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Abstract 
One of the defining features of the modern media landscape is its diversity in what sources 

of information and news are available online.  Instead of traditional media and news 

corporations holding a monopoly on what information is released to the public, countless 

bloggers, photographers, vloggers and social media users can all contribute to the constant 

flow of news information. Likewise, consumers of news information are not limited to 

traditional channels for their news, but can access any of these new sources for the 

information they want. However, this can potentially lead to users only listening to 

information sources that align with and reinforce their own worldview, which can be even 

more problematic if their worldview is influenced by racist or xenophobic beliefs. In this 

essay I explore whether or not a combination of   unregulated information spreading and 

selective news exposure might increase or spread xenophobia and political extremism 

online. I first design a survey about social media habits that I share via Facebook to see how 

people use social media as a channel for news information. I then interview a lecturer from 

the Department of Law at Umeå University about the legal ramifications of publishing and 

spreading hate speech online.   Finally, I perform a small observation study of how different 

news sites prioritize which news and events they wish to publish.  I arrive at the conclusion 

that hate speech and similar content does not usually spread to users who don’t actively seek 

it out, but, for those who do seek it out and agree with it, the circulation of hate speech 

online may embolden them in their views and make them harder to dissuade from their 

beliefs. 
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1. Introduktion 

I det moderna digitala mediesamhället finns det en enorm mängd av källor för 

nyhetsinformation, samhällsåsikter och andra medieproduktioner som alla bidrar med sina 

egna perspektiv, värderingar och åsikter till den ständigt pågående samhällsdebatten. 

Traditionella nyhetsstationer som till exempel Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, SVT 

Rapport, med mera, är inte längre ensamma om att förmedla information till befolkningen, 

utan delar nu den förmågan och det ansvaret med miljontals bloggare, Youtube-kändisar, 

amatörfotografer och andra med tillgång till internet och förmågan att bidra till det ständigt 

pågående flödet av nyheter och information. Det finns ingen tröskel att komma över i form av 

krav på kvalifikationer eller kontakter med folk som arbetar inom olika medieindustrier för 

den som vill delta i utbudet, utan nästan vem som helst med dator och tillgång till internet 

kan producera och publicera bidrag till det ständiga flödet av information.  

Denna stora bredd av medieproducenter innebär också att det finns stora valmöjligheter 

för konsumenter och mottagare av nyhetsmedia för vilka sorters nyhetskällor som de vill få 

sin information från och även att de kan modifiera vilka kanaler och källor de vill följa, läsa 

och lyssna på för sin nyhetsinformation.  Samtidigt finns det också möjlighet för alla med 

tillgång till internet att hitta gemenskaper och vänner på olika hemsidor som delar deras 

passioner och intressen. Man kan hitta gensvar och uppskattning för sina åsikter och 

intressen oavsett hur liten nisch eller hur obskyrt intresse det rör sig om och fysiskt avstånd 

spelar ingen roll. Genom att komma i kontakt med dessa umgängeskretsar kan man också på 

samma sätt anpassa vilken sorts nyheter man konsumerar och vilka ämnen och områden 

som är viktigast för en att ständigt uppdatera och vara insatt i. Även om en persons 

specialintressen inte får någon uppmärksamhet i mer etablerade nyhetskanaler så kan man 

ändå finna gott om material och information i sina personligt valda nyhetskanaler.  

Nyhetsflödet för det större samhället är alltså mycket mindre stabilt och mer föränderligt 

än vad det har varit i tidigare generationer och varje människa som konsumerar 

nyhetsinformation kan välja ut vilka nyheter som är relevanta och vilka källor och kanaler 

som är pålitliga. Detta leder dock i många fall till att de kan anpassa sitt kombinerade 

nyhetsflöde så att det blir som skräddarsytt för att passa och förstärka deras personliga 

världsåskådning, vilket i sin tur kan innebära att de blir allt mer oförmögna till källkritik, 

även om det finns lättillgängliga, väldokumenterade fakta som kan visa prov på alternativa 

världsuppfattningar. Därigenom blir resultatet att medieanvändares världsbild blir förvrängd 

av de valda kanaler som man får sin information om världen ifrån.  

För en stor andel av befolkningen är det föga troligt att de kommer ägna sitt liv åt att resa 

runt hela världen för att interagera med alla sorters folkslag och kulturer och bilda sin 

världsuppfattning helt och hållet enligt sina egna förstahandserfarenheter. Istället är det 
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deras medieintag och val av informationskanaler och nyhetskällor som skapar deras bild av 

världen utanför deras egna personliga gemenskapskrets och genom den världsbilden gör de 

också sina fortsatta val om vilka källor de litar på. Nyhetskällorna som medieanvändare får 

sin information från är inte nödvändigtvis begränsade till traditionella nyhetsstationer som 

tidningar, TV och radio, utan också bloggar, diskussioner i sociala medier och andra exempel 

på så kallade ”mellanhänder”, vilket syftar på de användare som får höra olika nyheter och 

gör ett urval över vad de vill sprida vidare och därmed filtrerar nyhetsinformationen ännu 

mer mellan medieproducenter och mediekonsumenter.  

De källor som förmedlar nyheterna har i många fall också gjort egna val om vilka nyheter 

de hör talas om som de väljer att belysa och fokusera på. Den här sortens beteende finns att 

bevittna i sociala mediers interaktioner, men det kan också ses som den senaste iterationen 

av ett äldre sociologiskt fenomen där människor genom att omge sig själva med likadana 

åsikter och filtrera bort sådana som inte håller med skapar så kallade echo chambers och 

filter bubbles, där ens umgängeskretsar aldrig utmanar eller ifrågasätter ens förutfattade 

meningar och där man stärks av alla i sin omgivning att tro att ens världsbild är den rätta. I 

dagens medielandskap, där man enkelt har tillgång till ett oerhört brett spektrum av 

mänskliga perspektiv, värderingar och åsikter, finns ändå dessa echo chambers kvar och tar 

ofta sin form genom vilka internetgemenskaper, forum och andra hemsidor man väljer att 

besöka, följa och interagera med. Här kan man alltså se samma sorts beteende som tidigare 

kunde märkas i vanliga gemenskapskretsar, anpassat till förändrade digitala 

kommunikationsmetoder och andra typer av sociala online-miljöer.   

Det är lätt att se hur ett sådant beteende kan vara problematiskt, men det riskerar att bli 

ännu mer skadligt när det rör sig om människor med klart rasistiska, homofobiska och i 

övrigt främlingsfientliga åsikter. Sådana grupper, som ofta betraktar ”politisk korrekthet” 

som något skadligt och hämnande, använder uttryck som ”PK-maffian” och söker sig till 

extremistiska källor på internet som framställer sig själva som de enda sanna rösterna bland 

all censurering och påtvingad politisk korrekthet i resten av mediesamhället. Genom olika 

extremistiska hemsidor kan folk sedan hitta gensvar för sina främlingsfientliga tankar och 

därmed stärkas i sin övertygelse att deras inställning mot andra folkgrupper är den rätta och 

att de som inte håller med är hjärntvättade av PK-maffian som dominerar alla vanliga 

mediestationer.  

Hemsidan Avpixlat kan ses som ett exempel på denna inställning, där man distanserar sig 

från anklagelser om främlingsfientlighet och rasism genom att framställa sig själv som någon 

som vågar säga som det är och inte blint efterrapa regeringens fega politiska korrekthet. 

Avpixlat är ett av de mest framträdande exemplen, men många andra sidor påstår sig också 

värna om den obekväma sanningen som en form av rättfärdigande för att sprida vad som 

anses av många vara en främlingsfientlig retorik som i sin tur kan inspirera andra med 
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liknande världsbild att övertygas om sin egen rättfärdighet, vilket i värsta fall även kan sporra 

dem till att agera utifrån dessa övertygelser. I mars 2016 utsattes flera stora nyhetssajter som 

Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och andra sidor för en så kallad 

ddos-attack som gjorde att deras hemsidor blev oåtkomliga under nästan en timme. 

(http://www.dn.se/nyheter/sverige/stora-nyhetssajter-attackerade/) Attacken föregicks av 

ett hot på Twitter som lydde:  

 

” The following days attacks against the Swedish government and media 

spreading false propaganda will be targeted.”  

 

Det finns inte så mycket konkreta bevis för att Twitter-meddeandet och ddos-attacken 

orsakades av samma person, men det är inte svårt att hitta alternativa nyhetssajter som 

påstår liknande saker om att tidningsföretag som Dagens Nyheter har tappat sin trovärdighet 

eller att de stora nyhetsstationerna håller på att mörklägga all invandrarbrottslighet för att 

framställa sig själva som den nyhetskälla som sitter inne med sanningen och säger som det 

verkligen är, till skillnad från alla traditionella nyhetsföretag som är kontrollerade av 

regeringen och inte vågar vara ärliga. Utöver hemsidor som fördömer nyhetsföretags 

politiska korrekthet finns det också statistik på www.bra.se som pekar på att mängden 

anmälda hatbrott som kopplas till främlingsfientlighet och rasism sakta, men säkert har ökat 

mellan 2010 och 2014 och att hatbrott på internet är vanligt förekommande i denna statistik. 

(http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/hatbrott.html) 

1.1 Syfte 

Mitt huvudsakliga syfte med uppsatsen är att belysa och utforska de rådande 

omständigheterna runt nyhetsförmedlingen i mediesamhället som potentiellt kan försvåra 

källkritik och nyhetsprioritering, speciellt vad gäller nyhetshändelser som väcker starka 

känslor och potentiellt främlingsfientliga åsiktsgrupper. Jag vill också undersöka hur väl 

anpassade lagar om hets mot folkgrupp, förtal och liknande lagar är till online-interaktioners 

flytande och föränderliga omständigheter och deras spridningsförmåga.  För att göra detta 

har jag främst tänkt fokusera på de så kallade mellanhänderna i sociala medier, alltså de 

personer och sajter som fångar upp nyheter från de stora nyhetsföretagen och postar utvalda 

nyheter på Facebook, Twitter, Reddit, eller egna bloggar för diverse, följare, vänner och 

andra läsare. 

1.2 Frågeställning 
De huvudsakliga frågeställningarna vill utforska och jobba utifrån är: 

 

http://www.bra.se/
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 Vad är de största utmaningarna när det gäller att reglera hets mot folkgrupp och 

liknande i online-sammanhang? 

 Hur bör mellanhänderna i nyhetsflödet förhålla sig till den nyhetsinformation de tar 

emot och den information de publicerar vidare? 

 Kan utformningen av interaktionerna i sociala medier leda till ökad 

främlingsfientlighet eller belyser den bara de främlingsfientliga tendenser som redan 

finns hos användarna? 
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2. Relaterad forskning 

För den relaterade forskningen har jag först läst om den psykologiska bakgrunden till hur 

människors beteende förändras i online-sammanhang. Med detta i bakhuvudet har jag sedan 

läst flera olika studier av rasism på internet och hur folk använder internet och sociala 

medier som nyhetskälla. 

