
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

”Tragikomiken i 
den fullständiga 
frispråkigheten” 
 

KURS: C-uppsats Samhällskunskap för ämneslärare, 15 hp 

PROGRAM: Ämneslärare inriktning samhällskunskap  

FÖRFATTARE: Jonatan Edmark 

EXAMINATOR: Bernt Brikell 

TERMIN: HT 16 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur pseudonymitet och/eller pseudoanonymitet påverkar 

diskussionen av svensk politik på nätet samt de för och nackdelar som kan finnas med denna 

eventuella förändring. Undersökningen är dock begränsad till effekterna på diskussionerna 

som hålls på Reddit/r/svenskpolitik.  

För att kunna granska detta undersöks användarnas egen uppfattning om hur beteenden och 

diskussioner förändras på ett forum med pseudonymitet, samt att det genomförs en 

argumentationsanalys av en slumpvis utvald post på forumet för att kunna ställa användarnas 

uppfattningar emot det faktiska beteende och kommunicerade som sker på forumet. 

Användarnas egen uppfattning inhämtas genom en enkätundersökning och bearbetas genom 

en kvantitativ innehållsanalys. Den slumpvis utvalda posten bearbetas med en pro et contra 

metod för att finna strukturer och analyseras sedan efter en kvalitativ innehållsanalys. 

Undersökningen lutar sig på forskning kring hur anonymitet på nätet påverkar individer och 

gruppers beteende och kommunikation samt gruppolariseringsteorin för att kunna granska 

och förklara hur pseudonymitet och/eller pseudoanonymitet kan förändra beteenden och 

kommunikation.  

Undersökningen finner att användarna upplever en förändring i beteende och kommunikation 

på grund av pseudonymitet och/eller pseudoanonymitet samt att de upplever att denna 

förändring är större bland andra användare än land dem själva. Undersökningen finner även 

att det finns en upplevd gruppolarisering hos användarna. Användarna finner att fördelarna 

och nackdelarna båda beror på den mer öppna diskussionen som medföljer 

konsekvensfriheterna på ett forum med pseudonymitet och pseudoanonymitet. 

Undersökningen finner också att det i den slumpvis utvalda posten återfinns spår av 

gruppolarisering samt mer extrema åsikter. Det finns också en tydlig invandringskritisk 

underton i posten som får stöd i de röstningssystem som finns på forumet. 

Resultaten visar också på en komplexitet i frågan om anonymitetens vara eller icke vara med 

tydliga för- och nackdelar men ingen koncensus. 
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1. Inledning 

Vi lever nu i en tid där internet har blivit en del av vårt dagliga liv och där sidor som hamnar 

under rubriken web 2.0 en viktig del av vardagen för många. Web 2.0 är samlingsnamnet för 

de sidor som formar den andra generationens internet. Begreppet myntades redan 1999 men 

har blivit uppdaterat många gånger sen des i takt med förändringarna av internet (Wikipedia, 

2017). En förenklad och tydlig definition av web 2.0 är dessa grundläggande faktorer. 

- Internet och alla anslutna enheter är en global plattform av återanvändbara data och 

service. 

- Data konception och kreation sker från alla parter, med fokus användargenererat 

innehåll 

- Kontinuerlig och sömlös uppdatering av data 

- Fyllig, interaktiv och användarvänlig design 

- Arkitektur som uppmanar till deltagande och användargenererat innehåll (O’Reilly, 

2005). 

Dessa faktorer återfinns i många av de nya formerna av kommunikation som används på nätet 

så som sociala medier, bloggar och forum. Läggs detta ihop med att den tid vi spenderar online 

ständigt ökar (Ofcom, 2015) så blir det tydligt att mer och mer av vår kommunikation hamnar 

online i web 2.0. Med kommunikation följer också diskussion av olika ämnen, allt från 

meningslösa diskussioner med troll till seriösa diskussioner rörande politik och religion. Jag 

har i denna uppsats valt att fokusera på diskussioner som äger rum på Reddit.com som är en 

av de största hemsidorna på nätet och som uppfyller alla de faktorer för web 2.0 som jag 

tidigare presenterade. På Reddit sker dock all kommunikation under pseudonymitet (Det vill 

säga att användarna skriver under pseudonym istället för att använda sin faktiska identitet). 

Människor har under lång tid kunnat kommunicera under pseudonym men det har tidigare 

varit långsamt och klumpigt. Med web 2.0 och den kontinuerliga uppdateringen av data samt 

fokusen på användargenererat innehåll har dessa diskussioner under pseudonym blivit 

betydligt snabbar och enklare att hålla. Det har idag blivit vardag för många att delta aktivt 

eller passivt i diskussioner under pseudonym. Denna form av kommunikation medför både 

för och nackdelar och det är dessa jag ämnar undersöka i denna uppsats 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att granska hur pseudonymitet/pseudoanonymitet kan påverka 

en individs beteende på nätet och om/hur detta kan påverka den diskussion som hålls. 

Granskningen rör om och i så fall hur användarna själva upplever någon förändring samt 

huruvida det går att finna tendenser av gruppolarisering i den data som undersöks. 

1.2 Frågeställning 

Den frågeställning denna uppsats utgår ifrån är: 

Hur upplever deltagarna att pseudonymitet/pseudoanonymitet påverkar diskussionerna och 

beteendet på nätet? 

Vilka för- och nackdelarna upplever användarna av pseudonymitet/pseudoanonymitet?  

Upplever användarna själva spår av gruppolarisering på forumet? 

1.3 Avgränsningar 

Att genomföra en undersökning som omfattar alla diskussioner rörande svenskpolitik som 

sker under pseudonymitet eller pseudoanonymitet på nätet är inte hållbart så jag har därför 

valt att begränsa mig till ett forum som innefattar alla de faktor jag satt i min frågeställning. 

Detta forum är r/svenskpolitik på Reddit. Omfånget för denna uppsats är inte heller stort nog 

för att kunna presentera generell slutsats rörande om pseudonymitet eller pseudoanonymitet 

påverkar diskussionerna på forumet. Uppsatsen ämnar istället att undersöka om/hur 

användarna upplever denna påverkan samt göra ett stickprov bland de diskussioner som pågår 

på forumet 
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2. Begrepp 

I detta kapitel kommer det att presenteras några begrepp som är centrala för uppsatsen. 

Förklaringen av dessa begrepp är till för att öka förståelsen av de material som senare ska 

presenteras. 

2.1 CMC 

CMC är förkortningen för computer-mediated communication och är ett samlingsnamn som 

innefattar flertalet sätt för människor att kommunicera genom ett datornätverk. Det innefattar 

i stort sätt all kommunikation som på något sätt är medierad av datorer eller datorliknande 

utrustning i allt från text till videochatt. Tidig forskning rörande CMC fokuserade starkt på 

hur denna tekniskt medierade kommunikation skiljde sig från face-to-face kommunikation 

inom en mängd olika sociologiska aspekter på grund av att det i denna form av 

kommunikation saknas den socio-kontextuella information som är en viktig del av den mer 

traditionella kommunikationen. Dessa tidiga teorier inom ämnet förändrades dock över tid i 

och med den ökade användningen av CMC och att de tydliga gränserna som fanns mellan 

riktig och virtuell kommunikation suddades ut. Studier inom ämnet har nu mera en inriktning 

där ser mer flytande gränser mellan CMC och traditionell kommunikation. Samtidigt som 

dessa gränser suddas ut genomförs det studier kring vilka och varför personer söker sig till 

samhörigheter online istället för offline (Lee & Soo, 2015). Men trotts de många skiftningar i 

hur forskningen kring CMC går till så är CMC något som med den ständigt ökade 

användningen av internet är intressant att undersöka från en mängd olika ämnesområden inte 

minst inom samhällsvetenskap och sociologi.  

2.2 Anonymitet och pseudonymitet 

Total anonymitet beskrivs av Marx på följande sätt. 

 

Let us first define anonymity and relate it to privacy, con-fidentiality, and 

secrecy. Anonymity is one polar value of a broad dimension of identifiability 

versus nonidentifiability. To be fully anonymous means that a person cannot be 

identified according to any of the seven dimensions of identity knowledge to be 

discussed later (Marx, 1999 s.100) 
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De sju dimensioner som Marx lyfter är ”1. Legal name 2. Locatability 3. Pseudonyms 

linked to name or location 4. Pseudonyms that are not linked to name or location a. 

For policy reasons b. Audience does not realize it’s a pseudonym 5. Pattern knowledge 

6. Social categorization 7. Symbols of eligibility/noneligibility” (Marx, 1999 s.100). 

Med hjälp av dessa dimensioner så framkommer det att den anonymitet som 

diskuteras och flitigast används på internet sällan är total anonymitet med fåtalet 

undantag.  

Pseudonymer och mönster hos användarna leder ofta till att de kan kännas igenom 

inom den grupp de deltar i eller i vissa fall även utanför denna grupp. Den form av 

anonymitet som jag kommer att använda i denna text och som är använd inom 

forskningen i ämnet är pseudoanonymitet och pseudonymitet. Denna form av 

anonymitet går ut på att skriva under en pseudonym eller med någon slags identitet 

som går att avläsa och känna igen för personer antingen inom eller utanför den grupp 

man tillhör. 

Användaren skriver alltså under pseudoanonymitet (falsk/delvis anonymitet) som 

betyder att det går att delvis spåra användaren i fråga genom spår denne lämnar efter 

sig eller under pseudonymitet vilket innebär att användaren själv valt en pseudonym 

som denne skriver under. Jag kommer använda båda dessa termer då valet att skriva 

under pseudonym också leder till att användaren genom att underteckna sina åsikter 

med en pseudonym då lämnar spår efter sig och bryter den totala anonymiteten. De 

två begreppen är inte alltid utbytbara men då uppsatsen ämnar undersöka hemsidan 

Reddit.com där valet att skriva under pseudonym och den identitet användare kan 

skapa under pseudonymen leder till att de går från anonymitet till pseudoanonymitet 

så kommer båda begreppen att användas. Fördelen med denna form av anonymitet är 

att det finns en möjlighet för andra att känna igen dig och din kommunikation utan 

att det går att koppla direkt till dig som person. På detta kan personer förhålla sig till 

sådan du tidigare gjort och på så sätt förstå sig på din kommunikation på ett lättare 

sätt (Palme, 2002). Detta är anledningen till att många sidor använder sig pseudonymer 

då de underlättar i kommunikationen att veta vem det är man kommunicerar med utan 

att helt undanröja anonymiteten (Emily van der Nagel, 2015). 
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2.3 Reddit 

Reddit är en hemsida som med den tidigare angivna definitionen av web 2.0 faller under denna 

definition. Reddits slogan är ”the front page of the internet” och än om sidan inte är den 

absolut största på internet så är deras slogan inte helt ogrundad. Reddit hade i en undersökning 

i november 2016 234 miljoner unika besökare (Smith, 2016) och i januari 2017 var det den 

24e största hemsidan på internet (Alexa, 2017). Reddit är som tidigare angivet en sida med 

stort fokus på användargenererat innehåll och fungerar genom att användare länkar till andra 

sidor eller bidar med egna inlägg i så kallade själv poster. Sen får andra användare rösta upp 

och ner dessa länkar och inlägg vilket påverkar hur mycket exponering inläggen eller länkarna 

får på sidan. Reddit har också valt att dela in sidan i mindre subkategorier som kallas för 

subreddits dessa fungerar på samma sätt som resten av sidan men i mindre skala. Dessa 

subreddits är fokuserade på specifika saker så som r/sweden för inlägg och länkar kopplade 

till Sverige eller r/cats för inlägg och länkar om katter. Användarna väljer själva vilka 

subreddits de vill vara delaktiga i och detta påverkar vilken information som dyker upp i deras 

flöde. Om ett inlägg eller en länk får tillräckligt stor spridning inom en subreddit så kommer 

denna inte bara att hamna längst upp på den aktuella subredditen men också dyka upp på 

första sidan för alla inlägg i fallet att användaren prenumererar på den aktuella subredditen. På 

detta sätt kan användare själv välja vad de vill ta del av på första sidan samt rösta fram saker 

de tycker förtjänar mer exponering. För att hålla standarden uppe så används det på subreddits 

frivilliga moderatorer, dessa modererar sedan den aktuella subredditen efter de regler som de 

satt för den aktuella subredditen. Reglerna kan skilja sig mellan olika subreddits men vilar på 

grundregler satta för hela sidan (Singer, Flöck, Meinhart, Zeitfogel & Strohmaier, 2014). 
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2.4 Troll 

Ordet troll kommer från begreppet trolling och syftar till en fiskemetod där man sakta drar 

ett drag efter en båt. Detta i likhet med hur nättroll fiskar eller trollar efter reaktioner på nätet 

genom sitt handlande (Wikipedia, 2017). I en artikel skriven av Hardaker, C. (2010) så 

presenteras ett antal definitioner av nättroll som visar på begreppets bredd och de olika 

aspekterna som kan falla in under detta begrepp. Det karakteristiska beteendet för nättroll 

som presenteras är som följer: Personer som: 

• lämnar upprörande eller provocerande kommentarer i mening att provocera andra 

• tar över trådar på nätet 

• gör personliga angrepp 

• använder grovt/kränkande språkbruk 

• skapar en illusion av ärlighet och uppriktighet trots att den medvetet bedrar 

• genom en falsk identitet tar sig in i en grupp och då börjar störa ordningen samtidigt 

som den försöker behålla sin täckmantel  

Med dessa olika karakteristiska beteenden presenterade så blir det tydligt att troll eller trolling 

är ett relativt brett begrepp. Men det innefattar främst att provocera, sprida falsk information, 

att bete sig otrevligt och att bibehålla en fasad av ärlighet. I denna uppsats används både 

begreppet trolling och trollar, trollar är i detta fall den svenska översättningen för ordet 

trolling.  
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3.Relaterad forskning och teorianknytning  

I denna del av uppsatsen så kommer det att presenteras forskning som jag bedömt är relevant 

till denna uppsats. Forskningen kommer att vara relaterad till anonymitet, kommunikation i 

en CMC miljö samt gruppolarisering i en CMC miljö. Denna del kommer även att innehålla 

de teorier jag avser att använda i min uppsats. Efter varje presentation följer även en kort 

förklaring om hur forskningen relaterar till denna uppsats.  

