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Sammanfattning 

 

Näthat och nätmobbning är ett utbrett problem på internet som fått mycket medial 

uppmärksamhet de senaste åren. Många gånger görs också kopplingar mellan anonymiteten 

på internet och förekomsten av näthat och nätmobbning. 

Denna studie avser att undersöka hur och i vilken utsträckning möjligheten att kommentera 

anonymt på internet påverkar svenskars språkbruk. I studien undersöks även ifall det finns 

skillnader mellan de olika ämnen som diskuteras samt skillnader mellan män och kvinnors 

språkbruk på internet. 

Studien bygger på hypoteser som är formulerade utefter tidigare forskning och lyder: 

Anonymitet bidrar till en hårdare ton och språkbruk när det skrivs kommentarer på internet. 

Ämnet som kommenteras har en stor påverkan på hur språkbruket uttrycker sig och att män 

tenderar att använda ett mer negativt och aggressivt språkbruk än kvinnor. 

För att mäta svenskars språkbruk på internet har innehållsanalys använts som metod. Olika 

variabler har valts ut och ett kod schema har strukturerats. Själva analysen bygger på 1000 

kommentarer skrivna av svenska användare på sociala medier, där hälften är skrivna av 

identifierbara användare och resterande av anonyma. Kommentarerna har hämtats från olika 

plattformar (Facebook, Youtube, Fragbite samt Zara Larssons blogg) och handlar om de på 

förhand utvalda ämnena: nyhet, genus, politik, reklam och humor. 

Resultaten från  datainsamlingen visar på att en majoritet av kommentarerna som skrivits 

har haft negativ attityd samt att personangrepp och svordomar är vanligt förekommande när 

det kommenteras över internet. Även ämnet som diskuteras har som förutspått stor påverkan 

på språkbruket där kontroversiella ämnen generar ett mer negativt språkbruk. Vidare kan man 

utifrån resultaten se att män är överrepresenterade när det kommer till negativt språkbruk, 

detta stämmer också överens med studiens hypotes. Dock gick det inte att se några avgörande 

skillnader i attityd mellan anonyma och identifierbara när det kommenterar vilket går emot 

studiens hypotes. En möjlig förklaring kan ligga i avsaknaden av rättsliga samt sociala 

konsekvenser på internet, vilket skulle kunna bidra till att folk ser sig som överlag anonyma 

även när det är identifierbara.  

 

Nyckelord: Innehållsanalys, digital kommunikation, språkbruk, nätat, anonym och 

identifierbar. 
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Förord 

Vi är två kandidatstudenter som har skrivit vårt examensarbete på institutionen för media 

studier (JMG) på Stockholms Universitet med huvudämne mot medie- och  

kommunikationsvetenskap. Vi vill tacka vår handledare Jörgen Skågeby som hjälpt till och 

stöttat oss med vårt arbete kring uppsatsen. Vi vill även passa på att tacka universitetslektor 

Sven Ross som undervisat oss i hur man sammanställer stora mängder kvantitativ data med 

det statistiska analysprogrammet SPSS i samband med arbetet runt pilotstudien. 
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1. Inledning 

I denna studie kommer näthat och framförallt hur svenskars språkbruk i digital 

kommunikation påverkas av möjligheten att kunna kommunicera anonymt respektive 

identifierbart undersökas. Det skall bland annat genom att utforma en kvantitativ 

innehållsanalys undersökas hur tonen i språkbruket varierar när användarna är anonyma 

respektive identifierbara. Som en del i studien kommer det även att undersökas ifall det finns 

skillnader mellan män och kvinnors språkbruk när de skriver på internet samt hur de olika 

ämnena som diskuteras påverkar språkbruket.                                                                                                                                                                                                                                                                  

För att kunna göra korrekta mätningar kommer det att samlas in sammanlagt 1000 

kommenterar hämtade från Facebook, Youtube, Fragbite och Zara Larssons blogg. 

Kommentarerna kommer vara skrivna kring diskussioner som rör de på förhand utvalda 

ämnena : Politik, genus, reklam, humor och nyheter.  

Studien kommer utgå från tre hypoteser om att det dels finns skillnader i hur svenska 

användare kommunicerar när det är anonyma respektive identifierbara, att ämnet som 

kommenteras har en stor påverkan på hur språkbruket uttrycker sig och att män tenderar att 

använda ett mer negativt och aggressivt språkbruk än vad kvinnor gör. 

Studien är en vidareutveckling av en tidigare utformad pilotstudie som gjordes i samband med 

en metodkurs på JMK. 
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2. Problem & bakgrund 

2.1 Näthat som fenomen 

Juridikinstitutet (2015) beskriver näthat på följande sett: “Med näthat avses kränkande och 

hatiska kommentarer på exempelvis bloggar, Facbook och Instagram. Kränkningarna kan 

även ske genom publicering av bilder eller videoklipp på internet.” 

Näthat är ett fenomen som under den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet i svensk 

media, b.la. genom flera reportage, artiklar och nyheter som uppmärksammat det som ett 

problem (Schultz, 2015).   

En rapport från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2014 visar på att 

nätkränkningar samt näthat är ett verkligt problem för unga människor och kan bidra till oro. 

Resultaten från rapporten visar b.la. på att ungefär hälften av unga i åldrarna 16-25 någon 

gång har upplevt att de blivit utsatta för kränkningar på nätet och ungefär var fjärde ung tjej är 

oroliga eller mycket oroliga över vad som skrivs om dem på nätet (Svensson & Dahlstrand, 

2014). Även om rapporten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i huvudsak tittar på 

ungdomars upplevelse av näthat så är detta ett problem även för vuxna människor (SVT, 

2014).  

Näthatet är inte heller begränsat till Sverige utan ett problem i stora delar av världen. En 

undersökning av det kanadensiska mediaföretaget Media Badger från 2010 visar på att näthat 

är ett problem som förekommer även i andra länder. Studien granskade  

150 000 kommentarer till 38 000 brittiska och nordamerikanska tidningsartiklar. Syftet med 

studien var att “få statistik över bland annat anonymitet, antal kommentarer och tonen i 

inläggen”. Resultatet av studien visar på att en majoritet av alla kommentarer innehåller 

attacker och förolämpningar främst riktade mot andra kommentatorer. Bara omkring tolv 

procent av kommentarerna diskuterade själva artikeln (Burwald, 2011).  

En amerikansk studie som undersökt näthat mellan 2000-2013 visar på att kvinnor få utstå 

mer näthat än män. Hela 70 % av det näthat som studien undersökta var riktade mot kvinnor. 

Statistiken visar även på att män är det könet som står för de mesta av näthatet. Män stod för 

47 % av det undersökta näthatet medan kvinnor stod för 30 %. De resterande 23 % i det 

undersökta materialet var omöjliga att identifiera med kön (Who@, 2013). 

Det verkar alltså som att det finnas en allmän föreställning om internet som ett område fritt 

från ansvar och där all typ av kommunikation är acceptabel (Schultz, 2013). 
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Det utbreda problemet kring näthatet har även fått flera svenska nättidningar att agera. 

Många nättidningar har från och till helt stängt av kommentarsfunktionen på sina hemsidor 

(Andén, 2013). Andra har valt att använda sig av kommentering via Facebook för att de som 

kommenterar skall vara identifierbara utifrån sina Facebook profiler (Munck, 2011). 

2.2 Näthat som lagbrott 

Näthat kan vara ett lagbrott om det faller under brottsbalken, om det t.ex. förekommer olaga 

hot, ofredande, hets mot folkgrupp eller förtal så har personen som skrivit kommentaren också 

gjort sig skyldig till lagbrott (Polisen, 2014). 

Trots att det finns lagstadgar mot denna typ av hot och kräkningar så medger polisen att det är 

svårt att komma åt människorna som näthatar. Då ofta på grund av de tekniska begränsningar 

som finns när det kommer till att identifiera den som gjort sig skyldig till denna form av 

lagbrott på nätet (SVT, 2013). 

En rapport från februari 2015 av Brottsförebyggande rådet (Brå) tittar på just 

polisanmälningar om hot och kräkningar på internet. I rapporten kommer Brå fram till att hela 

96 % av de granskade anmälda fallen av hot och kränkningar på internet läggs ner av polis 

eller åklagare. Detta förklaras dels med att många av de anmälda brotten inte kan leda till åtal 

då det t.ex. inte förekommit något brott eller där förövaren är under 15 år (drygt 20 %) men i 

huvudsak grundar det sig i att det kan vara mycket komplicerat att identifiera förövaren. 44 % 

av de granskade fallen lades ner då det saknades bevis eller att gärningsmannen inte gick att 

identifiera (Andersson, Nelander, Shannon, 2015). Samtidigt uppmanar polisen medborgare 

till att anmäla denna typ av brott då det ger både polisen och samhället en bättre bild utav hur 

stort problemet faktiskt är, framförallt då mörkertalet förmodas vara väldigt hög (Polisen 

2015). 

Vidare visar rapporten från BRÅ att näthatet varierar mycket i grovhet och ton. En del av 

de granskade fallen där det förekommer enstaka kommentarer kan ses som ringa lagbrott 

medan andra där det förekommer hot och trakasserier kan ses som grova ur ett juridiskt 

perspektiv (Andersson, Nelander, Shannon, 2015). 
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3. Syfte & frågeställning 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur möjligheten till att vara anonym när man 

kommenterar på internet påverkar tonen/språkbruket i kommentatorfältet. 

  Med studien avses att undersöka hur anonymiteten på internet påverkar svenskars 

språkbruk och ton när de diskuterar och kommenterar på diverse mediematerial (i detta fall 

videoklipp samt textmaterial). Förhoppningen är att genom att samla in kvantitativ empiri 

kunna finna skillnader i svenskars språkbruk när de kommenterar anonymt respektive 

identifierbart. Tanken är också att utifrån den samlade data kunna identifiera ifall ämnet som 

diskuteras och könstillhörighet påverkar språkbruket. För att undersöka detta kommer en 

kvantitativ innehållsanalys modell användas för att mäta och värdera kommentarer skrivna av 

svenska användare utifrån publiceringar som berör ämnena politik, genus, reklam, humor och 

nyhet. 

3.2 Frågeställningar 

1. Hur påverkar anonymitet svenskars språkbruk när det kommenterar på sociala medier? 

 

2. Hur påverkar ämnet som kommenteras användarnas ton och språkbruk när de 

kommenterar på sociala medier? 

 

3. Finns det några avgörande skillnader i språkbruk och ton hos män respektive kvinnor 

när de kommenterar på sociala medier och i sådana fall vilka? 
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4. Teori & tidigare forskning  

4.1 Social kontroll-teori 

Social kontroll är en teori inom sociologi och kriminologi. Teorin menar på att sociala normer 

och utövandet av dessa har en större effekt på det mänskliga beteendet än vad t.ex. lagar samt 

regler kan ha. Inom denna teori pratar man om formell och informell social kontroll. Social 

kontroll upprätthålls då alltså antingen formellt via t.ex. lagar och regler samt informellt via 

sociala normer. Den formella kontrollen kan sanktioneras via t.ex. myndigheter och utövas av 

juridiska institutioner. Det finns ofta ett standardiserat regelverk och kan innebära t.ex. böter 

eller fängelse för den som bryter mot stadgan (Obarbo & Omoyibo, 2002).  

De informella sociala kontroller styrs istället av normer som skapas med hjälp av personliga, 

informella relationer mellan olika människor i ett samhälle. Dessa regler som utövas av 

samhället/gruppen är inte uttalade eller officiella men verkställs ändå genom dess praxis.   

Den som bryter mot normerna i en social formell kontroll riskerar att straffas med olika 

former av sociala sanktioner. Det kan handla om att personen i fråga blir förlöjligad, 

kritiserad, diskriminerad eller i värsta fall utesluten. Sociologer menar på att denna informella 

kontroll mekanism är underförstådd och att den ofta har en starkare effekt på individer då det 

internaliseras som en del av deras personlighet (Obarbo & Omoyibo, 2002). Det finns ett 

samband mellan graden av social kontroll i ett samhälle och möjligheten att vara anonym. I ett 

mindre samhälle där alla känner alla blir en avvikelse från normerna tydligare och 

sannolikheten ökar att avvikelsen får direkta konsekvenser för personen. I ett större samhälle 

där anonymitet är högre blir också risken att få stå till svars för sitt normbrytande lägre. Ett 

praktiskt exempel på detta är små samhällen där folk inte låser sina cyklar kontra storstäder 

där alla gör det. De informella kontrollmekanismerna kan uttrycka sig på många olika sett och 

kan variera mellan olika grupper och kulturer (Obarbo & Omoyibo, 2002).  

