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2. Ansiktet bakom hatet

Oberoende medier och journalister 
som fritt förmedlar nyheter, sam-
hällsinformation och samhällskritik 
är en förutsättning för en fungerande 
demokrati. Den digitala utvecklingen 
och de sociala mediernas framgångs-
rika inträde i våra liv har bidragit till 
mycket positivt, men även underlättat 
produktion och spridning av bland 
annat falska nyheter, desinformation, 
propaganda samt hat och hot. 

Hatet som sprids i digitala miljöer riktas 
mot både enskilda individer, som till 
exempel artister eller tv-personligheter, 
och grupper som politiker och journalis-
ter. Denna studie fokuserar på hat riktat 
mot journalister då dessa har en särskild 
ställning för en fungerande demokrati. 
Det demokratiska samtalet undergrävs 
av hot och hat och det kan även bidra till 
att journalister tystnar eller avslutar sina 
karriärer i förtid. En tidigare studie visar 
att det är ett fåtal journalister som utsätts 
för en stor andel av det digitala hatet och 
att det är ett fåtal individer som uttrycker 
en stor del av hatet.  En naturlig följdfrå-
ga är – vilka är de som uttrycker hat mot 
journalister? Syftet med denna studie är 
att försöka svara på den frågan genom att 
identifiera gemensamma faktorer och sär-
drag hos en grupp individer som uttrycker 
digitalt hat mot journalister.

I den psykologiska litteraturen betrak-
tas hat som ett känslomässigt tillstånd 
som utgörs av en eller flera känslor som 
till exempel vrede, rädsla, äckel, förakt 
eller avsky. I den här studien undersöker 
vi dock ett beteende: när någon i text 

uttrycker hat riktat mot journalister. 
Det är inte möjligt för oss att avgöra det 
känslomässiga tillstånd eller anledningen 
till att en individ väljer att skriva hatfulla 
kommentarer riktat mot journalister. Det 
kan finnas en mängd olika anledningar till 
detta, exempelvis tristess, en önskan att 
provocera, en önskan om att få uppmärk-
samhet eller ett sätt att ge uttryck för sina 
känslor. Det är viktigt att ha detta i åtanke 
vid tolkningen av resultaten. 

I den här studien kallar vi den grupp av 
individer som uttrycker digitalt hat mot 
journalister för näthatare. Digitalt hat 
syftar här på digital kommunikation som 
antingen nedvärderar eller verbalt attack-
erar en grupp eller en individ. Det innebär 
exempelvis uppmaningar eller önskan 
om att skada eller förgöra, sexistiska och 
rasistiska kommentarer samt kommen-
tarer som syftar till att underminera 
trovärdigheten hos en individ eller grupp. 
Det bör noteras att uttryck av missnöje 
eller motstånd mot någons åsikter eller 
påståenden inte betraktas som hat om 
det inte innehåller nedvärdering eller 
attacker mot en individ eller en grupp. Det 
finns vissa former av digitalt hat som är 
olagliga, dit hör till exempel olaga hot, för-
tal eller hets mot folkgrupp. Även i de fall 
då hatet ligger inom ramen för vad som 
är lagligt har det negativa konsekvenser 
för det digitala samtalsklimatet i stort;  för 
dem som uttrycker hat, för dem som blir 
hatade och för dem som bevittnar det i 
sina digitala flöden. 

Källor är samlade på sidan 15

Hat i digitala miljöer
Johan Fernquist, Lisa Kaati, Nazar Akrami och Oskar Lindholm 



Analysens resultat  
i korthet
●  Den genomsnittliga näthataren karaktäriseras av låg öppenhet 

och vänlighet jämfört med en genomsnittlig Flashback-användare.

● Näthatarna är särskilt aktiva under fredagskvällarna och är  
generellt mer aktiva under morgonens tidiga timmar jämfört med 
en genomsnittlig användare.

● En majoritet av näthatarna är män.

● De flesta näthatarna verkar vara mellan 40 och 60 år gamla.

● Nästan hälften av de inlägg som skrivits av näthatarna är gjorda i 
forum relaterade till politik.

● Näthatarna är mest aktiva i diskussioner om integration och  
invandring.

● Näthatarna är mer fokuserade på sina ämnen jämfört med en 
genomsnittlig Flashback-användare som har en större spridning av 
inlägg över många olika ämnen.
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De senaste åren har en trend av 
ökande hatbudskap i digitala miljöer 
tydligt kunnat ses i takt med ett ökat 
användande av sociala medier och 
liknande digitala miljöer.  
 