3.1 What's in a Name? Some Reflections on the Sociology 
of Anonymity Gary T. Marx 

Marx presenterar i denna text först sin definition av anonymitet och detta görs genom att han 

listar upp sju dimensioner som samtliga måste gälla för total anonymitet. Dessa dimensioner 

är redan presenterade i sin korthet under rubrik (2.2). 

I denna presentation av Marx text ligger fokus på Marx tankar kring motiveringen/den logiska 

grunden av anonymitet och identifikation. 

Motiveringen eller den logiska grunden presenterar han som när anonymitet respektive 

identifikation är social eftertraktat. Det görs på ett liknande sätt som i dimensionerna av 

anonymitet nämligen genom att lista upp punkter inom anonymitet och identifikation för när 

dessa är socialt eftertraktade och den logiska grund som finns för när det är socialt eftertraktat. 

Jag kommer på grund av avgränsningarna på detta arbete att presentera ett urval ur 

motiveringen för användningen av både anonymitet och identifikation istället för hela listorna 

på de rättfärdigande som finns för båda inriktningarna. Urvalet visar på ett tydligt sätt både 

riskerna men också fördelarna med anonymitet och frågan kring anonymitet både har juridiska 

och sociala aspekter.  

 Logisk grund för användning av anonymitet: 

• För att inte hindra flödet av information genom att sätta press på den som delger 

denna information (Visselblåsare) 

•  För att främja vikten av meddelandet istället för att fokusera på författaren.  

•  För att öka möjligheten till objektivt dömande. 
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Logisk grund för användning av identifikation: 

• För att inte hindra ansvarsutkrävande. 

•  För hjälpa till att skapa en ömsesidighet (att man faktiskt får det man förtjänar) 

•  För att hjälpa relationsbildning. 

”The absolute anonymity versus absolute identifiability is a strand of this. Both, of course, 

would be impossible and equally unlivable, but for different reasons. To have to choose 

between repression and anarchy is hardly a choice between a pillow and a soft place.” (Marx, 

1999 s.107). 

Som citatet ovan visar så finner författaren inget tydligt svar kring anonymitet och 

identifikation utan för istället i diskussion om hur och när de båda borde användas. Författaren 

menar nämligen att båda dessa tankar har sin plats på internet men det är viktigt att granska 

varför man valt att använda de system som man gjort och vilka konsekvenser detta kan få.  

Författaren ställer också en mängd frågor som han anser är viktiga att ställa sig vid ett beslut 

om anonymitet eller inte. Dessa frågor gäller bland annat ansvarsutkrävande och en jämlikhet 

i identifikationsmöjligheterna så att det kan bli total anarki eller ett maktspel. 

I det avslutande stycket återfinns följande citat som än en gång lyfter problematiken med en 

allt för svartvit syn på anonymitet. ”Whatever action is taken, there are likely costs and gains. 

At best we can hope to find a compass rather than a map, and a moving equilibrium rather 

than a fixed point” (Marx, 1999 s.109). 

Denna forskning ligger till grund för hur jag kommer att se på begreppen anonymitet, 

pseudonymitet och pseudoanonymitet. Den fungerar också som grund för läsaren att se 

komplexiteten i diskussionen kring anonymitet genom att lyfta den gråskala som finns mellan 

total anonymitet och identifikation samt de för och nackdelar som finns med båda dessa 

filosofier.  
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3.2 The positive and negative implications of anonymity in 
Internet social interactions: ‘‘On the Internet, Nobody 
Knows You’re a Dog’’ Kimberly M. Christopherson 

Syftet med arbetet är att granska litteratur skriven om hur socialpsykologiska teorier går att 

använda för att beskriva anonymitet och dess påverkning i en social kontext främst kopplat 

till CMC. 

Sedan följer ett textstycke om positiva och negativa effekter av anonymitet. Det är detta 

textstycke som kommer beskrivas mest ingående då den har en stor tyng i översikten kring 

forskning om anonymitet och nätet. 

Den första delen av detta textstycke handlar om hur individen blir påverkat av anonymitet. 

Författaren börjar att beskriva hur det bedrivits många studier kring de negativa aspekterna av 

anonymitet. I denna beskrivning nämns studier om aggressivt beteende, uppmuntrande till 

självmord och asocialt beteende. Men det har även gjorts studier kring de positiva aspekterna 

av anonymitet. Här lyfts vikten av ett privatliv för ett psykiskt välmående som något speciellt 

viktigt.  Det beskrivs också att avskildhet här handlar om möjligheten att kontrollera mängden 

kontakt med andra utan att det behöver innebära att helt skilja sig från andra. Här presenteras 

också de faktum att vi har flera stadier av avskildhet och att dessa fyller olika behov 

 I en studie av Pedersen (1997) som är hänvisad till från Christopherson (2007) så undersöks 

återigen avskildhet. Jag kommer inte gå djupare in på dessa men ett av de resultat som 

presenteras beskriver hur Katharsis går att uppnå genom anonymitet. Katharsis är det 

begrepps som används i texten och är bäst förklarat som förmågan att obehindrat utrycka sina 

tankar och känslor. I tidigare forskning var detta Katharsis begränsat till personer som hade 

en hög tillit till varandra men det kunde nu genom anonymitet ske mellan personer som inte 

sedan tidigare kände varandra. Detta eftersom om ingen känner igen en så är det enklare att 

uttrycka sådant som man annars inte hade sagt öppet. Anonyma användare kan då alltså helt 

öppet på anonyma sidor på nätet uttrycka sina innersta känslor utan rädsla för eventuella 

konsekvenser. Att utrycka sig utan denna rädsla för konsekvenser kan dock både vara både 

positivt och negativt. 

Här beskrivs också hur grupper kan starta på internet mellan personer med liknande intressen 

och dessa kan gagnas av anonymiteten. Dessa grupper kan med hjälp av anonymiteten 

diskutera sådant som annars inte socialt accepterbart utan riskera för påföljder åter igen på 

gott och ont.   
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Den andra delen av detta textstycke handla då istället om hur anonymitet påverkar beteendet 

för grupper. En socialpsykologisk teori som är väl använd i studier om social interaktion är 

gruppolarisering. Denna teori går ut på att likasinnade personer inom gruppen blir mer 

extrema i sina tankegångar i gruppdiskussioner. Denna teori har prövats både på grupper inom 

CMC kontra grupper i FtF (face to face) med resultatet att grupper inom CMC har en högre 

gruppolarisering jämfört med FtF (Christopherson, 2007). 

Denna forskning presenteras då den ligger till grund för många av de begrepp och teorier som 

används i uppsatsen så som CMC och gruppolarisering samt ger läsaren en tydlig inblick i hur 

kommunikation och beteenden skiljer sig i mellan CMC och FtF. Den ger också en ytterligare 

inblick i de för- och nackdelar som finns både för CMC och anonymitet kopplat till 

kommunikation och beteendeförändringar.  

3.3 The Group Polarization Phenomenon David G. Myers 
and Helmut Lamm  

I denna text beskrivs först bakgrunden till det som kom att bli gruppolariseringsteorin och 

denna bakgrund ligger i studier rörande hur risktagande ändrades beroende på om de 

tillfrågade svarade individuellt eller i grupp. Detta fokus på hur agerande förändras i grupp var 

starkt under 60-talet men det är nu känt att risktagandet i grupp bara är en liten del av de större 

teoretiska frågorna rörande gruppers agerande. 

På senare år så har fokusen flyttats från risktagande till att undersöka hur grupper kan förändra 

beteende och attityder hos de individer som är utgör gruppen. Det har gått från en fokuserad 

forskning på risktagande i grupp till en mer generell forskning kring hur gruppen och 

gruppmentaliteten kan påverkas och utvecklas. Trots detta fanns det kunskap att hämta från 

den tidigare forskningen. Inte rörande att grupper alltid agerar på ett sätt som tar fler risker 

utan att gruppen ofta styrdes mot mer extrema antagande och slutsatser. I fall skapade för att 

framkalla riskabla beslut blev gruppen beslut mer riskabla än individens men på samma sätt så 

blev reaktionen i fall skapade för att framkalla försiktiga beslut i gruppen mer försiktiga än de 

blev hos individerna. Gruppens beslut drog sig alltså mot mer extrema beslut än individen. 

Denna forskning blev då grunden för gruppolariseringshypotesen: Att den genomsnittliga 

reaktionen från gruppen kommer vara mer extrem men gå i samma riktning som för 

individerna.  
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Fall av gruppolarisering behöver dock inte påverka individerna direkt då en stor förändring i 

gruppens attityd inte nödvändigtvis speglar en stor förändring i attityden av individerna. Då 

små förändringar i attityder hos individerna adderas ihop och därför kan gruppens attityd 

framstå som mycket mer extrem än individernas. 

För att kunna testa om denna hypotes stämde behövdes dock gruppolarisering testas 

ytterligare och med fler metoder än vad som används i den tidigare forskningen om 

risktagandet. Med nya test och fler metoder gick det att ytterligare stärka 

gruppolariseringshypotesen. Trots detta så var resultaten inte alltid i enlighet med hypotesen 

och i många fall var polariseringen liten men det ändå återfanns en trend bland resultaten som 

stödde gruppolarisering. 

Författarna presenterar sedan tre olika teorier som kan hjälpa oss att få en djupare förståelse 

kring hur gruppolarisering fungerar och vad som kan vara de bakomliggande orsakerna till 

den polarisering som sker.  

Den första av dessa tre teorier är group decision rule. Denna teori förespråkar att det genom en 

undersökning av de individuella preferenser som utgör gruppen går att förutspå hur gruppen 

kommer att agera i ett beslut. Denna teori har en stark anknytning till majoritetsbeslut och hur 

dessa påverkas av gruppen samansättning. Inom denna teori presenteras att det som händer 

vid dessa majoritetsbeslut kan påvisa hur gruppolarisering fungerar. I form av att majoriteten 

i gruppen påverkar minoritet och styr dem mot ett beslut och då skapas en polariserande 

effekt. Men på grund av bristfälliga resultat och en avsaknad av en mer djupgående psykologisk 

förklaring till hur detta påverkar gruppolarisering så denna metod kan inte enligt författarna 

ses som en fullständig förklaring till gruppolarisering.  

Den andra teorin är interpersonal camparisons. Vilket syftar till den teori som handlar om 

normativa sociala influenser och hur dessa påverkar gruppen och dess beslut. De normer som 

finns och skapas i gruppen påverkar enligt denna teori våra beslut. Förändringen kan ske på 

olika sätt som till exempel att vi anpassar oss efter den norm som finns i gruppen eller att 

normen stärker de tankar vi redan hade vilket kan leda till att dessa tankar förstärks ytterligare. 

Denna teori beskrivs av författarna som svår att summera och detta finner även jag i min 

beskrivning och kommer därför att hålla denna sammanfattning medvetet vag. Kärnan i denna 

teori är dock subjektets önskan att vara önskvärd enligt de normer som sätts i gruppen och 

det leder till polariseringen. Denna teori kan ses som en del av förklaringen till 
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gruppolariseringshypotesen men resultaten är inte tillräckliga för att dra några större slutsatser 

än så.  

Den tredje teorin är Informational influence. Teorin handlar om hur vi i de diskussioner som sker 

i gruppen drar oss mot den ursprungliga attityden och att denna sedan förstärks under 

diskussionen på grund av den kognitiva kunskap som skapas. Då även om argumenten som 

presenteras under diskussionen bygger på den ursprungliga attityden i gruppen så kommer 

argument presenteras och uppfattas som nya av vissa individer och detta kommer att stärka 

gruppens attityd och den polarisering som sker. Resultaten från denna teori beskrivs av 

författarna som övertygande men de upplever det inte som att denna teori helt kan förklara 

gruppolarisering då författarna inte uppfattar den passiva kognitiva förändringen som sker 

som en fullständig förklaring till en hypotes som har starka kopplingar till mer verbala och 

aktiva handlingar.  

Trots att så mycket utrymme givits till dessa tre teorier i sökandet efter en förklaring till 

gruppolarisering så hittade författarna ingen enskild teori som helt kunde förklara denna 

hypotes. De väljer då istället att skriva att det för tillfället inte går att förklara gruppolarisering 

genom en enskild teori då fenomenet är så stort och i många fall vagt. För att förstå 

gruppolarisering måste man ta hjälp av flera olika teorier som är applicerbara i olika fall och 

under olika omständigheter. Med dessa tankar följer också frågor om den forskning som gjorts 

i ämnet är värd mödan och här skriver författarna att trots problemen att hitta en förklaring 

så beskriver hypotesen om gruppolarisering ett stort fenomen om hur vi människor påverkas 

av varandra och de har en förhoppning av att denna forskning ska kunna ge svar på varför 

och hur detta sker men också att det ska bana vägen för ny forskning i ämnet.  

Denna forskning presenteras då den ger en djupare inblick i gruppolarisering samt förtydligar 

hur denna teori kan visa på hur individers agerande kan förändras och bli mer polariserat om 

individen i fråga känner sig delaktig i en grupp. Men trots att det finns tydliga bevis på att 

denna beteendeförändring sker i många grupper är de bakomliggande orsakerna ännu inte 

bevisade. 
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3.4 Teorianknytning 

Denna del av uppsatsen och de teorier jag kommer att presentera bygger i mångt och 

mycket vidare på det som presenterats i tidigare forskning. Jag kommer därför bara 

kortfattat presentera dessa teorier hur de har påverkat denna uppsats. 

3.4.1 Anonymitet på nätet 
 

Anonymitet och pseudonymitet är inget nytt men har med hjälp av internet blivit en större del 

av inte bara vårt intag av information och inspiration utan också vår kommunikation. På grund 

av detta har bör vi skilja på den traditionella anonymiteten och den anonymitet vi finner online 

än om dessa ibland är väldigt lika. Christopherson (2007) beskriver några av de positiva och 

negativa inverkningar som anonymiteten på internet.  De data som presenteras visar dock på 

att många av dessa positiva och negativa inverkningar flyter samman vilket visar på att 

anonymiteten på internets påverkan på attityder och kommunikation måste ses som mer av 

en gråskala än den svartvita bild som ofta presenteras i media. Under denna gråskala finner vi 

människors möjlighet att uttrycka sig utan direkta normativa eller sociala konsekvenser. Denna 

konsekvensfrihet kan i ena änden leda till aggressiva och asociala budskap som kan skada 

andra. I denna brist på konsekvenser kan dessa beteenden flöda på ett sätt som inte är möjligt 

på platser utan anonymitet. Men det kan också leda till att människor vågar uttrycka andra 

normbrytande åsikter som gynnar en öppen diskussion. På grund av denna beteende 

förändring kan det vara svårt att påvisa om extremare åsikter kommer från en polarisering 

eller bristen på konsekvenser. Men det sker en förstärkning i gruppolarisering i CMC miljöer 

och än mer i anonyma CMC miljöer vilket kan påvisa att båda dessa effekter sker samtidigt 

och stärker varandra (Christopherson, 2007).  En konsekvens kan dock bli att människor 

medvetet tar till mer extrema åsikter för att provocera andra då de inte behöver stå för dessa 

extremare åsikter på samma sätt som i det verkliga livet. Ytterligare en inverkan som 

anonymitet ha på nätet som hamnar på denna gråskala är att det är det som presenteras i 

argumenten och inte den som presenterar dessa argument som blir fokus i en anonym miljö. 