Sociologer menar på att de informella sociala kontrollerna är avgörande för att bibehålla 

ordningen i samhället. Men att de formella ordningar också behövs när samhällen blir mer 

komplexa (Obarbo & Omoyibo, 2002). Teorin kring social kontroll, skulle möjligtvis kunna 

appliceras på denna studie då man kan se på internet som ett massivt samhälle med egna 

strukturer och normer.   
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4.2 Social identity model of deindividuation 

effects -SIDE 

SIDE är presenterad som en alternativ förklaring till fenomenet avindividualisering. Detta 

fenomen har tidigare endast kunnat förklaras med den så kallade Deinviduation Theory 

(Spears, 1998). SIDE menar på att avindividualiseringseffekter är resultatet av specifika 

normer som uppkommer i gruppsituationer. SIDE är därför en modell som är väl lämpad för 

att applicera på dator-medierad kommunikation. SIDE modellen antyder att effekten av 

kommunikation över t.ex. internet tenderar att avindividualisera människor samt att det får 

människor att se på andra människor som avindividualiserade (Lea et al. 2001). SIDE 

modellen är indelad i två olika perspektiv. 

  Det kognitiva perspektivet handlar just om hur ens sociala identitet upplevs som anonym 

och avinvidualiserad vid bland annat internetbaserad kommunikation. I internetbaserat forum, 

diskussioner eller kommentatorsfält påverkas ens identitet till att mer framhäva 

gruppidentiteten hos människor istället för deras personliga identiteter. Benägenheten att följa 

rådande gruppnormer ökar då vi identifierar oss starkare med gruppen än den personliga 

identiteten. Studier visar dock på att om människor kommunicerar som identifierbara (med 

t.ex. en Facebook-profil) så minskar benägenheten att följa gruppnormerna. SIDE-Modellen 

blir således intressant att använda till denna studie då den undersöker just hur individer 

påverkas av sin identifierbarhet när de kommunicerar på internet.  

Det strategiska perspektivet av SIDE-modellen menar på att människor strategiskt 

använder anonymiteten dator-medierad kommunikation ger för att kunna framföra åsikter och 

ståndpunkter hen inte skulle göra som identifierbar. Anonymiteten möjliggör för individer att 

strategiskt välja att t.ex. uttrycka sig mer vulgärt eller ha en hårdare ton som i traditionell 

kommunikation hade uttryckts på ett mildare och försiktigare sett. Det strategiska perspektivet 

på SIDE är intressant för denna studie då den kan förklara eventuella skillnader i språkbruk 

mellan anonyma individer och identifierbara. Om denna studies hypotes stämmer kan detta 

vara en av förklaringarna till varför de anonyma kommentarerna har en hårdare ton och 

språkbruk. 

4.3 Reduced Social Cues Approach - RSC 

RSC modellen menar på att det sker en reducering av sociala koder vid användning av digital 

kommunikation. Detta innebär att digital kommunikation blir mer svårhanterlig än så kallad 

”face to face” kommunikation (Traditionell konversation, öga mot öga). Konversationen blir 
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mindre flytande, mindre reglerbar och mer ansträngande. Detta leder i sin tur till att 

konversationen blir mer ohämmad. Digital kommunikation tenderar därför att underminera 

sociala normer och influenser. Denna avsaknad av sociala koder innebär mindre press på 

människor att följa traditionella sociala regler och bete sig lämpligt (Lengle, Thurlow, Tomic, 

2004). 

  RSC modellen kan därför vara en förklaring till att digitala konversationer kan ses som mer 

extrema och aggressiva än Face-To-Face konversationer. Ett exempel på sociala koder som 

inte finns i digital kommunikation är kroppsspråk. Gester och ansiktsuttryck är koder som i en 

Face-To-Face konversation kan vara minst lika viktiga som det personen i fråga faktiskt säger 

(Lengle, Thurlow, Tomic, 2004). 

Det finns forskning som visar på att sociala koder är någonting som förhindrar 

avindividualisering, att sociala koder är någonting som får människor att vara mer medvetna 

om sin omvärld, men också mer medvetna om hur de själva beter sig. Detta har i sin tur en 

påverkan på hur man beter sig i sociala sammanhang (Tanis, 2003). 

  Alla former av sociala koder i en konversation har in verkan på interaktionen. Det kan t.ex. 

vara hur en person ser ut, hur en person talar eller hur en person gestikulerar. Vid digital 

kommunikation utlämnas en stor del av dessa koder. Vid en helt anonym digital konversation 

utlämnas ännu fler koder än vid en konversation där deltagarna i alla fall är delvis 

identifierbara. SIDE-modellen motsätter sig dock delvis denna ståndpunkt. Den menar på att 

det sker en automatiskt avindividualisering vid användandet av internetbaserad 

kommunikation. Skillnaden mellan anonym och identifierbar kommunikation över internet 

blir således inte så stor.  

En annan kritik mot detta synsätt skulle kunna vara att det faktiskt finns sätt att förmedla 

sociala koder genom dator-medierad kommunikation. Användandet av emojis (ideogram), 

versaler och olika tecken är ett sett att uttrycka känslor och förmedla uttryck som inte ryms i 

textform. Dessa typer av sociala koder är orelaterade till ifall personen är helt anonym eller 

delvis identifierbar. 

4.4 Tidigare forskning  

Det finns sedan tidigare forskning som behandlar ämnet näthat och anonymitet. En 

amerikansk studie från 2015 tittar på hur anständiga respektive oanständiga kommentarer till 

diskussioner på den amerikanska tidningens Washington Posts hemsida och Facebook är. I 

den studien arbetar de utefter hypotesen att användarna som kommenterar på Washington 
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Post kommer ha ett mer oanständigt språkbruk. Några av studiens slutsatser pekar också just 

på att användarna på den anonyma plattformen (Washington Post hemsida) använder ett 

mycket mer oanständigt språkbruk än de som kommenterar på Facebook (Rowe, 2015).                  

 En annan diskussion kring anonymitet och identifierbarhet på nätet för Daniel Halpern och 

Jennifer Gibbs (2012). I denna studie om Sociala Medier som en arena för politisk diskussion 

menar de på (Baserat på SIDE-Modellen och RSC) att den relativa bristen på sociala signaler i 

digital kommunikation, gör att individer lättare kan ta obehagliga beslut på nätet eftersom de 

är skilda från de mänskliga konsekvenserna av sina handlingar. De menar på att digital 

kommunikation historiskt sett har betraktats som ett fenomen som avpersonifierar dess 

användare och istället uppmuntrar till ociviliserade aktioner och språkbruk. Vidare menar de 

också att ämnet som diskuteras har stor påverkan på språkbruket. 

Inom psykologin används begreppet det “rätta jaget”, ett begrepp som tagits fram av den 

amerikanske psykologi-teoretikern Carl Rogers. Enligt Rogers strävar människor för att vara 

sitt “rätta jag” men vi undertrycker delar av jaget för att anpassa oss till vår sociala 

omgivning. Vi gör detta i rädsla för att vårt “rätta jag” skall nervärderas av andra. På så vis tar 

vi till oss en självbild som inte är samstämmig med vår riktiga personlighet, vilket leder till ett 

missförhållande med det “rätta jaget” och det “sociala jaget”. Det “sociala jaget”, även kallat 

“borde-jaget” är det vi känner att vi borde vara enligt de uppskattade kraven vår omgivning 

har på oss (Bargh et al, 2002).  

En studie från New Yorks Universitet från 2002 undersöker hur människor aktiverar och 

uttrycker sitt “rätta jag” på internet. Anledningen till att forskarna har valt att undersöka just 

internet-kommunikation är på grund av den anonymitet som sådan kommunikation ger. 

Studien använder två olika sorters uttryck som material. Den ena kategorin uttryck är 

utformade efter hur människor uttrycker sig när de skall representera sitt “sociala jag” i 

sociala sammanhang. Den andra uttrycks-kategorin är hämtad från när människor uttrycker 

sitt “rätta jag” i anonyma sammanhang. Studiens resultat visar på att anonymiteten som 

tillkommer med internet-kommunikation, ökar vår benägenhet att uttrycka vårt “rätta jag”. 

Resultaten visade även på att benägenheten att uttrycka sitt “rätta jag” ökar vid interaktion 

med anonyma främlingar än mellan personer som träffas eller sen tidigare känner varandra 

(Bargh et al, 2002).   
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4.5 Pilotstudie 

Som en del av arbete inför examensuppsatsen utfördes en pilotstudie (Metodkurs JMK, 

VT2015) . I denna pilotstudie genomfördes en mindre undersökning som behandlade 

kommunikationen på digitala kommentarsfält  

Syftet med pilotstudien var att undersöka om man med den valda metoden kunde besvara 

frågan om huruvida svenskars språkbruk påverkas av möjligheten av att kunna vara anonym. 

Frågeställningen som undersöktes var utformad med formuleringen: “Hur påverkar 

anonymitet svenskars språkbruk på internet?”. 

  I pilotstudien användes en kvantitativ innehållsanalys som vetenskaplig metod, varpå ett 

kodschema strukturerades med olika variabler som undersöktes. Själva undersökningen 

utformades på så sätt att ett videoklipp med stor viral spridning valdes ut (Facebook - Alla vi 

som älskar Göteborg, 2015 & Youtube - Nyhetsmorgon, 2015).  Det valda klippet fanns i sin 

tur publicerad på två olika plattformar. Ett där användarnas kommentarer skrivs ut anonymt 

och ett där användarna är identifierbara. En jämförelse kunde således göras mellan de olika 

plattformarna där den avgörande skillnaden låg i möjligheten att skriva anonymt respektive 

identifierbart.  

75 kommentarer samlades in från respektive plattform, kommentarerna kodades och 

analyserades utifrån det kodschema som hade utformats innan. 

Variabler som undersöktes var om det förekom sexism, rasism, svordomar, könsord eller hot i 

kommentarerna. Varje kommentar fick också ett värde utefter vilken attityd/ton som förekom 

i kommentaren (mycket positiv, positiv, neutral, negativ och mycket negativ). 

  Resultaten från undersökningen visade på att det fanns tydliga skillnader i språkbruket på 

de anonyma respektive identifierbara kommentarerna. T.ex. framgick det att 38 % av de 

anonyma kommentarerna hade negativt eller mycket negativ ton medans endast 21 % av de 

identifierbara kommentarerna gick under negativ eller mycket negativ ton. På de olika 

undersökta variablerna så framgick det också att det inte är så stora skillnader mellan de 

anonyma och identifierbara när det kommer till användandet av svordomar och hot.  

Ett annat oväntat resultat som framgick från resultaten var att de anonyma och identifierbara  

använde ett mycket negativt språkbruk i ungefär samma uträckning . En möjlig förklaring 

som diskuteras är om det kan vara så att de användare med mest extremt språkbruk inte bryr 

sig om huruvida de är anonyma eller identifierbara i en digital kontext där direkta 

konsekvenser saknas. Detta går också att anknyta till Gibbs & Halperns (2012) studie som 

pekar på samma sak.  
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  I slutsatsen diskuteras några brister med studien som bör beaktas till framtida studier, dock 

framgår det från diskussion att metoden ändå är användbar för att vidare undersöka ämnet. 

Till framtida studier bör dock fler former av innehåll som kommenteras undersökas då själva 

ämnet i innehållet som diskuteras i kommentatorfälten kan påverka användarnas språkbruk. 

Ett kontroversiellt ämne tenderar att ha en hårdare diskussions ton (Gibbs & Halpern, 2012). 

Avslutningsvis bör fler än 150 kommentarer analyseras för att ge en rättvisare bild av 

språkbruket.  

  Inför examensarbetet kommer dessa brister beaktas. B.la. förenklas attitydskalan så att den 

får tre värden (negativ, neutral och positiv) istället för fem som det är i pilotstudien (mycket 

negativ, negativ, neutral, positiv, mycket positiv). Anledningen till detta är för att minska 

risken att forskarens subjektiva bedömning av datan påverkar resultatet. Det är svårare att 

göra en tolkning av vart gränsen mellan t.ex. “mycket negativt” och “negativt” går än när man 

bara tittar på positiv, neutral och negativ. Istället för denna fem skaliga bedömningsmodell 

ska en ny variabel väljas ut och tanken är att den variabel ska röra brottsliga handlingar. 