2.1. Psykologisk bakgrund 

Den här uppsatsen handlar till stor del om hur människors beteende förändras när de 

interagerar via internet och sociala medier, vilket är något som har undersökts av många 

andra forskare och även använts som bakgrundsförklaring till andra relaterade fenomen 

kopplade till beteende på internet. Till exempel har fenomenet ”flaming”- alltså att delta i 

fientliga och arga diskussioner med andra internetanvändare, inklusive personliga påhopp 

och hot - också använt som exempel på hur människors sociala beteende förändras i och med 

att deras interaktioner filtreras genom datorn och internet.  I boken Psychology and the 

Internet(2006) tar författaren Jayne Gackenbach upp en artikel av John Suler (2004) där 

han räknar upp 6 bidragande faktorer som kan påverka hur folks beteende förändras i 

online-sammanhang till mer avhämnade interaktioner. Det första skälet som nämns är 

”dissociativ anonymitet”, vilket syftar på hur ens handlingar på internet kan kännas mer 

anonyma och därmed frånkopplade från resten av ens liv, vilket bidrar till ett mer vågat 

beteende.  Det andra är osynlighetsfaktorn, att inte behöva tänka på sitt uteseende, 

kroppsspråk eller uttal när man kommunicerar via internet, vilket leder till ett mer vågat 

beteende. Det tredje är vad boken kallar asynkronitet, alltså att inte behöva känna någon 

sorts tidspress att svara på något i realtid eller ens svara någonsin. Man kan posta ett 

kränkande meddelande i ett forum och aldrig behöva komma tillbaka för att försvara sitt 

uttalande och om man ändå vill försvara vad man skrev har man gott om tid att förbereda 

vad man vill säga. Det fjärde faktorn som tas upp kallas solipsistisk introjektion och syftar på 

hur kombinationen av textkommunikation och bristen på interaktioner ansikte mot ansikte 

för de som spenderar mycket tid online kan skapa känslan av att folk man interagerar med på 

internet får en distinkt röst och ett utseende i ens huvud som även kan kopplas till den sorts 

fantiserade konversationer och handlingar man själv har i huvudet, men aldrig skulle våga 

utföra på riktigt – till exempel något man skulle vilja säga till sin chef när man är missnöjd 

eller till en person man är kär i. Denna interna röst kan öka någons självförtroende och 

självkänsla i online-interaktioner, men kan också leda till att man, tack vare oförmågan att 

läsa av tonfall ansiktsuttryck och andra faktorer, misstolkar tonen i ett neutralt, oskyldigt 

menat påstående på grund av hur ens egna interna röst tolkar det. Den femte faktorn är 

dissociativ fantasi som innebär att man ser på sin identitet på internet som separat från sin 

identitet i den riktiga världen, både i multiplayer-spel online och i mer alldagliga 

textdiskussioner på forum och liknande, vilket ger datoranvändaren frihet att uttrycka sig 

mer häftigt och ocensurerat än vad de skulle i vanliga konversationer i den verkliga världen. 

Den sjätte och sista faktorn som nämns är minimering av status och auktoritet, alltså att folk 
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inte känner sig kuvade av auktoritetsfigurer på samma sätt som de gör i verkliga världen 

eftersom de sätt som man vanligtvis fastställer sin auktoritetstatus i verkliga livet – till 

exempel kroppspråk och klädsel - inte är applicerbara i internet-sammanhang. Därigenom 

finns det teoretiskt sett inga individer som är upphöjda över resten utan alla börjar sina 

online-interaktioner från samma nollpunkt, vilket leder till att man inte känner samma 

behov att lägga band på sig i sina uttalanden som man skulle göra om man befann sig i 

samma rum som auktoritetspersonen. 

Dessa faktorer för ändrat beteende kan appliceras på många former av sociala 

interaktioner via internet och även om de kan ha många positiva effekter för hur 

konversationer på internet går till – som större jämlikhet, starkare röst för människor som i 

vardagen sällan vågar uttrycka sig fullt - kan de också leda till mer fientligt beteende, både i 

diskussioner med andra människor i forum eller kommentarsfält, och i blogginlägg eller 

statusuppdateringar i sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar.  Det finns flera 

sorters beteenden och manipulationstrick som kallas härskartekniker av Annakarin Nyberg 

och Mikael Wiberg(2014) och flera av dessa kan enligt dem också anpassas till det digitala 

rummet och de interaktioner som pågår där. Ett av dessa är osynliggörande, som i digitala 

sammanhang syftar på hur man till exempel kan låta bli att svara på olika kommentarer och 

uttalanden som känns stötande och därmed inte ge dem någon uppmärksamhet. En annan 

teknik som nämns är förlöjligande, där man i sociala medier kan framställa grupper eller 

enskilda människor i nedvärderande och oseriösa former för att frånta dem deras 

trovärdighet i en debatt eller liknande sammanhang. Någons förlöjligande på internet eller i 

sociala medier kan sedan spridas mycket snabbare tack vare spridningseffekten i sociala 

medier vilket kan leda till större effekt för något som utan en internetpublik snabbt skulle 

kunna försvinna utan att ha gjort något större intryck. De tar även upp hot om våld vilket är 

något som kan dyka upp mycket oftare i sociala medier tack vare att det sällan finns någon 

risk för fysiska konfrontationer i internet och därmed blir det mycket mindre riskfyllt att 

komma med hot om vad man ska göra med någon om man får tag på den personen. En till 

härskningsteknik som tas upp är påförande av skuld och skam, som rör sig om hur folk kan 

använda sig av skuldkänslor och anklageser om osynliggörande, kränkande och annat 

oacceptabelt beteende för att undergräva någons position och framställa dem som 

osympatiska och okunniga. En till teknik som tas upp är dubbel bestraffning, alltså när 

någon typ av offentlig person blir kritiserad och hånad hur de än gör och vad de än fokuserar 

på i sitt skrivande på bloggar och andra medier online eller deras handlingar i vardagen och 

hur det framställs av folk som diskuterar det på internet. 

2.2. Tidigare undersökningar om beteende online 

De kombinerade faktorerna av ändrat beteende i online-miljöer och härskartekniker som 

utnyttjas i dessa online-miljöer kan tillsammans bidra till att människor som spenderar 

mycket tid på internet så småningom börjar få en förvrängd bild av verkligheten. Delvis kan 

det innebära en sämre uppfattning om vad som är acceptabelt beteende online och delvis kan 

det också innebära att man blir sämre på källkritik när det gäller vad andra skriver och säger 
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på internet.  Denna potentiella brist på passande beteende och källkritik kan i sin tur bidra 

till ”flaming”-beteende i internetsammanhang och också skapa frågor om neutraliteten och 

pålitligheten i information på internet. Det är dessa osäkerheter om informationen i sociala 

medier som majoriteten av artiklarna jag har läst berör.  

Jesse Daniels (2008) skriver i artikeln Race, Civil Rights and Hate Speech in the Digital 

Era att även om det ofta påstås att internet är ”färgblint” och att det inte några klyftor mellan 

etniska grupper online är det i själva verket en myt. Människor med rasistiska och 

främlingsfientliga agendor- artikeln tar upp ”white supremacy”-rörelser som huvudexempel 

– har lika mycket tillgång till internets verktyg som resten av dess användare och använder 

det både till att dela sin världsbild öppet, för likasinnade och sprida den mer diskret och dolt 

för andra som kan stöta på deras informationssidor missta dessa för neutral och uppriktig 

information. Ett exempel på den senare sorten som tas upp i artikeln berör en hemsida, 

martinlutherking.org, som utger sig för att vara en normal informationssida om Martin 

Luther King, riktad mot yngre andvändare. I själva verket är dock sidan skapad av Don Black, 

som också är ansvarig för forumet stormfront.org, ett forum med fokus på vit makt och 

slogans som ”White Pride World Wide” som är en av de äldsta och största sidorna på internet 

för ”white supermacy”-rörelser. På sidan om Martin Luther King står det också ”A True 

Historical Examination”, vilket, enligt artikeln, kan ses som en antydan om att sanningen om 

Martin Luther King har undanhållits och att hemsidan innehåller mörklagda fakta som 

läsaren inte har fått veta.  

En annan artikel som tar upp Don Black och stormfront.com, samt många liknande sidor 

är Fighting Hate and Bigotry on the Internet(2011), där författaren Raphael Cohen-Almagor 

granskar hur internets förmåga att bygga nätverk och kontakter också kan användas av olika 

isolerade hatgrupper som ett långtgående medium för att hitta likasinnade grupper i andra 

delar av världen och därmed stärkas i sin övertygelse och öka sitt inflytande. Cohen-Almagor 

är dock tydlig i att det inte är internet i sig som är problemet, utan istället hur internets  

struktur och lättillgänglighet missbrukas av relativt små, men hängivna grupper för att sprida 

rasism, homofobi och annan hatpropaganda till de som håller med. Cohen-Almagor tar även 

upp flera potentiella åtgärder för att motverka spridningen av hets mot folkgrupp på internet. 

Bland de som tas upp inkluderas mer öppen kommunikation, förbättrad utbildning, 

övervakning av hemsidor med innehåll som främjar hets mot folkgrupp och liknande 

beteenden, medborgarinitiativ mot spridning av hat, internetanvändares initiativ mot 

spridning av hat, mer iternationellt samarbete för att motverka hatspridande, bortfiltrering 

av sidor med hatiskt innehåll och mer press på internetleverantörer för att motverka 

hemsidor som innehåller uppenbar rasism, homofobi och annat brottsligt, stötande material.  

I Artikeln Intermediaries and Hate Speech: Fostering Digital Citizenship for our 

Information Age(2011) talar också Danielle Keats Citron och Helen Norton om hur hatiska 

uttalanden inte längre är begränsade till obskyra hemsidor i utkanten av internets sociala 

rum, utan accepterat i mycket större utsträckning än förut och i mer offentliga sammanhang 

som Facebook, där Citron och Norton pekar ut flera grovt stötande Facebook-grupper och 

Youtube-videor med tydligt antisemitiskt, homofobiskt och islamofobiskt innehåll. I artikeln 
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utforskar och diskuterar de flera förslag på metoder som mellanhänder och förmedlare 

mellan producenter och konsumenter av information och media kan använda för att 

motverka spridandet av hat online. De tre huvudsakliga metoder som granskas är 

borttagning av hatiskt material, att motverka hatiskt material genom att tala öppet om det 

och att utbilda internetanvändare i att känna igen och rapportera hets mot folkgrupp samt ge 

dem förmågan att motverka hatiskt material på hemsidor.  

Diskriminering och hets mot folkgrupp i sociala medier studeras också av Anat Ben-David 

och Ariadna Matamoros-Fernández i artikeln Hate Speech and Covert Discrimination on 

Social Media: Monitoring the Facebook Pages of Extreme-Right Political Parties in 

Spain(2016), där de granskar aktiviteterna i spanska högerextrema Facebook-grupper mellan 

2009 och 2013. De undersöker hur Facebook-grupper med främlingsfientligt innehåll 

undviker att fällas av Facebooks officiella policys som förbjuder hets mot folkgrupp och det 

de huvudsakligen kommer fram till är att administratörerna för de högerextrema Facebook-

grupperna bara implicerar hets mot folkgrupp i sina uttalanden och aktiviteter, men dessa 

implikationer leder sedan till mer öppen främlingsfientlighet och hets mot folkgrupp i 

kommentarsfälten som kan leda till att främlingsfientligt beteende normaliseras för 

användarna. Ben-David och Matamoros-Fernández finner också att innehållet i de 

högerextrema grupperna cirkulerar inom en sluten krets på Facebook, vilket innebär att det 

sällan anmäls av någon utomstående för stötande innehåll, utan stannar relativt oberört 

inom sin ”filter bubble”. 