Detta blir en fördel då personer som annars inte vågat ge sig in i diskussionen på grund av 

någon faktor rörande deras identitet nu får en röst. Vilket än en gång återkopplar till de 

bristande konsekvenserna. Men det kan också vara negativt i den mån att det går att ”skapa” 

trovärdiga identiteter som i själva verket är helt eller delvis fabricerade (Kennedy, 2006). Så 

med denna bakgrund går det att förstå anonymitetens på internets påverkan på 

kommunikation som en gråskala med både positiva och negativa aspekter. I denna uppsats 

vill jag granska hur användarna själva upplever anonymiteten med koppling till den gråskala 
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som presenterats i forskningen. Jag vill också undersöka hur användarna beskriver 

anonymiteten när de själva argumenterar och när andra argumenterar för att se om det finns 

en skillnad i hur anonymiteten förändrar argument beroende på om det är ens egna argument 

eller andras.  

 

3.4.2 Gruppolarisering 
 

Gruppolarisering är att attityder hos individerna blir mer polariserade i och med diskussioner 

och en social samhörighet med en grupp. Dessa attityder blir då mer extrema i men är kvar i 

samma riktning som de var innan individen blev en del av gruppen. Gruppolarisering beskrivs 

ytterligare i (3.3) och (4.3). Uppsatsen försöker att undersöka om användarna själva upplever 

en polarisering och i så fall på vilket sätt de upplever denna polarisering, då gruppolarisering 

är en av större teorierna för människors förändrade beteende i grupper. Samt att 

gruppolarisering kan påverkas av att forumet är en del av CMC och pseudoanonymt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

4. Metod  

Den ursprungliga tanken med denna uppsats var att använda sig av både en kvantitativ studie 

i form av en enkätundersökning (se bilaga 1) samt en kvalitativ i form av en 

uppföljningsintervju av ett antal personer som svarat på enkäten. Denna tanke fick dock 

ändras efter ett bristfälligt intresse till att delta i dessa uppföljningsintervjuer. För att kunna 

kompensera för denna nya brist i arbetet har jag då istället valt att använda mig av en 

argumentationsanalys av en slumpvis vald tråd på SvePol. För att underlätta fortsatt läsning 

kommer detta i resterande delen av uppsatsen att refereras till r/svenskpolitik som SvePol.  

Valet att lägga till denna del i metoden ät för att kunna täcka upp för den mer kvalitativa delen 

av denna uppsats som intervjustudien var tänkt att täcka. Anledningen till att jag valde att göra 

denna förändring är att jag vill få med både kvalitativa och kvantitativa metoder i uppsatsen 

då detta ger en mer djupgående förståelse och mer trovärdiga resultat (Ahrne & Svensson, 

2011). Trots den att dessa två tillvägagångssätt i uppsatsen beskrivs som kvalitativ/kvantitativ 

metod så faller båda dessa metoder i en gråskala och begreppen kvalitativ/kvantitativ metod 

används främst för att särskilja de två olika metoderna som används. Metoden som jag i 

slutändan använde mig av var till att börja med en enkätundersökning som jag postade på 

SvePol och lät användarna själva välja om de ville delta. Valet att på detta sätt hitta deltagare 

till min enkätundersökning skedde delvis av bekvämlighet då det var det lättaste sättet att finna 

deltagare som jag vet var insatta i forumet och villiga att delta i en studie. Men det gjordes 

även för att jag genom att lämna valet att delta till forskningsobjekten istället för att själv leta 

reda på deltagare inte blev inblandad i valet av vilka som kunde delta i undersökningen.  

Genom att inte aktivt delta i valet av undersökningsobjekt försöker jag hålla min inverkan på 

resultatet så litet som möjligt. Men valet av att låta användarna själva välja om de ville svara 

medförde också problem. Dels att det inte går att avgöra hur väl de som svarade reflekterar 

gruppen i stort samt att det inte går att bedöma bortfallet i undersökningen. Men i den typ av 

forum som undersöktes kommer dessa två nackdelar alltid att finnas, dels på grund av 

pseudonymiteten som gör det svårt att avgöra vad som är en representativ grupp och dels på 

grund av att bortfall är svårt att räkna in i en studie med en så pass öppen möjlighet för 

deltagande. Denna undersökning bearbetades sedan genom en kvantitativ innehållsanalys (se 

4.1). Efter denna var sammanställt valde jag att analysera kommentarsfälten en slumpvis vald 

post på SvePol. Dessa kommentarer kommer att analyserades med hjälp av en 

argumentationsanalys för att ge ett bredare resultat i undersökningen samt att påvisa eventuella 

skillnader mellan den bild som beskrivs av användarna i enkätstudien och det faktiskt 
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diskuteras på SvePol. För att kunna hitta en slumpvis utvald post så sorterade jag SvePol’s 

inlägg efter top/all och använde mig sedan av en random number generator för att finna en 

helt slumpvis vald post. På grund av den begränsade storleken på de två metoderna kommer 

jag dock endast kunna påvisa tendenser. Den data jag samlar in genom min metod kommer 

jag sen att undersöka i ljus av gruppolariseringsteorin för att se om det finns en upplevd 

gruppolarisering på SvePol och om så är fallet hur denna gör sig synlig. Jag kommer dock inte 

kunna bevisa i vilken grad en eventuell gruppolarisering påverkar diskussion i helhet utan blott 

hur de användare som svarat upplever att den påverkar de diskussioner som de själva tagit del 

av. För att kunna påvisa hur gruppolarisering påverkar diskussion i helhet krävs en mer 

djupgående studie. Dock kan denna studie visa på hur användare upplever situationen och 

vara starten till en mer djupgående analys av gruppolarisering, pseudonymitet och 

diskussionen av politik.  

4.1 Kvantitativ innehållsanalys  

En kvantitativ innehållsanalys är till för att kunna bearbeta och analysera en större mängd data 

på ett effektivt sätt. Jag valde att använda mig av detta tillvägagångsätt för att analysera 

resultaten på min enkätundersökning. Då enkätundersökningen jag genomförde samlade ihop 

kvantitativa data och därmed bör den också processas med hjälp an en kvantitativ metod.  

Med hjälp av denna metod kommer jag på ett lättare sätt kunna urskilja tendenser som 

återfinns i olika svar istället för att analysera varje svar individuellt. Detta görs genom att dela 

in svaren i olika kategorier som sedan kan analyseras. Men innan det går att påbörja arbetet 

med att kategorisera och analysera svaren är det viktigt att komma ihåg att innehållet i dessa 

kan uttrycka sig både genom manifesta och latenta budskap. Med manifesta budskap menas 

de som deltagarna direkt uttryckt i sina svar och med latenta budskap menas de budskap som 

inte direkt är uttryckt i texten men som är det underliggande budskapet. (Hällgren, Graneheim 

& Lundman, 2012). I arbetet med en innehållsanalys så bygger man upp en tabell för att 

tydliggöra de olika kategorierna och att avkoda svaren från deltagarna. För att kunna skapa 

denna modell så behövs en förståelse för några centrala begrepp för innehållsanalyser. Dessa 

begrepp är som följer:  

Analyensheten är den data som ligger tillgrund för analysen.   

Meningsheten är den del av den insamlade datan som ligger till grund för analysen.                                    

Kondensering är den förkortning som sker för att förenkla analysarbetet. Det är dock viktigt att 

i denna förkortning inte tappa eller förvrida det centrala innehållet i datan. Den första nivån 
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av abstraktion.                                                       

Abstraktion är processen då man kondenserar datan genom att lyfta de mest väsentliga dragen 

och plockar bort oviktiga detaljer.                                      

Kod blir den kondenserade datan när den blivit vidare avkodad. Den andra nivån av 

abstraktion.           

Kategori är där man placerar det som har liknande centralt innehåll efter den fullständiga 

abstraktionsprocessen är avslutad. Den tredje nivån av abstraktion, fungerar som ett 

övergripande tema för det som presenterats (Hällgren, Graneheim & Lundman, 2012).

                                          

Undersökningen inleds med en innehållsanalys där jag först läser igenom svaren på 

enkätundersökningen för att skapa mig en bild av mina resultat. Därefter började arbetet med 

att skapa tabeller samt att sortera den data jag fått in för att se om det fanns svar som var 

relevanta. I denna sortering delades svaren först in efter de teman jag såg. När svaren var 

sorterade flyttades de in de modeller som var skapade och jag började att arbeta efter dessa 

modeller genom att ta ut meningsheten vilket innebar en omskrivning av svaren eller en 

uppdelning av vissa längre svar. Efter arbetet med meningsheten var det tydligt att vissa svar 

passade in på flera ställen så de placeras därför in i alla de rutor där de passade. Efter detta så 

valde jag några svar från varje tema och kondenserade dessa. Vilket följdes av en kategorisering 

där jag sammanfattade de tidigare kondenserade svaren till ett enda svar. Det sista steget var 

sedan att sätta en kod som sammankopplade dessa svar. Jag var dock i vissa fall tvungen att 

skriva ut subkoder för att påvisa mindre tydliga tendenser och få ett tydligare samband mellan 

de olika koderna. Vilket var extra tydligt i svaren som rörde trollning på nätet där detta 

uttrycktes på olika sätt och föll in i olika koder därför angav jag subkoder för att få en tydligare 

bild. Under hela denna process så flyttades även de svar som jag tidigare löst grupperat efter 

teman om, då dessa grupperingar under arbetets gång förändrades och aspekter i svaren blev 

tydligare i kontexten till andra svar, kategorier och koder.   
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Tabell 8. Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fyra svarade att deras uppfattning inte förändras och två enbart att den förändras positivt 

Exempel på de tabeller jag använde mig av vid den kvantitativa innehållsanalysen. Resterande 
tabeller återfinns i bilaga 3. 

 

 

meningshet Kondenserad 
meningshet 

Kod Kategori 

Fokus hamnar på det som skrivs 
istället för personen mer värde i 
argumentet  

Inläggen blir mer självbärande 
mindre personligt  

Argumenten står fritt från t.ex. 
ras, kön eller ålder  

…mer sakligt  

Mer fokus på argumentet än på 
personen  

Inläggen strå fritt från personen 
och den bakgrundsvariabler  

Mer avpersonifierande  

Alla är vita män mellan 20 och 30 
tills motsatsen är bevisad  

Argumenten står 
på egna ben 

Mer 
avpersonifierat  

Avsändarens 
identitet påverkar 
inte 
diskussionerna 

Avpersonifierandet 
leder till en mer 
saklig diskussion där 
argumenten är 
självbärande   

Positivt/avpersonifierande 

  

  Man vet att vissa trollar (inte 
står för den åsikt de ger uttryck 
för)  

Jag tar för givet att flera av 
inläggen tillhör nättroll  

Vissa personer trollar 

Räknar med att vissa 
inlägg tillhör nättroll  

Användarna vet att 
det förekommer 
troll vilket påverkar 
trovärdigheten i 
vissa poster 

Trovärdighet/provokation/troll 

 

 

…Befriande, mindre risk för 
konsekvenser  

Pseudonymiteten leder till att 
mer kontroversiella argument 
uttrycks  

 Minskad risk för 
konsekvenser  

Mer 
kontroversiella 
argument  

 Den minskade 
risken för 
konsekvenser leder 
till att fler 
kontroversiella 
åsikter uttrycks 

Konsekvensfrihet 

 

 

Hämmande, kan medför lägre 
nivå på debatten  

Negativt, blir en avsaknad av 
personliga kopplingar vilket 
leder till missförstånd  

Minskar empatin till andra 

Jag hyser ett hälsosamt förakt 
gentemot den genomsnittlige 
användaren  

Det medför en 
lägre nivå på 
debatten 

Avsaknad av 
personliga 
kopplingar och 
missförstånd  

Pseudonymiteten 
medför en lägre 
nivå på debatten 
och leder till en 
avsaknad 
personlig 
koppling mellan 
argument och 
person. 

 

Negativt/avpersonifierande 
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4.2 Argumentationsanalys  

Argumentationsanalys är en metod skapad för att kunna analysera texter av mer 

argumenterande och diskuterande karaktär. Argumentationsanalysen har en lång historia inom 

filosofin och retoriken som sträcker sig tillbaka till de gamla grekerna. I enlighet med retoriken 

så talas det även inom argumentationsanalysen om logos, ethos och pathos men det som vi i 

dagsläget kallas argumentationsanalys rör främst logos. Logos är att övertyga och handlar om 

att övertyga genom att appellera till den andres intellekt och rationalitet. Men trots detta så 

innehåller många av de texter som undersöks mer än bara logos vilket innebär att 

argumentationsanalysen i realiteten är mer övergripande än enbart studier rörande logos. 

Argumentationsanalysen har tre huvudsakliga syften.  Det första av dessa tre syften är ett 

deskriptivt syfte: Att söka efter argumentet och rekonstruerar det. Då det beroende på texten 

kan vara svårt att hitta argumentet och de behöver inte nödvändigtvis vara isolerade. Det andra 

syftet kan vara att bedöma om en argumentation passar in i vissa normer. Exempel på normer 

för detta syfte kan vara om argumentationen är rationell eller saklig. I detta syfte har man 

traditionellt diskuterat argumentationsfel när argument bryter mot uppsatta normer men det 

går också att konstatera normbrytande utan att påpeka att det är direkta argumentationsfel. 