Utdrag från svensk lag (brottsbalken) kommer användas som referens till denna variabel. Som 

tidigare diskuterat skall också fler kommentarer från olika källor med olika teman samlas in 

och målsättningen är att analysera ca 1000 kommentarer från fem olika ämnen. 

4.6 Hypotes 

Utifrån bakgrunden till studien och den tidigare forskningen som redovisats har följande tre 

hypoteser formulerats:  

 

1. Anonymitet bidrar till en hårdare ton och språkbruk när det skrivs kommentarer på 

internet. Det finns alltså ett samband mellan den användarens identifierbarhet samt 

den ton och språkbruk som ändvänds.  

 

2. Ämnet som kommenteras har en stor påverkan på hur språkbruket uttrycker sig. Mer 

kontroversiella ämnen som politik och genusfrågor tenderar att generera ett mer 

negativt språkbruk än mindre kontroversiella ämnen som humor och reklam.  

 

3. Det finns även skillnader mellan män och kvinnors språkbruk på nätet. Män tenderar 

att använda ett mer negativt och aggressivt språkbruk än vad kvinnor gör.  
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5. Metod 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Forskningsmetoden som har valts för denna pilotstudie är kvantitativ innehållsanalys. Denna 

metod syftar till att generalisera större material så som långa texter, intervjusvar eller som till 

denna studie ett stort omfång av kommentarer till medieinnehåll. En innehållsanalys ämnar 

även göra systematiska klassificeringar och beskrivningar av det studerade 

kommunikationsinnehållet. Detta görs utifrån förutbestämda och angivna kategorier i ett 

kodschema (Findahl & Höijer, 1981). 

En etisk risk med metoden är att enheterna eller klassificeringen då väljs ut av forskaren 

själv och blir därför subjektiv. Risken finns att forskaren övervärderar vissa enheters 

betydelse. Om så är fallet riskerar analysen och slutsatsen av studien att bli mindre relevant. 

Vidare finns det en risk att forskaren väljer ut enheter som passar in med den förutfattade 

bilden av vad resultatet av studien kommer bli (Findahl & Höijer, 1981). 

Objektivitet är alltså ett nyckelord vid utformandet av en kvantitativ innehållsanalys. För att 

en innehållsanalys skall vara just kvantitativ och inte kvalitativ är det viktigt att detta 

kodschema är bestämt i förhand. Vid ett förbestämt kodschema med för konstruerade 

variabler bestäms också på vilket sätt forskaren skall tolka kommunikationsinnehållet innan 

själva analysen genomförts. Analysen blir således mer objektiv och kan därför på ett enklare 

sätt upprepas av andra forskare som fortfarande kan komma fram till liknande resultat. 

Kvantitativa innehållsanalyser behandlar ett manifest innehåll. Med det menas att analysen 

skall avgränsas till sådant som tydligt går att utläsa ur texten utan att forskaren kvalitativt 

skall tolka användningen av variablerna. (Findahl & Höijer, 1981) 

  Ett annat nyckelbegrepp för en kvantitativ innehållsanalys är begreppet kvantifiering. Med 

kvantifiering menas att resultatet av variablerna och variabelvärdena i kodschemat skall kunna 

sammanställas på ett statistiskt sätt där omfång och frekvens redovisas med siffror. (Findahl 

& Höijer, 1981) 

5.2 Tillämpning  

För att på bästa sätt tillämpa metoden på det beskrivna problemet så kommer en större mängd 

kommentarer väljas ut från ett par olika diskussionsplattformar. Dessa kommentarer kommer i 

sin tur kvantifieras och analyseras utifrån ett på förhand utformat kodschema. 



 

 

13 

5.3 Material & avgräsning 

5.3.1 Urval & population 

Analysenhet för denna studie är de 100 första kommentarerna tillhörande fem olika 

publiceringar på plattformarna Facebook, Youtube, Fragbite och Zara Larssons blogg. 

Sammanlagt består analysenheten av 1000 kommentarer. 

  Urvalet sker i två steg. I ett första steg görs ett strategiskt urval av två medieplattformar för 

varje publicering, en där kommentarerna är anonyma (Youtube, Fragbite samt Zara Larssons 

blogg) och en där användarna uppmanas använda sig av sina riktiga namn (Facebook). De 

innehåll som väljs ut på dessa plattformar ska också ha minst 100 kommentarer. Valet av 

plattform och innehåll baseras även på att samma innehåll skall finnas tillgängligt på en av de 

anonyma plattformarna och på Facebook (identifierbara). De identifierbara personerna som 

valts från Facebook har varit människor med för och efternamn samt bilder på riktiga 

personer. De anonyma  personer som valts ut har varit människor med påhittade alias som ej 

har vait kopplad till en profil som har riktiga bilder eller annan information som kan 

identifiera en person. Sammanlagt analyseras 500 anonyma och 500 identifierbara 

kommentarer. 

Den valda populationen för denna studie är som tidigare nämnt svenskar. Populationen kan 

dock smalas av genom att använda statistik från stiftelsen för internetinfrastruktur. Där 

framgår det att 72 % av Sveriges befolkning någon gång använder sig av sociala nätverk. Med 

detta menas att besöka bloggar, Facebook, forum och andra typer av plattformar för 

kommunikation på internet (Stiftelsen för Internetinfrastruktur, 2014). För att kommentera på 

de olika publiceringarna som används i denna studie krävs det att man använder ett socialt 

nätverk. Utifrån dessa 72 % som enligt stiftelsen för internetstatistk använder sociala nätverk 

kan populationen för denna studie uppskattas till cirka 6,9 miljoner. Efter att ha fastställt 

populationsmängden som studien undersöker bör följande frågor besvaras:   

 

● Hur säker behöver man vara på att svaren återspeglar populationens åsikter? 

(SurveyMonkey, 2015) 

 

Till denna studie har en felmarginal på 5 % valts då det är den vanligaste använda 

felmarginalen vid den här typen av undersökningar. 

 

● Hur säker behöver du vara på att urvalet reflekterar populationen på ett korrekt sätt? 
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(SurveyMonkey, 2015) 

 

En konfidensnivå på 95 % innebär att du får samma resultat i 95 % av fallen. Det vanligaste är 

att använda en konfidensnivå på 95 % och har därför även valts till denna studie.  

Genom att använda sig av en kalkylator som beräknar urvalsstorlek beräknas denna studies 

konfidensintervall vara 3,1 (Creative Research Systems, 2015). Med detta menas att ifall 

studien hade gjorts flera gånger hade de varit ett intervall på 3,1 % åt det ena eller andra hållet 

för varje undersökt variabel. Utifrån konfidensintervallen går det även att räkna ut att 

urvalsstorleken för studien bör ligga på minst 999 kommentarer. Detta matchar den valda 

urvalsstorleken på 1000 kommentarer väl. 

5.3.2 Valda ämnen 

Vidare har fem diskuterade ämnen valts ut som publicerats på både en identifierbar och en 

anonym plattform. Ämnena har medvetet valts ut för att representera olika vanligt 

förekommande diskussionsämnen. I det här fallet har politik, genus, reklam, humor och nyhet 

valts ut som ämnen. Anledningen till denna differens av ämnen är för att kunna besvara hur 

ämnet som kommenteras påverkar användarnas ton och språkbruk. 

följande ämnen har valts ut inför denna studie: 

  

1.  Zara Larsson “Ta bort mansdagen” (genus) - Blogginlägg skrivet av Zara Larsson 

som diskuterar ifall mansdagen verkligen behövs. Ett ämne som fått stor viral 

spridning. Kommentarer hämtade från Facebook, Zara Larssons Blogg och Fragbite 

(Facebook - Nyheter24, 2015 & Zara Larssons Blogg, 2015 & Fragbite) 

 

2.  Zlatan “Volvo XC70 feat. Zlatan - Made by Sweden” (reklam) - Reklamfilm för 

Volvo med Zlatan Ibrahimovic som medverkar. Kommentarer hämtade från Facebook 

och Youtube (Youtube - Volvo, 2015 & Facebook - Silly Season Sverige, 2015).  

3.  Ordningsvakten “Nioåring slagen av vakt” (nyhet) - Videoklipp som visar ett mycket 

kritiserat ingripande från en ordningsvakt på en nioåring. Videoklippet fick stor 

spridning och blev ett fall som diskuterades på såväl internet som inom konventionell 

media. Kommentarer hämtade från Facebook och Youtube (Facebook - Expressen 

2015 & Youtube - Underbara klipp från Sverige, 2015). 
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4.  Jimmie Åkesson hos Skavlan (politik) - Videoklipp på Jimmie Åkessons första 

framträdande efter sjukskrivningen på SVTs intervjuprogram Skavlan. Kommentarer 

hämtade från Facebook och Youtube (Facebook - Skavlan, 2015, & Youtube - 

Skavlan Talkshow, 2015). 

 

5. TV4 “Ostbågens dag” (humor) - Videoklipp från TV4s nyhetsmorgon. I klippet så 

tillagas ostbågar på olika sätt av programledaren Jenny Strömstedt med assistans av 

sin programledarkollega Steffo Törnqvist. Klippet har fått en stor viral spridning på 

nätet. Kommentarer hämtade från Facebook och Youtube (Facebook - Alla vi som 

älskar Göteborg, 2015 & Youtube - Nyhetsmorgon, 2015).  

  

Då denna studie bygger vidare på den tidigare utförda pilotstudien så har även de insamlade 

data kring videoklippet “ostbågegate” återanvänts. Till denna studie har det dock utökats med 

ytterligare 50 kommentarer samt att de nya variablerna lagts till. 

 

5.3.3 Variabler och Variabelvärden 

För att kunna besvara forskningsfrågorna har nedanstående variabler valts ut. 

  

1.  Identifierbarhet - Denna variabel visar på ifall personen som kommenterat är anonym 

eller identifierbar. Variabelvärdena är (Anonym/Identifierbar) 

 

2.  Attityd - Denna variabel visar på vilken attitydsnivå kommentaren språkbruk ligger 

på. Attitydsvariabeln har variabelvärdena ( 1- Positiv, 2- Neutral, 3- Negativ). 

Värderingen på denna variabel är baserat på vår egen subjektiva bedömning om vilken 

ton/attityd kommentaren som analyseras har. Negativa kommentarer har haft en 

negativ karaktär, varit medvetet elaka eller negativt riktade mot en enskild person. 

Neutrala kommentarer har varken ett negativt eller positivt språkbruk mot enskilda 

personer eller något annat. Positiva kommentarer har varit mer allmänna uttryck av 

positiv karaktär samt där starka positiva adjektiv har använts. Även olika stilfigurer så 

som ironi kommer att beaktas när kommentarerna kategoriseras. 

 

3.  Sexism - Denna variabel visar på ifall kommentaren har ett sexistiskt språkbruk. 

Definitionen av sexism för denna studie är ett språk som innehåller fördomsladdad 
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diskriminering, förtryck på grund av könstillhörighet och sexuell läggning 

(Nationalencyklopedin, 2015). Variabelvärdena är (Ja/Nej). 

 

4.  Rasism - Denna variabel visar på ifall kommentaren har ett rasistiskt språkbruk. 

Definitionen av rasism för denna studie är ett språk som innehåller fördomsladdad 

diskriminering, förtryck på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller 

etniskt ursprung (United Nations, 1966). Variabelvärdena är (Ja/Nej). 

 

5.  Svordomar - Denna variabel visar ifall kommentaren innehåller en eller flera 

svordomar. Variabelvärdena är (Ja/Nej). 

 

6.  Hot - Denna variabel visar på ifall kommentaren innehåller ett eller flera hot. 

Definitionen av hot i denna studie, är ett språkbruk med avsikten att använda 

obehagliga drastiska åtgärder eller våld. Hot kan användas som påtryckning. Det kan 

också handla om olaga hot, som är brottsligt (Wikipedia, 2015). Variabelvärdena är 

(Ja/Nej). 

 

7.  Könsord - Denna variabel visar på ifall kommentaren innehåller ett eller flera 

könsord. Variabelvärdena är (Ja/Nej). 

 

8.  Personangrepp - Denna variabel visar på ifall kommentaren innehåller någon form av 

angrepp mot en person. Det kan vara vilken person som helst (t.ex. personen som 

publicerat, en annan kommentator eller någon som förekommer i videoklippet eller 

artikeln). Variabelvärdena är (Ja/Nej). 

 

9.  Brottsbalken - Denna variabel visar på ifall kommentaren innehåller något som skulle 

kunna tolkas som brottsligt under brottsbalken, följande kapitel: Kap 4: § 5 och § 7. 