I artikeln The Internet and Racial Hate Crime: Offline Spillovers from Online Access 

(2015) studerar Jason Chan, Anindya Ghose och Robert Seamans vilka effekter hets mot 

folkgrupp på internet har haft på rasrelaterade hatbrott i USA mellan 2001 och 2008. Vad 

man kommer fram till under studien är att aktiviteter på internet inte tycks öka hatgruppers 

aktiviteter eller medlemskap, men man finner visst underlag till att deras nätverk och 

interaktioner online kan vara kopplade till hatbrott orakade av så kallade ”lone wolf 

perpetrators”, vilket syftar på enskilda individer som på eget initiativ och utan hjälp från den 

grupp eller grupper som inspirerat dem begått rasmotiverade eller andra hatmotiverade 

brott. Dessa ”lone wolf”-brott brukar enligt studien också vanligast ske i områden där rasism 

är vanligt sedan tidigare. Chan; et al påpekar också svårigheterna i att motverka hatgruppers 

onlineaktiviteter med hjälp av utbildning och information eftersom många användare är 

motvilliga att konsumera information som strider mot deras världsåskådning och kan via 

sökmotorer och liknande verktyg enkelt hitta andra användare som delar deras förutfattade 

meningar. 

Dessa artiklar utforskar internets koppling till hatpropaganda och hets mot folkgrupp, 

men de beteenden som i artiklarna ovan kan leda till hets mot folkgrupp online kan också 

märkas i andra, till synes, mindre skadliga sammanhang. Jisun An, Daniele Quercia och Jon 

Crowcroft (2013) finner i sin artikel Fragmented Social Media: A Look into Selective 

Exposure to Political News underlag för att användare av sociala medier främst delar vidare 

nyheter och annan information som stämmer överens med deras egna åsikter och undviker 

information som strider mot dessa åsikter och värderingar. En senare artikel av samma 
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författare, Partisan Sharing: Facebook Evidence and Societal Consequences, (2014) bygger 

vidare på slutsatsen om partisk informationsdelning i sociala medier och undersöker om det 

har några betydande effekter på samhället An, Quercia och Crowcroft (2014) kommer i sin 

undersökning fram till att partisk selektiv nyhetskonsumering kan bidra till en förvrängd 

världsbild, men också att det är förknippat med individer som är mer insatta och kunniga i 

politik. Problemen med spridning av felaktig information har också granskats av Fabiana 

Zollo, Alessandro Bessi1, Michela Del Vicario, Antonio Scala, Guido Caldarelli, Louis 

Shekhtman, Shlomo Havlin och Walter Quattrociocchi(2015) som i artikeln Debunking in a 

World of Tribes argumenterar genom sin studie att det finns en klyfta mellan Facebook-

användare som är mer intresserade av konspirationsteorier och användare som intresserar 

sig mer för fakta. När man försöker att, med fakta, motbevisa konspirationsteorier lyckas det 

sällan på grund av att användare inte litar på källor de är obekanta med och därmed håller 

sig inom sina separata ”echo chambers” för konspirationsteorier eller faktabaserad 

information. Zollo; et al säger att försök till att motbevisa konspirationsteorier med fakta ofta 

istället resulterar i att konspirationsteoretikerna blir ännu mer aktiva i sina ”echo chambers”, 

vilket kan bidra till en ökning av falska rykten, misstro och paranoia och allmänt försämrad 

kvalité på informationen man får höra och läsa.  

Synen på internets pålitlighet för nyhetsinformation utforskas också av William P. Cassidy 

(2007) med slutsatsen att internetjournalism anses av journalistvärlden vara någorlunda 

trovärdig, och mycket mer trovärdig för andra internetjournalister än för journalister som 

arbetar med mer traditionella nyhetstidningar. Det framgick också i en studie av Thomas J. 

Johnsson och Barbara K. Kaye (2004) att användare i USA som följde bloggar för politik och 

nyheter ansåg dem vara mer trovärdiga än traditionella nyhetstationer, speciellt efter 

terroristattacken den 11:e september, då flera bloggföljare i studien ansåg att bloggare inte 

behövde vara lika politiskt korrekta i sina uttalanden om mellanöstern.  

Sammanfattningsvis finns det alltså flera tidigare artiklar och studier som pekar på att 

internetanvändare, på gott och ont, använder internet och sociala medier för att säga saker 

de sällan, om någonsin, skulle säga i vanliga fall. 
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3. Metod 

För att uppnå bästa resultat har jag valt att göra en kvalitativ studie, istället för en 

kvantitativ. Detta är delvis eftersom det rör sig om ett problemområde med ett starkt 

samhällsinriktat problemområde, där kvalitativa forskningsmetoder kan vara mer effektiva 

för datainsamling än kvantitativa, men också på grund av att en rent kvantitativ studie skulle 

behöva en mycket större mängd insamlad data från en större grupp respondenter för att ge 

tillräckligt meningsfull information om studieområdet. Med ett fokus på kvalitativ 

datainsamling anser jag istället att jag kan arbeta med begränsningarna och fördjupa mig 

mer i informationen från det begränsade antal respondenter som deltar i studien. Det är 

också för att en kvalitativ undersökning känns mer relevant för en studie som handlar om ett 

sociologiskt ämne som människors beteende på internet, till skillnad från ett ämne som fysik 

eller biologi.  Trots att det är en huvudsakligen kvalitativ undersökning innehåller den dock 

även en ansenlig del kvantitativ data, vilket jag ser som en fördel för arbetet. Även om jag 

främst analyserar studiens insamlade data ur en kvalitativ vinkel så anser jag att den 

kvalitativa analysen kan stärkas av en viss mängd konkret kvantitativ datainformation, 

eftersom forskningen och resultatanalysen därigenom får en stadigare grund att stå på. För 

övrigt anser jag det vara en självklarhet att utnyttja kombinationen av kvalitativ och 

kvantitativ data eftersom en helt och hållet kvalitativ eller helt och hållet kvantitativ 

datainsamling inte är möjlig, utan majoriteten av de vanligaste metoderna för datainsamling 

kan resultera i både kvalitativa och kvantitativa resultat. (Preece, Sharp, Rogers, 2015) 

För studien har jag valt att använda mig av tre olika metoder för datainsamling. Detta är 

på grund av att jag inte anser att någon enskild metod är tillräcklig för att uppnå det önskade 

resultatet av studien och hitta svar på de frågeställningar jag arbetar utifrån. Därför väljer jag 

tre separata datainsamlingsmetoder som, med sina olika kombinerade perspektiv och 

informationsområden, tillsammans ska kunna bilda en övergripande bild av 

problemområdet och ge en tydligare bild av den större tekniska och samhälleliga kontexten 

samt potentiella lösningar för problemet. Den första av dessa, enkäten, undersöker hur 

Facebook-användare använder sociala medier i syften som nyhetsinformation och även hur 

stor del av nyhetsinformationen de får genom diskussioner och länkar i sociala medier 

jämfört med traditionella nyhetskällor som tidningar och TV-nyhetsprogram. Observationen 

av nyhetsinformationen på nyhetshemsidor med anknytningar till främlingsfientliga och 

högerextrema grupper är tänkt att applicera  dessa hemsidors typer av nyhetsinformation på 

enkätens data om användning av sociala medier i nyhetssyfte för att därigenom betrakta 

alternativa nyhetssidor med vetskapen om hur deras innehåll och världsbild kan cirkuleras 

genom delningar i sociala medier. Den tredje delen, intervjun om lagliga omständigheter 

runt nät-hat och hets mot folkgrupp online är menad att ge mer bakgrund till den 

information som är insamlad från de första två delundersökningarna och försätta 

informationen i sitt juridiska sammanhang för att skapa en bättre uppfattning om vilka 

lagliga ramar man kan röra sig inom när man har att göra med postande och spridande av 

hets mot folkgrupp online. 
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3.1 Forskningsetiska principer 
För att utföra studien i enlighet med de forskningsetiska principer som ska följas vid all 

forskning ser jag först till att klargöra för alla inblandande respondenter och informanter att 

deras deltagande är helt frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. När jag 

delar länken till enkäten på Facebook tvingar jag ingen att delta mot sin vilja, utan skriver 

bara att jag skulle uppskatta om man kunde undvara några minuter till att fylla i den. Alla 

som svarar på enkäten gör det därmed utan tvång och om de ångrar sig kan de lätt avbryta 

ifyllandet och stänga ner enkäten.  

Jag undviker också något tvång när jag söker rätt på någon på juridiska institutionen att 

intervjua och försäkrar mig om deras samtycke till intervjun medan jag skickar ut diverse 

mail till olika anställda på institutionen. När jag kontaktar dem klargör jag också att jag inte 

tvingar dem till någon intervju om de inte vill eller inte har tid och jag ser även till att fråga 

alla jag kontaktar om de rekommenderar någon annan ifall de själva inte är tillgängliga, 

vilket gör det tydligt att jag inte kräver deltagande från just den personen jag kontaktar.  

En annan stor prioritet för mig under forskningen är anonymitet för alla medverkande. 

När jag designar enkäten fixar jag inställningarna så att ingen personlig data samlas upp från 

deltagarna, till exempel deras IP-adresser. Jag skriver också i samband med publiceringen av 

enkäten på Facebook att undersökningen är helt anonym så att det är tydligt på en gång för 

alla som vill delta. För intervjun med adjunkten på juridiska avdelningen ser jag också till att 

bevara anonymiteten för alla inblandade. Detta inkluderar givetvis själva adjunkten, men det 

gäller också andra delar av intervjun. I samband med intervjun får jag läsa flera exempel på 

verkliga rättsfall relaterade till hets mot folkgrupp i internetsammanhang. Dessa dokument 

innehåller flera fall av verkliga datum, platser och namn på verkliga personer som åtalats för 

hets mot folkgrupp på grund av aktiviteter online. Dessa namn avstår jag från att nämna i 

texten och jag låter även bli att inkludera själva dokumenten i slutet av uppsatsen för att 

respektera anonymiteten för alla som var inblandade i rättsfallen. 

Slutligen ser jag också till att inte använda de inkomna forskningsresultaten i något annat 

syfte än själva uppsatsen. Efter att ha genomfört datainsamlingen, skrivit ner resultaten och 

analyserat och diskuterat dem så kommer jag inte  att utnyttja informationen till något annat 

än forskningsrelaterade ändamål och jag kommer heller inte att sprida informationen vidare 

för någon form av privata syften. 

3.2 Enkät 

Som en del av undersökningarna av folks personliga, anpassade nyhetsflöden i sociala medier 

har jag utformat en enkät med 10 frågor på sidan surveymonkey.com som jag delar via 

Facebook. Frågorna som enkäten innehåller är: 

1. Hur stor del av dagen tillbringar du vanligtvis på olika hemsidor för sociala medier? 

2. Vilka av dessa hemsidor brukar du besöka? 
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3. Hur ofta konsumerar du nyheter från etablerade nyhetsstationer som tidningar, 

nyhetsrapportering i TV och liknande? 