Det tredje syftet är att granska beviskraften i ett argument. Det vill säga i vilken utsträckning 

som argumenterat stärker eller undergräver de åsikter eller ståndpunkter som återfinns i 

texten. För att kunna granska beviskraften måste forskaren dock använd sig av en deskription 

av argumentet. Bedömningen av argumentets ställning till de normer som satts kan också vara 

till fördel innan ett försök att granska beviskraft. Det finns flera olika inriktningar inom 

argumentationsanalyser men den något enklare argumentationsanalys som återfinns i denna 

uppsats bygger på pro et contra inriktningen (Bergström & Boréus, 2012). 

Pro et contra är den inriktning som är vanligast förekommande i den svenska akademiska 

sfären och syftar likt andra inriktningar till att bryta ner och förklara argument för att kunna 

ta ställning till argumentets beviskraft. För att kunna använda sig av denna metod finns i likhet 

med min beskrivning av kvantitativ innehållsanalys några centrala begrepp och dessa är: 

Tesen är det som subjektet argumenterar för eller emot. Tesen fungerar inte som argument för 

andra påståenden i texten utan dessa påståenden fungerar argument för tesen. 

Påstående är det tankeinnehåll som kan uttryckas genom en språklig sats. 

Sats är den språkliga form som till exempel ett påstående ges (Bergström & Boréus, 2012). 



20 
 

Med en förståelse av dessa begrepp går det sedan att genomföra en bearbetning av argumentet. 

Vid denna bearbetning används begreppen för att antingen precisera, sammanfatta eller dela 

upp argumentet för att få en tydligare bild av vad argumentet handlar om och hur underbyggt 

argumentet är. När detta steg av argumentationsanalysen är genomfört bör argumentet vara 

mer systematiserat och dessa systematiserade argument blir grunden för nästa steg i 

argumentationsanalysen. Även i detta steg finns det centra begrepp och dessa är: 

Pro-argument (P) är argument som är för tesen eller andra argument. 

Contra-argument (C) är emot tesen eller andra argument. 

Argument av första ordningen (1) är argument som relaterar direkt till tesen eller ett annat 

argument. Ett argument som argumenterar för eller emot argumentet av första ordningen blir 

ett argument av andra ordningen (2) och så vidare. Är argumentet av första ordningen för 

tesen eller argumentet de berör presenteras det som (p1) och är de emot så presenteras det 

som (C1). 

Premiss (φ) är det uttalade eller underförstådda sambandet mellan två påståenden(ibid). 

Med dessa begrepp går det att vidare undersöka det argument som tidigare blivit bearbetat 

och påvisa strukturen i argumentet samt att påvisa på ett precist sätt vad som argumenteras 

och hur denna argumentation går till. Med andra ord så går det nu att analysera det givna 

argumentet (Bergström & Boréus, 2012). 

 

4.3 Gruppolarisering  

Huruvida gruppolarisering sker är svårt att bevisa utanför laboratoriestudier då det är svårt att 

påvisa gruppens ursprungsatityd och hur denna förändrats samt att grupper i verkliga livet 

påverkas av andra faktorer än de som sker inom gruppen (Myers & Lamm, 1976). Jag kommer 

därför inte göra några anspråk rörande existensen av eventuella gruppolariseringar i denna 

uppsats. Jag kommer istället att presentera den upplevda gruppolarisering från den grupp jag 

undersökt. Utöver detta så finns en annan betydande skillnad mellan denna undersökning av 

gruppolarisering i det verkliga livet och de studier som presenteras i (Myers & Lamm, 1976). 

Skillnaden är att det i studier som presenterades så beskrevs gruppolarisering som ett skifte 

för hela gruppen medan jag i min studie kommer beskriva gruppolarisering mer i likhet med 
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hur (Yardi & Boyd, 2010) beskriver gruppolarisering. Som ett skifte mot mer extrema åsikter 

som stämmer överens med ens egna och att detta kan ske för flera olika subgrupper inom den 

stora gruppen. Vilket går att likna med det som (Myers & Lamm, 1976) kallar för 

extremization. (Att åsikterna inom gruppen blir mer extrema än åsikterna av de enskilda 

individerna.)  
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5. Resultat och analys 

I denna del av uppsatsen kommer jag att presentera resultaten från de undersökningar som 

jag genomfört samt analysera detta resultat. De undersökningar som genomfördes var en 

enkätstudie om användarna på SvePol och deras egen uppfattning om hur pseudonymiteten 

påverkar diskussionerna på forumet. Samt en kort argumentationsanalys av en slumpvis utvald 

post/tråd på forumet. I presentationen av resultaten från de båda undersökningarna kommer 

det att lyftas in citat för att förtydliga vad som sammanfattas och ge en inblick i hur åsikterna 

presenteras av användarna själva. Det förekommer också delvis en analys av de berörda 

resultaten dock följer en mer utförlig analys i nästa del av uppsatsen 
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5.1 Resultat från enkätstudien  

I den enkätundersökning (bilaga 1) som detta resultat bygger på deltog 32 individer som fann 

enkäten via ett inlägg på SvePol. Av dessa så var 29 män och tre kvinnor. När det kommer till 

åldersfördelning var 19 av deltagarna mellan 25 och 35 vilket resulterade i att de var den största 

gruppen med 58.4 procent av de totala deltagarna. Det finns på grund av att forumet använder 

sig av pseudonymitet ingen statistik på den totala populationen av forumet att ställa dessa 

resultat emot. 

 

 

 

 

Figur 1. Könsfördelning 

Män 90.6% Kvinnor 9.4%

Figur 2. Ålderfördelning

<18 3.10% 18-25 25% 25-35 59.4% 35> 12.50%
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När det kommer till hur ofta användarna besöker forumet samt hur ofta de själva deltar i 

diskussionen finns en viss diskrepans då 53.2 procent svarade att de besöker SvePol mer än 

fyra gånger i veckan. Dessa 53.2 procent är uppgjorda av två olika svar som var, besöker 

forumet minst en gång om dagen 34.4 procent och mer än fyra gånger i veckan 18.8 procent. 

Diskrepansen uppstår vid jämförelsen mellan hur ofta användaren besöker forumet och hur 

ofta de deltar i diskussioner. Då 53.1 procent anger att de själv deltar i diskussionen antingen 

mindre än en gång i månaden eller en till fyra gånger i månaden. Så det framkommer att många 

användare ofta är inne och läser de diskussioner som pågår utan att själva delta.  

 

Figur 3. Besöksfrekvens

< en gång per månad 9.4% 1-4 ggr per månad 12.5% 1-4 ggr per vecka 25%

Mer än 4 ggr per vecka 18.8% Minst en gång per dag 34.4 %

Figur 4. Deltagandefrekvens

< en gång per månad 37.5% 1-4 ggr per månad 15.6% 1-4 ggr per vecka 18.8%

Mer än 4 ggr per vecka 18.8% Minst en gång per dag 9.4 %
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Även i den sista rent statistiska delen återfinns en diskrepans. De två frågor detta berör är om 

användarna uppfattar att deras egna inlägg i diskussionen förändras på grund av att 

pseudonymiteten och om de upplever att andras inlägg förändras på grund av 

pseudonymiteten. Vid frågan som gäller förändringen av ens egna inlägg så svarade 43.8 

procent att de upplever en förändring när de skriv inlägg under pseudonym. Samtidigt svarade 

84.4 procent av samma personer att de upplever att andras inlägg förändras på grund av att 

de skriver under pseudonym. Det går inte att dra några konkreta slutsatser av detta men 

antingen så är det så att de personer som deltog i undersökningen till en större del än resten 

av populationen på SvePol har ett oförändrat beteende när de skriver under pseudonym. Eller 

så ändras deras beteende i större utsträckning än vad de angivit men de uppmärksammar inte 

den egna förändringen i samma utsträckning som de gör andras. Med det enda som går att 

påvisa med den data som samlats in i undersökningen är att det finns en tydlig diskrepans i 

svaren mellan hur det egna beteendet förändras och hur de upplever att andras beteenden 

förändras under pseudonymitet.  

I resterande delen av detta avsnitt rörande enkätundersökningen kommer de svar som gavs i 

fri text att presenteras. Dessa kommer primärt att presenteras i underkategorier baserat på de 

mest väsentliga koderna från de tabeller undersökningen bygger på. Den första underkategorin 

röra skillnaderna mellan hur användarna upplever att det egna beteendet i diskussionen och 

andras beteenden förändras på grund av pseudonymiteten. Då dessa frågor tillskillnad från de 

resterande frågorna har ett direkt samband. 

 

 5.1.1 Användarnas uppfattning om den egna och andras beteende förändring under 
pseudonymitet. 

 
Den statistiska skillnad som fanns mellan hur användarna upplever att deras eget och andras 

beteende förändras på grund av pseudonymitet har redan presenterat men i deras svar 

angående hur detta beteende förändras går det att få en tydligare bild av vad de anser är för 

skillnader och likheter mellan deras egen och andras beteendeförändring. 

Koden öppenhet återfinns i stor utsträckning i beskrivandet av både det egna och andras 

förändrade beteende. Öppenhet syftar till en ärligare och öppnare diskussion. Denna 

öppenhet beskrivs i dessa frågor med en neutral eller positiv inställning och följande svar 

angående hur andras beteende förändras speglar detta på ett tydligt sätt 
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 ” Uppfattar det som att man får mer uppriktiga svar. I verkliga livet är dom mer pk, förutom med ett fåtal 

personer jag känt väldigt länge och har mycket bra relation med.”. 

 

Utöver öppenhet finns det två koder som återfinns i svaren på de båda frågorna men 

frekvensen av dessa svar är tillskillnad från öppenhet väldigt ojämnt fördelad. Dessa två koder 

aggressivitet och extremare/polariserande och de förekommer fyra gånger oftare i svaren som 

handlar om hur andras beteenden förändras än i hur det egna beteendet förändras. Exempel 

på svar som syftar till en högre aggressivitet är ” Det finns en synnerligen uppenbar tendens bland 

individer att uttrycka sig relativt aggressivt oprovocerat, men det bjuder vi på” och ”hårdare ton”. Exempel 

på svar som faller under koden extremare/polariserande är ” De blir mer extrema, framför allt 

politiskt. Saker som skulle sagts emot i ett offentligt sammanhang får här stå oemotsagda”. 

Den sista av de koder som presenteras i under denna rubrik är konsekvensfrihet. 

Konsekvensfrihet syftar till friheten från sociala konsekvenser eller repressalier för åsikter som 

anses bryta mot normer i samhället eller åsiktskorridoren som en av de som deltog i 

undersökningen uttryckte sig. Svar som föll under koden konsekvensfrihet utgjorde för 34 

procent av svaren kring hur det egna beteendet förändras men saknades helt i svar rörande 

hur andras beteende förändras. Vilket kan bero på en mängd olika saker men för att nämna 

en av dessa så kan det vara så att personer har inte tänker på anledningarna bakom andras 

beteende utan mer på konsekvenserna av detta beteende. Ett exempel på svar som faller under 

denna kod är ” Det är lättare att skriva om till exempel en tabubelagd åsikt på internet än i verkligheten, 

det finns en risk att man i verkligheten stämplas som till exempel rasist eller liknande om man uttrycker vissa 

åsikter”. 

I tabellerna för hur användarna uppfattar sin egen och andras beteendeförändring under 

pseudonymitet återfinns fler mindre omfattande koder, dessa kommer inte beskrivas enskilt 

då underlaget är så knappt att det inte återspeglar gruppens uppfattningar. För att sammanfatta 

båda dessa två tabeller i sin helhet så återfinns mer positiva tendenser i svaren rörande den 

egna beteende förändringen under pseudonymitet medan andras beteende förändring beskrivs 

i ett mer negativt ljus. Det är återigen omöjligt att säkerställa vad detta beror på då det kan 

vara så att de som valt att svara på enkäten beter sig på ett sätt som kan ses som mer positivt 

än resterande delen av forumet. Men det kan också vara så att de inte ser den negativa inverkan 

som de beskriver lika tydligt i deras eget agerande, att de skyller alla de negativa aspekterna på 

någon osynlig annan deltagare samtidigt som de själva deltar i det som de beskriver som 
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negativt men detta kan tyvärr inte bli mer än spekulationer med den data som ligger till 

grunden för denna uppsats.  

 

5.1.2 Öppenhet 
 

Öppenhet var en av mest förekommande koderna i undersökningen och syftar på en öppen 

diskussion där deltagarna är ärliga och oförsiktiga men också att det finns ett stort utrymme 

för åsikter som i andra sammanhang inte skulle ses som socialt accepterade. Öppenhet 

beskrevs i nästan alla fall som något positivt men under arbetet med att koda de angivna svaren 

var det stundtals svårt att precisera vad som rubricerades som öppenhet och vid en mindre 

strikt indelning hade svar rörande extremare och mer polariserade åsikter och ageranden men 

även många beskrivningar som rubricerades som aggressivitet kunnat placeras in under koden 

öppenhet. Men med den befintliga indelningen så beskrevs öppenhet främst som något 

positivt då de vågar uttrycka sig och sina åsikter än hur känsliga eller kontroversiella dessa är. 

De uttrycker också att diskussionen blir mer saklig och att fokus flyttas från ideologi till fakta. 

”Mer öppen diskussion, mindre bråk om ideologi”          

”…Jag tror också att diskussionerna blir mer rationella och mindre emotionella för att man lättare kan skratta 

ut någon”                                        

” Fler vågar uttrycka det de egentligen tycker, alltså får man fler synvinklar och möjligheter att se på vissa 

saker”                                                                 

” Skillnad mellan bra och dåliga åsikter är mer nyanserad under pseudonymitet”  

Trots att de flesta svaren rörande det som i denna uppsats är kodat som öppenhet är positiv 

så finns det ett svar som på ett tydligt sätt beskriver problematiken med öppenhet och varför 

det inte kan ses som något enbart positivt.  

”För och nackdelarna är uppenbara. Man får mer uppriktiga och mindre försiktiga svar av en anonym person 

och en mer livad debatt. Nackdelarna är att man får mer uppriktiga och mindre försiktiga svar”. 

Detta svar beskriver både problemet med att se öppenhet som något strikt positivt men 

underförstått så påvisar det även problematiken med den kod indelning denna uppsats bygger 

på då nackdelarna av öppenhet kan bli t.ex. aggressivitet genom ett hårdare diskussionsklimat 

och polariserande genom att mer extrema åsikter får utrymme. Resultatet av en mer öppen 
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diskussion är densamma men hur detta resultat tolkas för ett avgörande för huruvida det ses 

som negativt eller positivt.  

En subkategori eller subkod som i tabellerna kopplas till öppenhet har fått namnet inbjudande. 

