons ger och förklarar att ”när jag får respons på det jag skriver så 

blir jag glad, om det är positivt såklart. Jag blir mer peppad på att skriva helt enkelt”. En 

berättar att det beror på vad folk skriver och att konstruktiv kritik är någon som hjälper 

henne i sitt fortsatta bloggande.  

 

Några informanter berättar att de endast vill ha kommentarer av positiv karaktär. Dels 

nämner dessa att positiva kommentarer uppmuntrar dem i deras fortsatta skrivande, dels 

att de känner sig uppskattade i och med positiv respons, vilket går att återkoppla till 

vikten av bekräftelse som nämndes tidigare. Informanterna nämner också än en gång 

den peppande effekten av positiv respons och de berättar att när läsarna är nöjda är 

också de själva nöjda. En informant tycker det känns olustigt att kritik riktat mot henne 

personligen kan komma från människor hon inte känner i verkliga livet och eftersom de 

varken vet hur eller vem hon är borde de inte, som hon uttrycker det, uttala sig. En 

annan spekulerar i att många läsare som lämnar kommentarer tror sig känna den som 

driver bloggen bara för att de känner till vissa detaljer om dennas liv. Samtidigt finns 

det de som mer öppna för alla former av respons, här menar man att det är bra med 

negativa kommentarer eftersom de utmanar bloggskrivandet även om man inte alltid 

kan leva upp till de krav som ställs. Troligtvis åsyftar informanterna inte negativ 

respons i form av näthat eller nätmobbning utan snarare mer eller mindre sakliga 

synpunkter på vad de tycker är fel i blogginläggen. En informant förklarar dock att 

elaka kommentarer peppar henne mer än vad positiva kommentarer gör. En annan 

förklarar att det inte spelar någon som helst roll om kommentarerna är positiva eller 

negativa.  
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Det går att spekulera i huruvida kommentarer fungerar som en form av stöttning i 

bloggförfattarnas skrivande. Då det sker en form av dialog mellan skribenten och 

läsaren kan kommentarerna också ses som en form av stöttning i skrivprocessen vilket 

hjälper skribenten framåt i sin fortsatta skrivutveckling. Eftersom samtliga informanter 

välkomnar positiv respons och ser kommentarer som tillförande i bloggandet dras 

slutsatsen att en form av stöttning faktiskt sker. 

 
4.8 Varför bloggförfattarna fortsätter sitt bloggande 
I den initiala kontakten med informanterna framgår det klart och tydligt att det är en 

förutsättning att de som delar i studien måste anse att de någon gång blivit utsatta för 

kränkande kommentarer. Trots detta visar det sig att nästan hälften av den intervjuade 

populationen inte anser att de blivit detta. När de svarar på frågan om hur ofta de 

upplever att de får kränkande kommentarer svarar dock ytterligare två ”sällan” vilket 

betyder att ytterligare två informanter då har anslutit sig till gruppen som någon gång 

anser sig blivit utsatta. Här är resultatet alltså varierande och det råder en viss osäkerhet. 

I Mishna, Cook m.fl. (2010) studie, som visade ett avvikande resultat i jämförelse andra 

undersökningar, valde de att inte nämna begreppet ”nätmobbning” explicit utan i stället 

fokusera på och specificera de olika delarna som nätmobbning kan bestå av. Författarna 

postulerade att det därmed blev enklare för informanterna att sätta sig in i begreppets 

betydelse och koppla dessa till egna erfarenheter. I denna underökning användes 

begreppet ”kränkt” explicit i det initiala kontaktbrevet. Det är därmed troligt att det 

råder en viss osäkerhet kring vad det begreppet ”kränkt” innefattar. Klart är dock att 

mellan 7 och 10 av informanterna anser att de någon gång blivit utsatta för kränkande 

kommentarer. Gällande upplevd frekvens av utsatthet svarade fem ”aldrig”, sex 

”sällan”, tre ”ibland” och en ”ofta”. 