4. Vilka av dessa nyhetsstationer brukar du få dina nyheter ifrån? 

5. Ungefär hur stor andel av din nyhetsinformation brukar du först bil medveten om via 

sociala medier? 

6. Brukar du någonsin se inlägg, delade länkar eller annat material i ditt nyhetsflöde 

som känns stötande, kränkande eller på annat sätt strider mot dina personliga åsikter 

eller värderingar? 

7. Hur brukar du oftast reagera på sådant stötande material i nyhetsflödet?  

8. Hur ofta brukar du själv dela länkar och nyheter i ditt nyhetsflöde? 

9. Vilka sorts nyhetslänkar brukar du oftast dela? 

10. Hur många delade länkar i ditt nyhetsflöde brukar du klicka på för att läsa hela 

artikeln? 

Alla frågor i enkäten är utformade som flervalsfrågor där man får välja ett svarsallternativ, 

med undantag av fråga 2 och fråga 4 som har långa listor av olika former av sociala medier 

och olika traditionella nyhetsstationer, samt även ett extra svarsalternativ där det står 

”Annat-Vad?” och som folk kan fylla i med någon eventuell sida som de tycker saknas från 

listan. Det huvudsakliga syftet med enkäten är att få insyn i hur folk i vanliga fall använder 

sig av sociala medier, speciellt som en källa för nyhetsinformation. Därför handlar 

majoriteten av frågorna i enkäten om delandet och läsandet av nyhetsartiklar på sidor som 

Facebook och Twitter. Definitionen av nyhetsartiklar syftar i detta fall på länkar till sidor 

med nyhetsinformation av olika typer istället för bara statusuppdateringar som pratar om 

nyheter. Vad som räknas som nyheter i enkäten är relativt brett, men bland de kategorier 

som inkluderas i vissa frågors svarsalternativ är kategorier som politik, sport, vetenskap och 

kultur. Jag vill också veta hur stor roll traditionella nyhetsstationer spelar i folks personliga 

kombinerade nyhetsflöden eftersom det kan finnas stora skillnader i vilken typ av innehåll 

som får mest fokus eller vilka källor som används för de olika typerna av 

informationsdelning. När jag lägger ut länken till enkäten på Facebook uppmanar jag också 

folk att dela den vidare bland sina vänner i förhoppning om att den till viss del ska fyllas i av 

folk utanför min egen bekantskapskrets på Facebook och därmed innehålla ett bredare och 

mer slumpartat urval av deltagare. Som resultat delas min ursprungliga Facebook-länk av 7 

andra personer. 4 av dessa delningar görs av vänner i åldersgruppen 40-60 år medan de 

andra 3 delningarna görs av folk i åldersgruppen 20-30. Trots att enkätens anonymitet 

innebär att jag inte kan veta exakt vilka som har svarat så kan ändå information om de som 

delade enkäten ge vissa uppskattningar om vilka målgrupper som är mest representerade i de 

enkätsvar som har kommit in. 

På grund av att en knapp majoritet av de som har delat enkäten hörde till en äldre 

åldersgrupp är det möjligt att de som fyllde i enkäten tack vare delningarna hör mer till 

denna äldre åldersgrupp än till min egen. Alltså visar resultaten inte nödvändigtvis en 

tillfredsställande bild av hur den yngre generationen använder sociala medier i nyhetssyften, 

men med tanke på att 3 av de som delat artikeln ändå var från den yngre åldersgruppen så 
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finns de förmodligen representerade i svaren som skickats in. Sedan är det också svårt att 

avgöra hur stor del av svaren på enkäten är tack vare en viss persons delning och hur stor del 

är tack vare en annan persons delning, vilket i sin tur gör det ännu mer problematiskt att 

försöka gissa vilka sorters åldersgrupper som är bäst representerade i enkätens svar. 

3.3 Intervju 

En annan del av bakgrundsforskningen är att få bättre förståelse för hur lagen ser ut i frågor 

om hets mot folkgrupp, näthat och relaterade områden. Därför kontaktar jag den juridiska 

institutionen på Umeå Universitet för att få tag på någon som kan vara tillgänglig för att 

svara på några frågor om hur lagen ser ut inom dessa områden.  Efter att ha frågat runt bland 

deras personal tills jag har fått kontakt med en av adjunkterna som är tillgänglig för ett möte 

så utformar jag 5 frågor som jag ansåg var mest relevanta för bakgrundsforskningen. Det är 

relativt få frågor eftersom jag inte vill fastna alltför mycket i olika rättsliga frågor, vilket 

känns som något som lätt skulle kunna hända. Jag ser därför till att avgränsa mig så att 

allting förhåller sig inom de relevanta aspekterna för bakgrundsforskningen om hur lagen ser 

ut inom de relevanta områdena för mitt uppsatsämne. De fem frågorna jag har kommit fram 

till för intervjun är: 

 

1. I sociala medier och liknande digitala sammanhang, var går gränsen mellan att 

skyddas av yttrandefrihetslagen och att riskera anmälan för hets mot folkgrupp? 

2. Har det hänt ofta de senaste åren att någon åtalats för hets mot folkgrupp online? 

3. Skiljer sig lagar om hets mot folkgrupp på internet mycket mellan olika länder? 

4. Vad finns det för rättsliga skillnader mellan publicerande och spridande av rasistiskt 

stötande material på internet? 

5. Hur mycket insyn får myndigheter lagligen ha i sociala mediers aktiviteter i syfte att 

reglera och motverka hets mot folkgrupp och hatpropaganda? 

 

Intervjun utfördes strax efter 10:00 den 22 mars inne på adjunktens kontor och tog drygt 

10 minuter. Det visade sig dock att vissa frågor låg utanför adjunktens kunskapsområde, 

speciellt frågan om skillnaderna i svenska lagar och andra länders lagar om näthat och hets 

mot folkgrupp, så vi bestämmer att jag efter intervjun ska skicka en modifierad version av 

intervjufrågorna via mail som hon kan ta mer tid på sig för att kunna tänka igenom längre 

och ge mer utförliga svar på. De modifieringar jag gör på frågorna är främst att byta ut fråga 

2, som ligger utanför adjunktens område, med en fråga om vad de största svårigheterna med 

anmälan för hets mot folkgrupp på internet är. Jag tar också tillfället att försöka utveckla och 

förtydliga några av de andra frågorna. Efter att jag har ändrat intervjufrågorna för mailet ser 

de ut så här: 

 

1. I sociala medier som facebook och liknande internetsammanhang, var går gränsen 

mellan att någons uttalanden och aktiviteter skyddas av yttrandefrihetslagen och att 

riskera att anmälas för hets mot folkgrupp? 
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2. Har det hänt ofta de de senaste fem åren att folk har anmälts för hets mot folkgrupp 

efter aktiviteter på internet? 

3. Vilka är de största rättsliga svårigheterna med att försöka anmäla/åtala någon för 

hets mot folkgrupp på internet? 

4. Om någon publicerar ett blogginlägg med rasistiska, främlingsfientliga åsikter, tänkt 

för den privata sfären och det inlägget sprids av bloggens följare till en mycket 

bredare publik, kan den som publicerat inlägget då anmälas för hets mot folkgrupp 

och kan de följare som bidrog till spridningen anses medskyldiga på något sätt? Med 

andra ord, vad finns det för rättsliga skillnader publicerande och spridande av 

rasistiskt, stötande material på internet? 

5. Hur mycket insyn får myndigheter lagligen ha i sociala mediers aktiviteter i syfte att 

reglera och motverka hets mot folkgrupp och hatpropaganda? 

 

Dessa mer utförliga svar på de modifierade frågorna får jag tillbaka den 5 april.  Dagen 

innan intervjun har adjunkten också, på eget initiativ, skickat mig flera dokument med extra 

information om lagstiftningar och rättsfall, plus även en tidigare uppsats som skrivits om 

konflikten mellan yttrande-och-tryckfrihet och risken för hets mot folkgrupp. I samband med 

att hon skickar sina mer utvecklade intervjusvar till mig skickar hon också två dokument till 

som berör ämnet näthat och lagligheter runt vad som kan skrivas på internet.  

3.4 Observation 

Som en tredje och sista del av studien observerar jag också flera alternativa svenska 

nyhetssidor på internet som politism.se har anklagat för främlingsfientlighet och rasism för 

att jämföra dessa sidors rubriker, artiklar och övriga innehåll med innehållet och rubrikerna 

på mer traditionella nyhetstidningars hemsidor. De sidor jag observerar som anklagats för 

främlingsfientligt innehåll är valda ur en lista av nyhetssidor som en artikel på hemsidan 

politism.se har kopplat till högerextrema eller främlingsfientliga grupper. 

(http://www.politism.se/story/rasistiska-sajter-du-inte-vill-raka-dela-pa-facebook/#post-

20059) Av de nyhetssidor som tas upp i artikeln väljer jag att fokusera på tre sidor - Avpixlat, 

Samtiden.nu och NyaTider.nu, vars rubriker jämförs med Dagens Nyheter, Aftonbladet och 

Expressen. Jag inkluderade Avpixlat eftersom det är en av de mest välkända sidorna med sin 

typ av invandringskritiskt fokus i nyhetsrapporteringen. De andra två alternativa sidorna, 

samtiden.nu och nyatider.nu hade jag ingen tidigare kunskap om och jag valde dem mest 

genom att slumpmässigt välja ut två andra hemsidor ur listan på politism.se. Jag valde dem 

också för att jag ville inkludera fler alternativa sidor än bara Avpixlat i observationen.  

Syftet med denna observation är att få en bild av skillnaderna i hur de olika nyhetssidorna 

prioriterar vilka händelser som ska rapporteras och vilka områden som får mest fokus och 

även att komma utanför min egen ekokammare för att få en mer direkt bild av vad mer 

konservativa och högerpolitiska internetanvändare delar för nyhetsinformation eftersom 

denna grupp var väldigt underrepresenterad i enkätundersökningen. Jag är medveten om att 

sidor som Avpixlat har ett uttalat annorlunda syfte i sin nyhetsrapportering än 
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kvällstidningar som aftonbladet, så syftet med studien är inte bara att påpeka dessa välkända 

skillnader, utan också för att försätta hemsidorna i de tidigare studiernas informations-

kontext. Alltså att betrakta nyhetsinformationen på de alternativa sidorna med 

informationen från enkätundersökningen och juristintervjun i bakhuvudet för att skapa en 

uppfattning om hur dessa sidors information potentiellt kan spridas genom sociala medier 

och vilka effekter det skulle kunna ha. Jag försöker också göra jämförelsen mellan de 

alternativa nyhetssidorna och de större tidningarnas innehåll mer relevant genom att sålla 

bort de stora tidningarnas kategorier som är mindre relevanta för jämförelsen,  som nyheter 

om sport och nöje. Istället fokuserar jag på ämnen som de har gemensamt, vilket i detta fall 

syftar på deras rapportering av politiska händelser och nyheter om vad som händer i världen, 

med mest fokus på inrikes nyhetshändelser. Denna del av studien är också mycket mindre än 

de tidigare delarna och är mest tänkt att  vara en liten avrundande del av 

forskningsprocessen där jag tar studiens tidigare information i åtanke och applicerar det på 

mer problematiska hemsidors innehåll för att få en uppfattning om hur de olika aspekterna 

av forskningens datainsamling håller ihop och överlappar med varandra i sina resultat. 