Enligt Internetstiftelsen använder 
svenskarna sociala medier allt mer, 
och 83 procent av alla svenska inter-
netanvändare besöker sociala medier. I 
Sverige är Facebook den mest besök-
ta sociala medieplattformen, följt av 
Instagram och Snapchat. 
 På fjärde plats kommer diskussions-
forumet Flashback. Flashback skiljer 
sig från flera andra sociala medier 
genom att majoriteten av alla diskus-
sioner och inlägg är tillgängliga för vem 
som helst att läsa. Flashback har blivit 
uppmärksammat i medier bland annat 
på grund av den så kallade gräsrots- el-
ler medborgarjournalistik som bedrivits 
på forumet. 
 Användare på Flashback har bland 
annat vid ett antal tillfällen tillhandahållit 
tidigare okänd information i brottsut-
redningar. Forumet har också kritise-
rats, bland annat för uthängningar av 
oskyldiga personer, för att vara tolerant 
mot näthat och för att ha hetsat en 
person till att begå självmord.        
 Flashback är det forum som under-
laget till denna studie har hämtats från. 
Det är ett av Sveriges största webbfo-
rum och som redan nämnts en av de 
mest välbesökta sociala medieplattfor-
marna i Sverige. Flashback är också en 

plats där det finns ett stort antal trådar 
där journalister och journalistik disku-
teras (i underforumet Medier och jour-
nalistik fanns i mitten av juni 2019 fler 
än 18 000 diskussionstrådar) vilket gör 
det till en intressant plats för att studera 
digitalt hat riktat mot just journalister. 
 Vi har enbart studerat de diskussio-
ner och inlägg på Flashback som är 
tillgängliga för vem som helst att läsa, 
det vill säga de inlägg som man inte 
behöver vara medlem på forumet för 
att läsa. 
 För att få en mer generell bild av vilka 
som uttrycker digitalt hat mot journa-
lister vore det önskvärt att studera hat 
i flera olika digitala miljöer, vilket inte 
gjorts här. 
 Flashback har enligt egen utsago 
drygt 1,2 miljoner användare och 
nästan 64 miljoner publicerade inlägg i 
forumet. 
 På Flashback diskuteras allt från 
datorproblem och relationsbekymmer 
till droger och aktuella brott i något av 
de 16 huvudforumen. Varje huvudforum 
innehåller i sin tur underforum, totalt 
finns runt 300 stycken. 
 Det finns också ett antal arkiverade 
och dolda forum. De arkiverade fo-
rumen finns tillgängliga för alla att läsa, 
men det är inte längre möjligt att skriva 
nya inlägg i dem. 
 De dolda forumen är enbart tillgäng-
liga för användare som skrivit ett visst 
antal inlägg eller blir inbjudna. 

Digitala miljöer och 
hat mot journalister
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Genom att identifiera gemensam-
ma faktorer och särdrag hos de 
användare som uttrycker hat mot 
journalister på Flashback kan vi få 
en ökad kännedom om den grupp 
av människor som uttrycker hat mot 
journalister i digitala miljöer. 

Resultaten skulle kunna vara ett första 
steg i att förebygga digitalt hat genom 
exempelvis strategisk kommunikation.  
 Det är dock viktigt att komma ihåg att 
resultaten från den här studien enbart 
är baserade på analyser av text och att 
vi inte har haft möjlighet att undersöka 
demografiska variabler eller personlig-
het med traditionella tester. 
 Resultaten bygger på en analys av 
inlägg författade av en urvalsgrupp 
vi kallar för näthatare. Gruppen med 

näthatare består av 34 Flashback-an-
vändare som har uttryckt hat mot minst 
två journalister eller journalister som en 
grupp. Urvalet är utförligare beskrivet i 
metodavsnittet nedan. 
 Den begränsade storleken på urvalet 
och att urvalet endast kommer från 
en digital miljö medför att resultaten 
av den här studien bör betraktas som 
initiala hypoteser som kan testas vidare 
i mer omfattande uppföljande forskning. 
 Som tidigare nämnts kan vi inte 
dra några slutsatser om huruvida de 
användare vi benämner som näthatare 
faktiskt hatar journalister eller om det 
finns andra underliggande orsaker till 
att användarna uttryckt sig hatfullt mot 
journalister. 

Vem är det  
som hatar?