 

När informanterna blir kränkta reagerar de på olika sätt. Det är främst två typer av 

reaktioner som representeras. En grupp berättar att de i början av sitt bloggande tog illa 

vid sig men numera inte längre ”bryr sig”. En informant berättar till och med att 

kränkande kommentarer har hjälpt henne till ett bättre självförtroende, tyvärr framgår 

det inte på vilket sätt. Några berättar att de tidigare reagerade genom att exempelvis gå 

till motattack genom egna kommentarer. En informant förklarar att hon tidigare tog så 
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illa vid sig att hon ofta grät. Informanterna berättar att kränkningar numera ”rinner av” 

dem och att det troligtvis får kränkande kommentarer på grund av missförstånd eller 

avundsjuka. En informant svarar att hon flera gånger funderat på att sluta blogga eller 

försöka skriva mer alldagligt så att hennes åsikter som kan irritera andra människor inte 

lyser igenom. En annan informant förklarar: ”Jag vet man inte kan skriva vad som helst 

man har på hjärtat då folk kan få ett sådant hat att de en dag kan stå utanför ens dörr.”  

 

Den andra gruppen tar fortfarande illa upp och ibland tappar suget att fortsätta sitt 

skrivande. En förklarar att om det handlar om hot så tar hon det på allvar och berättar 

om hennes rädsla över att någon genom bloggen listar ut hennes dagliga rutiner och 

söker upp henne i verkliga livet. Gemensamt för de två grupperna är att de känner en 

frustration över att de flesta som lämnar kränkande kommentarer gör det anonymt. 

Främst är det frustration över att det inte går att bemöta kritiken och försvara sig som 

irriterar. De som inte tar illa vid sig när de får kränkande kommentarer har alla bloggat i 

minst 3 år, medan två av de sex som tar åt sig bloggat mindre än 1 år, de övriga har 

bloggat mellan 3 och 5 år.  I genomsnitt är gruppen som inte tar illa vid sig när de får 

kränkande kommentarer också yngre än gruppen som gör det.  

 

På frågan om den man låter bli att dela med sig av vissa saker svarade nio informanter 

”ja”. Främst handlar det om att dela privat information.  En informant förklarar att hon 

inte tycker att hennes läsare bör veta allt om henne. Många talar också om att inte 

berätta om andra personer så som pojkvänner eller kompisar i sina bloggar. De talar 

också om svårigheten att vara personlig men inte privat och många är osäkra över var 

gränsen går. Vidare nämner många också att de vill vara goda förebilder för sina läsare 

och inte diskutera politiska åsikter eller skriva om alkohol eller rökning.   

 

4.9 Slutsatser 
Informanterna har varierande erfarenhet av att blogga, vissa har hållit på i flera år 

medan andra nyss börjat. Det som till största grad fungerar som inspiration är läsandet 

av andra bloggar samt möjligheten att själva inspirera och motivera sina läsare. 

Nätmobbning och näthat definieras på liknande sätt men generellt verkar näthat ses som 

grövre än nätmobbning. Det går att urskilja hur bloggförfattarna arbetar med sina texter 
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med skrivprocessen som utgångspunkt. Många samlar in stoff, främst är det egna 

fotografier som används. Informanterna skriver sina inlägg i ett skede och är noggranna 

med både stavning, interpunktion och disposition. Många upplever också att bloggandet 

fått dem att bli bättre textproducenter. Kommentarer, främst av positiv karaktär, 

välkomnas av informanterna. De fungerar dels som stöttning och hjälper informanterna 

i sitt fortsatta bloggskrivande, dels ger de bekräftelse. Kränkande kommentarer har en 

varierande inverkan på de olika bloggförfattarna. Vissa tar illa upp, andra har lärt sig att 

hantera kränkningar medan en till och med ser kränkande kommentarer som något 

positivt! 

 

5. Diskussion 
Bloggen i sig verkar ha en god effekt när det gäller bloggförfattarnas textskapande. 

Många i den intervjuade populationen arbetar reflekterande och metodiskt med sina 

inlägg, samlar stoff, bearbetar och korrekturläser sina inlägg i bästa skrivprocessanda. 

Det är ett medvetet textskapande som sker med ett förutbestämt syfte, nämligen att 

inspirera sina läsare. Detta, tillsammans med det underhållningsvärde bloggandet 

bringar och den bekräftelse som bloggförfattarna får genom respons, verkar vara de 

främsta anledningarna till varför man väljer att blogga. 

 

Bloggande blir allt mer populärt i dagens högteknologiska samhälle. Akademiska 

institutioner publicerar vetenskapliga artiklar, partier och politiker sprider sina politiska 

budskap, företag marknadsför sina produkter och nyhetsbyråer rapporterar nyheter. Den 

vanligaste formen av blogg är emellertid den privata bloggen. Människor över hela 

världen skriver dagligen om allehanda vardagliga ting i sina bloggar. Dessa kan handla 

om modetips, recept, resan till ett hälsosammare liv genom kost och träning eller helt 

enkelt vara en öppen form av dagbok. Vad bloggen än handlar om så skrivs det oerhört 

mycket. I Sverige bloggar fler personer än någonsin, under förra året (2012) bloggade 

nästan en halv miljon människor någon gång. Vi kan fråga oss om människan, eller i 

alla fall svensken, någonsin skrivit så mycket som hon gör i dag.  