3.5 Begränsningar och vidare forskning 

En av de tydligaste begränsningarna i hur undersökningen utfördes berör spridningen av 

enkäten. Jag försökte, med hjälp av uppmaningen om att dela länken, komma utanför min 

egen bekantskapskrets på Facebook och få svar från en bredare publik av användare och även 

om jag fick en ansenlig mängd svar på enkäten kändes det ändå som att jag länken blev kvar 

inom min egen ”echo chamber” av likasinnade individer som jag själv. Därmed tycks inte 

enkätens resultat vara tillräckligt representativa av Facebooks användare för att kunna 

användas som tillförlitligt bevis på hur den breda majoriteten av Facebook-användare 

använder hemsidan. För att få tillgång till ett bredare spektrum av användare skulle jag ha 

kunnat hitta fler sidor att dela länken till enkäten på och därmed komma åt en bredare 

mängd av målgrupper. En annan viktig begränsning att ta upp angående enkäten är att den 

var begränsad till 10 frågor. Ursprungligen bestod den av 14 frågor, men efter att ha upptäckt 

att hemsidans enkäter var begränsade till 10 frågor var jag tvungen att prioritera bort fyra 

frågor och jag är inte säker på att de slutgiltiga frågorna var optimala för att få den relevanta 

informationen för undersökningen. Frågor om nyhetskonsumering från traditionella medier 

kan ha tagit upp lite för mycket plats eftersom fokus var tänkt att vara på användningen av 

sociala medier för nyhetssyften. Jag hade också velat inkludera fler frågor som klargjorde 

saker som vilka åldersgrupper som var representerade i enkäten och eventuellt också deras 

politiska läggning eftersom mycket av selektiv nyhetsexponering och ekokammare sociala 

medier kan ses som kopplat till olika politiska bakgrunder. 

Något som också kunde ha bidragit till studien hade varit att inkludera fler intervjuer, 

speciellt med personer som arbetar med någon form av nyhetsrapportering, antingen i TV, 

radio tidning eller på internet. På så sätt kunde jag ha fått bättre insyn i hur etablerade 

nyhetsstationer i olika medier förhåller sig till selektiv nyhetsexponering och 

informationsspridning i sociala medier när de avgör vilka nyheter som ska rapporteras och 
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hur de ska rapporteras, alltså vilka aspekter av nyhetshändelser som ska lyftas fram och i 

vilket större sammanhang nyheter placeras för att minska risken för spridning av felaktig 

information genom sociala medier. Av liknande skäl kunde studien också ha hjälpts av att 

intervjua någon som arbetar med sociala medier som Facebook, Twitter eller liknande för att 

se hur reglering av stötande innehåll i sociala medier går till i praktiken, eller att se hur 

snabbt en nyhet eller ett inlägg kan spridas via sociala medier. För detta skulle egentligen 

inte någon med direkt anknytning till ett av de stora social-mediaföretagen för nödvändigtvis 

behövas, utan för studien kunde ha varit tillräckligt att intervjua en till adjunkt på Umeå 

Universitet, eller någon annan person som är mer akademiskt insatt i hur sociala 

interaktioner och spridning av nyheter och information går till i moderna sociala medier. 
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4. Resultat 

4.1 Användares personliga nyhetsflöden 

Det slutgiltiga antalet deltagare i enkäten är 55 personer. På den första frågan i enkäten har 

en majoritet på 34,55 % svarat att de tillbringar 1-2 timmar om dagen på olika hemsidor för 

sociala medier. Efter det är det näst vanligaste alternativet 2-3 timmar med 30,91 % av 

rösterna och på tredje plats är ”En halvtimme eller mindre”, med 25,45%.   Tre personer har 

svarat 3-4 timmar och två hade svarat 5 timmar eller mer. 

På den andra frågan hade alla deltagare inkluderat Facebook bland de hemsidor som 

brukade besökas, vilket är väntat eftersom det är via Facebook som enkäten har delats. Efter 

detta är Instagram den populäraste sidan att besöka med 69,09 % av deltagarna som kryssat 

i. Tredjeplatsen är Twitter, som hade 23,64 % av deltagarnas svar. Efter twitter är det mest 

ikryssade alternativet ”Annat-vad?” och bland de övriga former av sociala medier som nämns 

är Pinterest och Snapchat de vanligaste med tre omnämnanden var. Andra som togs upp av 

enskilda deltagare var Imgur, Jodel, Mesenger och bloggar. (Inga specifika bloggar nämns 

vid namn.) Två svar nämner också Dagens Nyheter och ”dagstidningar, hemnet”. Detta är 

antagligen på grund av ett missförstånd med enkäten eftersom dagstidningar täcks av frågor 

längre fram i enkäten. Under detta alternativ är nästa svar Google+, som har kryssats i av 10 

personer, (18,18%) sedan Tumblr med 9 personer(16,36%), sedan Reddit med 8 svar 

(14,55%). De två minst populära svarsalternativen är Flashback och Vine, som båda har 

kryssats i av bara två personer (3,64 %).  

På den tredje frågan har en majoritet på 30 personer (54,55%) svarat att de konsumerar 

nyheter från traditionella nyhetskanaler flera gånger om dagen. Efter det har 10 personer 

(18,18%) svarat att de gör det en gång per dag och det tredje mest valda alternativet, Några 

gånger i veckan, har valts av 9 personer. (16,36%) I övrigt har 4 personer(7,27 %) svarat ”En 

gång i veckan”, en person var (1,82 %) har valt ”Några gånger i månaden” och ”En gång i 

månaden” och ingen har valt alternativet ”Aldrig”. 

På frågan om vilka traditionella nyhetsstationer användarna brukade få sin information 

från har en majoritet på 34 personer (61,82%) valt SVT. Därefter har Dagens Nyheter och 

Sveriges Radio en delad andraplats med 33 personer (60 %) var. Efter dessa är Aftonbladet 

med 27 personer (49,09 %) och sedan Västerbottenskuriren med 21 personer (38,18), sedan 

Göteborgsposten med 13 personer (23,64 %), sedan Expressen och Tv4 med 11 personer (20 

%) var. Svarsalternativet ”Annat-Vad?” har också kryssats i av 11 personer som lägger till 

flera andra nyhetskanaler. Två personer nämner Omni, två nämner New York Times, en 

nämner Washington Post, KIT, DI Digital, NewYork Times och The Independent, en nämner 

Etc, en nämner NWT, en nämner CNN, en nämner UNT, en nämner The Economist och en 

nämner op.se, itz.se och allehanda.se. Efter det har 9 personer kryssat i Svenska Dagbladet, 6 

personer har kryssat i både Metro och BBC och 4 personer har kryssat i The Guardian.  På 

den femte enkätfrågan har de flesta svarat att ungefär 75 % av sin nyhetsinformation brukar 

de först bli medveten om genom vad de läser i olika sociala medier. 17 har svarat att de fick 

ungefär 50 % av sin nyhetsinformation från sociala medier och 16 personer svarar 25 %. 2 
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personer svarar att de fick 100 % av sin nyhetsinformation från sociala medier och en person 

har svarat 0 %.  

På frågan om hur ofta användarna brukade stöta på stötande eller kränkande material i 

sitt nyhetsflöde svarar en majoritet på 28 personer ”Ibland”, 20 personer svarar ”sällan” 5 

personer svarar ”ofta” och 2 personer svarar ”aldrig”. På fråga 7 svarar en majoritet på 29 

personer att de vanligtvis väljer att ignorera stötande eller kränkande material de ser i sitt 

flöde. 10 säger att de brukar sluta följa den som är ansvarig för det stötande materialet, 8 

säger att de brukar dölja inlägg från personen som delat materialet. 4 personer brukar 

kommentera på det stötande materialet och 4 andra väljer alternativet ”Annat”. Tre av dessa 

säger att de brukar anmäla det stötande materialet för regelbrott och en lägger till att de även 

anmäler en gång till eftersom första autogranskingen ofta friar klara brott mot till exempel 

Facebooks gemenskapsregler. Den fjärde personen svarar att hen brukar söka reda på mer 

information om författaren och åsikten i inlägget.  

På fråga 8 svarar en majoritet på 20 personer att de själva brukar dela länkar och 

nyhetsartiklar några gånger om året. 18 personer svarar att de delade nyheter några gånger i 

månaden och 9 att de aldrig delar några nyhetsartiklar i sitt flöde. 5 deltagare svarar att de 

delar saker några gånger i veckan och 3 svarar att de delar nyheter varje dag.  

På fråga 9 svarar majoriteten på 19 personer att de oftast delar nyhetslänkar som har med 

kultur och underhållning att göra. 18 personer svarade att de oftast delar nyhetslänkar som 

berör svensk politik och 8 delar oftast länkar som har med vetenskap att göra. På alternativet 

”Annat” har tre sagt att de aldrig delar något, en har skrivit ”miljö, feminism” och en annan 

har skrivit ”Nyheter”. 3 personer har valt alternativet utrikespolitik och 2 deltagare har 

hoppat över den här frågan.  

På enkätens sista fråga svarar en majoritet på 32 personer att de bara brukar läsa ett fåtal 

av de delade artiklar och länkar de ser i sitt flöde. 19 personer svarar att de brukar läsa 

ungefär hälften av artiklarna. 3 personer säger att de läser majoriteten av de delade 

nyheterna och en person säger att hen läser alla artiklar som dyker upp i flödet. 

Sammanfattningsvis har både traditionella nyhetsmedier och nyare sociala medier en 

betydande plats i majoriteten av människors nyhetsflöde. De flesta deltagare konsumerar 

nyheter från etablerade nyhetsstationer minst flera gånger i veckan, men majoriteten av dem 

får först höra om nya händelser genom vad som delas och diskuteras i sociala medier och det 

finns även deltagare som bara konsumerar traditionella nyhetsrapporteringar en gång i 

veckan eller mindre. Sociala mediers nyhetsflöden spelar alltså en betydande roll i hur folk 

får sin information, även om det inte har tagit över helt från traditionella nyhetskanaler. 

4.2 Juridisk information 

En av de viktigaste delarna av informationen jag har fått från intervjun berör alla stora 

svårigheter som finns med att försöka anmäla och åtala någon för hets mot folkgrupp i 

digitala sammanhang som Facebook, Twitter och andra sociala medier. I intervjun framstår 

tydligt att det inte finns någon enkel universellt applicerbar lag som kan användas för alla 

fall, utan varje anmälan om främlingsfientlighet måste granskas individuellt och man måste 
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ta i åtanke vad kontexten och avsikten var för incidenten eller uttalandet. Ett av de 

huvudsakliga problemen som behöver tas i beaktning för varje anmälning är att göra en 

avvägning mellan intresset att få yttra sig fritt i ett demokratiskt samhälle och om 

begränsningen av denna frihet är proportionerlig i förhållande till intresset att skydda de 

priviligierade grupper som inkluderas i bestämmelsen om vad som utgör hets mot folkgrupp. 