Inbjudande syftar till att genom den öppenhet som skapats av psedonymitet vågar personer 

uttrycka sig. Vilket syftar både till att personer vågar uttrycka sina tankar de annars inte vågar 

uttrycka men också att de vågar uttrycka sig överlag. 

 

5.1.3 Konsekvensfrihet  

 

Koden konsekvensfrihet är vanligt förekommande och dyker upp som ett av svaren på de 

flesta frågorna i undersökning. Konsekvensfrihet syftar som det står skrivet tidigare i texten 

till den frihet från sociala konsekvenser som uttalanden eller åsikter får under anonymitet eller 

pseudonymitet. Likt öppenhet så beskrivs konsekvensfriheten främst som positiv av de som 

deltog i undersökningen.  

”Ingen risk för repressalier när jag ger uttryck för åsikter utanför korridoren”  

”…åsikter kan vädras som annars varit likställda med socialt självmord” 

Men på sina ställen finns det också svar som talar helt eller delvis emot denna positiva bild av 

konsekvensfrihet. 

”Ja, de misogyna och invandringsfixerade åsikter som representeras här skulle nog inte varit acceptabla i 

offentliga sammanhang, endast i mindre klickar av likatänkande”. 

Konsekvensfriheten måste också ses i sitt samband med de andra koderna som presenteras då 

denna frihet från konsekvenser är det som i stor del skapar de klimat där de andra koderna 

kan frodas. Det skulle gå att likna de flesta andra koderna som presenteras som ett symptom 

av konsekvensfriheten med undantag för avpersonifiering som också är en av de 

underliggande orsakerna till hur klimatet ser ut och de övriga koderna.   
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 5.1.4 Avpersonifierande 

 
Avpersonifiering syftar till att det under pseudonymitet eller anonymitet inte längre finns en 

tydlig identitet på avsändaren och vilket leder till att åsikten blir självständig och faktorer 

rörande sändarens identitet t.ex. ras eller kön inte längre synliga. Svar rörande denna kod var 

även de vanligt förekommande. Och likt tidigare koder var de främst positiva även om det 

fanns en något större andel svar rörande denna kod. Men när det kom till de positiva sidorna 

som lyftes så gällde dessa just den minskade påverkan som identiteten hade på 

argumentationen. 

”Mindre personliga svar. Har svårt att tro att någon kan komma ihåg en persons kommentarshistoria. Varje 

inlägg blir mer självbärande”.  

”Jag har inga fördomar om bakgrundsvariabler såsom kön/härkomst/socialekonomisk status så deras 

meddelande kanske inte påverkas utifrån vad jag redan vet om dem.” 

De negativa sidor som lyftes rörde främst den praktiska aspekten av att föra diskussioner där 

man inte kan skapa en helhetsbild av den man diskuterar med samt vagt formulerade svar om 

att nivån på diskussionen går ner. 

”Svårt att få en helhet i vad en person tycker. Varje inlägg eller i bästa fall inläggstråd måste bära sig själv.” 

 Gällande de senare svaren tar jag mig friheten att tolka de som att de antingen håller med det 

första argumentet rörande helhetsbilden eller syftar till hur det är svårt att avgöra om någon 

trollar eller trovärdigheten i ett påstående. Mer om trollning och trovärdighet i (5.1.6) 

 

5.1.5 Aggressivitet 
 

Aggressivitet är den första koden som beskrivs på ett mer negativt sätt av användarna. Koden 

aggressivitet så som den används i denna undersökning syftar också mer till negativa 

påverkningar på diskussionen än vad som möjligtvis kan tydas ur ordet aggressivitet. 

Aggressivitet syftar i denna undersökning till allt från ett tuffare debattklimat till 

personangrepp.  

”En del är bryska. Men många säger bara vad de egentligen tycker”. 

”tonläget blir hårdare”. 
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”…samt så förekommer det nog fler personangrepp, "fula ord" och liknande när man skriver under 

pseudonym” 

Dessa typer av aggressivitet förklaras och försvaras dock på sina ställen i svaren. Detta försvar 

bygger till största del på tanken om att den som ger sig in i leken får leken tåla, att det är 

frivilligt att besöka detta forum samt att de angreppen inte sker mot någons faktiska person. 

”Personangrepp helt klart. Men eftersom alla är anonyma så spelar det ju ingen roll. Att någon idiot skriver 

hemskheter om ens anonyma alter ego borde inte röra någon i ryggen”. 

”Att man lätt kan vara väldigt elak. Alla behöver lära sig från början att på internet har alla potentialen 

att vara skitstövlar”. 

 

5.1.6 Extremare/polariserande  

 
Extremare/polariserande är en sammanslagning av två olika ursprungliga koder i tabellerna. 

Denna sammanslagning gjordes för att förenkla möjligheten att se samband mellan 

modellerna. Extremare/polariserande syftar till svar som beskriver hur pseudonymiteten 

påverkar användare eller upplevs påverka användare att visa upp en polariserad eller extremare 

syn än vad som visas i samhället i stort. Denna kod beskrivs i svaren antingen i en negativ 

bemärkelse i fall där respondenten uppfattar denna polarisering som ett negativt inslag i 

diskussionerna. Men det beskrivs också som neutralt och då genom att respondenten beskriver 

polariseringen som en konsekvens av avpersonifiering eller öppenhet men inte lägger någon 

speciell vikt vid huruvida detta är negativt eller positivt.  

”Mer extrema, i synnerhet vad gäller rasism och sexism. Det är även något många öppet beklagar sig över, att 

deras åsikter inte är välkomna bland familj och vänner”. 

”Extrem rasism postas oblygt. Tvivlar starkt på att särskilt många skulle yttra rashygieniska resonemang 

under eget namn. Det får i sin tur många konsekvenser för stämningen på forumet, inte minst gör det nog att 

många skräms bort, vilket ju leder till att rasismen blir ännu mer dominant i forumet, och så blir det en ond 

cirkel”. 

”En betydligt större polaritet, många är väldigt höger eller väldigt vänster, men skulle säga att det är ungefär 

lika av vänster- och höger- "extrema". Upplever inte det i vardagen men inte heller ofta jag diskuterar politik 

där heller”. 
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5.1.7 Troll/trovärdighet/provokation  
 

Troll/trovärdighet/provokation är en sammanslagning av de tre koder som utgör namnet. 

Anledningen till att de är sammanslagna är att alla dessa tre koder angränsar varandra antingen 

uttalat eller underförstått. Den största anledningen till att dessa tre koder var svåra att hålla 

separata är att det inte går att utläsa vilken definition av troll som respondenterna beskriver i 

de svar som angivits. Men svar har angivits för att det både finns problem med trovärdigheten 

hos vissa poster och användare. Men också att det upplevs som att vissa användare bara 

uttrycker sig i provokativt syfte. Eftersom båda dessa beskrivningar kan syfta till nättroll i 

enlighet med hur begreppet presenterats i denna uppsats så har jag valt att göra denna 

indelning. Denna kod syftar då alltså till personer som medvetet sprider felaktig information 

eller försöker provocera fram reaktioner hos de andra användarna genom överdrivna eller 

fabricerade åsikter. Det vill säga personer som trollar eller i alla fall upplevs trolla av andra 

användare. Indelningen har gjorts efter den breda definition av troll och trolling som 

presenterades i (2.4). 

”Vissa åsikter som uttrycks känns ibland som provokationer snarare än en ärlig åsikt som annars hade 

uttryckts”. 

”Man vet att vissa trollar (=inte står för den åsikt de ger uttryck för)”. 

”… samt att man inte vet om personen är trovärdig, om den använder flera konton för att förstärka sitt 
budskap osv”. 

  

5.1.8 Upplevd överrepresentation på forumet 
 

Den sista frågan i enkätundersökningen faller något utanför de tidigare angivna koderna då 

denna fråga gäller huruvida användarna upplever att det finns grupper som är 

överrepresenterade på forumet. De två största grupperna av svar hamnar i denna fråga under 

koderna polariserande/extremare och högerextrem/invandringskritisk. Dessa två koder 

uppger en tydlig majoritet av svaren kring den upplevda överrepresentationen av vissa 

grupper. När de kommer till högerextrem/invandringskritisk så återkommer dock svar som 

förklarar detta genom att de inte nödvändigtvis är överrepresenterade utan att de på forumet 

får en röst tillskillnad från i resterande samhället.   

”Högerextrema, utan minsta tvivel. Rasister i ordets allra mest grundläggande bemärkelse.” 
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”SD dominerar, men svårt att veta om det är p.g.a. överlapp mellan demografierna eller om det bara är så att 

pseudonymiteten och den svenska konflikträdslan leder till en sån stor skillnad”. 

”Min bild av vilka grupper som borde finnas är skev eftersom personers åsikter ute i "riktiga livet" lider av 

samma självcensur som icke-anonyma diskussionsforum på internet. I och med det är det svårt att säga om 

den fördelning man ser på detta forum är skev eller om det är den som representerar den faktiska fördelningen 

i samhället. Min känsla är dock att det är fler höger-orienterade män som hänger mest på forumet”. 

Men det dyker också upp ett svar som poängterar att högerextremister medvetet etablerat en 

närvara i forumet. 

”Definitivt. Extremhögern har medvetet kampanjer för att etablera en närvaro här, vilket gör att flera som 

jag känner har "gett upp" om forumet. Det orkar helt enkelt inte argumentera emot allt hat och fixeringen vid 

invandring som "det stora onda" i samhället”. 

Så med dessa svar finns två olika förklaringar till den upplevda överrepresentationen av 

högerextremister. Nämligen att det antingen finns en överrepresentation eller så är det en 

korrekt representation men det är bara i under pseudonym som dessa personer vågar uttrycka 

sig och därmed är representationen på detta forum mer representativt än vid diskussioner utan 

pseudonym. Det är inte möjligt att lyfta en förklaring över den andra men det kanske ligger 

sanning i båda dessa förklaringar. Men den onda cirkel som beskrivs i den andra förklaringen 

är både fascinerade och skrämmande. Här lyfts också problemet med absolut frispråkighet i 

likande sätt som direkt demokrati ofta beskrivs. Nämligen att extremister kampanjar för att ta 

ordet och att detta sakta men säkert gör att andra skräms bort eller tröttnar på att de ständigt 

sätter agendan. 

När det kommer till den upplevda polariseringen så beskrivs denna som att användare drar sig 

mot ändarna på det politiska spektrumet och att det finns en klar underrepresentation av de 

som placerar sig själva mer åt mitten. 

”Extremister från båda sidorna av det politiska spektrat” 

”En betydligt större polaritet, många är väldigt höger eller väldigt vänster, men skulle säga att det är ungefär 

lika av vänster- och höger- "extrema". Upplever inte det i vardagen men inte heller ofta jag diskuterar politik 

där heller”. 

De övriga grupper som nämns i denna fråga är inte lika tydligt representerade i svaren med 

vänsterextrema/vänster politiska på enbart 10 procent av svaren samt svar som lyfte att yngre 

män var överrepresenterade på 20 procent. 
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5.2 Resultat argumentationsanalys 

Denna argumentationsanalys bygger på en post (bilaga 2) där det diskuteras en artikel i 

expressen vid namn ”fem utvisas efter gruppvåldtäkt” Hellberg & Asplind, (2017) där fem 

ungdomar hotade, slog och våldtog en annan minderårig pojke. Artikeln är skriven efter de att 

hovrätten dömt den 5 ungdomarna till utvisning trots de säkerhetsrisker som finns i deras 

hemland. Jag kommer inte presentera hela diskussionen utan bara den första delen av 

diskussionen som består av 19 kommentarer. Anledning är att jag behöver begränsa mängden 

kommentarer jag analyserar för att inte området ska bli allt för stort. De värden som följer 

efter kommentarerna är resultatet av upp respektive nedröstningen av kommentarer från 

andra användare som inte nödvändigtvis måste delta i diskussionen. Dessutom så döljer 

Reddits egna kommentarsfält fortsättningen av den diskussion som pågår mellan Ptybdgamer 

och Mrsingha genom att användare måste klicka vidare för att följa diskussionen. Detta sker 

då diskussionen bara sker mellan två individer och inte genererar ett stort intresse bland de 

som röstar. 

I denna presentation av resultaten från argumentationsanalysen kommer inte fokus ligga på 

att redogöra för hur argumentationskedjorna ser ut i den pro et contra modell som används. 

Utan denna modell har fungerat som ett stöd för att kunna analysera texten på ett mer 

kvalitativt sätt. Med hjälp av pro et contra metoden har argumentationens delar förtydligats 

vilket underlättar för en mer hermeneutisk undersökning kring vad som argumenterats och 

vad som går att tolka från både språkbruk och innehåll. Hur modellen har använts går att 

granska i bilaga 4. 

Innan presentationen av analysen måste jag skriva kort om röstningen som skedde på 

kommentarerna i posten. Att göra denna granskning var inget jag avsåg att fokusera på men 

när jag antecknade alla kommentarer samt de värde de fått av andra på forumet genom 

röstningsfunktionen så insåg jag värdet i att presentera detta. Det återfanns nämligen en tydlig 

trend av att invandringskritiska kommentarer genom röstningsfunktionen genomgripande 

hade högre poäng än kommentarer som besvarade denna kritik. Vilket påvisar att ett flertal av 

de personer som valde att delta antingen i diskussionen eller enbart i röstningen som visade 

sympatier för de mer invandringskritiska kommentarerna. Att denna trend återfanns behöver 

inte nödvändigtvis påverka resultaten i undersökningen men den var tydlig nog att jag väljer 

att presentera den. 
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Under analysen av denna diskussion eller argumentation så återfinns det två tydliga teser. 

 Tes 1, är att beslutet om utvisning är korrekt och denna tes stärks av att detta skulle minska 

otryggheten för resten av samhället. I argumentet återfinns även två mindre tydliga pro 

argument som består i att lägre krav för utvisning skulle leda till ett större stöd för skötsamma 

invandrare samt att dessa lägre krav skulle minska överrepresentationen av invandrare i 

brottsstatistiken. Här återfinns då en premiss att invandrare är överrepresenterade i 

brottsstatistiken, att lägre utvisningskrav skulle vara gynnsamt rent ekonomiskt samt hur 

denna vinst skulle fördelas. I själva språkbruket återfinns även en del mindre smakfulla 

undertoner i form av beskrivningen av skötsamma och vettiga invandrare. Vilket enbart skulle 

kunna vara resultatet av mindre väl valda ord men det finns tydliga invandringskritiska eller 

rasistiska undertoner.  