 

Bloggande skiljer sig fundamentalt från de flesta andra typer av skrivande. Det har ett 

publicistiskt syfte och ofta en personlig prägel. Bloggförfattare skriver i de flesta fall 
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om sin vardag, sina egna tankar eller om sina personliga åsikter. Om vi jämför en 

bloggförfattare med en journalist så har båda förvisso ett publicistiskt syfte. 

Journalistens uppdrag är emellertid att väcka uppmärksamhet eller debatt kring 

samhällsaktuella ämnen och händelser medan bloggförfattaren har en betydligt mer 

personlig anknytning till sitt textskapande. Krönikören är kanske den som kanske 

närmast kan liknas bloggförfattaren. Båda typer av texter är dock skapade för att läsas 

av andra. Under 2000-talet har de flesta dags- och kvällstidningar tagit det digitala 

steget och publicerar sina tidningar på internet. I och med detta så har också artiklarna 

fått kommentarsmöjligheter. Det verkar som om det ligger i den digitala publiceringens 

natur att det ska finnas en möjlighet att ge respons. Sveriges Television motiverar 

exempelvis sina kommentarsfält med att de vill främja den fria debatten. Dock finns det 

vissa regler, de förbjuder hets mot folkgrupp eller andra rasistiska budskap liksom hot, 

förtal eller spridandet av personkränkande uppgifter. Aftonbladet har dock en annan 

strategi. De har tagit bort möjligheten att kommentera på cirka hälften av deras 

publicerade artiklar. Andra medieaktörer har infört kravet att registrera sig för att ha 

möjlighet att lämna kommentarer. Andra har tagit bort kommentarsfunktionen helt. 

Modereringen av kommentarsinlägg har på många ställen också blivit betydligt hårdare. 

Många medieaktörer på nätet tog tidigare bort kommentarer som inte följde de uppsatta 

reglerna men numera ska kommentarerna först godkännas innan de publiceras.  

Anledningen till dessa krafttag är främst det näthat i form av personangrepp och de 

rasistiska kommentarer som förekommit i mediedebatten.  

 

Min egen uppfattning har förändrats i och med denna studie. Det näthat som 

journalister, författare, debattörer och bloggare upprepade gånger blivit utsatta för var 

för mig synonymt med kommentarer. Detta syns inte minst i denna studies tredje 

frågeställning som lyder; ”Varför väljer den undersökta populationen att fortsätta sitt 

bloggande trots att de riskerar att utsättas för kränkande kommentarer?”. Visserligen är 

det kränkande kommentarer som ligger i fokus men det går att urskilja en förutfattad 

värdering. Alltså, varför utsätta sig för den övervägande risken att få kränkande 

kommentarer? Informanterna till denna studie ser dock kommentarer som en 

betydelsefull del i deras textskapande. De får dels bekräftelse genom responsen och den 

fungerar också som en form av stöttning. Kommentarer är alltså inte av ondo utan tvärt 
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om. Kränkande kommentarer är dock en biprodukt av den fria debatten på internet. 

Kommentarers funktion har förvrängts i media som generellt sällan lyfter fram positiva 

sidor i allehanda saker utan oftast uppmärksammar baksidan eller de negativa 

konsekvenser som något får, det är ju trots allt detta som säljer. Detta kan tyckas cyniskt 

men ett kritiskt tänkande uppmanas ändock.  

 

Begreppen kränkande kommentarer, näthat och nätmobbning är alla svårdefinierade för 

den intervjuade populationen. I den initiala kontakten valdes det att inte nämna 

nätmobbning eller näthat då det ansågs finnas risk att förvirra informanterna. I stället 

valdes begreppet kränkande kommentarer. De ombads dock definiera begreppen 

nätmobbning och näthat för att själva få reflektera över begreppen och därefter bilda sin 

egen uppfattning om vad de betyder. I resultatet visar det sig att nätmobbning och näthat 

begreppsmässigt ligger nära varandra enligt informanterna. Det råder emellertid en 

allmän uppfattning om att näthat är en allvarligare form av nätmobbning. Detta skulle 

kunna bero på att ordet hat är mer emotionellt laddat i jämförelse med ordet mobbning. 