Kap 5: § 1 och § 3. Kap 6: § 10. Kap 16: § 8 (Brottsbalken1962:700, 2015). Dessa 

utdrag (paragrafer) har valts ut eftersom polisen anser att det är de vanligaste brotten i 

samband med näthat (Polisen, 2014). Variabelvärdena är (Ja/Nej) 

  

Dessa variabler har sedan bedömts och värderats av denna studiens författares egna subjektiva 

bedömning. En problematik som diskuteras djupare under kapitlet “Brister med studien”. 
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5.3.4 Kodschema 

För att analysera och sammanställa insamlad data kommer mjukvaruprogrammet SPSS 

användas. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) är ett program som används för 

att analysera och sammanställa data. Kodschemat som användes till denna studie finns nedan. 

 

Variabler Identifierbarhet Kön Ämne Attityd Attityd Sexism Rasism Svordomar  Hot Könsord Brottsbalken 

Värden Anonym/Identifierbar Man/Kvinna 1-5 1-3 Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej 

 

5.4 Etiska diskussioner 

Det saknas medgivande från både de användare som kommenterar och från källan som 

publicerar innehållet om att medverka i denna studie. Därför uppstår det ett etiskt dilemma 

kring just hur datainsamlingen utförts (vetenskaps rådet, 2002). Denna problematik uppstår 

som en följd av att det finns begränsade möjligheter i att skapa kontakt med de olika 

användarna som skrivit kommentarerna. Exempelvis är det inte möjligt att få medgivande från 

de anonyma användarna som kommenterar då det inte går att identifiera användarna och 

kontakta dem. Det hade även med största sannolikhet varit svårt att få kontakt med samtliga 

identifierbara användare som förekommer i studien. Arbetet med att hitta och få kontakt med 

dessa användare hade också varit mycket tidskrävande och då tidsramen för denna studie är 

begränsad så har det valts att inte skickas ut någon form av medgivandeformulär. 

För att försöka minimera den etiska problematiken kring datainsamlingen har inga namn 

samlats in. Istället har endast identifierbarheten noterats hos användaren, det går med andra 

ord inte att koppla några av de insamlade kommentarerna med de personer som skrivit dem. 

Värt att notera är också att dessa kommentarer inte ägs av användarna själva utan av den 

plattform som de har publicerats på. Policyn på t.ex. Facebook säger att materialet som 

publiceras (kommentarerna i det här fallet) inte får användas i kommersiellt syfte, vilket inte 

heller är syftet med denna studie. 
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6. Resultat & analys 

6.1 Språkbruk, anonym mot identifierbar (attityd) 

Figur (1) visar på hur stor del av kommentarerna som har en negativ, neutral samt en positiv 

attityd. Grafen är indelad i tre olika kategorier som från vänster representerar anonyma 

användares kommentarer, identifierbara användares kommentarer samt den totala mängden av 

alla kommentarer. 

Mer än hälften av alla undersökta kommentarer (51 %) har gått under en negativ attityd 

(Figur 1). Skillnaderna i attityd ligger i huvudsak i neutrala kommentarer där de anonyma 

tenderar att vara mer neutrala i sitt språkbruk. Vid en jämförelse av de negativa 

kommentarerna kan man se att skillnaderna inte är så stora (5 procentenheter), varpå de 

identifierbara tendera att använda något mer negativt språkbruk. 

 

 

Figur 1- Identitet Attityd 

 

Utifrån resultaten ser man att det finns starka bevis för ett samband (chi-square = 17,708, df = 

2, P = <0,001, se bilaga) mellan identifierbarhet och attityd men samtidigt med en relativt 

svag sambandsnivå (Cramer’s V = 0,133, se bilaga). 

 

Exempel på kommentarer som har en negativ attityd: 

● Anonym kommentar (Zara Larsson): “Lasta henne med närmsta skrotbåt till Japan”. 

● Identifierbar kommentar (Åkesson): “Så har du en tittare mindre, hoppas många med 

mig bojkottar dig”. 
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Exempel på kommentarer som har en neutral attityd: 

● Anonym kommentar (Zlatan): “Det var han som ringde upp Volvo och sa att han ville 

göra reklamen. Han köpte också den tionde nya xc90'n kungen köpte den första”. 

● Identifierbar kommentar (Ostbåge): “hon är bara en vanlig människa, varför skulle 

inte hon kunna göra ett sånt där misstag” 

 

Exempel på kommentarer som har en positiv attityd: 

● Anonym kommentar (Zlatan): “MAX MARTIN ÄR KUNGEN!!!! Herregud tom en 

reklamlåt baserad på svenska nationalsången låter som en platina hit.” 

● Identifierbar kommentar (Ostbåge): ”viker mig av skratt!” 

6.2 Språkbruk, anonym mot identifierbar 

(variabler) 

Figur 2 visar på hur stor del av kommentarerna som innehåller personangrepp, svordomar, 

sexism, rasism, hot, könsord samt kommentarer som går under brottsbalken. Grafen är indelad 

i tre olika kategorier som från vänster representerar anonyma användares kommentarer, 

identifierbara användares kommentarer samt den totala mängden av alla kommentarer. 

Figur 3 visar på hur fördelningen av personangrepp, svordomar, sexism, rasism, hot, 

könsord samt kommentarer som går under brottsbalken ser ut vid en jämförelse mellan 

anonyma och identifierbara kommentarer.  

Utifrån de valda variablerna kan det tydas att 21,8 % av alla kommentarer innehållit någon 

form av personangrepp. Svordomar har förekommit i 17,6 % av alla undersökta kommentarer 

och 7 % innehöll något som skulle kunna gå under brottsbalken kapitel: Kap: 4 § 5 och § 7. 

Kap 5: § 1 och § 3. Kap 6: § 10. Kap 16: § 8. 4,7 % av kommentarerna hade någon form av 

rasistiskt inslag. Hot förekom i 3,7 % av alla kommentarer och 1,2 % av kommentarerna 

innehöll könsord (Figur 2). 
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Figur 2 – Identitet Variabler 

 

Tittar man på skillnader mellan anonyma och identifierbara så ser man att det är lågt eller 

inget samband mellan identitet samt användandet av svordomar, hot, personangrepp och 

sexistiska uttryck (Figur 3) 

 

Figur 3 - Fördelning Anonym Identifierbar 

Man kan tyda större skillnader när man tittar på resultaten för rasism, könsord och 

brottsbalken (Figur 3). Däremot är bevisen för att det finns ett samband mellan identitet och 
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könsord svagt (chi-square = 3,036, df = 2, P = 0,081, se bilaga). Även sambandet mellan 

identitet och brottsbalken är svagt (chi-square = 3,503, df = 2, P = 0,061, se bilaga) 

Störst skillnad kan man tyda på kommentarerna med variabeln rasism. 79 % av de undersökta 

rasistiska kommentarerna skrevs av anonyma användare (Figur 3) och det finns starka bevis 

för ett sådant samband (chi-square = 16,276, df = 2, P = <0,001, Cramer’s V = 0,128, se 

bilaga). 

 

Exempel på kommentarer som personangrepp: 

● Anonym kommentar (Zara Larsson): “Jämställdhet för all del, det ska absolut finnas. 

Men denna bruden är tamigfan riktigt jävla tappad alltså. Daddy issues?”. 

● Identifierbar kommentar (Jimmie Åkesson): “Jävla slödder hoppas norrmännen skäms 

över dig skavlan!”. 

Exempel på kommentarer som innehåller svordomar: 

● Anonym kommentar (Zlatan): “dumma i huvet han ee svensk medborgare plus han 

gör den här för att visa hur mycket han älskar Sverige sluta hata jävla rasister”. 

● Identifierbar kommentar (Ordningsvakt): “Hade det vart mitt barn på golvet då hade 

den vakten haft ett mycket större problem på sig, vem fan gör så mot en liten 

panikslagen grabb?” 

Exempel på kommentarer som innehåller sexism: 

● Anonym kommentar (Zara Larsson): “Förvånar mig att så många män levererar 

vidare feminismen då alla som har arbetat med något vet hur de blir, de sjabblar till 

allt och ringer mannen. Ändå vill de ge de osäkra sliddjuren mer frihet. När det enda 

som bör införskaffas är koppel. Jag menar männen börjar t.om. bli bättre i köket. Vi 

har ju ingen användning utav de osäkra längre, endast njutning.” 

● Identifierbar kommentar (Zara Larsson): ”Zara, slopa skrivandet. Du passar bättre i 

köket.” 

Exempel på kommentarer som innehåller rasism: 

● Anonym kommentar (Ostbåge): “Varför är du rasist din jävla blattehora! År hem om 

du inte gillar att bo här!” 

● Identifierbar kommentar (Zlatan): Sämsta reklamen jag någonsin sett... produkten 

visas knappt upp. Han kan fanimig inte prata svenska, och han är fan inte ens svensk. 

Fel person och dåligt gjord reklam!” 

Exempel på kommentarer som innehåller Hot: 

● Anonym kommentar (Zlatan): “Synd att inte hela jävla tv4-studion brann åt helvete..” 
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● Identifierbar kommentar (Zara Larsson): Någon borde ju göra ett hembesök på hon 

och banka lite vätt i skallen på denna individ”. 

Exempel på kommentarer som innehåller könsord: 

● Anonym kommentar (Ordningsvakt): “Fast du sitter ju oxå bakom en skärm din fega 

fitta. Om man ser dig i verkligheten så skulle du knulla en get.” 

● Identifierbar kommentar (Zara Larsson): Bort med manslemmarna.” 

6.3 Skillnader i språkbruk mellan könen (attityd) 

Figur 4 visar på hur stor del av kommentarerna som har en negativ, neutral samt en positiv 

attityd. Grafen är indelad i tre olika kategorier som från vänster representerar manliga 

användares kommentarer, kvinnliga användares kommentarer samt den totala mängden av alla 

kommentarer av användare som har kunnat köns-identifieras.  

Överlag är det relativt stora skillnader i alla tre attitydsnivåerna mellan könen. Störst 

skillnad är det i det positiva variabelvärdet som skiljer sig hela 21 procentenheter mellan män 

och kvinnor (17 % jämfört med 38 %). Resultatet visar även på att män oftare använder ett 

negativt språkbruk när det kommenterar (57 % jämfört med 47 %) samt använder ett mer 

neutralt språkbruk än kvinnor (26 % jämfört med 15 %). 

 

 

Figur 4 - Kön Attityd 
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Utifrån resultaten ser man att det finns starka bevis för att det finns ett samband (chi-square = 

31,079a, df = 2, P = <0,001, se bilaga) mellan kön och attityd. Resultatet visar även på att 

sambandsnivån är relativt stark (Cramer’s V = 0,249, se bilaga). 

 

6.4 Skillnader i språkbruk mellan könen 

(variabler) 

Figur 5 visar på hur stor del av kommentarerna som innehåller personangrepp, svordomar, 

sexism, rasism, hot, könsord samt kommentarer som går under brottsbalken. Grafen är indelad 

i två olika kategorier representerar manliga användares kommentarer och kvinnliga 

användares kommentarer. 

Figur 6 visar på hur fördelningen av personangrepp, svordomar, sexism, rasism, hot, 

könsord samt kommentarer som går under brottsbalken ser ut vid en jämförelse mellan 

manliga och kvinnliga kommentarer. 

Från resultaten kan man se att det finns klara samband mellan könen när det kommer till 

vissa variabler. Totalt sätt är män överrepresenterade på alla de undersökta variablerna och 

står för nästan dubbelt så många av dessa. 

 

 

Figur 5 - Kön Variabler 
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Tydligast samband mellan kön och variabel kan vi se bland personangrepp och svordomar 

(chi-square = 10,639a, df = 1, P = 0,001, Cramer’s V = 0,146, se bilaga) (chi-square = 5,293a, 

df = 1, P = 0,021, Cramer’s V = 0,103, se bilaga).  

24 % av alla manliga kommentarer innehöll något form av personangrepp medans 12 % av 

de kvinnliga kommentarerna gjorde detta. I fördelningen mellan män och kvinnor som skriver 

en kommentar med någon form av personangrepp framgår det att 67 % skrivs av män och    

33 % av kvinnor. 19 % av manliga kommenterar innehöll någon form av svordom och 

motsvarande siffra för kvinnliga kommentarer med någon form av svordom är 11 %. I 

fördelningen mellan män och kvinnor som använder svordomar sina kommentarer framgår det 

att 63 % dessa är skrivna av män medans 37 % av kvinnor (Figur 6). 

