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Abstract 

The aim of this essay is to explore cyberbullying and online hate in games with a focus on 

how the game developers attempt to self-regulate this hate. With the Swedish laws not being 

in place to protect the victims and sanctioning the offenders this aspect is a clear example of 

informal control. The essay used Barry Zimmerman’s theory about self-regulation. The em-

pirical part of this essay consisted of ten qualitative interviews done online through text. A 

focus was also put on exploring the subjects thoughts on cyberbullying. The result showed 

that reporting other players for transgression was a popular method to regulate the population. 

This was also seen as a working system that was preferred over the use of the court and laws. 
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1. Inledning 
Utvecklingen av internet har varit snabb och idag är det en viktig del i många individers liv. 

Det finns många positiva aspekter av detta men även ett antal mer negativa (Chang et al. 

2015. s. 257). Mobbning har idag även tagit en plats digitalt. Anonymiteten som ofta går att 

uppnå via internet kombinerat med en enkelhet att kontakta andra individer gör denna 

mobbning än mer destruktiv (a.a s. 258). Just det faktum att det är möjligt att vara anonym är 

problematiskt då de individer som mobbar kan fortsätta att göra detta under en längre tid, utan 

någon form av sanktion. Utöver detta så kan det vara svårare att undkomma denna mobbning 

då de ord en person skriver kan vara kvar konstant och då offret kan upptäcka detta först flera 

timmar senare (Lampridis. 2015. s. 2). Denna digitala mobbning, eller näthat som det kallas är 

idag ett ämne som därmed är aktuellt att undersöka (Chang et al. 2015. s. 258). 

Något som har utvecklats samtidigt som internet är tv-spel. Idag är data- och tv-spel en av de 

allra största formerna av digital media. Över 60 procent av dessa spelare spelar med någon 

annan, antingen över internet eller på plats personligen. Detta har då inneburit att det även har 

växt fram en trend av näthat inom spel (Fox & Tang, 2016, s. 513). En studie beskriver att 16 

procent av alla som har blivit utsatta för näthat har blivit det när har spelat någon form av 

internet spel (Duggan, 2014. s. 1).  

Dessa spel kan i sig skapa strukturer som gynnar mobbning och näthat i form av skillnader i 

status och rang. Vidare kan regler i olika spel förespråka attityder som kan klassas som näthat 

(Ballard & Welch, 2015, s. 6). I vissa länder, bland annat USA har domstolar skapat 

svårigheter gällande att döma någon för hat på internet. Detta blir ännu svårare när det 

sedermera kommer till en situation med anonyma avsändare, något som ofta är fallet när det 

kommer till internetspel (Ehrett. 2016. s. 275). Vidare så pekar forskning på att de problem 

och den ovisshet som präglar rättens reglering av kränkningar på internet kan minska 

förtroendet för rätten i helhet. Lagstiftare i Sverige har även kommenterat på hur dessa 

kränkningar är ett problem för demokratin i stort (Svensson & Dahlstrand, 2015. s. 11). 

Rätten har därmed ett antal problem med just hat på internet, bland annat att brott som begås 

där sällan leder till åtal (Ehrett. 2016. s. 275).  Istället så har olika spel själva valt att försöka 

reglera detta digitalt. 

Digitaliseringen har som ovan nämndes skapat problem för rättsväsendet. För att motverka 

dessa tillkortakommanden, så kan det vara relevant för dessa spelutvecklande företag att 

använda sig av informell kontroll. Informell kontroll uppkommer enligt Robert Ellickson 
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(1991. s. 131) bland annat när en stat decentraliserar och behov av övrig kontroll krävs, något 

som därmed är i linje med den ovan nämnda problematiken i och med digitaliseringen. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att se över hur spelens system för självreglering fungerar för att 

motverka näthat. Då det är svårt att åtala någon för hat på internet så är det därför intressant 

att undersöka hur det kontrolleras av andra instanser. Vidare menar Måns Svensson och Karl 

Dahlstrand (2014, s.11) att svårigheten och osäkerheten kring rättslig reglering av kränkningar 

på internet kan skapa ett sänkt förtroende för rättsväsendet. Detta är något som dessa spels 

mekanismer möjligen kan motverka då de kan ge andra lösningar på kränkningarna. Utöver 

detta är det även relevant att få veta spelarnas åsikter gällande dessa mekanismer. Då det är en 

aktuell fråga som kan förändras inom en snar framtid är det viktigt att undersöka spelares 

attityder till näthat inom onlinespel. Den huvudsakliga frågeställningen för denna uppsats blir 

därmed: 

-Hur självreglerar de spelutvecklande företagen samt spelarna själva i syfte att motverka 

näthat? 