Personlighet syftar på den kombina-
tion av tanke-, känslo- och beteende-
mönster som är karakteristisk för en 
individ.  
Den modell som anse kunna beskriva per-
sonlighet mest tillförlitligt är femfaktormo-
dellen.  Enligt modellen utgörs mänsklig 
personlighet av fem faktorer känslomässig 
stabilitet, extraversion, öppenhet, vänlig-
het och samvetsgrannhet. 
 Det finns betydande forskning som visar 
att personlighet påverkar utbildning, arbe-
te, hälsa, sociala attityder och relationer.   
 Det saknas i nuläget forskning som 
specifikt undersöker sambandet mellan 
personlighet och uttryck av hat i digitala 

miljöer. Däremot finns det omfattande 
forskning om sambandet mellan per-
sonlighet och ett närliggande fenomen, 
fördomsfullhet – negativa attityder 
gentemot en individ baserade på dennes 
grupptillhörighet. Hat och fördomsfullhet 
har den känslomässiga aspekten gemen-
samt  – hat består av en negativ känsla 
gentemot en person eller grupp vilket 
också fördomsfullhet gör. 
 Ökat uttryck av hat har också visat 
sig leda till mer ökad fördomsfullhet.  
Forskningen om fördomsfullhet visar att 
individer med framförallt låg öppenhet och 
vänlighet tenderar att vara mer fördoms-
fulla.  Vänlighet och öppenhet tillsammans 

Näthatarens  
personlighet

6. Ansiktet bakom hatet
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med extraversion, utgör kärnan i människ-
ors hantering av sina relationer till andra.  
 Öppenhet kännetecknas av individers 
mottaglighet för och entusiasm inför 
nya idéer och människor, intresse för att 
uppleva saker som vi inte har varit med 
om tidigare. Vänlighet kännetecknas av 
sympati och värme samt tillit inför andras 
intentioner. 
 Det finns olika metoder för att undersö-
ka personlighet. Den i särklass vanligaste 
är självrapportering som utgår från en 
enkät som besvaras av den vars personlig-
het är tänkt att undersökas. Samtidigt har 
forskare på senare tid utvecklat datorbase-
rade metoder (algoritmer) för att extrahera 
personlighet från text. 
 Även om mer forskning behövs på 
området finns det tydliga indikationer på 
att dessa modeller kan ge information om 
en persons grundläggande personlighet 
baserad på text som personen har skrivit.    
 För att få en bild av näthatarens person-
lighet har vi analyserat de texter skrivna av 

användare som uttryckt hat mot journalis-
ter. Som jämförelsegrupp valde vi en grupp 
bestående av 1 000 användare som repre-
senterar den genomsnittliga användaren. 
 Genom att analysera texter från dessa 
användare kan vi ta fram en personlighets-
profil med hjälp av en maskininlärnings-
modell. Resultaten som illustreras i figuren 
till vänster, i linje med tidigare forskning 
om fördomsfullhet, att den genomsnittliga 
personligheten för en näthatare framför 
allt kännetecknas av låg vänlighet och 
öppenhet jämfört med den genomsnittliga 
användaren. 
 Det bör dock noteras att näthatare även 
uppvisar lägre stabilitet, samvetsgrannhet 
och extraversion – skillnaden är dock som 
störst för öppenhet, vänlighet, och känslo-
mässig stabilitet. 
 I figuren visas även den genomsnittliga 
profilen hos enbart 34 slumpmässigt ut-
valda användare, det vill säga en till antalet 
lika stor grupp som näthatarna.

Journalister verk-
samma inom nyhets-
medier är mer utsatta 
än andra grupper. 
Extra utsatta är 
ledarskribenter,  
krönikörer och 
chefer.

Källa: JMG,  
Göteborgs universitet 
2017

”…skillnaden är dock  
som störst för öppenhet,  
vänlighet, och känslo- 
mässig stabilitet.” 
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Analyser av näthatarnas aktivitetsprofiler, det vill säga 
när användarna postar sina inlägg, visar att näthataren och 

den genomsnittlige användaren skiljer sig i aktivitet över 
dygnets timmar. Näthatarna är mer aktiva under tidig morgon 

och under förmiddagen, vilket kan ses i figuren ovan. 

I figuren visas hur aktiviteten för näthatarna och den 
genomsnittliga användaren skiljer sig för varje 

timma på veckobasis. Aktivitetsmönstret för båda 
typerna av användare följer i stora drag samma form 
där de största skillnaderna är att en näthatare är mer 

aktiv under fredagskvällen, medan den genomsnitt-
liga användaren är mer aktiv under måndag kväll och 

lördag under dagen. 