  Vidare kan man utifrån resultaten se att 5 % av männens kommentarer innehåller hot 

medans jämförande siffra för kvinnor är 2 %. Kollar man till fördelningen mellan män och 

kvinnor som använder någon form av hot i sina kommentarer framgår det att 67 % av dessa 

hot skrivs av männen och 33 % av kvinnor. 

Män skriver också oftare kommentarer som skulle kunna vara olagliga och gå under 

brottsbalken. 7 % av männens kommentarer innehöll något som skulle kunna gå under BRB 

medans 3 % av kvinnornas gjorde detta. Fördelningen mellan män och kvinnor som skriver 

kommentarer som skulle kunna gå under brottsbalken är 69 % som är skrivna av män och 31 

% som skrivna av kvinnor. Vidare tenderar män att oftare använda ett sexistiskt språkbruk vid 

kommentering än kvinnor. 5 % av männens kommentarer innehöll sexistiskt språkbruk 

medans 3 % av kvinnornas kommentarer gjorde detta. I fördelningen mellan män och kvinnor 

som använder sexistiska uttryck i sina kommentarer framgår det att 63 % dessa är skrivna av 

män medans 37 % av kvinnor. 

Signifikanstester visar dock på att beviset för sambandet mellan kön och brottsbalk (chi-

square = 2,979a, df = 1, P = 0,084, Cramer’s V = 0,077, se bilaga), sexism (chi-square = 

1,261a, df = 1, P = 0,001, Cramer’s V = 0,050, se bilaga), hot (chi-square = 1,773a, df = 1, P 

= 0,183, Cramer’s V = 0,060, se bilaga) är svagt. 

Två av de undersökta variablerna (rasism och könsord) visar på mycket tydliga skillnader 

mellan könen dock har utfallet varit lågt och även bevis för samband är mycket svagt (chi-

square = 0,868, df = 1, P = 0,351, chi-square = 1,541, df = 1, P = 0,214, se bilaga). Dessutom 

så är de märkta som “violated” vilket innebär att mer än 20 % av de framtagna 

variabelvärdena har ett värde som understiger 5. Därför går det inte att dra några slutsatser 

från sambandet. 
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Figur 6 - Fördelning Kön 

 

6.5 Språkbruk mellan ämnen (attityd) 

Figur 7 visar på hur stor del av kommentarerna som innehåller personangrepp, svordomar, 

sexism, rasism, hot, könsord samt kommentarer som går under brottsbalken. Grafen är indelad 

i följande kategorier (ämnen) som från vänster representerar politik (Jimmie Åkesson), nyhet 

(Ordningsvakt), genus (Zara Larsson), reklam (Zlatan), samt humor (Ostbåge). 

Figur 8 visar på hur fördelningen av personangrepp, svordomar, sexism, rasism, hot, 

könsord samt kommentarer som går under brottsbalken ser ut vid en jämförelse mellan de 

olika ämnen som denna studie har valt att samla in kommentarer ifrån. Grafen är indelad i 

följande kategorier (ämnen) som från vänster representerar politik (Jimmie Åkesson), nyhet 

(Ordningsvakt), genus (Zara Larsson), reklam (Zlatan), samt humor (Ostbåge). 

Från resultaten kan man se stora och tydliga skillnader i attityd mellan de olika ämnena. 

B.la. kan man tyda att kommentarerna i det politiska ämnet (Jimmie Åkesson) hade en attityd 

med mest negativt språkbruk. 77 % av alla kommentarer i det politiska ämnet var av negativ 

karaktär. Även ämnena nyhet och genus (Ordningsvakt och Zara Larsson) var ämnen där en 

negativa attityd i kommentarerna var överrepresenterade. Inom ämnet nyheter (ordningsvakt) 

hade 58 % av alla kommentarer en negativ attityd. Inom ämnet genus kan man se att 57 % av 

alla kommentarer hade en negativ attityd. 

Från resultaten ser man att ämnena reklam och humor (Zlatan och Ostbåge) innehöll 

kommentarer med överlag mest positiv attityd. Ämnet reklam innehöll 35 % kommentarer 

med positiv attityd. Ämnet humor innehöll 46 % kommentarer med positiv attityd.  
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Figur 7 - Ämne Attityd 

 

Det finns starka bevis för sambandet mellan ämnet som diskuteras och attityden på 

kommentarernas språkbruk. Även sambandsnivån är hög (chi-square = 204,898a, df = 8, P = 

< 0,001, Cramer’s V =0,320, se bilaga). 

6.6 Språkbruk mellan ämnen (variabler) 

Utifrån studiens resultat kan man tyda att det finns en korrelation mellan förekomsten av 

studiens olika variabler och ämnena nyhet, politik och genus (ordningsvakt, Jimmie Åkesson, 

Zara Larsson). Ett samband som redan påvisats i attityd mot ämne där ett mer negativt 

språkbruk kunde tydas inom dessa tre ämnen. 

Vidare kan man tyda stora skillnader mellan ämne och de olika undersökta variablerna. 

B.la. kan man se att variabeln rasism är överrepresenterad inom ämnet nyhet (ordningsvakt), 

där det förekom något inslag av rasism i 17 % av kommentarerna. Detta kan jämföras med 

ämnet reklam (Zlatan) som innehöll näst mest rasism i kommentarerna (3 %). Variabeln 

sexism är tydligt överrepresenterad inom ämnet genus där det förekommer sexism i 12 % av 

kommentarerna. 
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Svordomar och personangrepp är de variabler som förekommer oftast i kommenteringen 

av varje ämne. Även inom de ämnena med ett överlag mer positiv språkbruk (humor och 

reklam) så förekommer både svordomar och personangrepp i mer än 10 % av kommentarerna. 

 

 

Ämne - Variabler 

 

Det finns starka bevis för ett samband mellan alla variabler och det ämne som diskuteras. 

Störst sambandsnivåer ser man inom variabeln rasism (chi-square = 7,894a, df = 4, P = < 

0,001, Cramer’s V = 0,281, se bilaga) och lägst sambandsnivå har svordomar (chi-square = 

11,359a, df = 4, P = 0,023, Cramer’s V = 0,107, se bilaga). 
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7. Diskussion & slutsats 

Utifrån resultaten från denna studie kan man fastslå att svenskar använder ett i huvudsak 

negativt språkbruk på internet. Majoriteten av kommentarer som analyserats skrivs med en 

negativ attityd. Personangrepp samt svordomar förekommer nästan i var femte kommentar 

som skrivs. Endast en femtedel av alla kommentarer använder ett språkbruk med en positiv 

attityd.   

 

Hur påverkar anonymitet svenskars språkbruk när det kommenterar på sociala 

medier? 

Anonymitet påverkar inte språkbruket så mycket i denna studie. Varken på attityd eller på 

användandet av hot, svordomar, sexism och personangrepp. Studiens hypotes är således till 

viss del motbevisad då det förväntade resultaten skulle visa att det finns tydliga skillnader i 

språkbruk mellan anonyma och identifierbara. Studien skiljer sig på så sätt från tidigare 

studier som undersökts, då dessa visar på att anonymiteten har en stor påverkan på språket. 

Man kan dock se i denna studie att anonymitet påverkar i större grad när det kommer till 

användandet av rasistiska uttryck. Anonymitet har även en viss påverkar på människors 

benägenhet att skriva kommentarer som går under brottsbalken. Dessa former av uttryck är 

mer vanligt förekommande i de anonyma diskussionerna och kan grunda sig i att dessa typer 

av uttryck hör till de mer extrema och är mer stigmatiserade i dagens samhälle än t.ex. 

svordomar och sexism. Genom att återkoppla till det strategiska perspektivet från SIDE-

modellen kan man hitta en möjlig orsak till dessa resultat. Det strategiska perspektivet av 

SIDE-modellen menar på att människor strategiskt väljer kanaler för att uttrycka olika åsikter. 

En anonym kanal som Youtube ger alltså möjlighet för människor att uttrycka rasistiska 

åsikter som de annars strategiskt hade valt att inte uttrycka om det varit på en identifierbar 

kanal. Som det nämndes i teoridelen försvinner en stor del av de sociala koder vi människor 

använder oss av vid kommunikation över internet. Vid en helt anonym digital konversation 

utlämnas fler koder än vid en konversation där deltagarna i alla fall är delvis identifierbara. 

Resultaten från studien visar dock på att skillnaderna mellan anonym och identifierbar 

kommunikation över internet inte är så stora som förutspått. En förklaring till detta kan vara 

det kognitiva perspektiv som tas upp i SIDE-modellen. Där förklaras att ens sociala identitet 

automatiskt upplevs som anonym vid internetbaserad kommunikation. Istället för att som vid 

vanlig kommunikation framhäva sin egen identitet påverkas människors identitet att följa de 
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rådande gruppnormerna och vara en del av en grupp-identitet. På samma sätt säger social 

kontroll-teorin att just sociala koder och normer har stor effekt på utövandet av mänskligt 

beteende. En av teorins utgångspunkter är att människor upplever sig mer anonyma i stora 

komplexa samhällen än i mindre. Normbrytande blir mycket tydligare i ett litet samhälle och 

får också då större direkta konsekvenser för den som bryter mot konventionen. I ett större 

samhälle försvinner avvikelsen i mängden och ger alltså inte lika stora konsekvenser. Den 

anonymitet som tillskrivs personer i stora komplexa samhällen kan jämföras med den som 

upplevs av användare på internet. Studiens resultat skulle således kunna visa på att vi har en 

nästan lika stor benägenhet att följa dessa gruppnormer vare sig vi är anonyma eller 

identifierbara på internet. Det är istället typen av kommunikation och vad för konsekvenser 

kommunikationen innebär som har störst påverkan på hur vi uttrycker oss. 

 

Hur påverkar ämnet som kommenteras användarnas ton och språkbruk när de 

kommenterar på sociala medier? 

Precis som det nämns i Gibbs & Halperns studie från 2012 så finns det också i denna studie 

tydliga indikationer på att ämnet som diskuteras påverkar språkbruket. Enligt hypotesen till 

denna studie skulle de mer kontroversiella ämnena som politik, nyhet och genus genera fler 

negativa kommentarer. Utifrån studiens resultat kan man också se att detta stämmer. Det 

ämne med flest negativa kommentarer var just det som rörde politik, i det här fallet Jimmie 

Åkesson (Sverigedemokraterna) som också är en mycket kontroversiell politiker. Vidare kan 

man se att en majoritet av kommentarerna som skrivits kring ämnena nyhet och genus också 

skrivits med en negativ attityd.  Detta kan jämföras med de mindre kontroversiella ämnena 

reklam och humor. Inom ämnet reklam kan man se att endast 38 % av kommentarerna som 

skrivits med en negativ attityd och inom humor är det så få kommentarer som 29 % som 

innehållit en negativ attityd. Även svordomar, personangrepp och kommentarer som skulle 

kunna gå under BRB förekommer oftare i de mer kontroversiella ämnena. Det som ämnet 

berör har alltså en stor påverkan på vilken typ av uttryck som används. Sexism är t.ex. 

vanligast förekommande i diskussionen som rör genus och kan förmodligen förklaras i att det 

är just sexism som diskuteras. På samma sätt kan man se att rasistiska uttryck är vanligast 

förekommande i ämnet nyhet och det kan förklaras i att själva nyheten handlar om ett 

kontroversiellt frihetsberövande av ett ensamkommande flyktingbarn. Man kan därför, utifrån 

dessa resultat, med ganska stor säkerhet säga att kontroversiella ämnen tenderar att generera 

ett mer negativt språkbruk än okontroversiella ämnen som tenderar att generera ett mer 

positivt språkbruk. 
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Finns det några skillnader i språkbruk och ton hos män respektive kvinnor när de 

kommenterar på sociala medier? 

Män och kvinnors språkbruk skiljer sig betydligt mer än t.ex. vad anonyma och identifierbaras 

språkbruk gör. Utifrån denna studies resultat kan man se att män överlag använder ett mer 

negativt och ett mindre positivt språkbruk än kvinnor. Skillnaderna är också väldigt tydliga 

när man jämför hur ofta hot, svordomar, könsord, sexism, rasism, personangrepp, och 

kommentarer som går under brottsbalken skrivs mellan de olika könen. Av alla kommentarer 

där dessa variabler förekommer, står männen för mer än tre femtedelar av dessa kommentarer.  

Resultaten överensstämmer också med resultaten från studien från Who@ (2013) som visar 

på att män är överrepresenterade när det kommer till näthatande. 