Även kränkande kommentarer visade sig vara ett svårdefinierat begrepp då det i 

resultatanalysen framkom att först sju och sedan nio informanter ansåg sig själva någon 

gång blivit utsatta för kränkande kommentarer. Möjligen kan det vara så att några av 

informanterna gått tillbaka och ändrat sitt svar efter att ha fått reflektera över och själva 

beskriva begreppen. Detta är dock bara spekulationer.  

 

Mobbning och nätmobbning är av liknande karaktär. Som det nämndes tidigare sker 

nätmobbning på samma vis som traditionell mobbning men genom modern teknologi. 

Näthat är ett ytterligare begrepp i ordfloran av kränkande handlingar. Definitionen som 

denna studie utgår ifrån lyder: ”kränkande negativa handlingar i form av hatiska 

kommentarer i kommentatorsfält på nätbaserade forum, främst från anonyma 

avsändare”. Det som skiljer detta begrepp från nätmobbning är alltså det faktum att vid 

förekomsten av nätmobbning kommer kränkningarna från en eller flera personer som 

offret har någon form av relation med. Vid förekomsten av näthat finns det oftast ingen 

personlig relation mellan offer och förövare. En förövare och dess offer för 

nätmobbning kommer förr eller senare att stå öga mot öga med varandra, vare sig det är 

i klassrummet, på arbetsplatsen eller någon annanstans. Det kan spekuleras om 
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detsamma någonsin sker med näthat. Anonymiteten som förövaren kan gömma sig 

bakom kan nog, precis som informanterna nämner, göra att näthat blir grövre än 

nätmobbning.  Ett resultat som förvånade var det faktum att yngre bloggförfattare 

visade sig mindre benägna att ta åt sig av kränkande kommentarer. Denna grupp har 

också bloggat under en längre tid och de verkar lärt sig olika strategier för att hantera 

personliga påhopp.  

 

6. Metoddiskussion 

Studiens syfte och frågeställningar har härmed besvarats då källan till bloggförfattarnas 

inspiration framkommit, skrivprocessen kopplats till informanternas textskapande samt 

drivkraften bakom anledningen till det fortsatta bloggandet, trots risken att utsättas för 

kränkande kommentarer. Det finns emellertid vissa partier där en djupare insikt vore 

intressant att erhålla. Främst handlar det om själva textskapandet. Enkätfrågorna hade 

kunnat vara mer ingående i delen gällande själva bloggskrivandet men då skulle 

möjligen det stora antalet enkätfrågor riskera att skrämma bort potentiella informanter. 

En kvalitativ intervju vore det bästa angreppsättet att belysa detta.  

 

Frågorna där informanterna ombads definiera nätmobbning och näthat borde placerats i 

början av enkäten för att ge informanterna möjlighet att i ett tidigt skede av 

undersökningen klargöra för sig själva hur de definierar begreppen nätmobbning, näthat 

och kränkande kommentarer. Vidare borde också begreppet kränkningar definierats av 

informanterna. Detta skulle ha underlättat för dem att svara på frågan om de ansåg sig 

själva någon gång blivit utsatta för kränkande kommentarer. Detta hade med enkelhet 

kunna åtgärdats om en pilotstudie utförts. 

 

 I den initiala kontakten med informanterna framgick det klart och tydligt att det var en 

förutsättning att de som deltog i studien måste anse att de någon gång blivit utsatta för 

kränkande kommentarer. Här hade det varit bra om det förtydligats i informationsbrevet 

att det handlade om kränkande kommentarer på nätet. Då flera som valt att delta i 

studien svarat i enkäten att de inte ansåg att de blivit utsatta för kränkande kommentarer 

kan de i det initiala brevet uppfattat förutsättningen för deltagande i studien som 

kränkande kommentarer generellt eftersom det inte preciserats att det handlade om 
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kränkande kommentarer på nätet. Resultatet hade kanske därför sett annorlunda ut om 

detta hade preciserats i den första kontakten med informanterna och eventuella 

missförstånd hade kunnat undvikas.  

 

7. Didaktisk reflektion 
Varför är denna undersökning relevant för mig som blivande lärare? Min motivering är 

tvåfaldig. 

 

I och med bloggens växande popularitet är det sannolikt att vissa av mina framtida 

elever kommer att blogga. Att skriva, däribland blogginlägg, utvecklar skrivförmågan. 