För att kunna svara på detta så tillkommer då ett antal frågor. Dessa blir då. 

-Vilka självreglerande mekanismer anser spelare att onlinespel använder sig av för att 

motverka näthat? 

-Hur anser spelare att dessa mekanismer har fungerat i syfte att motverka näthat? 

-Vilka attityder har de som spelar onlinespel till näthat? 

-Hur anser spelare att de själva bidrar till att motverka näthat? 

1.2 Rättssociologisk relevans 
Studien är framförallt relevant i att den undersöker hur de spelutvecklande företagen och 

spelare genom självreglering kompenserar för rättsväsendets tillkortakommanden. Speciellt då 

det enligt Måns Svensson och Karl Dahlstrand (2014, s.11) är svårt att få upprättelse för brott 

på internet. Utöver detta så har det talats om hur en skärpning av rättsregler på internet är en 

kräkning av yttrandefriheten och därmed inte något som bör ske (Ibid). Vidare förs det 

diskussioner om hur det krävs annan reglering än den traditionellt rättsliga sorten. Detta är 

något som Ellickson (1991. s. 131) talar om i form av informell kontroll. När statens lagar 

sviktar så kommer detta då att ta dess plats. Spelföretagen som kontrollerar sina onlinespel 

kan här i ses som en social kraft som bestämmer normer som ska följas i deras spel. Detta gör 
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det därmed relevant att se över alternativa självreglerande mekanismer som har uppkommit 

för att motverka eller bestraffa de som näthatar. Dessa mekanismer är trots allt delvis en 

respons på det rättsliga samhällets tillkortakommanden gällande kränkningar och andra brott 

på internet. Något som därmed gör det till en form av reglering eller informell kontroll. 

Som tidigare nämndes så menar Svensson och Dahlstrand (2014, s.11) vidare att 

rättssäkerheten kan ta skada i och med den stora osäkerheten som råder runt näthat och dess 

reglering. Sveriges lagstiftare har som sagt själva uppmärksammat att detta är ett problem för 

demokratin. Ett problem som kräver politiska och rättsliga insatser för att bekämpas. Allt 

detta gör därmed att de mekanismer som spelen använder sig av för att motverka dessa 

problem rättssociologiskt relevanta att undersöka och bedöma. Om det sedermera visar sig att 

någon mekanism bedöms att fungera bättre än andra så kan det vidare vara relevant för 

framtida framsteg på ämnet. Speciellt då lagstiftningen fortfarande ligger efter. 

1.3 Genus 
Denna studie har valt att fokusera på mäns upplevelser och åsikter gällande näthat inom spel 

och de mekanismer som används för att motverka näthat. Detta motiveras genom att kvinnor 

bedöms vara betydligt mer utsatta för sexuellt ofredande på internet än män. Sexuellt 

ofredande är ett brott som inte är i fokus för denna studie och som därmed gör att stora delar 

av deras utsatthet skulle falla bort. Vidare tyder studier även på att män spelar mer online spel 

än kvinnor vilket därmed innebär att det är relevant att undersöka just deras åsikter gällande 

ämnet (Chang et al. 2015 s. 264). 

1.4 Definitioner 

1.41 Näthat 

Näthat är ingen juridisk term. Istället är det ett samlingsbegrepp för ett antal olika brott. Några 

av de brott som ingår i begreppet är hot, ofredande, förolämpning, kränkande fotografering 

och brott mot personuppgiftslagen. Dock kommer de två sistnämnda inte få något rum i denna 

studie då det inte bedöms vara lika relevant vid internet spelande. Några synonymer till näthat 

är internettrakasserier och nätmobbning (Polisen, 2016). I denna studie kommer dessa två 

begrepp inte nämnas mer än här då näthat är den definition som har valts. 