I granskningar av anmälningar om rasistiska uttal och hets mot folkgrupp är det vanligast att 

det slutar med att man tittar på Europakonventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och om uttalandet och dess omständigheter är skyddade av 

yttrandefrihetsgrundlagen eller om innehållet och avsikten i uttalandet är tillräckliga för att 

strida mot EKSMR.   

En av de filer som jag blivit bifogad i samband med intervjun är en publikation utgiven av 

Ungdomsstyrelsen som heter Hat på Nätet (2014) och beskriver i detalj vad som räknas som 

hets mot folkgrupp i digitala sammanhang. Enligt deras definition finns det flera kriterier 

som måste uppfyllas för att en handling ska klassas som hets mot folkgrupp och bli åtalbart. 

Man måste ha publicerat ett uttalande som spridits tillräckligt mycket, uttalandet ska 

innehålla hot eller någon form av missaktning – alltså kränkande eller förlöjligande – och 

den missaktningen ska vara riktad mot en viss grupp, baserad på hudfärg, ras, nationellt eller 

etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning. Dessa uttalanden behöver inte heller vara 

begränsade till muntliga och skriftliga uttalanden. Även bilder och symboler med stötande 

innebörd kan räknas som hets mot folkgrupp, förutsatt att det uppfyller kriterierna om 

spridning och uppsåt om missaktning mot en folkgrupp. 

Även om man kommer fram till att en handling eller ett uttalande i sociala medier strider 

mot Europakonventionen och räknas som missaktning och hets mot folkgrupp återstår 

fortfarande frågan om hur man ska fastställa vem som faktiskt är skyldig till uttalandet. Även 

om det går att spåra en IP-adress så garanterar inte det att den person som är kopplad till IP-

adressen är den som har gjort det skyldiga uttalandet och om det går att bevisa återstår 

fortfarande att utreda om det är straffbart enligt lagen. Utöver fastställandet av vem som är 

skyldig behöver man också ta flera andra faktorer i beaktning, till exempel om aktiviteterna 

som granskas sker inom ramarna för vad som är tillåtet enligt lagen om elektroniska 

anslagstavlor. Om det rör sig om en svensk sida som har en utländsk server kan det också 

försvåra möjligheten att säkra bevis om vem som är skyldig till handlingen. Om man sedan 

lyckas fastställa identiteten hos den som är skyldig till det kränkande uttalandet måste man 

också ta omständigheterna och avsikten med uttalandet i beaktning om man vill åtala någon 

för det. 

Till exempel så kan en person som har skrivit något som kan tolkas som främlingsfientligt 

i en blogg eller statusuppdatering på Facebook bara anmälas och åtalas för hets mot 

folkgrupp om avsikten med publiceringen var att sprida sin främlingsfientliga åsikt till en 

bredare publik, utanför sin, så kallade, privata sfär. Om det kan bevisas att uttalandet bara 

var tänkt för denna privata publik så gäller lagen om yttrandefrihet och inga rättsliga 

åtgärder kan tas. Om man däremot publicerar något främlingsfientligt för den privata sfären 

som sedan delas till en bredare publik av deras följare riskerar de som delade det 
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främlingsfientliga materialet att anmälas för hets mot folkgrupp eftersom det är de som har 

bidragit till det olaga spridandet av främlingsfientligt material.  Flera exempel på åtal för hets 

mot folkgrupp online tas upp i de dokumenterade rättsfall som den intervjuade adjunkten 

skickar i samband med intervjun och flera av dem . Ett av dessa berör någon som, efter att ha 

sett ett uppskakande videoklipp av terroristgruppen IS som dödar en stridspilot, postade ett 

uttalade på sin Facebook-sida som talade om att ”smörja in deras muslimlemmar med smält 

gristalg och svåle. Sen får de smaka det glödande gallret. Bra sätt o få tungomålet att 

lossna och göra dig av med terrorister…”. Detta uttalande anmäldes av någon som såg 

uttalandet via en väns Facebook-konto och personen åtalades för hets mot folkgrupp, men 

tingsrätten kom fram till att uttalandet inte var straffbart av flera skäl. Bland annat påpekas i 

den åtalades försvar att uttalandet var skrivet på personens Facebook-sida som var inställd 

att bara visa inlägg och statusuppdateringar för vänner och inte för offentligheten.  Man kom 

dock ändå fram till att det räknades som att spridning eftersom antalet Facebook-vänner som 

kunde läsa och uttalandet var så pass stort. Åklagaren för fallet visade också upp en 

skärmdump av Facebook-inlägget och den diskussion som pågick runt det, där man inte 

kunde se något spår av den video som den åtalade påstod hade fått honom att skriva inlägget. 

Den åtalade påstod dock att videon och flera av inläggen i diskussionen hade tagits bort 

innan skärmdumpen tagits och även om det inte gick att bevisa detta så gick det inte heller 

att motbevisa. Det innebar att tingsrätten, i brist på konkreta motbevis fick acceptera den 

åtalades version av sammanhanget och uppsåtet med inlägget, vilket var att det bara var 

riktat mot terroristgrupper som IS, Al Quaida och Boko Haram och inte var menat att sprida 

missaktning mot muslimer som folkgrupp, samt även att det ursprungliga uttalandet hade 

publicerats som reaktion på videon av IS:s avrättningar och därmed inte hade skrivits i 

uppsåt att sprida missaktning mot någon folkgrupp baserad på religion eller etnicitet.  

Ett annat exempel som tas upp i de bifogade dokumenten från adjunkten berör en 

hemsida som sålde skivor och kläder med bilder och innehåll som ansågs vara stötande och 

grund för åtal om hets mot folkgrupp. Hemsidans och bolagets styrelseledamot som åtalats 

ansåg att det inte fanns någon avsikt att angripa någon folkgrupp, utan istället att alla skulle 

få komma till tals, inklusive sådant som inte accepteras av mainstreammusiken som till 

exempel nationalistisk musik. Den åtalade hade tagit bort en viss del av innehållet som han 

ansåg var för opassande när han tog över hemsidan efter en vän, men hade i övrigt påpekat 

yttrandefriheten och tryckfriheten i försvar för det övriga innehållet på hemsidan.  Ett 

exempel på innehållet som tas upp i dokumentet är en skiva med en bild som innehåller en 

uniformsklädd SS-soldat, en flagga med hakkors och titeln ”The white race will prevail”. 

Detta ansågs av rättsundersökningen vara grund för hets mot folkgrupp då bilderna har 

tydlig koppling till nazismen och har spridits i form av att skivan var till salu på hemsidan, 

trots att den åtalade ansåg att skivans omslags innehåll inte var menat som missaktning mot 

några folkgrupper av andra etniska eller nationella bakgrunder, utan är menat att återge en 

historisk händelse och skapa förståelse för ämnet som avhandlas i musiken. 

Sådana här utredningar måste alltså göras varje gång någon individ på internet publicerar 

något som anmäls och kan anses vara grund för åtal om hets mot folkgrupp och med tanke på 
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hur enkelt det är att publicera sin åsikt på internet finns det definitivt många som skriver 

nedsättande, fientliga saker om olika folkgrupper som aldrig lär anmälas, än mindre åtalas, 

för det. Det finns dock vissa regleringar och procedurer som kan hjälpa myndigheter att 

upptäcka potentiella hatbrott i sociala medier, mer på Twitter än på Facebook eftersom 

uppdateringar på twitter vanligtvis är öppna för offentligheten, till skillnad från Facebook, 

där man kan sätta inställningarna på att bara låta vänner se ens aktiviteter, vilket gör det 

enklare att avgöra frågan om gärningspersonens uppsåt är att sprida främlingsfientliga 

påståenden till en bredare publik eller bara dela dem mellan privata följare och vänner. 

4.3 Olika hemsidors urval av nyheter 
Första delen av min observation av hemsidors urval av nyhetsinformation är den 15:e april 

2016. Jag inleder med att jämföra innehållet på Avpixlats förstasida och DN:s sida för inrikes 

nyheter. 

Majoriteten av innehållet på Avpixlats hemsida den 15 april 2016 talar till stor del om 

problem med Sveriges invandring. De rubriker som syns högst upp på framsidan är  

”Stormiga Stockholmsmöten om nya migrantboenden”, 

”ID-lös nyanländ ges praktik på säkerhetsklassad arbetsplats”,  

”SD kommenterade regeringens vårbudget”,  

”70 procent anser att invandringen är för stor”,  

”Svenska medier i förtroendebotten”,  

”160 miljarder extra till massinvandringen” och  

”Soldiers of Odin avbröt våldsamt rånförsök”.  

De äldsta rubrikerna och artiklarna som ligger högst upp på framsidan är drygt två veckor 

gamla och de äldsta artiklarna på hela framsidan är från den 3 april 2016 

Längre ner på sidan syns flera citat från insändare till sidan som rullar åt vänster. De säger 

saker som att ” I dagens Sverige välkomnas hela världen och vi tvingas generöst dela med 

oss av allt vi har, oaktat hur det drabbar våra egna.” och ”Jag har funnit att många 

människor är paniskt rädda för att gå in på just Avpixlat. Vad är man rädd för?” och ” Det 

går inte längre att hysa någon större tilltro till politiker som kommunicerar med politiskt 

korrekta synpunkter och en påklistrad diplomatisk framtoning.”  

I en spalt till höger står fler rubriker som bland annat talar om att IS värvar ”jihadister” på 

arbetsförmedlingen i Malmö, att vänsterterrorister jagas i södra Sverige och att en berusad, 

aggressiv asylsökande orsakade stort polispådrag. Under varje artikel finns också 

möjligheten att dela artikeln på Facebook och Twitter, samt även erbjudande att skriva ut en 

anpassad utskriftsversion man rekommenderas att sprida som flygblad, dela ut i brevlådor 

eller sätta upp som anslag. 
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På DN:s hemsida den 15 april 2016 nämns också hur IS har försökt värva folk på 

Arbetsförmedlingen, men artikeln är längre ner på sidan för nyheter inom Sverige. De högsta 

rubrikerna på DN:s sida för nyheter inom Sverige är bland annat  

”Sju häktade för människorov i Gävle” 

”John Cleese sjuk på Sverigeturnén” 

”Hade ”jihad” som lösenord i mobilen”,  

”Ytterligare en anhållen för attacken mot Svenska spels vd”,  

”Misstänkt för terrorresa häktad”,  

”Kritik mot hur EU ska stärka skyddet för visselblåsare” och  

”Polisen utreder ung mans död i Kumla”.  

Sidan visar 10 nyhetsartiklar, med den äldsta från dagen innan, men det går också att klicka 

på en knapp under artiklarna för att visa 10 till och fortsätta så fram till att 490 artiklar visas 

på sidan. 

Nästa observationstillfälle är två dagar senare när jag jämför nyhetsinnehållet på 

nyatider.nu med nyhetsinnehållet på Aftonbladets förstasida. 