Därmed bör allt skrivande uppmärksammas och uppmuntras. Även om inte bloggen 

slagit igenom inom skolan som didaktiskt verktyg finns det olika sätt man som lärare 

kan arbeta med bloggen i sin undervisning. Ett exempel är att varje klass skulle kunna 

ha en egen blogg som fungerar som publiceringsplattform. Där kan alla i klassen gå in 

och läsa och kommentera. Eleverna är på förhand instruerade att lämna konstruktiv 

kritik. Beroende på vad ämnet handlar om kan fokus i responsen ligga på olika saker, 

exempelvis på språkriktighet. På detta sätt kan eleverna hjälpa varandra genom 

stöttning. Eftersom bloggkommentarer möjliggör alla former av respons är det viktigt 

att som lärare vara uppmärksam. Det finns flera sätt att minimera risken för att 

kränkande kommentarer lämnas. Dels kan läraren omöjliggöra anonyma kommentarer, 

dels kan läraren själv moderera kommentarsfältet genom att först kontrolläsa allt som 

skriv innan det publiceras. Bloggen kan alltså användas som ett didaktiskt verktyg, det 

är dock oerhört viktigt att vara medveten om negativa konsekvenser som kan uppstå. 

 

Låt mig få måla en upp ett scenario för att visa min andra motivering: Du är 

ämneslärare i svenska och en av dina elever, vi kallar henne Lisa, har hamnat efter i 

skolan. Hon har hög frånvaro i både svenska och bild. De uppgifter och arbeten som 

hon trots allt lämnar in är minst sagt bristfälliga. Efter upprepade samtal med henne 

kommer det fram att hon inte trivs i skolan och känner sig utstött. Du gräver lite mer 

och det visar sig också att hon går igenom en tuff period hemma, föräldrarna bråkar 

mycket och skilsmässan hänger i luften. Hon tillbringar därför mycket tid framför 

datorn där hon förklarar att hon kan fly undan alla problem och att det finns en plats där 
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hon känner sig omtyckt, får bekräftelse och där hon kan låta sin inspiration flöda. Denna 

plats är hennes blogg. Hon har tusentals besökare i veckan. Hon har bilder och text i 

varje inlägg och hundratals kommentarer. Det visar sig att hon fotograferar och författar 

egna dikter som handlar om hennes bilder. Bilderna imponerar och dikterna likaså. 

Skulle du som svensk- eller bildlärare väga in detta i bedömningen av hennes 

kunskapsnivå eller skulle bara det Lisa åstadkommit inom skolans väggar räknas? Jag 

väljer att hålla med Veen & Vrakking (2006) när de föreslår att lärare borde 

uppmärksamma elevers talanger och utnyttja den energi eleverna har och använda den 

för skolans agenda.  
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Bilaga 1. 
 
1. Lämnar du ditt samtycke att delta i denna undersökning? 
 
Ja 
 
Nej 
 
2. Fyll i adressen till din blogg nedan. Denna fråga är inte obligatorisk. (Individer 
som deltar i denna studie kommer inte att kunna identifieras av utomstående och 
de insamlade uppgifterna kommer enbart att används för det ändamål studien 
avser och inte i någon annat sammanhang). 
 
3. Hur gammal är du? 
 
4. Är du tjej eller kille? 
 
5. Vad handlar din blogg om? 
 
6. Varför bloggar du? 
 
7. Ser du några fördelar med ditt bloggande? 
 
8. Ser du några nackdelar med ditt bloggande? 
 
9. Vad fick dig att börja blogga? 
 
10. Hur länge har du bloggat? 
 
Mindre än ett år 
 
1-2 år 
 
3-5 år 
 
6 år eller längre 
 
11. Hur ofta bloggar du? 
 
Mindre än en gång i månaden 
 
En till två gånger i månaden 
 
En gång i veckan 
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Flera gånger i veckan 
 
Varje dag 
12. Skriver du din blogg till någon speciell målgrupp? 
 
Ja 
 
Nej 
Om du svarade ja, berätta vilken: 
 
13. Hur många besökare har din blogg den senaste veckan? 
 
14. Läser du andras bloggar? 
 
Ja 
 
Nej 
 
15. Brukar du kommentera andras bloggar? 
 
Ja 
 
Nej 
 
16. Brukar dina kommentarer främst vara: 
 
Positiva 
 
Negativa 
 
17. Var får du dina idéer till din blogg ifrån och vad inspirerar dig? 
 
18. Samlar du på dig stoff till dina inlägg? (bilder, anteckningar eller annat?) 
 
Ja 
 
Nej 
 
19. Skriver du hela inlägget på en gång eller vissa delar då och då? 
 
Hela på en gång 
 
Delar då och då 
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20. Sovrar du i ditt stoff? 
 