Studiens hypotes att det finns skillnader i män och kvinnors språkbruk på nätet stämmer 

således bra med resultaten. Det går att se att män tenderar att använda ett mer negativt och 

aggressivt språkbruk än vad kvinnor gör. Resultaten går inte att förklara utifrån ett tekniskt 

perspektiv, inte heller går det att förklara utifrån möjligheten att vara anonym/identifierbar då 

förutsättningarna för att skriva är detsamma för män och kvinnor. En möjlig förklaring i 

resultaten skulle kunna vara att det finns biologiska eller socialkonstruktivistiska förklaringar 

bakom dessa skillnader mellan män och kvinnors språkbruk. 

7.1 Slutord 

Man kan utifrån resultaten från denna studie se att svenskars språkbruk på internet i stora drag 

har en negativ attityd och att det inte verkar vara så stor skillnad i attityd när det kommer till 

att vara anonym eller identifierbar. En anledning till näthatets stora utbredning kan som sagt 

bero på avsaknaden av konsekvenser. Statistiken från polisen och BRÅ kan vara underlag för 

just en sådant påstående (Andersson, Nelander, Shannon, 2015). Det vill säga att det är 

väldigt svårt att straffa människor som nätbrottslingar. Detta innebär i sin tur att en avsaknad 

av konsekvenser (t.ex. böter etc.) gör att människor använder ett mer aggressivt och i vissa 

fall olagligt språkbruk oavsett om de är anonyma eller identifierbara.  

Avsaknaden av sociala konsekvenser kan även anknytas till Bargh och Rogers teorier kring 

människors uttryckande av sina “rätta jag”. Anonymiteten innebär att människor vågar 

uttrycka sitt “rätta jag” då de sociala konsekvenserna och riskerna inte är lika stora. Internet är 

en plattform som dessutom underlättar för människor att undvika sociala konsekvenser. Det är 
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enkelt att snabbt lämna diskussioner på forum och dylikt när man känner att ens “rätta jag” 

inte passar in. En konsekvens man inte kan undvika lika lätt i det verkliga livet. 

Detta kan också förklaras med teorin kring social kontroll. Sociologer som Livesay och Poore 

menar på att ett samhälle kan endast upprätthålla ordning genom informella sociala 

kontrollmekanismer som bygger på sociala normer (Obarbo & Omoyibo, 2002). Samtidigt 

finns det ett samband mellan anonymitet och benägenheten att bryta mot dessa konventioner. 

Den som bor i en storstad och bryter mot normerna kan lättare klarar sig undan från de 

konsekvenser som tillskrivs personen än en person som bor i en liten stad där “alla känner 

alla”. På samma sätt kan man se internet som ett stort samhälle där anonymiteten är hög sett 

till att personen som bryter mot normerna endast är en liten del av en stor grupp av 

människor. Det blir alltså färre sociala konsekvenser av att bryta mot normerna på internet än 

det finns i andra typer av samhällen. Personen som säger en rasistisk kommentar på jobbet 

riskerar i större grad att bli t.ex. utesluten ur gruppen än den som skriver det i en 

diskussionstråd på internet med flera hundratals användare, detta oavsett om personer skriver 

med sitt eget namn. Man kan alltså säga att graden av anonymitet är högre på internet 

oberoende av användarens identifierbarhet.  

Man kan också se att ämnet har stor påverkan på vilket typ av språkbruk som används, där 

mer kontroversiella ämnen också tenderar att generera ett mer negativt språkbruk. 

Kontroversiella ämnen verkar med andra ord framhäva svenskars aggressiva och negativa 

språkbruk i större grad än de okontroversiella ämnena. 

Vidare kan man utifrån denna studie se att män överlag använder ett mer negativt 

språkbruk än kvinnor när det skriver kommentarer på internet samtidigt som kvinnor tenderar 

att skriva med en mer positiv attityd än män. Män står också för en klar majoritet av de hot, 

svordomar, könsord, sexism, rasism, personangrepp och kommentarer som kan gå under 

brottsbalken. Ett resultat som också överensstämmer med tidigare studier om genus och 

språkbruk på internet (Who@, 2013). Den tydliga skillnaden mellan män och kvinnors 

språkbruk på internet visar på att problematiken kring näthat med stor sannolikhet inte bara 

grundar sig i metoden att kommunicera, utan att det finns djupare förklaringar som möjligtvis 

bottnar utanför teknologin. Exempelvis kan skillnaden mellan män och kvinnors språkbruk på 

internet möjligtvis förklaras med biologiska eller socialkonstruktiva förklaringar. Om så är 

fallet skulle det kunna innebära att det negativa och aggressiva språkbruk, som många gånger 

dominerar på olika forum och diskussionstrådar, är resultatet av ett problem som bottnar långt 

utanför själva metoden att kommunicera. Att det blir så tydligt på dessa 

kommunikationskanaler, kan förklaras med att uttrycken dels får mycket större spridning än 
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vid t.ex. verbal kommunikation. Samt att det även saknas direkta konsekvenser, vilket gör att 

folk också vågar ventilera sina åsikter på ett annat sätt än vid verbala konversationer som sker 

”öga mot öga”. 

7.2 Samhälleliga konsekvenser 

Resultaten från denna studie visar på att det inte finns så stora skillnader i språkbruket mellan 

anonyma och identifierbara användare som kommenterar. Idag har t.ex. många nyhetssidor 

för att förebygga näthat valt att koppla sina kommentarsfält till en social media plattform där 

användaren är identifierbar så som Facebook. Dock visar resultaten från denna studie som 

sagt att anonymiteten inte har någon större påverkan på användarnas språkbruk när de 

kommenterar på internet. Att koppla sina kommentarsfält till dessa plattformar har alltså 

begränsad effekt och innebär dessutom att plattformen som används också äger kommentaren 

som skrivs, vilket kan innebära ett etiskt dilemma.  

Vidare kan man utifrån resultaten se att ämnet har stor påverkan på språkbruket. Därför 

skulle det kunna vara bra för hemsidor med diskussionstrådar samt kommentatorsfält att 

arbeta förebyggande. Genom att t.ex. prioritera moderering på ämnen som tenderar att 

generera ett mer negativt språkbruk.  

Resultaten från denna studie visar också på att män står för en stor del av det negativa och 

aggressiva språkbruk som används på internet. Därför skulle det kunna vara bra att vid 

kampanjer mot näthat/nätmobbing rikta sig mot det manliga könet.  

7.3 Validitet & reliabilitet 

För att den insamlade datan ska få en så hög relevans som möjligt, valdes endast de 

identifierbara kommentarerna från användare som hade en seriös och tydligt identifierbar 

profil på Facebook. Detta för att ge studien en högre validitet än om t.ex. samtliga 

kommentarer från Facebook hade samlats in. Alla kommentarer från Youtube, Fragbite och 

bloggar kategoriserades som anonyma. Anledningen till detta var att dessa plattformar 

presenterar mer begränsad information om användarna än Facebook.  

Eftersom den undersökta populationen är väldigt stor krävdes också en stor mängd 

insamlad data. Vid uträkningen av den nödvändiga urvalsstorleken beräknades 999 

kommentarer som tillräckligt (se 5.5 Urval och Population). Urvalet på 1000 kommentarer är 

därför mer än tillräckligt för att denna studie skall anses ha en hög reliabilitet. 
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Samtliga resultat har också genomgått signifikanssprövningar där Cramer’s V och chi-square 

värden har tagits ut. Detta gör datan mer transparent kring signifkation och reliabilitet (se kap 

6 Resultat och Analys). 

Vid en reproduktion av studier krävs det att det finns en hög kommunikativ validitet. Det 

vill säga att studiens metodtillämpning är beskriven på ett så tydligt sätt att de blir enkelt för 

andra forskare att göra om studien med samma eller nya infallsvinklar.  

Studien är utförd efter tydliga ramar med ett väl strukturerat kodschema och 

metodtillämpning. Detta innebär att studien är enkel att reproducera för framtida studier. 

7.4 Brister med studien 

En eventuell brist med datainsamlingen och resultatet till studien är de plattformar som valts. 

Vissa av plattformarna har en uttalad policy att redigera och rensa bort kommentarer som 

anses stötande, kränkande och olagliga. Det skulle i så fall möjligtvis ge ett snedvridet 

resultatutfall. Dock så har vi efter att ha läst igenom alla kommentarerna från dessa 

plattformar kommit fram till att de inte är modererade eftersom det förekommer minst lika 

mycket stötande, kränkande och olagliga kommentarer på de undersökta plattformarna med 

sådana policyn. Därför har även kommentarer från dessa plattformar valts som underlag för 

denna studie.  

Då denna studie är utförd efter en kvantitativ innehållsanalys är det viktigt att de 

kodscheman som används bestäms i förväg innan datainsamlingen. Trots detta finns det alltid 

en risk att forskare använder sig för mycket av sin kvalitativa bedömning vid 

datainsamlingen. Till denna studie var det dock relativt lätt att utifrån ett så objektivt sätt som 

möjligt placera in de olika kommentarerna till tillhörande variabler. Den variabeln som 

orsakade mest problem var bedömningen kring kommentarernas attityd. För att lösa detta 

problem valdes en metod som gick ut på att vi båda bedömde alla kommentarerna enskilt. 

Sedan gick vi tillsammans igenom bådas analyser för att gemensamt komma fram till vilka 

kommentarer som hörde ihop med respektive variabler. Detta innebar att analysen fick en 

större avgränsning till sådant som tydligt går att utläsa ur texten utan att våra enskilt objektiva 

tolkningar tog för stor plats. Detta minimerar även risken att författaren missförstår 

kommentaren som t.ex. skrivits med en ironisk ton. 

Urvalet på 1000 kommentarer är mer än tillräckligt för att denna studie skall anses ha en 

hög reliabilitet. Dock så undersöker även denna studie hur ämnet som diskuteras påverkar 

språkbruket på sociala medier. Detta skedde genom att analysera kommentarer från varje 
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enskilt ämne för sig. Det blev då 100 anonyma och 100 identifierbara kommentarer för varje 

ämne. Med bara 200 kommentarer för varje ämne finns risken att resultatet inte blir 

representativt för populationen. Vidare kan det bli ett problem att endast välja ut en 

publicering per ämne då resultaten kan variera beroende på innehållet i publiceringen. T.ex. 

ökar förekomsten av rasistiska uttryck i en diskussion om invandring även om ämnet rör 

nyhetspublicering. Dock så är resultaten från denna studie ett bra underlag att bygga vidare 

framtida studier på. 

7.5 Framtida forskning 

För framtida forskning skulle man kunna titta närmare på skillnaderna mellan könen och 

språkbruk på internet. Då resultaten från den här och andra studier visar på att män verkar 

använda ett mer negativt och aggressivt språkbruk skulle det vara intressant att titta närmare 

på vad orsakerna till detta bottnar. 

Utifrån denna studie kan man också se att ämnet som diskuteras också har stor påverkan på 

språkbruket. Man skulle kunna gå vidare med att i en mer omfattande studie undersöka hur 

och vilka typer av ämnen som påverkar språkbruket som det gör. 