1.42 Cyberbullying 

Det engelska begreppet’’Cyper-bullying’’ kommer att nämnas ett par gånger under studiens 

gång. Dock kommer den också att till stor del inbegripas under näthat. Något som ska sägas är 

att det finns vissa skillnader mellan ord som näthat och ord som nätmobbning och cyber-
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bullying. Ballard och Welch menar exempelvis att definitionen av mobbning inte 

nödvändigtvis passar in i en internetmiljö, där upprepningen av trakasserier som är en del i 

definitionen av just mobbning inte bör krävas. Det motiveras med den stora mängd individer 

som ett meddelande kan nå, samt att ett meddelande kan läsas om och om igen. Vidare skapar 

anonymiteten på internet svårigheter att se över vem det är som faktiskt näthatar, något som i 

sin tur skapar svårigheter i att se om hatet är upprepat (Ballard & Welch, 2015, s. 3-4) 

I och med det faktum att både cyber-bullying och nätmobbning avgränsar sig något med sin 

definition kommer dessa två ord gå in under näthat, vilket då kommer att vara samlingsordet 

för handlingar av dessa typer. Artiklar som tar upp cyber-bullying att sökas och analyseras, då 

detta är det engelska ord som oftast används när vi talar om näthat (Ballard och Welch. 2015, 

s.3). 

1.5 Avgränsning 
Denna uppsats kommer att avgränsa sig till näthat inom onlinespel. Medan resultatet kan vara 

applicerbart på övrigt näthat, så är detta inte syftet och inte något som kommer att diskuteras. 

Delar av den tidigare forskningen kan behandla näthat generellt. Vidare kommer fokus inte att 

ligga på alla brott som inkluderas inom begreppet näthat. Istället är det brott som 

förolämpning, förtal, olaga hot samt ofredande de brott som kommer att ses som näthat i 

denna uppsats. Detta exkluderar brott så som kränkande fotografering och brott mot 

personuppgiftslagen, brott som annars är inkluderade i begreppet näthat. Slutligen så kommer 

det som tidigare nämndes vara fokuserat på mäns upplevelser inom ämnet. 
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2. Lagar och regler 

2.1 Gällande rätt 
I detta kapitel kommer de lagar som denna uppsats fokuserar på att belysas. Dessa lagar är 

relevanta då de händelser som berörs i intervjuerna är brott och en förståelse för vad dessa 

lagar innebär är relevant för att förstå problemet och vad näthat faktiskt är. Som tidigare 

nämndes faller ett antal brott bort. Bland annat brott mot personuppgiftslagen som inte anses 

relevant för näthat inom spel. 

2.11 Ofredande 
Paragrafen gällande ofredande lyder ’’ Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, 

stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till 

böter eller fängelse i högst ett år.’’ (Holmqvist et al, 2013 BrB 4:7. s.1). Detta brott fångar upp 

vissa fridskränkningar som inte kvalificeras som olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång. 

Detta inkluderar handlingar som är fysiska, så som knuffar eller att rycka i någon, något som 

inte är relevant för denna studie (a.a s.2). Dock så kan även ett’ ’otillbörligt närmande’’ i ord 

kan hamna under detta brott, vilket då är det som är relevant i relation till näthat. Om brottet 

innehåller ett sexuellt element så blir det istället klassat som sexuellt ofredande. Vidare kan 

även hänsynslöst beteende klassas som ofredande (Ibid). Ett exempel är spelande av hög 

musik som stör en annan persons sömn.  

2.12 Olaga hot 
Paragrafen gällande olaga hot lyder som följer’’ Om någon lyfter vapen mot någon annan 

eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla 

allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot 

till böter eller fängelse i högst ett år.’’ (Holmqvist et al, 2013 BrB 4:5. s.1). För att brottet ska 

realiseras krävs det även att hotet är allvarligt menat. Stort fokus sätts även på om hotet i 

själva verket hade syftet att framkalla stor fruktan hos den hotade. Detta oavsett reaktion från 

den hotade (a.a s. 1–2). Vidare sätts även andra handlingar utöver själva hotet från den 

potentiella gärningsmannen i kontext. Om det är tänkt att offret ska få reda på hotet kan även 

böter utdömas trots att hotet inte uttalades direkt till den hotade utan att en tredje part 

förmedlar detta. Utöver detta behöver inte hotet, i och med delen om ’’ framkalla allvarlig 

fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom’’ vara riktat mot just person 

som blev hotad. Det kan vara en anhörig eller ens materiella ägodelar, så länge det är avsett 

att skapa någon form av allvarlig fruktan (a.a s.2). 
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2.13 Förtal 

Paragrafen gällande förtal lyder ’’Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i 

sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras 

missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med 

hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften 

var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.’’ (Holmqvist et al, 

2013. BrB 5:1 s.1). Med detta innebär det därmed att någon lämnar en falsk uppgift om en 

annan individ. Med begreppet uppgift åsyftas ´´ett påstående som är så bestämt att dess 

sanningshalt kan prövas’’ (a.a. s. 2). Sett till att uppgiften lämnas krävs det att 

gärningsmannen sprider uppgiften på något sätt. Detta kan gälla både återgivelser av en 

uppgift som denna har hört av en annan individ eller en uppgift som gärningsmannen själv 

startar. Förtal har inte begåtts om uppgiften endast når personen som uppgiften gäller. 