I figuren visas de två gruppernas aktivitet under 
de olika veckodagarna. Det finns inga större 

skillnader mellan de två grupperna, även om nät-
hataren ser ut att vara något mer aktiv på fredagar. 

När? Hur ofta?

Knappt  30 procent av 
Sveriges journalister 
har hotats under 
senaste året.

Cirka 70 procent av 
journalisterna har 
utsatts för kränkande 
kommentarer

Drygt 4 av 10 utsatta 
journalister har 
avstått från bevak-
ning på grund av risk 
för hot

1 av 5 hotade jour-
nalister har funderat 
på att sluta på grund 
av hot

Källa: JMG,  
Göteborgs universitet 
2019



Aktivtet per vecko-
dag. Inga större 
skillnader mellan de 
två grupperna kan 
utläsas, även om  
näthataren är  
något mer aktiv på 
fredagar. 

Aktivitet per timme 
på veckobasis.  
Näthatarna är 
mer aktiva under 
fredagskvällar än 
den genomsnittliga 
användaren. 

Aktivitet per timme 
på dygnsbasis.

Ansiktet bakom hatet. 9



Huvudforum och    underforum

Flashback består av 16 huvudforum där 
olika ämnesområden diskuteras. I figuren 
ovan har vi sammanställt de tio huvud-
forum där näthatarna och den genom-
snittliga användaren gör de flesta av sina 
inlägg. Det huvudforum där näthatarna 
är mest aktiva forumet är Politik, där de 
i genomsnitt skriver 47 procent av sina 
inlägg. 
 De två populäraste forumen för en ge-
nomsnittlig användare är forumen Politik 
och Samhälle, där 15 procent vardera av 
den genomsnittliga användarens inlägg 

publicerats. Näthatarna publicerar alltså 
nästan hälften av sina inlägg i sitt popu-
läraste forum, medan den genomsnittliga 
användaren skrivit 15 procent av inläggen 
i sitt populäraste forum. 
 En möjlig slutsats man kan dra av detta 
är att näthatarnas diskussioner är mer 
fokuserade jämfört med en genomsnitt-
lig användare som har en större spridning 
av antalet inlägg i olika forum. 
  Huvudforumen på Flashback är inde-
lade i underforum som i sin tur innehåller 
mindre och smalare ämnen och kategorier.  

De 10 mest populära huvudforumen för näthatare  
och genomsnittlig användare.    Näthatare   Genomsnittlig användare

Flashback

10. Ansiktet bakom hatet



Ansiktet bakom hatet. 11

Huvudforum och    underforum

I denna figur visas de tio underforum där 
hatarna och den genomsnittliga använ-
daren skriver de flesta av sina inlägg. På 
samma sätt som i huvudforumen kan man 
se att näthatarna är mer nischade och 
publicerar fler inlägg i färre underforum 
jämfört med den generella användaren 
som är aktiv i flera olika underforum. 
 Det underforum där näthatarna är mest 
aktiva är Integration och invandring, där 
i genomsnitt 22 procent av deras inlägg 
publiceras. För den genomsnittlige använ-
daren är andelen inlägg i Integration och 

invandring 4 procent. Förutom underfo-
rumet Integration och invandring är nät-
hatarna som mest aktiva i forumet Politik: 
Inrikes (12 procent) och forumet Kändis-
skvaller (6 procent). Den genomsnittliga 
användaren är mest aktiv i Aktuella brott 
och kriminalfall (6 procent), Integration 
och invandring (4 procent), samt Politik: 
inrikes (4 procent), med betydligt lägre 
andel inlägg jämfört med näthatarna.
 

De 10 mest populära underforumen för näthatare och genomsnittlig 
användare    Näthatare   Genomsnittlig användare

81 procent har  
mycket eller ganska 
stort förtroende för 
svenska nyhets- 
medier.