Avslutningsvis skulle denna studie också kunna reproduceras med en mer omfattande data 

insamling över en längre tid. Detta för att se ifall det går att se samma tendenser som 

resultatet från denna studie visar på finns. Även andra teorier skulle kunna appliceras på en 

sådan studie för att se ifall man får andra resultat.  
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9. Bilagor 

Identitet * Attityd 

 

Crosstab 

 

Attityd 

Total Positivt Neutralt Negativt 

Identitet Anonym Count 88 169 243 500 

Expected Count 104,0 140,5 255,5 500,0 

Identifierbar Count 120 112 268 500 

Expected Count 104,0 140,5 255,5 500,0 

Total Count 208 281 511 1000 

Expected Count 208,0 281,0 511,0 1000,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
17,708a 2 ,000 

Likelihood Ratio 17,809 2 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,078 1 ,780 

N of Valid Cases 1000   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 104,00. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,133 ,000 

Cramer's V ,133 ,000 

N of Valid Cases 1000  
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Identitet * Svordomar 

 

Crosstab 

 

Svordomar 

Total Ja Nej 

Identitet Anonym Count 93 407 500 

Expected Count 88,0 412,0 500,0 

Identifierbar Count 83 417 500 

Expected Count 88,0 412,0 500,0 

Total Count 176 824 1000 

Expected Count 176,0 824,0 1000,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
,690a 1 ,406   

Continuity 

Correctionb 
,559 1 ,455   

Likelihood Ratio ,690 1 ,406   

Fisher's Exact Test    ,455 ,227 

Linear-by-Linear 

Association 
,689 1 ,407   

N of Valid Cases 1000     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 88,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,026 ,406 

Cramer's V ,026 ,406 

N of Valid Cases 1000  
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Identitet * Hot 

Crosstab 

 

Hot 

Total Ja Nej 

Identitet Anonym Count 17 483 500 

Expected Count 18,5 481,5 500,0 

Identifierbar Count 20 480 500 

Expected Count 18,5 481,5 500,0 

Total Count 37 963 1000 

Expected Count 37,0 963,0 1000,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
,253a 1 ,615   

Continuity 

Correctionb 
,112 1 ,738   

Likelihood Ratio ,253 1 ,615   

Fisher's Exact Test    ,738 ,369 

Linear-by-Linear 

Association 
,252 1 ,615   

N of Valid Cases 1000     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi -,016 ,615 

Cramer's V ,016 ,615 

N of Valid Cases 1000  
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Identitet * Könsord 

 

Crosstab 

 

Könsord 

Total Ja Nej 

Identitet Anonym Count 9 491 500 

Expected Count 6,0 494,0 500,0 

Identifierbar Count 3 497 500 

Expected Count 6,0 494,0 500,0 

Total Count 12 988 1000 

Expected Count 12,0 988,0 1000,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
3,036a 1 ,081   

Continuity 

Correctionb 
2,109 1 ,146   

Likelihood Ratio 3,176 1 ,075   

Fisher's Exact Test    ,144 ,072 

Linear-by-Linear 

Association 
3,033 1 ,082   

N of Valid Cases 1000     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,055 ,081 

Cramer's V ,055 ,081 

N of Valid Cases 1000  
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Identitet * Sexistiskt 
 

 

 

Crosstab 

 

Sexistiskt 

Total Ja Nej 

Identitet Anonym Count 20 480 500 

Expected Count 21,0 479,0 500,0 

Identifierbar Count 22 478 500 

Expected Count 21,0 479,0 500,0 

Total Count 42 958 1000 

Expected Count 42,0 958,0 1000,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
,099a 1 ,753   

Continuity 

Correctionb 
,025 1 ,875   

Likelihood Ratio ,099 1 ,752   

Fisher's Exact Test    ,875 ,437 

Linear-by-Linear 

Association 
,099 1 ,753   

N of Valid Cases 1000     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi -,010 ,753 

Cramer's V ,010 ,753 

N of Valid Cases 1000  
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Identitet * Rasistiskt 

Crosstab 

 

Rasistiskt 

Total Ja Nej 

Identitet Anonym Count 37 463 500 

Expected Count 23,5 476,5 500,0 

Identifierbar Count 10 490 500 

Expected Count 23,5 476,5 500,0 

Total Count 47 953 1000 

Expected Count 47,0 953,0 1000,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
16,276a 1 ,000   

Continuity 

Correctionb 
15,092 1 ,000   

Likelihood Ratio 17,267 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
16,259 1 ,000   

N of Valid Cases 1000     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,128 ,000 

Cramer's V ,128 ,000 

N of Valid Cases 1000  
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Identitet * Personangrepp 
 
 

 

Crosstab 

 

Personangrepp 

Total Ja Nej 

Identitet Anonym Count 118 382 500 

Expected Count 109,0 391,0 500,0 

Identifierbar Count 100 400 500 

Expected Count 109,0 391,0 500,0 

Total Count 218 782 1000 

Expected Count 218,0 782,0 1000,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
1,901a 1 ,168   

Continuity 

Correctionb 
1,695 1 ,193   

Likelihood Ratio 1,902 1 ,168   

Fisher's Exact Test    ,193 ,096 

Linear-by-Linear 

Association 
1,899 1 ,168   

N of Valid Cases 1000     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 109,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,044 ,168 

Cramer's V ,044 ,168 

N of Valid Cases 1000  
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Identitet * BRB 

 

Crosstab 

 

BRB 

Total Ja Nej 

Identitet Anonym Count 42 458 500 

Expected Count 34,5 465,5 500,0 

Identifierbar Count 27 473 500 

Expected Count 34,5 465,5 500,0 

Total Count 69 931 1000 

Expected Count 69,0 931,0 1000,0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
3,503a 1 ,061   

Continuity 

Correctionb 
3,051 1 ,081   

Likelihood Ratio 3,529 1 ,060   

Fisher's Exact Test    ,080 ,040 

Linear-by-Linear 

Association 
3,499 1 ,061   

N of Valid Cases 1000     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,059 ,061 

Cramer's V ,059 ,061 

N of Valid Cases 1000  
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Kön * Attityd 

 

 

Crosstab 

 

Attityd 

Total Positivt Neutralt Negativt 

Kön Man Count 55 87 189 331 

Expected Count 79,4 74,1 177,4 331,0 

Kvinna Count 65 25 79 169 

Expected Count 40,6 37,9 90,6 169,0 

Total Count 120 112 268 500 

Expected Count 120,0 112,0 268,0 500,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
31,079a 2 ,000 

Likelihood Ratio 30,231 2 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
16,817 1 ,000 

N of Valid Cases 500   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 37,86. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,249 ,000 

Cramer's V ,249 ,000 

N of Valid Cases 500  
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Kön * Svordomar 

 

Crosstab 

 

Svordomar 

Total Ja Nej 

Kön Man Count 64 267 331 

Expected Count 54,9 276,1 331,0 

Kvinna Count 19 150 169 

Expected Count 28,1 140,9 169,0 

Total Count 83 417 500 

Expected Count 83,0 417,0 500,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
5,293a 1 ,021   

Continuity 

Correctionb 
4,724 1 ,030   

Likelihood Ratio 5,586 1 ,018   

Fisher's Exact Test    ,022 ,013 

Linear-by-Linear 

Association 
5,282 1 ,022   

N of Valid Cases 500     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,05. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,103 ,021 

Cramer's V ,103 ,021 

N of Valid Cases 500  
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Kön * Hot 

 

 

Crosstab 

 

Hot 

Total Ja Nej 

Kön Man Count 16 315 331 

Expected Count 13,2 317,8 331,0 

Kvinna Count 4 165 169 

Expected Count 6,8 162,2 169,0 

Total Count 20 480 500 

Expected Count 20,0 480,0 500,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
1,773a 1 ,183   

Continuity 

Correctionb 
1,189 1 ,276   

Likelihood Ratio 1,932 1 ,165   

Fisher's Exact Test    ,232 ,136 

Linear-by-Linear 

Association 
1,770 1 ,183   

N of Valid Cases 500     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,76. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,060 ,183 

Cramer's V ,060 ,183 

N of Valid Cases 500  
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Kön * Könsord 
 
 

 

Crosstab 

 

Könsord 

Total Ja Nej 

Kön Man Count 3 328 331 

Expected Count 2,0 329,0 331,0 

Kvinna Count 0 169 169 

Expected Count 1,0 168,0 169,0 

Total Count 3 497 500 

Expected Count 3,0 497,0 500,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
1,541a 1 ,214   

Continuity 

Correctionb 
,396 1 ,529   

Likelihood Ratio 2,484 1 ,115   

Fisher's Exact Test    ,554 ,289 

Linear-by-Linear 

Association 
1,538 1 ,215   

N of Valid Cases 500     

 

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,01. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,056 ,214 

Cramer's V ,056 ,214 

N of Valid Cases 500  
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Kön * Sexistiskt 
 

 

 

Crosstab 

 

Sexistiskt 

Total Ja Nej 

Kön Man Count 17 314 331 

Expected Count 14,6 316,4 331,0 

Kvinna Count 5 164 169 

Expected Count 7,4 161,6 169,0 

Total Count 22 478 500 

Expected Count 22,0 478,0 500,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
1,261a 1 ,261   

Continuity 

Correctionb 
,796 1 ,372   

Likelihood Ratio 1,345 1 ,246   

Fisher's Exact Test    ,358 ,188 

Linear-by-Linear 

Association 
1,258 1 ,262   

N of Valid Cases 500     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,44. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,050 ,261 

Cramer's V ,050 ,261 

N of Valid Cases 500  
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Kön * Rasistiskt 
 

 

 

Crosstab 

 

Rasistiskt 

Total Ja Nej 

Kön Man Count 8 323 331 

Expected Count 6,6 324,4 331,0 

Kvinna Count 2 167 169 

Expected Count 3,4 165,6 169,0 

Total Count 10 490 500 

Expected Count 10,0 490,0 500,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
,868a 1 ,351   

Continuity 

Correctionb 
,353 1 ,552   

Likelihood Ratio ,948 1 ,330   

Fisher's Exact Test    ,507 ,286 

Linear-by-Linear 

Association 
,867 1 ,352   

N of Valid Cases 500     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,38. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,042 ,351 

Cramer's V ,042 ,351 

N of Valid Cases 500  
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Kön * Personangrepp 
 

 

 

Crosstab 

 

Personangrepp 

Total Ja Nej 

Kön Man Count 80 251 331 

Expected Count 66,2 264,8 331,0 

Kvinna Count 20 149 169 

Expected Count 33,8 135,2 169,0 

Total Count 100 400 500 

Expected Count 100,0 400,0 500,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
10,639a 1 ,001   

Continuity 

Correctionb 
9,882 1 ,002   

Likelihood Ratio 11,401 1 ,001   

Fisher's Exact Test    ,001 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 
10,618 1 ,001   

N of Valid Cases 500     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33,80. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,146 ,001 

Cramer's V ,146 ,001 

N of Valid Cases 500  
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Kön * BRB 
 

 

 

Crosstab 

 

BRB 

Total Ja Nej 

Kön Man Count 22 309 331 

Expected Count 17,9 313,1 331,0 

Kvinna Count 5 164 169 

Expected Count 9,1 159,9 169,0 

Total Count 27 473 500 

Expected Count 27,0 473,0 500,0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
2,979a 1 ,084   

Continuity 

Correctionb 
2,301 1 ,129   

Likelihood Ratio 3,282 1 ,070   

Fisher's Exact Test    ,096 ,060 

Linear-by-Linear 

Association 
2,973 1 ,085   

N of Valid Cases 500     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,13. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,077 ,084 

Cramer's V ,077 ,084 

N of Valid Cases 500  
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Ämne * Attityd 
 
 

 

Crosstab 

 

Attityd 

Total Positivt Neutralt Negativt 

Ämne Åkesson Count 18 29 153 200 

Expected Count 41,6 55,6 102,8 200,0 

% within Ämne 9,0% 14,5% 76,5% 100,0% 

% within Attityd 8,7% 10,4% 29,8% 20,0% 

% of Total 1,8% 2,9% 15,3% 20,0% 

Ostbågegate Count 91 52 57 200 

Expected Count 41,6 55,6 102,8 200,0 

% within Ämne 45,5% 26,0% 28,5% 100,0% 

% within Attityd 43,8% 18,7% 11,1% 20,0% 

% of Total 9,1% 5,2% 5,7% 20,0% 

Larsson Count 19 67 114 200 

Expected Count 41,6 55,6 102,8 200,0 

% within Ämne 9,5% 33,5% 57,0% 100,0% 

% within Attityd 9,1% 24,1% 22,2% 20,0% 

% of Total 1,9% 6,7% 11,4% 20,0% 

Zlatan Count 70 55 75 200 

Expected Count 41,6 55,6 102,8 200,0 

% within Ämne 35,0% 27,5% 37,5% 100,0% 

% within Attityd 33,7% 19,8% 14,6% 20,0% 

% of Total 7,0% 5,5% 7,5% 20,0% 

Ordningsvakt Count 10 75 115 200 

Expected Count 41,6 55,6 102,8 200,0 

% within Ämne 5,0% 37,5% 57,5% 100,0% 

% within Attityd 4,8% 27,0% 22,4% 20,0% 

% of Total 1,0% 7,5% 11,5% 20,0% 

Total Count 208 278 514 1000 

Expected Count 208,0 278,0 514,0 1000,0 

% within Ämne 20,8% 27,8% 51,4% 100,0% 

% within Attityd 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,8% 27,8% 51,4% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
204,898a 8 ,000 

Likelihood Ratio 207,381 8 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,351 1 ,554 

N of Valid Cases 1000   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 41,60. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,453 ,000 

Cramer's V ,320 ,000 

N of Valid Cases 1000  
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Ämne * Svordomar 
 
 

 

Crosstab 

 