Tes 2, blev fokus för den största delen av argumentationen och var att förövarna inte kommit 

till Sverige för att de fruktade för sina liv utan för att få bidrag som de kunde skicka tillbaka 

till sina familjer. I samma kommentar så lades även fram ett påstående som var att de bara ser 

våldtäkten som en bonus. Premissen för detta påstående blir att förövarna inte ser våldtäkt 

som något moraliskt felaktigt.  

Vilket följdes av en kort diskussion som främst handlade om att personen som framfört den 

andra tesen beskrivit våldtäktsoffret som en svensk tjej när det i själva verket var en pojke från 

Afghanistan. Men premissen om att de inte anser handlingen som moraliskt felaktig tas aldrig 

upp i denna diskussion. Språkbruket i kommentaren som innehåller den första tesen hade 

vissa rasistiska undertoner som möjligen kunde vara mindre väl valda ord så finns det i denna 

kommentar ingen anledning att spekulerar rörande de rasistiska eller invandringsfientliga 

inslagen i denna kommentar då de tydligt talar för sig själva. 

Det lyfts sedan kritik mot denna andra tes i form av att en användare frågar efter källor rörande 

det som presenterades men denna kommentar verkar bli förbisedd då inget följer detta 

ifrågasättande av källor som stöder tes nummer två. 

Den första riktiga debatten följer en kommentar som läggs som ett cotra argument till den 

andra tesen. Detta argument är: ”Ah en klassiker, myten om ekonomiska invandrare som kommer hit 

för bidrag” Denna kommentar tänder diskussionen igenom och får en mängd olika svar. Där 

ett svar bland annat lyfter att förövarna uppgivit felaktiga skäl för asyl men detta stärks inte på 

något sätt, det framkommer också att det finns en underförstådd tanke om att alla anledningar 
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utom direkt livshotande situationer och krig inte bör ses som legitima skäl till asyl eller 

migration. Detta är inte explicit utskrivet men jag uppfattar det som en dold premiss. 

Slutstadiet på argumentationen är en ”debatt” mellan användaren som skrev kommentaren 

rörande myten av ekonomiska invandrare och en annan användare som inte tidigare deltagit i 

diskussionen. I denna ”debatt” så anklagar de främst varandra för att de inte kan presentera 

källor för sina argument, detta leder då bara till att användaren som påstår att ekonomiska 

invandrare är ett faktiskt problem anger sin källa ”allmänt kända uppgifter”. 

Gemensamt för de två teser samt de premisser som framkom i undersökningen är en 

invandringskritisk och främlingsfientlig underton som i denna post är både större och tydligare 

än vad jag upplever att de är i samhället i stort. Det går att poängtera att åsikterna som 

presenteras är i sig mer polariserande i sin extremitet än vad jag upplever i liknande 

diskussioner utanför forumet samt att det presenteras två motsägande och polariserande 

synvinklar utan några kommentarer från synvinklar mer åt mitten. Vilket leder till att det går 

att urskilja tydliga spår av polarisering i posten.  

När det kommer till röstningsfördelningen i posten så har de två första kommentarerna som 

också lägger fram de två teserna som undersöks i denna uppsats klart flest röster men även 

bland dessa röster finns en tydlig indelning då den första tesen har mer än fem gånger så 

många poäng som den andra. I den diskussion som uppstår rörande myten om ekonomiska 

invandrare så finns en tydlig skillnad i röstningen där personen som lade fram detta argument 

och försvara det ständigt har färre röster än de kommentarer som går emot hens argument. 

Så trots att denna analys lyfter relativt få kommentarer så går det genom röstningsfunktionen 

att få en inblick i hur de som iakttagit denna diskussion tar ställningstagande för och emot de 

olika kommentarerna genom röstningssystemet. I denna iakttagelse upptäcks det att de två 

teserna har ett stort stöd bland de som deltar i diskussionen (aktivt eller passivt) samt att dessa 

individer ser ekonomisk invandring som ett faktum och problem. Det går också att se att de 

finns ett systematiskt nedröstande av en sida av argumentet och uppröstande av det andra.      
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6. Analysdiskussion 

Ett av de svar som jag fick under enkätundersökningen har fastnat hos mig och jag upplever 

att det på ett tydligt sätt beskriver hur pseudonymitet och anonymitet påverkar diskussioner 

inte bara om politik men rent allmänt. Detta svar visar även på svårigheterna i att sammanfatta 

exakt hur vi påverkas av pseudonymitet och anonymitet då verkligheten inte ser ut som den 

svartvita bild som presenteras både av förespråkare och motståndare av diskussioner skrivna 

under anonymitet eller pseudonym på nätet.  

”På gott och ont så illustrerar forumet på ett tragikomiskt vis hur dåligt fullkomlig frispråkighet fungerar. 

Folk uttrycker sig givetvis mer fritt när det inte finns några konkreta represalier att vänta pga anonymiteten, 

men i många fall blir det mer tala först, tänka sen (eller inte alls)”. 

Det handlar verkligen om ett tragikomiskt klimat där personer har en möjlighet att uttrycka 

sig fritt och skapa en öppen diskussion men nackdelarna kommer från samma möjlighet att 

uttrycka sig fritt. Så den öppenhet som ständigt lovsjöngs i svaren på enkäten är densamma 

som beskrivs i som ett problem när det kommer till aggressivitet. En öppen diskussion fri från 

konsekvenser blir också lätt en diskussion som av andra uppfattas som otrevlig och 

ogästvänlig. Det uttrycks glädje över att äntligen få använda de åsikter som inte passar in i 

övriga samhället medan andra poängterar att dessa åsikter inte är accepterade av en anledning 

och ser ett hot i hur fritt de uttrycks. Det finns tankar om att det är ett fritt utbyte av åsikter 

utan ideologier som hinder samtidigt som andra beskriver hur vissa ideologiska grupper 

kampanjar för sin närvaro och skrämmer bort de som inte delar deras åsikter. 

Pseudonymiteten är alltså mer av en gråzon, att den påverkar diskussionen är uppenbart men 

hur denna påverkan ser ut varierar mellan både poster och användare.  

När det kommer till de två undersökningarna jag genomfört så finns det några saker som 

avviker mellan enkätstudien av användarnas upplevda bild av forumet och 

argumentationsanalysen av en faktisk post.  

Det första av dessa avvikelser är att det som beskrivs som en bättre diskussion och en mer 

ärlig argumentation i den post jag analyserade främst verkade handla om diskussioner rörande 

små felaktigheter i en persons uttalande och saknade något vidare djup. Det har också kommit 

fram att högerextrema/invandringsfientliga personer är överrepresenterade i forumet och de 

märks tydligt av i denna post men den breddade åsiktskorridor som beskrivs i 

enkätundersökningen verkar i detta fall vara ganska smal om än till höger om den som finns i 

dagliga diskussioner i samhället. Det som jag upplever saknas är kritik eller uppmärksammande 
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av de premisser som uppkommer i diskussionen. Detta leder till att diskussionen blir logiskt 

bristfällig, men denna logiska bristfällighet verkar inte uppmärksammas av deltagarna i 

diskussionen. På grund av att dessa premisser existerar, inte blir motsagda och att de som 

iakttar diskussionen röstar som de gör så tycker jag att det går att påvisa att det i alla fall i 

denna tråd finns en form av systematisk vardagsrasism (Antitirasisitiskaakademien, 2015). Jag 

kan inte påvisa huruvida denna vardagsrasism är representativ för forumet i stort men i det 

slumpmässiga stickprov jag gjort gick denna vardagsrasism att påvisa tydligt.  

När det kommer till gruppolarisering så är det svårt att påvisa att det sker och i så fall i vilken 

uträckning då det är omöjligt att se alla användares ursprungsattityd och hur denna förändrats 

på grund av deras interaktioner i gruppen samt pseudonymitetens påverkan. Men med hjälp 

av enkätstudien så kan jag påvisa att bland de som deltog finns det i alla fall en upplevd 

polarisering. I form av att användarna upplever att åsikter som uttrycks blir mer extrema under 

pseudonymitet. Även argumentationsanalysen tyder på en viss polarisering i hur främst de 

som fastställer teserna och de som stödjer dessa uttalar sig. Samt att det bara presenteras två 

polariserande argument och det finns en total avsaknad av argument som faller mellan dessa. 

Så jag kan inte påvisa i vilken grad det finns en gruppolariserings effekt på forumet men det 

finns tydliga polariserande tendenser från de data jag samlat in.  
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7. Avslutande diskussion 

Diskussionen av politik på nätet blir i allra högsta grad påverkad av pseudonymiteten men 

denna påverkan får en mängd olika konsekvenser som användarna värderar olika. Det går inte 

att säga om den påverkan som sker är positiv eller negativ då den rör sig mer i en gråskala och 

det är upp till de som väljer att delta i diskussionen hur detta upplevs. Det som går att säga är 

att det finns en öppenhet i diskussionen som härstammar från pseudonymiteten och 

konsekvensfriheten. Denna öppenhet gör det möjligt att få en bredare diskussion men öppnar 

också för oönskat beteende och åsikter som alla inte är bekväma vid. Trots alla de problem 

som medföljer och hur tragikomisk denna fullkomliga frispråkighet och öppenhet är, så är 

min personliga övertygelse efter denna undersökning att denna typ av diskussion bör ha en 

plats i dagens samhälle. Med detta menar jag inte att majoriteten av alla diskussioner bör äga 

rum under dessa omständigheter utan att denna form av diskussion bör finnas utöver de mer 

personliga diskussionerna i samhället. Denna fullkomliga frispråkighet bör vara ett frivilligt 

komplement där de som är villiga att utsätta sig för riskerna kan delta i en diskussion fri från 

konsekvenser och sociala normer. Det måste få finnas en plats där alla tankar och idéer kan 

bli presenterade och diskuterade. Det finns dock tydliga risker med att denna öppna diskussion 

kan normalisera skadliga beteenden även för användare som inte är aktiva i diskussionerna på 

forumet. Det fanns också en oro hos vissa användare att olika grupperingar kan ta över denna 

typ av öppna forum och skapa något som inger en illusion av ett öppet forum men i 

självaverket bara presenterar en sida av diskussionen.  

Det finns tydliga faror men också klara fördelar i hur pseudonymiteten påverkar diskussionen 

rörande svensk politik. Men för att låta alla tala ut i en demokrati är detta faror som är 

nödvändiga. Det handlar i slutänden faktiskt om den demokratiska rätten att få tala även om 

det som kan vara odemokratiskt.   
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8. Metoddiskussion 

Metoderna som använts i denna uppsats hur varit väl fungerande i syfte att både samla in och 

bearbeta data.  

Vid insamlandet av data för den kvantitativa innehållsanalysen delades en enkät på forumet 

som användarna själva fick välja om de ville delta i. Mängden data som samlades in genom 

denna metod var relativt låg men detta var det enda sättet att få användarna att delta i studien. 

Då det inte går att få tillgång till användarnas kontaktuppgifter på forumet. Trots att mängden 

data blev något låg tycker jag att den data som samlades in var av hög kvalitet. Bearbetningen 

av dessa enkäter skedde genom att bryta ner svaren genom en kvantitativ innehållsanalys. 

Genom denna metod så gick det att fånga upp teman och koder i svaren på enkäten som 

sedan kunde analyseras. 

Vid argumentationsanalysen så gjordes ett slumpvist urval för att skapa ett slumpvist stickprov 

av diskussionerna på forumet. Bearbetningen av datan från detta stickprov skedde genom att 

först strukturerar upp argumentationen genom en pro et contra modell. Denna metod är 

främst menad att användas för analys av mer strukturerade argumentationer och 

argumentationskedjor. Den argumentation som jag i denna uppsats undersöker är inte speciellt 

strukturerad och spelar inte riktigt med samma regler som en mer klassisk argumentation. 

Användandet av en kraftigt strukturerad metod för att undersöka en icke strukturerade 

argumentation kan ses som motsägelsefullt men det fungerade som ett verktyg för att få en 

struktur som sedan kunde analyseras. Hade en mer löst strukturerad metod använts hade detta 

kunnat medföra svårigheter i att få fram de centrala tankarna i den ostrukturerade 

argumentation som undersöktes.  

 

 

 

 

 

 



40 
 

9. Framtida forskning 

Det finns ett stort behov av framtida forskning rörande detta ämne och hur de grupper och 

identiteter som skapas under anonymitet eller pseudonymitet agerar och framförallt varför 

de agerar som de gör. Det finns också ett stort utrymme för forskning rörande hur 

diskussionen av politik förändras beroende på kontext. Samt hur vi som individer blir 

påverkade av hur diskussioner rörande politik i och med internet ständigt är närvarande och 

inte bara från journalister och politiker utan också från allmänheten. Det är ett spännande 

ämne och utrymmet för forskning är stort men som jag påvisade i denna uppsats är det svårt 

att fånga mer än vad enstaka individer eller mindre grupper upplever och att få konkreta och 

tydliga svar på hur vi agerar på internet då populationen är så pass stor som den är. Det är 

också problematiskt att påvisa beteendeförändringar utanför laboratorier studier då det inte 

går att precisera individen eller gruppens ursprungsattityd. Trots dessa hinder så finns det 

tillräckligt att vinna på att få en djupare förståelse i kopplingen mellan anonymitet och 

beteendeförändring samt grupper på internet och samhället i stort för att fortsätta forska om 

dessa frågor.   
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Bilaga 1 

Undersökning r/svenskpolitik 
Jag är en student på Jönköping University som genomför en undersökning kring pseudonymitet* 
på nätet och hur detta påverkar diskussionen om svensk politik. Denna undersökning ska ligga till 
grund för min C-uppsats i ämnet. All data jag samlar in är konfidentiell och kommer bara att 
användas i forskningssyfte. 

* pseudonymitet eller pseudoanonymitet är när man döljer sin identitets men väljer att använda 
sig av någon annan form av identifierande egenskap så som ett påhittat användarnamn.  

1. Ålder 
 <18 

 18 - 25 

 25 - 35 

 35> 

2. Kön 
 Man 

 Kvinna 

 Annat 

3. Hur ofta besöker du r/svenskpolitik. 

 Mindre än en gång i månanden 

 14 gånger i månaden 

 14 gånger i veckan 

 mer än 4 gånger i veckan 

 Minst en gång om dagen 

4. Hur ofta deltar du i diskussionerna på r/svenskpolitik  

 Mindre än en gång i månanden 

 14 gånger i månaden 

 14 gånger i veckan 

 mer än 4 gånger i veckan 

 Minst en gång om dagen 

5. Upplever du att dina inlägg i diskussionen skiljer sig från vad du hade sagt om diskussion 
ägt rum i ett annat forum t.ex. i verkliga livet eller på en sida utan pseudonymitet?  