2.14 Förolämpning 
Paragrafen om förolämpning lyder’’ Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller 

beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är 

belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter. Är brottet grovt, dömes till 

böter eller fängelse i högst sex månader.’’ (Holmqvist et al, 2013 BrB 5:3 s.1). För att brottet 

förolämpning ska ha begåtts krävs det att uttalandet riktas mot den berörda personen själv. 

Utöver detta ska även den berörda personen ha lagt märke till förolämpningen. Med begreppet 

förolämpning avses ett uttalande som har syfte att såra en viss individs självkänsla, vilket då 

innebär någons subjektiva ära. Detta kan vara verbalt, genom skällsord och dylikt, genom 

gester och framställningar i till exempel bild eller genom en föraktfull behandling av någon 

annans kropp, som att till exempel spotta på någon. Om en bestämt nedsättande uppgift 

lämnas till den berörda personen samt en tredje person, där både rekvisiten för förtal och 

förolämpning är uppfyllda åtalas gärningsmannen endast för förtal. Slutligen så är det även 

lättare att begå förolämpning än förtal då det krävs att någon form av uppgift lämnas gällande 

förtal, något som inte krävs för förolämpning (Ibid). Här är det tillräckligt med en specifik 

rörelse eller gest, något som inte är särskilt relevant kopplat till näthat. 

2.2 Lagförslag 
Under 2016 lades ett lagförslag fram av justitiedepartementet. Sett till näthat så 

rekommenderade detta betänkande ett antal ändringar relaterat till de brott som nämndes 

ovan. För olaga hot rekommenderades en ändring sett till straffbarheten om ett hot orsakade 

allvarlig oro istället för allvarlig fruktan. Vidare skulle det även vara möjligt att tillämpa 

lagen även vid hot om brott mot frihet och frid (SOU 2016:7. s. 24). Likt olaga hot 
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rekommenderades det även att ofredande lättare skulle kunna tillämpas vid kränkning av frid. 

Lagen skulle även lättare vara tillämpbar vid enstaka meddelande (SOU 2016:7. s. 26). Förtal 

rekommenderades att moderniseras då betänkandet menade att den för närvarande lägger vikt 

på en moralisk fråga. Vidare ville även betänkandet sätta gränsen för bestämdhet gällande 

förtal via praxis (SOU 2016:7. s. 26–27). Slutligen så rekommenderades även förolämpning 

förändras så lagen även kan bli tillämpad vid fler kränkande handlingar (SOU 2016:7. s. 28). 

Överlag så var det därmed en form av anpassning till nya tider för att kunna fånga upp det 

som skulle räknas som näthat i en större utsträckning. 

2.3 Code of conduct 
Utöver de lagar som finns på ämnet så har även de olika spelen ett regelverk att följa. Dessa 

så kallade ’’Codes of conduct’’ står ofta med i de kontrakt som spelföretagen kräver att 

spelare accepterar när man ska ladda ner eller skapa ett konto på ett visst spel. Vid brott mot 

dessa kan en viss bestraffning utdömas om de inte följs. Här nedan kommer ett antal av de 

mest populära spelens Codes of conduct att beskrivas 

2.31 Blizzards spel 
Spelutvecklarna Blizzard har skapat ett antal populära online spel, bland annat World of 

Warcraft, Overwatch och Heathstone. Alla dessa spel följer ett gemensamt Code of Condudt, 

Enligt detta dokument finns det tre olika sätt att bryta mot deras regler. 

Kommunikationsmässigt så svarar man för att på sitt eget konto inte använda ord som kan ses 

som vulgärt eller kränkande. Straffet för detta beskrivs som kontorestriktioner som med 

allvarligare eller upprepade övertramp kan ge hårdare restriktioner. Då spelare kan namnge 

bland annat karaktärer och konton så får inga namn som ses som kränkande eller opassande 

ges. Namn som bedöms att vara sådana kommer att bytas och i vissa fall kan vidare straff ges. 