På den huvudsakliga hemsidan för nyatider.nu den 17 april 2016 är de största rubrikerna 

”I fokus: Soldiers of Odin”, 

”Nötskalet: Saklig introduktion till invandringsituationen” - En bokrecension  

”Räddningstjänstens första kvinna i hijab bjöds in till Barnkanalen − maken postade bild 

på trolig IS-flagga som omslagsbild” 

”Vi vill ge människor deras värdighet tillbaka” – Information om en sydafrikansk 

hjälporganisation 

”19-Årig somalier dömd för åldringsrån - igen”, 

”TBC upptäckt på skola i Norrtälje ”, 

”Läkare oroas för smittspridning i migrationens spår” 

De äldsta nyhetsartiklarna på framsidan är från den 27 mars 2016 och de 5 första artiklarna 

är från den 11 april och framåt. Artiklarna på sidan har också länkar för att dela innehållet på 

sidan, men man behöver vara registrerad och inloggad på sidan för att läsa hela artiklarna. 

Samma datum är de huvudsakliga rubrikerna längst upp på aftonbladet.se: 

”Just nu: Barn till sjukhus efter krock”, 

”Persson: Debattera bidrag till flyktingar”, 

”18-årig erkänner mord på mormor”, 

”Jämförde israeler med nazister i TV” 

”Brand i radhuslänga – flera till sjukhus”, 

”233 döda efter jordskalet i Ecuador”, 

”Jackie Ferm skriver om sorgen” 

Alla nyhetsartiklar på förstasidan tycks a varit publicerade de senaste två dygnen och har, 

liksom de andra sidorna, länkar på artikelsidorna för att dela dem på Facebook eller Twitter. 

Den sista jämförelsen jag gör är mellan samtiden.nu och nyhetsrubrikerna på Expressens 

förstasida.  

På samtiden.nu den 17 april 2016 är de främsta rubrikerna: 



26 

 

”Muslimer tvingar yazidier på flykt − ännu en gång”, 

”Valls vill förbjuda slöjor på franska universitet”, 

”Unga araber ser försvagat Islamiska staten som loser” 

”Syriskor tvingades till sexslaveri i Libanon” 

”Ärtor till Bjuv” – Krönika 

”En extrem politik blir extremare” – Ledare 

Innehållet på förstasidan sträcker sig ungefär 4 dagar tillbaka och det finns alternativ på 

artiklarna att dela dem på Facebook, Twitter, Google+, Pinterest och LinkedIn. 

På expressen.se den 17 april består nyhetsrubrikerna högst upp på sidan av: 

”JUST NU: Tre bilar i krock – fyra personer varav två barn till sjukhus”, 

”JUST NU: Skidstjärnan har blivit mamma: "Överlycklig och förälskad"” 

”Persson: begränsa bidrag till nyanlända” 

”Björn Ferrys svek mot frun Heidi Andersson”, 

”Frida vädjar: Snälla hjälp oss hitta Astrid”, 

”Camillas familj minuter från att dö i brand”. 

Allt innehåll på förstasidan verkar vara från det nuvarande datumet och det finns länkar på 

artiklarna för att dela på Facebook, Twitter, Google+ och mail. 
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5. Analys 

Något som verkar framgå av min studie, kombinerat med artiklarna i den relaterade 

forskningen, är att det inte tycks finnas särskilt stort underlag för att internet framgångsrikt 

används för att sprida rasistiskt och främlingsfientligt material till den breda allmänheten, 

utan snarare sprida och dela till användare som redan håller med, vilket därmed stärker dem 

i deras övertygelse och minskar den eventuella motivation de har att gå utanför sin privata 

sfär eller ekokammare och ta del av andra människors perspektiv. I enkätens svarsresultat 

går det inte att fastställa identiteten på någon som har svarat, så den exakta målgruppens 

ålder och bakgrund går inte att fastställa, men i och med att den till stor del delades inom 

min gemenskapskrets på Facebook kan den ändå ses som representativ för en viss typ av 

Facebook-användare inom min egen form av ”echo chamber”. En sak som enkäten visar om 

denna grupp är att de flesta sällan ser något i sina nyhetsflöden som känns stötande eller 

strider mot deras åsikter och värderingar, och om de ser något sådant är det flera, om än inte 

lika många, som väljer att ta bort det genom att dölja inlägg från den som delade det eller 

sluta följa personen helt och hållet. Inga av de som svarade visade något intresse för sidor 

som Avpixlat eller grupper som Sverigedemokraterna, så enkäten gav ingen direkt 

information om hur deras följare och anhängare använder sociala medier, med det kan ses 

som en möjlighet att de använder sociala medier på ett liknande sätt. Med det menar jag att 

de troligen också har ett personligt nyhetsflöde upptas av likasinnade personer och att de, på 

ett liknande sätt som enkät-respondenterna, filtrerar bort avvikande uttalanden och åsikter 

som inte stämmer överens med deras världsåskådning. I observationen av hemsidors 

nyhetsprioritering syns det tydligt – främst för Avpixlat, men också i viss utsträckning för de 

andra alternativa nyhetssidorna - att de ansvariga för sidornas innehåll gör väldigt medvetna 

val om vilka sorters nyheter de vill lyfta fram och vilken information som är viktigast och det 

är inte en alltför långsökt slutsats att de som följer dessa alternativa nyhetsidor också har 

liknande ämnen som får mest fokus i sina personliga sociala mediers nyhetsflöden och 

diskussioner. Detta skulle alltså innebära att de användare som befolkar Avpixlat och 

liknande sidor får en betydande del av sin nyhetsinformation därifrån och därigenom får sin 

övergripande världsåskådning färgad av en informationskälla med starkt främlingsfientliga 

tendenser. Detta betyder inte att folk som läser dessa sidor får all sin information därifrån, 

men om en av deras mest betrodda nyhetskällor talar om hur Dagens Nyheter, SVT och 

andra former av ”mainstream-media” har tappat sin trovärdighet blir de läsarna eventuellt 

mer benägna att ta in all övrig nyhetsinformation med det i åtanke. Om någon av dessa läsare 

sedan blir allt mer övertygad om att hemsidor som till exempel varnar om farliga invandrare 

är de mest trovärdiga nyhetskällorna kan det också finnas en risk att ett fåtal av dem 

uppmuntras att ta till handling och begår någon form av hatbrott i verkliga livet. (Chan et al, 

2015) Detta är inte menat att antyda att alla som tar del av nyheter från källor med rasistiska 

eller främlingsfientliga agendor kommer ta till fysiskt våld, men om bara en eller två 

individer gör det så kan det vara tillräckligt oroväckande. Att dessa främlingsfientliga idéer 

till stor del cirkulerar i en sluten krets av extremistiska grupper (Ben-David; et, al, 2016) 
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betyder visserligen att de sällan har någon seriös inverkan på majoriteten av internets 

användare, men deras spridning av hatpropaganda mellan varandras grupper, kombinerat 

med deras position som en minoritet i utkanten av samhällsdebatten kan ändå riskera att 

leda till att de ser sig själva som en form av upplyst elit som ser igenom resten av samhällets 

propaganda, på samma sätt som de ser politisk korrekthet som en form av förtryck som 

måste bekämpas.  

Uppfattningen att alternativa nyhetssidor med invandringskritiskt innehåll är mer 

trovärdiga och pålitliga kan eventuellt också stärkas av att, till skillnad från större tidningar 

och nyhetsstationer som täcker en bred mängd av information från olika områden, så lägger 

dessa alternativa nyhetssidor mycket mer fokus på specifika områden som nyheter om 

invandring och oroligheter i andra länder. Detta kan bidra till ett intryck av att de 

nyhetssidor som fokuserar på något specifikt ämne är mer insatta och kunniga i ämnet, till 

skillnad från mer konventionella nyhetskanaler som för läsare av alternativa nyhetskällor 

tycks satsa mer på kvantitet i sitt nyhetsrapporterande än sidor som specialiserar sig på 

specifika nyhetsämnen. Det kan vara speciellt sant för kvällstidningar som Aftonbladet och 

Expressen som anses av många inte vara lika seriösa i sin journalistik som andra 

nyhetskällor, men kan även gälla för andra nyhetsstationer som anses mer trovärdiga.  

Denna uppfattning om att större nyhetsstationer har mindre trovärdighet och att läsare 

måste vända sig till mindre  och oberoende nyhetssidor för att få veta ”sanningen” om vad 

som pågår stärks dessutom av sidorna själva. På Avpixlat kan man läsa flera artiklar som 

handlar om just detta och denna uppfattning tycks också finna gott om gensvar i diverse 

krönikor och insändare på sidan.  

Utöver den existerande risken för spridande av stötande, rasistiskt innehåll som utgörs av 

de nämnda hemsidorna och deras läsare så tycks det heller inte finnas något enkelt sätt att 

effektivt reglera publicering av hatpropaganda via lagstiftningar heller. I intervjun om de 

juridiska omständigheterna framstod det tydligt att det finns en klyfta mellan hur lagar om 

beteende på internet är tänkta att reglera hatbrott online och hur väl lagarna faktiskt lyckas 

med denna reglering i praktiken. Det händer givetvis flera gånger att någon som gjort sig 

skyldig till publicering eller spridning av olagligt material blir åtalad för det, men minst lika 

ofta är det folk som sprider samma sorts material utan några konsekvenser. Som påpekades i 

intervjun så måste varje fall där någon anmälts och åtalats för hets mot folkgrupp online 

utredas och dömas var för sig och med tanke på hur enkelt det är att publicera någonting på 

internet jämfört med den omständliga processen som krävs vid varje enskilt åtal är det helt 

enkelt inte realistiskt att förvänta sig att lagstiftningar mot hatpropaganda online skulle vara 

hundra procent effektiva. Å andra sidan är det heller inte en rekommenderad lösning att 

införa ännu strängare regleringar om publiceringen av innehåll på internet. Det framgår i 

intervjun att redan i nuläget är det en ytterst snäv balansgång som pågår mellan lagar om å 

ena sidan hets mot folkgrupp och å andra sidan lagar om tryckfrihet och yttrandefrihet. Att 

stärka lagar om censur och andra typer av  reglering av internet-innehåll skulle visserligen 

kunna motverka spridningen av stötande hat-material, men det skulle också innebära en 

allvarlig risk för yttrande-och-tryckfrihet, speciellt eftersom det skulle vara svårt att ha en 
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pålitlig auktoritet för var gränsen går för vad som får publiceras online.  Även om det skulle 

införas strängare lagar om vad som är acceptabelt att publicera på internet så skulle det inte 

heller nödvändigtvis innebära att det skulle minska effekterna på hatbrottsaktiviteter i 

verkliga världen. Under intervjun påpekades det att publicerande av främlingsfientligt 

material bara är åtalbart som hets mot folkgrupp om det har funnits en avsikt att sprida det 

vidare, utanför sin privata sfär. Det finns alltså ingen laglig grund till att anmäla någon för ett 

rasistiskt uttalande, online eller i verkliga livet, om det uttalandet är gjort i ett privat 

sammanhang för en privat publik, så alla de främlingsfientliga uttalanden som cirkulerar 

inom slutna kretsar är utanför lagens förmåga att motverka, vilket kan skapa tvivel om 

huruvida förändrade lagar är svaret på problemet med främlingsfientliga gemenskaper på 

internet.  Man bör också ta i beaktning att utformningen av internet, sociala medier och 

online-interaktioner ständigt utvecklas och förändras, vilket gör det ännu svårare att stifta 

några potentiella lagar för att reglera spridning av skadligt material.  I och med att nya 

former av digital informationsspridning och online-interaktioner blir populära behöver lagar 

justeras, utökas och i övrigt modifieras för att kunna fortsätta vara en effektiv 

regleringsmetod och, liksom med de ovan nämnda problemen med anmälan och åtal, så kan 

det vara väldigt svårt i praktiken att ständigt hålla officiella lagar tillräckligt uppdaterade för 

de ständigt föränderliga omständigheterna i online-miljöer. Officiella lagar om nätbrott kan 

alltså vara effektiva till en viss punkt, men de är långt ifrån felfria när det gäller motverkan av 

hets mot folkgrupp och liknande uttalanden online. 