Svordomar 

Total Ja Nej 

Ämne Åkesson Count 45 155 200 

Expected Count 35,0 165,0 200,0 

% within Ämne 22,5% 77,5% 100,0% 

% within Svordomar 25,7% 18,8% 20,0% 

% of Total 4,5% 15,5% 20,0% 

Ostbågegate Count 22 178 200 

Expected Count 35,0 165,0 200,0 

% within Ämne 11,0% 89,0% 100,0% 

% within Svordomar 12,6% 21,6% 20,0% 

% of Total 2,2% 17,8% 20,0% 

Larsson Count 38 162 200 

Expected Count 35,0 165,0 200,0 

% within Ämne 19,0% 81,0% 100,0% 

% within Svordomar 21,7% 19,6% 20,0% 

% of Total 3,8% 16,2% 20,0% 

Zlatan Count 30 170 200 

Expected Count 35,0 165,0 200,0 

% within Ämne 15,0% 85,0% 100,0% 

% within Svordomar 17,1% 20,6% 20,0% 

% of Total 3,0% 17,0% 20,0% 

Ordningsvakt Count 40 160 200 

Expected Count 35,0 165,0 200,0 

% within Ämne 20,0% 80,0% 100,0% 

% within Svordomar 22,9% 19,4% 20,0% 

% of Total 4,0% 16,0% 20,0% 

Total Count 175 825 1000 

Expected Count 175,0 825,0 1000,0 

% within Ämne 17,5% 82,5% 100,0% 

% within Svordomar 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 17,5% 82,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
11,359a 4 ,023 

Likelihood Ratio 11,847 4 ,019 

Linear-by-Linear 

Association 
,014 1 ,906 

N of Valid Cases 1000   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 35,00. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,107 ,023 

Cramer's V ,107 ,023 

N of Valid Cases 1000  
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Ämne * Hot 
 
 

 

Crosstab 

 

Hot 

Total Ja Nej 

Ämne Åkesson Count 3 197 200 

Expected Count 7,4 192,6 200,0 

% within Ämne 1,5% 98,5% 100,0% 

% within Hot 8,1% 20,5% 20,0% 

% of Total 0,3% 19,7% 20,0% 

Ostbågegate Count 6 194 200 

Expected Count 7,4 192,6 200,0 

% within Ämne 3,0% 97,0% 100,0% 

% within Hot 16,2% 20,1% 20,0% 

% of Total 0,6% 19,4% 20,0% 

Larsson Count 10 190 200 

Expected Count 7,4 192,6 200,0 

% within Ämne 5,0% 95,0% 100,0% 

% within Hot 27,0% 19,7% 20,0% 

% of Total 1,0% 19,0% 20,0% 

Zlatan Count 0 200 200 

Expected Count 7,4 192,6 200,0 

% within Ämne 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Hot 0,0% 20,8% 20,0% 

% of Total 0,0% 20,0% 20,0% 

Ordningsvakt Count 18 182 200 

Expected Count 7,4 192,6 200,0 

% within Ämne 9,0% 91,0% 100,0% 

% within Hot 48,6% 18,9% 20,0% 

% of Total 1,8% 18,2% 20,0% 

Total Count 37 963 1000 

Expected Count 37,0 963,0 1000,0 

% within Ämne 3,7% 96,3% 100,0% 

% within Hot 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,7% 96,3% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
27,392a 4 ,000 

Likelihood Ratio 31,109 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
8,075 1 ,004 

N of Valid Cases 1000   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 7,40. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,166 ,000 

Cramer's V ,166 ,000 

N of Valid Cases 1000  
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Ämne * Könsord 
 
 

 

Crosstab 

 

Könsord 

Total Ja Nej 

Ämne Åkesson Count 2 198 200 

Expected Count 2,4 197,6 200,0 

% within Ämne 1,0% 99,0% 100,0% 

% within Könsord 16,7% 20,0% 20,0% 

% of Total 0,2% 19,8% 20,0% 

Ostbågegate Count 0 200 200 

Expected Count 2,4 197,6 200,0 

% within Ämne 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Könsord 0,0% 20,2% 20,0% 

% of Total 0,0% 20,0% 20,0% 

Larsson Count 8 192 200 

Expected Count 2,4 197,6 200,0 

% within Ämne 4,0% 96,0% 100,0% 

% within Könsord 66,7% 19,4% 20,0% 

% of Total 0,8% 19,2% 20,0% 

Zlatan Count 0 200 200 

Expected Count 2,4 197,6 200,0 

% within Ämne 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Könsord 0,0% 20,2% 20,0% 

% of Total 0,0% 20,0% 20,0% 

Ordningsvakt Count 2 198 200 

Expected Count 2,4 197,6 200,0 

% within Ämne 1,0% 99,0% 100,0% 

% within Könsord 16,7% 20,0% 20,0% 

% of Total 0,2% 19,8% 20,0% 

Total Count 12 988 1000 

Expected Count 12,0 988,0 1000,0 

% within Ämne 1,2% 98,8% 100,0% 

% within Könsord 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,2% 98,8% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
18,219a 4 ,001 

Likelihood Ratio 18,025 4 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 
,000 1 1,000 

N of Valid Cases 1000   

 

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,40. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,135 ,001 

Cramer's V ,135 ,001 

N of Valid Cases 1000  
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Ämne * Sexistiskt 
 
 

 

Crosstab 

 

Sexistiskt 

Total Ja Nej 

Ämne Åkesson Count 2 198 200 

Expected Count 8,4 191,6 200,0 

% within Ämne 1,0% 99,0% 100,0% 

% within Sexistiskt 4,8% 20,7% 20,0% 

% of Total 0,2% 19,8% 20,0% 

Ostbågegate Count 10 190 200 

Expected Count 8,4 191,6 200,0 

% within Ämne 5,0% 95,0% 100,0% 

% within Sexistiskt 23,8% 19,8% 20,0% 

% of Total 1,0% 19,0% 20,0% 

Larsson Count 24 176 200 

Expected Count 8,4 191,6 200,0 

% within Ämne 12,0% 88,0% 100,0% 

% within Sexistiskt 57,1% 18,4% 20,0% 

% of Total 2,4% 17,6% 20,0% 

Zlatan Count 1 199 200 

Expected Count 8,4 191,6 200,0 

% within Ämne 0,5% 99,5% 100,0% 

% within Sexistiskt 2,4% 20,8% 20,0% 

% of Total 0,1% 19,9% 20,0% 

Ordningsvakt Count 5 195 200 

Expected Count 8,4 191,6 200,0 

% within Ämne 2,5% 97,5% 100,0% 

% within Sexistiskt 11,9% 20,4% 20,0% 

% of Total 0,5% 19,5% 20,0% 

Total Count 42 958 1000 

Expected Count 42,0 958,0 1000,0 

% within Ämne 4,2% 95,8% 100,0% 

% within Sexistiskt 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 4,2% 95,8% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
43,891a 4 ,000 

Likelihood Ratio 40,567 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,112 1 ,738 

N of Valid Cases 1000   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 8,40. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,210 ,000 

Cramer's V ,210 ,000 

N of Valid Cases 1000  
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Ämne * Rasistiskt 
 
 

 

Crosstab 

 

Rasistiskt 

Total Ja Nej 

Ämne Åkesson Count 4 196 200 

Expected Count 9,4 190,6 200,0 

% within Ämne 2,0% 98,0% 100,0% 

% within Rasistiskt 8,5% 20,6% 20,0% 

% of Total 0,4% 19,6% 20,0% 

Ostbågegate Count 2 198 200 

Expected Count 9,4 190,6 200,0 

% within Ämne 1,0% 99,0% 100,0% 

% within Rasistiskt 4,3% 20,8% 20,0% 

% of Total 0,2% 19,8% 20,0% 

Larsson Count 2 198 200 

Expected Count 9,4 190,6 200,0 

% within Ämne 1,0% 99,0% 100,0% 

% within Rasistiskt 4,3% 20,8% 20,0% 

% of Total 0,2% 19,8% 20,0% 

Zlatan Count 6 194 200 

Expected Count 9,4 190,6 200,0 

% within Ämne 3,0% 97,0% 100,0% 

% within Rasistiskt 12,8% 20,4% 20,0% 

% of Total 0,6% 19,4% 20,0% 

Ordningsvakt Count 33 167 200 

Expected Count 9,4 190,6 200,0 

% within Ämne 16,5% 83,5% 100,0% 

% within Rasistiskt 70,2% 17,5% 20,0% 

% of Total 3,3% 16,7% 20,0% 

Total Count 47 953 1000 

Expected Count 47,0 953,0 1000,0 

% within Ämne 4,7% 95,3% 100,0% 

% within Rasistiskt 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 4,7% 95,3% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
78,944a 4 ,000 

Likelihood Ratio 62,109 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
42,867 1 ,000 

N of Valid Cases 1000   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 9,40. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,281 ,000 

Cramer's V ,281 ,000 

N of Valid Cases 1000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne * Personangrep 
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Crosstab 

 

Personangrepp 

Total Ja Nej 

Ämne Åkesson Count 50 150 200 

Expected Count 43,6 156,4 200,0 

% within Ämne 25,0% 75,0% 100,0% 

% within 

Personangrepp 
22,9% 19,2% 20,0% 

% of Total 5,0% 15,0% 20,0% 

Ostbågegate Count 23 177 200 

Expected Count 43,6 156,4 200,0 

% within Ämne 11,5% 88,5% 100,0% 

% within 

Personangrepp 
10,6% 22,6% 20,0% 

% of Total 2,3% 17,7% 20,0% 

Larsson Count 66 134 200 

Expected Count 43,6 156,4 200,0 

% within Ämne 33,0% 67,0% 100,0% 

% within 

Personangrepp 
30,3% 17,1% 20,0% 

% of Total 6,6% 13,4% 20,0% 

Zlatan Count 25 175 200 

Expected Count 43,6 156,4 200,0 

% within Ämne 12,5% 87,5% 100,0% 

% within 

Personangrepp 
11,5% 22,4% 20,0% 

% of Total 2,5% 17,5% 20,0% 

Ordningsvakt Count 54 146 200 

Expected Count 43,6 156,4 200,0 

% within Ämne 27,0% 73,0% 100,0% 

% within 

Personangrepp 
24,8% 18,7% 20,0% 

% of Total 5,4% 14,6% 20,0% 

Total Count 218 782 1000 

Expected Count 218,0 782,0 1000,0 

% within Ämne 21,8% 78,2% 100,0% 

% within 

Personangrepp 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,8% 78,2% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
41,683a 4 ,000 

Likelihood Ratio 43,376 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,293 1 ,588 

N of Valid Cases 1000   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 43,60. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,204 ,000 

Cramer's V ,204 ,000 

N of Valid Cases 1000  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

68 

Ämne * BRB 
 
 

 

Crosstab 

 

BRB 

Total Ja Nej 

Ämne Åkesson Count 11 189 200 

Expected Count 13,8 186,2 200,0 

% within Ämne 5,5% 94,5% 100,0% 

% within BRB 15,9% 20,3% 20,0% 

% of Total 1,1% 18,9% 20,0% 

Ostbågegate Count 3 197 200 

Expected Count 13,8 186,2 200,0 

% within Ämne 1,5% 98,5% 100,0% 

% within BRB 4,3% 21,2% 20,0% 

% of Total 0,3% 19,7% 20,0% 

Larsson Count 25 175 200 

Expected Count 13,8 186,2 200,0 

% within Ämne 12,5% 87,5% 100,0% 

% within BRB 36,2% 18,8% 20,0% 

% of Total 2,5% 17,5% 20,0% 

Zlatan Count 0 200 200 

Expected Count 13,8 186,2 200,0 

% within Ämne 0,0% 100,0% 100,0% 

% within BRB 0,0% 21,5% 20,0% 

% of Total 0,0% 20,0% 20,0% 

Ordningsvakt Count 30 170 200 

Expected Count 13,8 186,2 200,0 

% within Ämne 15,0% 85,0% 100,0% 

% within BRB 43,5% 18,3% 20,0% 

% of Total 3,0% 17,0% 20,0% 

Total Count 69 931 1000 

Expected Count 69,0 931,0 1000,0 

% within Ämne 6,9% 93,1% 100,0% 

% within BRB 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,9% 93,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
54,702a 4 ,000 

Likelihood Ratio 65,952 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
9,525 1 ,002 

N of Valid Cases 1000   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 13,80. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,234 ,000 

Cramer's V ,234 ,000 

N of Valid Cases 1000  
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