Källa: Den nationella 
SOM-undersökningen 
2018.
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Demografi

Genom att studera näthatarnas samlade 
inlägg är det i vissa fall möjligt att utläsa 
demografiska egenskaper hos skriben-
terna. De egenskaper vi har studerat är 
ålder och kön. Det är inte alltid möjligt 
att utläsa demografiska egenskaper från 
inläggen vilket medför att information inte 
finns för alla individer i gruppen. Samma 
analys har inte gjorts för den genom-
snittliga användaren vilket innebär att en 
jämförelse mellan de två grupperna inte är 
möjlig. Det är dock något som borde göras 
i framtida forskning eftersom man baserat 
på den här studien inte kan avgöra om de 
demografiska egenskaperna skiljer sig åt 
mellan de två grupperna eller om det en-
bart är demografi för en typisk Flashback 
användare som tagits fram. 
 Av de 34 näthatarna har 25 uttryckt sig 
om vilket kön de tillhör. Majoriteten utgav 
sig för att vara män och endast en för att 
vara kvinna. Av de 21 näthatare som givit 

någon indikation om sin ålder indikerade 
två stycken att de var födda under 40- 
och 50-talet, 13 stycken under 60- och 
70-talet samt sex stycken under 80- och 
90-talet. Detta betyder att en majoritet av 
näthatarna som ingår i vår studie var 40 år 
eller äldre när analysen gjordes. 
 Att en majoritet av dem som ligger bak-
om hatfulla kommentarer i digitala miljöer 
är män överensstämmer med tidigare 
undersökningar, likaså att många tycks 
vara medelålders eller äldre.  
 Även i de fall då hatet är så grovt till sin 
natur att det gränsar till eller kan klas-
sas som brott i form av kränkningar och 
hot har det visat sig att en majoritet av 
gärningspersonerna är just män.  Det är 
dockVar viktigt att betona att det under-
lag som våra resultat baserar sig på är 
ytterst begränsat, varför resultaten endast 
bör ses som initiala och bör undersökas 
vidare.  

Okänt 26%

Kvinna 3%

Kön- och födelseårsfördelning för näthatare 

Man 71% 60–70-talet
38%

Okänt 38%

80–90-talet 18% 40–50-talet 6%

12. Ansiktet bakom hatet
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Metod

All data i studien är inhämtad från Flash-
back. Kriteriet för att klassas som näthatare 
i denna studie är att användaren ska ha 
skrivit minst 1 000 inlägg på Flashback, va-
rav minst två inlägg innehåller hatbudskap 
riktade mot yrkeskåren journalister, eller 
mot en enskild namngiven journalist. 
 För att kunna genomföra urvalet av 
enskilda journalister sammanställdes en 
lista med namn på journalister. Bedöm-
ningen om huruvida ett inlägg innehållit ett 
hatbudskap eller inte gjordes separat av tre 
oberoende bedömare. 
 Ett inlägg ansågs som hatfullt om alla tre 
bedömare var överens.
 Totalt uppfyllde 7 372 användare villko-
ren att ha nämnt journalister (vid namn eller 
gruppen) minst två gånger och publicerat 
minst 1 000 inlägg. För att avgöra om en 
användare uttrycker hat mot journalister 
gjordes en manuell bedömning av inläggen 
av tre bedömare. Totalt bedömdes inlägg 
författade av 228 användare. Av dessa 

ansåg bedömargruppen att 34 användare 
hade minst två inlägg som ansågs innehålla 
digitalt hat riktat mot journalister. För att 
ett inlägg skulle bedömas som hat ska det 
innehålla uppmaningar eller önskan om att 
skada eller förgöra, sexistiska och rasistis-
ka uttryck samt uttryck som syftar till att 
underminera trovärdigheten hos en individ 
eller grupp (exempelvis genom att anspela 
på psykiska sjukdomar eller personlighets-
störningar). 
 Urvalet av de användare vars data 
används som jämförelsegrupp i förhållan-
de till näthatarna, genomsnittliga Flash-
back-användaren, har i sin tur baseras på 
ett slumpmässigt urval på 1 000 användare 
som även de måste ha publicerat minst  
1 000 inlägg vardera.
 För att kunna dra generella slutsatser 
om den grupp individer som uttrycker hat 
mot journalister bör flera individer från fler 
olika digitala miljöer undersökas. Detta bör 
beaktas i tolkningen av resultaten. 

Resultaten som presenterats i denna studie är av explorativ karaktär och inga 
antaganden eller premisser har gjorts innan analyserna påbörjades. Det finns 
flera potentiella felkällor som medför osäkerhet i resultaten. 
 En potentiell felkälla är att antalet individer som ingår i gruppen näthatare är 
få. Vi har inte heller haft möjlighet att avgöra huruvida det är en och samma per-
son som skrivit en användares inlägg eller om kontot används av flera individer.  
 De demografiska variablerna som vi studerat bygger på att det finns tillgäng-
lig information om skribenten i inläggen och att informationen som användaren 
skrivit i inläggen är sanningsenlig, vilket inte behöver vara fallet. 