45 
 

 Ja 

 Nej 

Om ja på fråga 5 hur upplever du att inläggen förändras? 

 

6. Upplever du att andras inlägg i diskussionen skiljer sig från vad de hade sagt om diskussion 
ägt rum i ett annat forum t.ex. i verkliga livet eller på en sida utan pseudonymitet?  

 Ja 

 Nej 

Om ja på fråga 6 hur upplever du att inläggen förändras? 

 

7. Upplever du att det finns tendenser i diskussionerna som inte hade ägt rum i andra forum 
ex. i verkliga livet eller på en sida utan pseudonymitet 

 

8. Hur upplever du att din uppfattning av andra medlemar påverkas av pseudonymiteten på 
forumet? 

 

1. 9. Vilka för respektive nackdelar ser du med att forumet använder sig av pseudonymitet? 

 
2. 10. Upplever du att någon eller några grupper är under respektive överrepresenterade på 

forumet, i så fall vilken eller vilka? 
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Om du är intresserad att följa upp denna enkät med en intervju av 
något slag ex. chatt eller VoIP hör av dig till 
Surveysvepol@gmail.com 
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Bilaga 2 

Herrapa) Spännande hur dessa personer resonerar, de fruktar för sina liv men inte så mycket att de kan hålla 

sig från att våldta andra. Helt rätt att de utvisas, bättre att de fruktar för sina liv än att de i Sverige ska behöva 

frukta för sin säkerhet. 

Vi borde ha lägre krav för utvisning så att stödet går till skötsamma och vettiga invandrare, då kanske 

överrepresentationen inom brott börjar sjunka också. +95 

 

Salzazar) De kom inte till Sverige för de fruktade för sina liv i hemlandet. De kom hit för bidrag som de 

skickar hem. Att våldta svenska tjejer är bara en bonus +17 

 

Silverscrub) Jag trodde invandrare var överrepresenterade både som förövare och brottsoffer? +9 

 

Blodig) Nu var det ju en pojke som våldtogs... +3 

 

Divilcraft) |De kom inte till Sverige för de fruktade för sina liv i hemlandet  

Källa? 

|De kom hit för bidrag som de skickar hem. 

Källa? 

|Att våldta svenska tjejer är bara en bonus 

Det var en pojke dom våldtog. Han var också från Afghanistan. +2 

 

 

Ptybdgamer) Ah en klassiker, myten om ekonomiska invandrare som kommer hit för bidrag. -4 

 

SHITstain) Är det inte så att man inte kan bli utvisad till ett land drabbat av krig? Blir de utvisade är det inte 

krig i landet, och de flyr därför inte för deras liv. De söker endast efter ekonomisktstöd. +4 

 

Ptybdgamer) Invandring sker inte endast p.g.a. krig. Notera att invandring p.g.a. svåra ekonomiska 

situationer i hemlandet är helt ok. Men vad främlingsfientliga gärna tar upp är att folk kommer hit för att 

exklusivt leva på bidrag och välfärd utan att ge tillbaka, vilket helt enkelt inte stämmer. Folk som kommer hit 

av ekonomiska skäl har det väldigt svårt att leva i hemlandet och söker sig till länder med fler möjligheter. -1 
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Salzazar) Hmm konstigt att det bara kommer unga män i 20års åldern s.k "flyktingbarn". Varför kommer det 

inga kvinnor? Där fick du veckans kluring +8 

 

Ptybdgamer) Familjer kanske skickar sina söner hit för att sedan göra det lättare för hela familjen att 

invandra. +1 

 

ImmaSuckYoDick) "Notera att invandring p.g.a. svåra ekonomiska situationer i hemlandet är helt ok." Nej 

det är inte en anledning att söka asyl som flykting och ge resonemanget "fruktar för sitt liv". +9 

 

Ptybdgamer) Ja visst, om man kommer hit p.g.a. svåra ekonomiska situationer i hemlandet så ska man ange 

det som anledning när man migrerar. +1 

 

Mrsingha) Hur kan det vara en myt om det stämmer? +5 

 

Ptybdgamer) Det är en myt för att det inte stämmer. -2 

 

Mrsingha) Källa på det tack +3 

 

Ptybdgamer) Det är snarare du som ska källhänvisa då du påstår att invandrare kommer hit för att ta emot 

bidrag och skicka ned till hemlandet. -1 

 

Mrsingha) Det är rätt allmänt känt att det är så, sitter på mobil men visst kan jag leta på det om du gör 

detsamma +3 

 

Ptybdgamer) oj oj oj, visste inte att det var "allmänt känt". Så kan jag hitta rapportet om detta hos 

Migrationsverket eller var kan jag hitta dessa allmänt kända uppgifter? 0 

Mrsingha) Vart kan jag hitta allmänt kända källor på att de inte är det? +1 
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Bilaga 3 

 

Åldersfördelning 

<18        3.1% 

18-25      25% 

25-35      59.4% 

35>        12.5% 

 

Könsfördelning  

Man        90.6% 

Kvinna    9.4% 

Annat      0% 

 

Hur ofta besöker du r/svenskpolitik? 

Mindre än en gång i månanden  9.4 

1 -  4 gånger i månaden   12.5 

1 - 4 gånger i veckan    25 

mer än 4 gånger i veckan   18.8 

Minst en gång om dagen   34.4 

 

Hur ofta deltar du i diskussionerna på r/svenskpolitik 

Mindre än en gång i månanden   37.5 

1 - 4 gånger i månaden     15.6 

1 - 4 gånger i veckan     18.8    

mer än 4 gånger i veckan            18.8 

Minst en gång om dagen    9.4 

5a.Upplever du att dina inlägg i diskussionen skiljer sig från vad du hade sagt om 
diskussion ägt rum i ett annat forum t.ex. i verkliga livet eller på en sida utan 
pseudonymitet? 

Ja 56.3 

Nej 43.8 
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5b.Hur upplever du att dina inlägg i diskussionen skiljer sig från vad du hade sagt 
om diskussion ägt rum i ett annat forum t.ex. i verkliga livet eller på en sida utan 
pseudonymitet? 

meningshet Kondenserad 
meningshet 

Kod Kategori 

Mer benägen att vara icke PK än bland 
t.ex. kollegor  

Mer benägen att skriva om tabubelagda 
åsikter då man  

slipper risken att stämplas för dessa 
åsikter.  

Ingen risk för repressalier för åsikter 
utanför korridoren  

…ingen risk att åsikternas konsekvenser 
i det sociala livet… 

Behöver inte vara lika försiktig för att 
uppröra sin omgivning  

…kan vädra åsikter utan att risker 
socialt förtryck  

slipper konsekvenser för opopulära 
åsikter…  

Slipper sociala 
konsekvenser för 
sina åsikter 

  

Minskade 
konsekvenser för 
åsikter 

Gynnar åsiktsfrihet 

 

 

Konsekvensfrihet  

Ärligare  

Mer ärligt  

Mer ärligt 

Mer ärlig debatt 

Jag kan uttrycka mig mer öppet och 
ärligt 

Uttrycka sig fritt utan hjärntvättade 
ickeargument som motfrågor  

Mindre försiktig i mina 
formuleringar  

Utrymme för mer kontroversiella 
åsikter  

Friare debattklimat  

Mer öppen diskussion, mindre bråk om 
ideologi  

Går att uttrycka sig 
mer öppet och 
ärligt 

Det finns utrymme 
för mer 
kontroversiella 
åsikter ett minskat 
behov av 
försiktighet 

Friare debattklimat 

 

Ärligare och 
öppnare med 
pseudonymitet 

Mindre/inget behov 
av självcensur  

Breddat utrymme i 
debatten 

 

 

Öppenhet 

Det blir en skillnad mellan person 
och argument där argumentet får stå 
för sig själv.  

Man kan utforska nya tankar utan att 
behöva stå för dessa  

Separation mellan 
person och åsikt 

 Utforska nya 
tankar  

Argumenten blir 
självständiga 

Utforskande av nya 
tankar  

 

Positivt/avpersonifierande  

 

Jag uttrycker mig  

 

Uttrycker sig  

 

Utrymme för 
personer som inte 
brukar uttrycka 
sig   

 

Inbjudande 
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Ytterligare ett svar var: Mer diplomatiska. Men det är otydligt på vilket sätt den svarat menat att man är mer 
diplomatisk med eller utan anonymitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extremare och radikalare 

 

Extremare  

 

Polariserande 

 

 

Extremare/polariserade 

 

kommentarer på internet väger inte 
lika tungt som de gör IRL.  

 

Skillnad på värde i 
kommentarer 
online och IRL 

 

Minskat värde i 
kommentarerna  

 

Värdeskillnad  

hårdare ton  

en risk för personangrepp 

Hårdare ton 

Personangrepp 

Hårdare klimat Aggressivitet 
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6a.Upplever du att andras inlägg i diskussionen skiljer sig från vad de hade sagt om 
diskussion ägt rum i ett annat forum t.ex. i verkliga livet eller på en sida utan 
pseudonymitet? 

 

Ja 84.4% 

Nej 15.6% 

 

 

6b.Hur upplever du att andras inlägg i diskussionen skiljer sig från vad de hade sagt 
om diskussion ägt rum i ett annat forum t.ex. i verkliga livet eller på en sida utan 
pseudonymitet? 

meningshet Kondenserad 
meningshet 

Kod Kategori 

  Mer öppenhet  

Mer uppriktiga svar i likhet med de 
man får från personer i nära relation 

..säger vad de egentligen tycker 

Större frispråkighet i känsliga ämnen  

Ärligare 

Mer ärliga 

Större ärlighet 

Mer öppenhet 

Större öppenhet 

Större frihet 

Större spridning 

 

Öppnare och ärligare 
åsikter 

 

Öppnare och 
ärligare  

 

Öppenhet 

 

 Hårdare ton  

Tendenser till oprovocerad 
aggressivitet   

Vanligare med personangrepp  

Bryskhet  

...mer personangrepp  

Mer aggressiv ton 

Hårdare ton  

Mindre konflikträdda  

 

 

Hårdare ton 

Vanligare med 
personangrepp 

Aggressiva 
argumentationer 

 

Aggressivitet och 
hårdare klimat 

 

 

Aggressivitet 
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 Mer extrema åsikter mindre 
diplomatiska  

Mer extrema åsikter  

Mer extrema och saker som inte 
skulle sagts i ett offentligt 
sammanhang blir oemotsagda. 

Fler oseriösa extremer 

 

 

Mer extrema åsikter  

  

En ökad extremitet  

 

Extremare/polariserade 

 

Vissa åsikter känns mer som 
provokationen än personliga åsikter 

 

 

 

Åsikter skrivna som 
provokation 

 

 

Enbart provokativa 
argument 

 

Provokation/troll 

 

 

…faktaresistansen är hög då personer 
bara använder källor som stödjer den 
egna argumentationen  

 

 

 

Faktaresistens och 
källkritik 

 

 

Källkritik  

 

Källkritik 
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7.Upplever du att det finns tendenser i diskussionerna som inte hade ägt rum i andra 
forum ex. i verkliga livet eller på en sida utan pseudonymitet 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar som 
hamnar 

utanför matrisen: Innehållet på svepol kan röstas ned tillskillnad från verkliga livet.  Mer 
fakta/statistik. Finns liknande diskussioner som är icke anonyma. Skillnad till det verkliga livet men 
inte sidor utan anonymitet 

meningshet Kondenserad 
meningshet 

Kod Kategori 

  Hårdare ton  

Personangrepp men det blir ett 
angrepp på ditt anonyma alter ego  

 

Hårdare ton 

Personangrepp 

Hårdare klimat  Aggressivitet  

 

 Individens faktiska åsikter kommer 
fram  

Inte samma skarpa gräns för vad som 
är politiskt inkorrekt  

Större åsiktskorridor 

Mer diskussion om invandring  

Frågor som inte annars diskuteras får 
utrymme  

Fler vågar säga vad de tycker  

Bättre diskurser  

Mer rationella diskussioner  

De misogyna och invandrarfixerade 
åsikterna här skulle inte vara acceptabla 
i det offentliga samhället  

Vågar öppet häva ur sig all sin skit, 
vänstern får göra de även på andra 
ställen  

 

Vågar uttrycka sina 
tankar 

Större bredd av åsikter 

Mer rationella 
diskussioner 

Bättre diskussioner 

Större bredd i åsikter 
leder till en bättre 
diskussion 

Öppenhet 

 

Inget våld, många diskussioner hade 
blivit de i verkliga livet (av de slaget 
som förekommer på forumet)  

Extrem rasism postas oblygt, tvivlar på 
att detta skett icke anonymt.  