Om ett strikt juridiskt tillvägagångssätt alltså är otillräckligt för att minimera skadan från 

rasistiska aktiviteter på internet, bör istället mer fokus läggas på de mellanhänder i olika 

former –större nyhetsstationer, privata bloggar och hemsidor, privatpersoner som delar 

nyhetslänkar i sociala medier, med mera  - som fångar upp nyhetsinformation och gör sina 

val om vad de ignorerar och vad de väljer att sprida vidare genom diverse mediekanaler. 

Under enkäten har det framgått att en ansenlig andel av respondenterna mest brukar 

ignorera eller dölja material i deras personliga nyhetsflöde på Facebook som de tycker är 

stötande eller kränkande och bara några få brukar anmäla det när det strider mot Facebooks 

policys om vilket material som är tillåtet. Detta känns som en viktig bit information eftersom 

Facebook, trots sina officiella policys om stötande innehåll, inte verkar ingripa särskilt 

mycket mot sådant innehåll om inte någon användare först anmäler innehållet. När 

dessutom en stor majoritet av det otillåtna materialet cirkulerar inom slutna grupper (Ben-

David, Matamoros-Fernández, 2016) blir det ännu mer problematiskt att göra Facebook 

medvetet om det eftersom majoriteten av användare inte är medvetna om några 

främlingsfientliga grupper och därmed inte anmäler dem så att de uppmärksammas av 

Facebooks innehållsansvariga.  

I en av de relaterade artiklarna (Cohen-Almagor, 2011) tas det upp flera alternativ på 

tillvägagångsätt för att reglera spridning av rasistiskt och främlingsfientligt  material. Utöver 

de som har nämnts ovan föreslås det också att internet-leverantörer kan satsa mer på att 

söka igenom sidor efter innehåll med hatiskt eller främlingsfientligt material för att flagga 

eller blockera dessa sidor. Att lägga mer energi och resurser på en sån metod kan eventuellt 
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visa sig effektivt för att rensa bort hatpropaganda och annat kränkande material ur sociala 

medier, men liksom de juridiska problemen ovan kan det även här uppstå ett problem över 

att definiera gränserna för vad som är tillåtet inom ramarna för tryck-och-yttrandefrihet och 

vad som går över gränsen till hets mot folkgrupp. Återigen finns en risk att  ett system som är 

tänkt för att motverka spridningen av skadligt, hatfrämjande material istället börjar 

missbrukas och användas till att motverka yttrandefrihet på internet. 

Man kan också ställa sig frågan om problemet med spridning av felaktig, främlingsfientlig 

och i övrigt skadlig information bör angripas ifrån ett tekniskt tillvägagångssätt eller snarare 

från ett sociologiskt perspektiv. I samma artikel som tar upp internet-leverantörers roll i 

motverkandet av hets mot folkgrupp (Cohen-Almagor, 2011) nämns också vikten av att 

utbilda människor från ung ålder till att bättre känna igen varningstecken för rasism och 

främlingsfientlighet i både verkliga värden och på internet för att själva kunna undvika det 

och motverka det i olika former och även  se till att själv inte utveckla en skadlig, 

främlingsfientlig världsbild. Detta skulle mycket väl kunna fungera i förebyggande syfte och 

för att öka medvetenhet, men man kan också undra hur enkelt det skulle vara att 

implementera utbildningen i så brett omfång att den skulle nå ut till alla människor i 

samhället. Dessutom skulle det antagligen fungera bäst som en långsiktig lösning och inte ha 

så mycket omedelbar inverkan på den nuvarande problemsituationen med spridning av 

hatpropaganda på internet. 

5.1 Slutsatser 

Den första av frågeställningarna jag arbetade utifrån för uppsatsen berör vilka svårigheter 

som finns med regleringen av skadligt och stötande innehåll och den frågan har till stor del 

besvarats, främst ifrån juridisk synvinkel, av studiens intervju där man kan se de 

komplikationer och svårigheter som uppstår i samband med att försöka reglera skadligt 

innehåll genom juridiska metoder som anmälningar och åtal. Flera faktorer tas upp, men en 

av de mest återkommande är svårigheten att definiera gränsen mellan yttrandefrihet och hets  

mot folkgrupp, vilket innebär att det inte finns någon enkel lathund eller tumregel för att 

effektivt filtrera bort olagligt material från sociala medier utan varje individuellt fall måste 

granskas enskilt för att avgöra om någon har gått över gränsen för vad som är tillåtet. Det 

innebär alltså att det sker många fler fall av publicerande och spridande av hets mot 

folkgrupp online än vad som realistiskt går att hantera via officiella juridiska 

tillvägagångssätt. Den suddiga linjen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp är också 

ett problem när det gäller internetleverantörers filtrering av olaga innehåll, eftersom det även 

här kan vara svårt att avgöra gränsen mellan vad som faller inom yttrandefrihetslagen och 

vad som går över gränsen. Sen finns också problemet att majoriteten av skadligt, 

främlingsfientligt material på internet tycks huvudsakligen cirkulera inom slutna grupper 

som stängda grupper på Facebook, privata forum eller bloggar som bara besöks av en 

begränsad grupp. Det innebär att det sällan sprids bortom dessa grupper till den bredare 

allmänheten utan bara stannar inom sin egen privata ekokammare, vilket leder till att folk 
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inom ekokammaren stärks i sina främlingsfientliga åsikter utan att utomstående kan göra 

särskilt mycket åt det. 

Den andra frågeställningen berörde hur mellanhänder bör förhålla sig till den 

nyhetsinformation de tar emot och den information de sprider vidare.  Från den information 

jag har samlat under studien finns det flera typer av mellanhänder som det här kan innefatta 

och hellre än att peka på en viss grupp som den huvudansvariga anser jag istället att de olika 

typerna av mellanhänder kan göra olika saker som tillsammans mer effektivt kan motverka 

spridningen av felaktig, främlingsfientlig nyhetsinformation. För det första så bör de 

nyhetsstationer som först får höra om en händelse vara så noggranna som möjligt med 

rapporteringen, inte bara av själva händelsen utan också dess större sammanhang och 

bakgrund för att minska risken att lösryckta händelser tas ur sitt rätta sammanhang för att 

stödja en främlingsfientlig världsbild. Det kan också vara bra för stora nyhetsföretag att vara 

mer genomskinliga i sin arbetsprocess eftersom flera av de alternativa nyhetssidorna jag har 

observerat bygger mycket av sin trovärdighet på att anklaga de större nyhetsstationerna för 

att undanhålla fakta och ljuga för befolkningen. En annan av mellanhänderna är de som 

ansvarar för olika hemsidor som Facebook eller Twitter. Flera av dessa har regler för 

uppförande, men är inte alltid så effektiva på att upprätthålla dem i praktiken, delvis på 

grund av de svårigheter som beskrivits ovan. Det kan därför vara bra att vara mer aktiva med 

att använda sökfilter och liknande verktyg för att hitta aktiviteter och grupper som bryter mot 

regler om hets mot folkgrupp i sina nyhetsdelningar och kommentarer för att klargöra bättre 

att deras beteende inte är acceptabelt. Den sista gruppen av mellanhänder är de privata 

användarna som delar nyheter vidare genom sociala medier. Här anser jag att källkritik är en 

av de viktigaste faktorerna för att motverka spridandet av falsk och främlingsfientlig 

information. I svaren på min enkät hade majoriteten av deltagarna svarat att de främst 

brukade ignorera rasistiskt eller annat stötande material i sitt personliga flöde och många 

andra hade svarat att de brukade dölja det eller sluta följa den som delade det. Endast några 

få av de tillfrågade brukade anmäla innehållet och bara en skrev att hen brukade undersöka 

källan och avsikten hos det stötande innehållet när de såg det. Detta är något som jag anser 

skulle kunna förbättras, speciellt med tanke på de slutna cirklar och grupper av 

främlingsfientliga attityder som inte brukar uppmärksammas förrän någon utomstående 

anmäler dem för webbansvariga.  Även om det till viss del kan kännas som en bra strategi att 

bara ignorera rasistiska grupper i sociala medier kan det ge bakslag genom att stärka 

ekokammar-effekten där främlingsfientliga grupper inte utmanas i sina åsikter. På samma 

sätt som man  bör granska källorna till kontroversiella nyhetslänkar när man anmäler dem 

bör man också göra det innan man delar vidare någon nyhetslänk som kan ha avsikt att 

sprida hets mot folkgrupp på genom sociala medier. 

Dessa olika gruppers åtgärder kan bidra en viss del, som på egen hand inte skulle räcka till, 

men som i kombination med de andra skulle kunna ha en mer betydande effekt på 

motverkandet av felaktig, främlingsfientlig informationsspridning online. 
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Den sista frågeställningen var om huruvida utformningen av sociala medier kunde bidra 

till ökad främlingsfientlighet hos användare eller främst stärka de främlingsfientliga 

tendenser som redan finns där. Detta är ett område som jag nog skulle kunna ägna en hel 

separat uppsats åt att fördjupa mig i, men från det jag har sett under min studie tycks det inte 

som att främlingsfientlighet sprids särskilt mycket genom sociala medier. Mer specifikt tycks 

det inte som att främlingsfientliga åsikter påverkar användare som är utan betydande 

främlingsfientliga tendenser, men är desto troligare att spridas till andra främlingsfientliga 

personer och grupper som utan tillgång till internet hade haft svårare att hitta stöd för sina 

fördomar. I svaren på enkäten som gjordes fanns det inget som antydde att deltagarna hade 

influerats av sociala medier till att bli mer främlingsfientliga i sin världsbild och inga av dem 

tycktes heller visa något intresse för sidor som Avpixlat och liknande invandringskritiska 

sidor.  I enkäten och observationen kan man se jämförelser mellan mer allmänna plattformar 

för sociala medier och  alternativa, mer nationalistiska nyhetssidor mindre öppna för 

mångkultur och invandring där det tycks finnas en klyfta som sällan korsas, i alla fall inte av 

någon av de som deltog i undersökningen. Det finns säkert folk som är aktiva både på dessa 

alternativa hemsidor och på vanligare sidor som Facebook, men återigen ger min studie inte 

intrycket att de skulle börja dras till de alternativa sidorna först genom folk på Facebook, 

utan snarare komma in i sociala medier med främlingsfientliga tankar redan i förväg  för att 

sedan kunna söka sig fram till likasinnade, både på sociala medier och sedan vidare till mer 

extrema sidor. 
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