21. Tycker du att det är viktigt att dina blogginlägg inte har stavfel? 
 
Ja 
 
Nej 
 
22. Tycker du det är viktigt att dina blogginlägg har korrekt interpunktion (punkt, 
komma, fråge- och utropstecken o.s.v.)? 
 
Ja 
 
Nej 
 
23. Kontrollerar du din texts styckeindelning, styckenas ordning och längd m.m. 
innan du postar dem? 
 
Ja 
 
Nej 
 
24. Korrekturläser du dina blogginlägg innan du publicerar dem (rättar till 
stavfel, interpunktion o.s.v.)? 
 
Ja 
 
Nej 
 
25. Om du efter ett tag (timmar eller dagar) upptäcker att ditt blogginlägg har 
något fel, rättar du till det i efterhand? 
 
Ja 
 
Nej 
 
26. Tycker du att ditt bloggande har gjort dig bättre på att skriva? 
 
Ja 
 
Nej 
Om du svarade ja, berätta vad du blivit bättre på: 
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27. Om du studerar, skulle du vilja att någon av dina ämneslärare läste din blogg? 
 
Ja 
 
Nej 
 
Jag studerar inte. 
Berätta varför/varför inte: 
 
28. Hur ofta får du kommentarer på dina blogginlägg? 
 
Alltid 
 
Ibland 
 
Sällan 
 
Aldrig 
 
29. Brukar du få särskilt mycket kommentarer på vissa typer av inlägg? 
 
Ja 
 
Nej 
Om du svarade ja, berätta vilka: 
 
30. Vilken typ av kommentarer är vanligast? 
 
Positiva 
 
Negativa 
 
31. Tycker du att kommentarer du får hjälper dig att skriva bättre bloggtexter? 
 
Ja 
 
Nej 
Om du svarade ja, berätta hur: 
 
32. Är det viktigt för dig att få kommentarer? 
 
Ja 
 
Nej 
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Berätta varför/varför inte: 
 
33. Vilken typ av kommentarer vill du helst ha? 
 
Positiva 
 
Negativa 
 
Spelar ingen roll 
Berätta varför: 
 
34. Har någon kommentar fått dig att känna dig kränkt? 
 
Ja 
 
Nej 
 
35. Hur ofta upplever du att du blir kränkt via kommentarer? 
 
Alltid 
 
Ofta 
 
Ibland 
 
Sällan 
 
Aldrig 
 
36. Hur reagerade du när du blev kränkt? 
 
37. Har det påverkat dig? 
 
Ja 
 
Nej 
Om du svarade ja, berätta hur: 
 
38. Har det påverkat ditt bloggande? 
 
Ja 
 
Nej 
Om du svarade ja, berätta hur: 
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39. Har du låtit bli att skriva något på din blogg? 
 
Ja 
 
Nej 
Om du svarade ja, berätta varför: 
 
40. Har du någon gång låtit bli att skriva något därför du varit rädd för att få 
kränkande kommentarer? 
 
Ja 
 
Nej 
Om du svarade ja, berätta vad och varför:: 
 
41. Försök att beskriva med dina egna ord vad nätmobbning är: 
 
42. Försök med dina egna ord förklara vad näthat är: 
 
43. Anser du att du någon gång blivit utsatt för näthat? 
 
Ja 
 
Nej 
 
44. Skulle någon typ av kommentar(er) kunna få dig att sluta blogga? 
 
Ja 
 
Nej 
Om du svarade ja, berätta vad och varför:: 
 
 
Här kopierar du in eventuella bilagor. 
Detta avsnitt har ingen sidnumrering. 
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Bilaga 2.  
 
Hej, jag heter Markus Thuresson och skriver just nu mitt examensarbete inom 
lärarutbildningen vid Umeå universitet. Arbetet handlar om nätmobbning, näthat och 
bloggande. 
 
Jag söker frivilliga som har tid och lust att fylla i en webbaserad frågeenkät med 44 
frågor. Det är en förutsättning att du upplever att du blivit utsatt för nedsättande 
kommentarer och att du därmed också känt dig kränkt på något vis. 
 
Deltagandet är anonymt. Följ länken för att komma till enkäten: 
 
https://www.surveymonkey.com/s/bloggande 
 
Tack på förhand! 
 
/Markus 
 