Data och urval
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Aktivitetsprofil
Aktivitetsprofil för användarna har beräknats genom att för varje användare 
extrahera vilken timme på dygnet samt vilken veckodag varje inlägg har 
publicerats. Vi har för varje användare som ingått i studien gjort en separat 
aktivitetsprofil, på tim-, dygns- och veckobasis. Vi har sedan, för varje 
timme eller veckodag, separat beräknat den genomsnittliga aktiviteten för 
alla näthatare och slumpmässiga användare, vilket resulterat i två separata 
aktivitetsprofiler.

Kön och ålder
För att undersöka olika demografiska egenskaper hos näthatarna har en 
metod baserad på nyckelord applicerats på samtliga inlägg skrivna av varje 
näthatare. Detta innebär att varje näthatares inlägg sökts igenom efter 
nyckelord relaterade till ålder och kön. De inlägg som visat sig innehålla ett 
eller flera nyckelord har sedan lästs igenom manuellt för att försöka fast-
ställa ålder och kön för varje näthatare.

Forum och intressen
Vi har extraherat information om forum och huvudforum för varje inlägg 
som varje användare från respektive grupp har publicerat. För varje använ-
dare har sedan den procentuella fördelningen för inlägg per huvudforum 
och underforum beräknats. De slutgiltiga profilerna för näthatare respekti-
ve genomsnittlig användare baseras på beräkning av genomsnittlig aktivitet 
i respektive forum och underforum för alla användare inom respektive 
kategori.

Om studien
Den här studien är utförd av Johan Fernquist, Lisa Kaati, Nazar Akrami 
samt Oskar Lindholm. All forskning som berör känsliga personuppgifter ska 
enligt lag etikprövas, vilket även denna studie har. För att skydda individers 
personliga integritet har vi valt att presentera resultaten i en aggregerad 
form och vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda känsliga personupp-
gifter som kan finnas i data. Syftet med studien är att undersöka faktorer 
på gruppnivå som en del av en målgruppsanalys – inte att peka ut individer. 
Inga individer eller användare på Flashback kan utifrån resultaten i den här 
studien identifieras med namn eller användarnamn.  
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Att mediernas medarbetare utsätts för hat och trakasserier 
på grund av sitt yrke är ett hot mot vår demokrati. Vi vet sedan 
tidigare studier att ungefär var tredje journalist hotats under 
det senast året. 

Vi vet att fler än fyra av tio avstått från att bevaka ett visst ämne eller 
person på grund av risken för hot. Vi vet att hoten om sexuellt våld 
i första hand drabbar kvinnor. Vi vet också att gruppen som hotar 
och näthatar är liten. Hoten, hatet och trakasserierna representerar 
inte allmänhetens uppfattningar om nyhetsmedierna. Fler än åtta 
av tio svenskar har mycket eller ganska stort förtroende för svenska 
nyhetsmedier. Svenskarnas förtroende för nyhetsmedier är fortsatt 
högt och stabilt, enligt SOM-institutets nationella studie från 2018. 

Den här rapporten bygger vidare på Totalförsvarets forsknings-
institut, FOI:s tidigare rapport ”Hatets anatomi” (2018), gjord på 
uppdrag av branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Rapporten 
visade på flera saker som vi tidigare anat men inte haft full kännedom 
om, till exempel att det är ett litet antal som kränker andra i stor 
omfattning. Den visade också att de journalister som oftast utsätts 
för näthat är ledarskribenter och politiska kommentatorer. Den här 
nya studien pekar mot att en majoritet av de näthatare som är aktiva 
på nätforumet Flashback är män, att de verkar vara mellan 40 och 60 
år gamla samt att de är mest aktiva i diskussioner om integration och 
invandring. Studien analyserar också näthatarnas personlighet. Och 
den analysen visar att den genomsnittlige näthataren karaktäriseras 
av en lägre grad av öppenhet och vänlighet jämfört med en 
genomsnittlig Flashback-användare. 

FOI:s båda studier är viktiga bidrag till kunskapen om vem det är 
som hatar. Nästa steg i TU:s fortsatta arbete för ett stärkt skydd 
för publicistiken är att borra djupare i frågan varför vissa personer 
näthatar.
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