Mindre risk för att den som postar 
blir attackerad  

Extremare åsikter i bristen på 
konsekvenser  

Slipper jakten på ryggdunkande  

De misogyna och invandrarfixerade 
åsikterna här skulle inte vara acceptabla 
i det offentliga samhället  

 Slipper sociala 
konsekvenser av 
sina åsikter 

Mindre spel för 
galleriet  

Åsikterna står fritt 
från sina sociala 
konsekvenser och 
normer 

Konsekvensfrihet 

 

Extremare åsikter i bristen på 
konsekvenser  

Tillspetsade och absurda 
påståenden  

Mer extrema och 
tillspetsade 
åsikter 

 

Åsikterna blir mer 
extrema under 
pseudonymiteten 

 

Extremare/polariserande   
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8. Hur upplever du att din uppfattning av andra medlemar 
påverkas av pseudonymiteten på forumet? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyra svarade att deras uppfattning inte förändras och två enbart att den förändras positivt 

 

 

meningshet Kondenserad 
meningshet 

Kod Kategori 

Fokus hamnar på det som skrivs 
istället för personen mer värde i 
argumentet  

Inläggen blir mer självbärande 
mindre personligt  

Argumenten står fritt från t.ex. 
ras, kön eller ålder  

…mer sakligt  

Mer fokus på argumentet än på 
personen  

Inläggen strå fritt från personen 
och den bakgrundsvariabler  

Mer avpersonifierande  

Alla är vita män mellan 20 och 30 
tills motsatsen är bevisad  

Argumenten står 
på egna ben 

Mer 
avpersonifierat  

Avsändarens 
identitet påverkar 
inte 
diskussionerna 

Avpersonifierandet 
leder till en mer 
saklig diskussion där 
argumenten är 
självbärande   

Positivt/avpersonifierande 

  

  Man vet att vissa trollar (inte 
står för den åsikt de ger uttryck 
för)  

Jag tar för givet att flera av 
inläggen tillhör nättroll  

Vissa personer trollar 

Räknar med att vissa 
inlägg tillhör nättroll  

Användarna vet att 
det förekommer 
troll vilket påverkar 
trovärdigheten i 
vissa poster 

Trovärdighet/provokation/troll 

 

 

…Befriande, mindre risk för 
konsekvenser  

Pseudonymiteten leder till att 
mer kontroversiella argument 
uttrycks  

 Minskad risk för 
konsekvenser  

Mer 
kontroversiella 
argument  

 Den minskade 
risken för 
konsekvenser leder 
till att fler 
kontroversiella 
åsikter uttrycks 

Konsekvensfrihet 

 

 

Hämmande, kan medför lägre 
nivå på debatten  

Negativt, blir en avsaknad av 
personliga kopplingar vilket 
leder till missförstånd  

Minskar empatin till andra 

Jag hyser ett hälsosamt förakt 
gentemot den genomsnittlige 
användaren  

Det medför en 
lägre nivå på 
debatten 

Avsaknad av 
personliga 
kopplingar och 
missförstånd  

Pseudonymiteten 
medför en lägre 
nivå på debatten 
och leder till en 
avsaknad 
personlig koppling 
mellan argument 
och person. 

 

Negativt/avpersonifierande 
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9. Vilka för respektive nackdelar ser du med att forumet 
använder sig av pseudonymitet? 

 

meningshet Kondenserad 
meningshet 

Kod Kategori 

 Jag finner det fördelaktigt 
då fler vågar yttra sig  

Fördelen är att folk får 
uttrycka sina åsikter som de 
annars håller tysta. 

Fler vågar uttrycka vad de 
egentligen tycker vilket leder 
till en bredare debatt  

Skillnaden mellan bra och 
dåliga åsikter blir mer 
nyanserad  

Vågar skriva det man tycker  

Folk vågar skriva som de 
tycker  

Mer öppna och intressanta 
diskussioner  

Bättre diskussioner  

Klarspråk  

Fördelarna är en mer 
uppriktig och oförsiktig 
diskussion  

Fler vågar yttra 
sig 

Folk vågar skriva 
vad det tycker 
och det finns ett 
större utrymme 
för åsikter  

Mer uppriktig 
och oförsiktig 
diskussion  

Fler vågar yttra sig 
och skriva vad de 
tycker då det finns 
ett större utrymme 
för åsikter än i övriga 
samhället. Detta 
leder till en mer 
uppriktig och 
oförsiktig diskussion. 

Öppenhet/inbjudande 

  

 …Kan leda till hårdare 
tonläge  

…lättare att vara elak  

…Nackdelarna är ett mer 
uppriktigt och oförsiktigt 
svar  

…Hårdare ton  

Nackdel att det blir en hårdare 
ton   

Man kan lätt vara elak, men 
det är något man måste lära 
sig tåla på internet  

Hårdare tonläge 

Lättare att vara elak 

Mer uppriktiga och 
oförsiktiga svar 

Hårdare klimat där 
det är lättare att vara 
elak än i verkliga 
livet. 

De mer uppriktiga 
och oförsiktiga 
svaren kan anses 
som negativt för 
vissa.  

Aggressivitet/negativ öppenhet 

 

 

…Svårt att avgöra 
trovärdigheten  

…nackdelen är att folk trollar  

…nackdelen är att folk kan 
trolla  

Nackdelen är att de blir 
oseriöst  

Hög riks för falsk 
information  

Svårt att avgöra 
trovärdigheten 

Andra användare 
kan troll 

Falsk 
information och 
argument utan 
källor 

 Då det finns troll 
kan det vara svårt att 
veta vad som är 
trovärdigt och inte. 
Detta förstärks även 
av att det 
förekommer falsk 
information och 
argument utan källor. 

Trovärdighet/troll/provokation 
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Bara 
fördelar, 

…Argument framförs utan 
backning för dessa  

Mer öppen diskussion utan 
risker på konsekvenser  

Fri diskussion, sånt man 
inte vågat diskutera på 
jobbet  

Fördel är att ordet är öppet 
och inga konsekvenser  

Äventyrar inte sin egen 
säkerhet för att någon känner 
sig kränkt  

Fördelen är frihet från 
repressalier och hot  

Man kan uttrycka sina 
lagliga åsikter utan sociala 
repressalier  

…Fördelen är mer öppna 
diskussioner utan risk för 
sociala konsekvenser  

...Fördelarna är att man 
slipper sociala 
konsekvenser från personer 
av annan politisk 
åskådning  

Fri diskussion vid 
avsaknad av 
konsekvenser 

Kan uttrycka 
åsikter som är 
lagliga men inte 
social 
accepterade   

Slipper sociala 
konsekvenser 
beroende på 
politisk 
åskådning  

Möjlighet att 
uttrycka lagliga 
åsikter utan sociala 
konsekvenser från 
samhället eller 
meningsmotståndare. 

 

Konsekvensfrihet 

 

Går inte att vifta bort 
någons argument baserat 
på hur den ser ut osv.  

Svårt att få en helhet i vad 
personer tycker då varje 
inlägg måste bära sig själv  

 

Argumenten blir 
självständiga från 
personen 

Svårt att uppfatta 
helhet i en 
persons 
uttalanden när 
argumenten är 
självständiga 

Argumenten blir 
självständiga vilket 
gör att sändares 
identitet inte 
påverkar hur de 
uppfattas. Men detta 
leder också till att det 
är svårt för 
mottagaren att se en 
helhet 

 

Avpersonifierande/negativt/positivt 

 

 

…De extrema tar över då 
de tystas i andra forum  

…Men vissa åsikter är 
socialt oaccepterade av en 
anledning 

 

Extrema åsikter 
tar över då de 
inte får höras i 
andra forum 

End del av dessa 
åsikter är inte 
accepterade av en 
anledning (de är 
t.ex. destruktiv) 

 

Extrema åsikter som 
helt eller delvis ses 
som icke accepterade 
av en god anledning 
frodas då de i vanliga 
fall tystas men här 
får göra sin röst hörd 

 

 Extremare/polariserande 
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nackdelarna försvinner i och med röstningssystemet …nackdelen debatten går lätt slagsida då avvikande åsikter 
röstas bort 

 

 

 

10. Upplever du att någon eller några grupper är under 
respektive överrepresenterade på forumet, i så fall vilken eller 
vilka? 
 

 

 

meningshet Kondenserad 
meningshet 

Kod Kategori 

  Det är ofta extremer då det är 
enklar att uttrycka extrema 
åsikter när de inte kopplas till 
din person  

Mittenväljare är 
underrepresenterade man är 
antingen väldigt för eller emot  

Extremister från båda sidor   

SD dominerar men svårt att veta 
om de är överrepresenterade eller 
bara vågar uttrycka sig här samt 
om det är en överlapp i 
demografierna  

En betydligt större polaritet 
med extremer från både höger 
och vänster  

Sverigedemokrater och 
vänsterpartister/feminister är 
överrepresenterade ibland 
kommentarerna  

Feminister, miljöpartister och 
vänstervridna är 
överrepresenterade men även 
extremhögern  

Överrepresentation 
av personer som är 
antingen väldigt för 
eller emot. 

Betydligt fler 
extremer från både 
höger och vänster 

Personer som 
uttrycker extrema 
åsikter eller ligger 
långt ut antingen till 
väster eller höger är 
överrepresenterade 
och det finns en 
avsaknad av 
mittenväljare. 

Extremare/polariserande 

  

…Känns som att det finns en 
överrepresentation av höger-
orienterade män  

Överrepresenterat av 
invandringskritiska och liberaler  

Högerextrema och rasister är 
överrepresenterade  

SD-anhängare är högljudda 
men inte nödvändigtvis 
överrepresenterade  

Högerextremister och 
rasister är 
överrepresenterade  

SD-anhängare syns 
mycket men osäker om 
de är överrepresenterade  

Invandringskritiska 
inlägg är vanliga men 
tror inte att detta beror 
på överprestation  

Högerextremister 
uppfattas av vissa 
som 
överrepresenterade. 
Men andra uppger 
att de är vanligt med 
dessa åsikter men 
att de inte är 
överrepresenterade. 
(underförstått att 
dessa åsikter är lika 
vanliga i samhället i 
stort men att de inte 

Högerextrem/invandringskritisk 
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Två som svarade nej och anser inte att några grupper är under eller överrepresenterade samt ett svar om att PK 
maffian är överrepresenterade och en person uppfattade att grupper som inte kan lägga fram fakta för sina 
argument är underrepresenterade. Även följande svar presenterades:  Min bild av vilka som borde vara 
representerade är skev på grund av den självcensur som finn i verkliga livet så det är svårt att säga om 
fördelningen är korrekt.  Dessa svar faller utanför matrisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjorts opinionsundersökningar 
vilket brukar landa på 60% SD 
20% borgare och 20% vänster  

Invandringskritiska inlägg är 
lite överallt men jag tror inte 
de är överrepresenterade  

Extremhögern har medvetet 
kampanjat för att etablera 
närvaro, vilket lett till att 
många andra gett upp  

syns på samma sätt) 
Ett svar påpekar 
också att 
högerextremister 
medvetet kampanjat 
för en stark närvaro. 

Mycket ungdomar vilket leder 
till väster politiska åsikter  

Tror att kommunister är 
överrepresenterade  

 Stor andel 
ungdomar som 
förmodligen ligger 
åt vänster vilket 
leder till mer 
vänster politiska 
åsikter. 

Upplever att 
kommunister är 
överrepresenterade  

 Det upplevs både 
att det förekommer 
många ungdomar på 
forumet vilket leder 
till åsikter mer åt 
vänster. Men också 
att det finns en stor 
skara kommunister. 

Vänsterextrema/vänster 
politiska åsikter 

 

60+are är underrepresenterade  

Få pensionärer  

Vita män 17 - 35  

Kvinnor och äldre är 
underrepresenterade  

 

Få pensionärer och 
kvinnor på forumet 

Det upplevs att 
yngre män är 
överrepresenterade  

 

Yngre män  
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Bilaga 4 

Den första tesen som presenteras i denna diskussion är: 

T1 De bör utvisas 

Detta följs genast upp i form av pro argument samt påståenden  

P1 Personer i Sverige ska inte behöva känna sig otrygga på grund av dessa individer 

P2 Lägre krav för utvisning så att stödet kan gå till skötsamma invandrare. 

P1P2 Då skulle överrepresentationen för invandrare i brottsstatistiken sjunka. 

Φ Det finns en överrepresentation av invandrare i brottsstatistiken samt att fler utvisningar skulle gynna 

ekonomin och att dessa pengar skulle gå till det som beskrivs som skötsamma invandrare.  

P3 De ser våldtäkt av svenska tjejer som en bonus 

 Φ De inblandade individerna ser inte våldtäkt som något moraliskt felaktigt  

 

Den andra tesen som presenteras är: 

T2 De kom inte hit för att de fruktade för sina liv utan för att få bidrag som de kan skicka till sina familjer. 

 

C1 De kom hit för bidrag som de skickar hem. Källa? 

 

C2 De kom inte till Sverige för de fruktade för sina liv i hemlandet. Källa? 

 

C3 Ah en klassiker, myten om ekonomiska invandrare som kommer hit för bidrag 

 

C1C3 Är det inte så att man inte kan bli utvisad till ett land drabbat av krig? Blir de utvisade är det inte krig i 

landet, och de flyr därför inte för deras liv. De söker endast efter ekonomisktstöd 

 

C1C1C3 Invandring sker inte endast p.g.a. krig. Notera att invandring p.g.a. svåra ekonomiska situationer i 

hemlandet är helt ok. Men vad främlingsfientliga gärna tar upp är att folk kommer hit för att exklusivt leva på 

bidrag och välfärd utan att ge tillbaka, vilket helt enkelt inte stämmer. Folk som kommer hit av ekonomiska 

skäl har det väldigt svårt att leva i hemlandet och söker sig till länder med fler möjligheter. 

C2C3Hmm konstigt att det bara kommer unga män i 20års åldern s.k "flyktingbarn". Varför kommer det inga 

kvinnor? Där fick du veckans kluring 
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C1C2C3Familjer kanske skickar sina söner hit för att sedan göra det lättare för hela familjen att invandra 
 

C3C3"Notera att invandring p.g.a. svåra ekonomiska situationer i hemlandet är helt ok." Nej det är inte en 

anledning att söka asyl som flykting och ge resonemanget "fruktar för sitt liv". 

 

P1C3C3 Ja visst, om man kommer hit p.g.a. svåra ekonomiska situationer i hemlandet så ska man ange det 

som anledning när man migrerar. 
 

C4C3 Hur kan det vara en myt om det stämmer? 
 

C1C4C3 Det är en myt för att det inte stämmer 
 

C1C1C4C3 Källa på det tack 
 

C1C1C1C4C3 Det är snarare du som ska källhänvisa då du påstår att invandrare kommer hit för att ta emot 

bidrag och skicka ned till hemlandet 

 

P1C4C3Det är rätt allmänt känt att det är så, sitter på mobil men visst kan jag leta på det om du gör 

detsamma 

 

 
C1P1C4C3 oj oj oj, visste inte att det var "allmänt känt". Så kan jag hitta rapportet om detta hos 

Migrationsverket eller var kan jag hitta dessa allmänt kända uppgifter? 

 

C1C1P1C4C3Vart kan jag hitta allmänt kända källor på att de inte är det? 

 

 

Den tredje tesen är: 

T3 De ser våldtäkt av svenska tjejer som en bonus 

Φ De inblandade individerna ser inte våldtäkt som något moraliskt felaktigt samt att de bara vill utnyttja det 

svenska systemet och det svenska folket 

C1P1 Jag trodde invandrare var överrepresenterade både som förövare och brottsoffer? 

C1C1P1 Nu var det ju en pojke som våldtogs...  
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C2P1 Att våldta svenska tjejer är bara en bonus. Det var en pojke dom våldtog. Han var också från 

Afghanistan 
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