Blizzard reserverar rätten att låta företaget själv samt spelarna i form av rapporteringar avgöra 

vilka namn som är kränkande och olämpliga. Slutligen så finns det även ett antal sätt att fuska 

för att få specifika fördelar i dessa spel. Detta kan vara genom att använde ett externt program 

som automatiserar någon del av spelen, att utnyttja ett misstag i kodningen eller att göra 

någon form av handling som ger en orättvis fördel över andra spelare. Vidare beskrivs även 

här att sanktioner kan tillkomma om man utnyttjar andra spelare genom att till exempel lura 

spelare på pengar i själva spelet. Generellt sätt så ger Blizzard inga exakta straffskalor och ger 

istället sig själva rätten att ge straff baserat på hur hårda övertrampen var (Blizzard 

Entertainment, 2017). 
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2.32 League of Legends 
League of Legends Code of Conduct pekar på hur länders lagar ska följas men går likt 

Blizzard även in på ett par andra mer specifika regler för spelet. Riot Games, skaparna av 

League of Legends beskriver, likt Blizzard hur de reserverar sig rätten att göra bedömningar 

då de menar att deras egen Code of Conduct inte är tänkt att vara fullt täckande för alla 

situationer. Utöver detta så har de även likt Blizzard regler relaterat till kränkande skrift och 

vulgära ord, opassande namn samt fusk. Det finns en skillnad i att League of Legends Code of 

Conduct tar upp ett antal mer specifika regler som de beskriver i större detalj. Exempel på 

detta är att League of Legends har en regel gällande inlägg om en annan användares äkta 

identitet samt otillåten behandling av Riot Games varumärkesskyddade material. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Självreglering 
Generellt sett så är självreglering kopplat till näthat inget nytt. Yulia Timofeeva (2003. s 278) 

beskrev redan år 2003 hur internetleverantörer förhindrade utskick och mottagande av 

rasistiska och hatfyllda meddelanden. Vidare beskrevs även program som användare själva 

kunde ladda ner som kunde förhindra tillgång till sidor som stödde rasism, sexism eller andra 

liknande hatiska budskap. Dessa beskrevs som att till stor del rekommenderas till föräldrar för 

att förhindra att deras barn fick tillgång till pornografi samt de tidigare nämnda åsikterna (a.a 

s. 729). Riktat mot vuxna så sågs dessa mekanismer som ett sätt att reglera de som var dragna 

och intresserade av dessa åsikter eller innehåll. Om en individ inte var det så skulle det annars 

lätt kunna undvika dessa sidor menade Timofeeva. Dessa självreglerande mekanismer fick stå 

under kritik då mekanismerna sågs som bristfälliga. De kunde till exempel censurera artiklar 

som inte borde censureras endast baserat på ett ord. Andra kritiker menade att bedömningen 

huruvida något var hatiskt eller fel togs bort från konsumenterna och att de som kontrollerade 

filtren kunde kontrollera vad som användarna kunde se och vad som sågs som hatiskt.  

En annan studie belyser näthat med hjälp av teorin moralisk frikoppling samt hur 

självreglering kan kontrollera näthat. Teorin innebär att en individ i vissa situationer kan 

förbise den moral som den oftast följer. Vid mobbning kan detta till exempel innebära att 

individer som är emot mobbning i allmänhet själva kan mobba själva utan att förlora sin 

självrespekt. Detta går då även att applicera vid näthat. Studien belyser ett antal aspekter 

relaterat till teorin som används för att inte känna skam när någon klandervärd handling 

inträffar. Dessa är relaterade till att bland annat förminska skuld, dehumanisera eller skylla på 

offret, att inte ta ansvar för handlingen samt att rationalisera det moraliskt för att därmed 

kunna rättfärdiga handlingen (Bussey, Fitzpatrick & Raman. 2015. s. 31–32).  

Sett till resultat så fann denna studie ett samband mellan grad av moralisk frikoppling och 

självrapporterat bruk av näthat. En annan faktor som beskrevs som relevant var sin egen tilltro 

till att kunna klara av handlingen, det vill säga i detta fall näthat. Men utöver detta reglerades 

det till av andra aspekter, till exempel moralisk frikoppling. En individ med en hög grad 

moralisk frikoppling kombinerat med denna tro på att kunna näthata innebar en betydligt 

högre sannolikhet att individen näthatar (Bussey, Fitzpatrick & Raman. 2015. s. 40-42).  

3.2 Spels reglering av näthat 
 



15 
 

En studie på ämnet beskriver en onlineversion av det turkiska spelet ”Okey”. Då spelet är 

beroende av sociala interaktioner krävdes det att spelet hade en inbyggd chat, något som gör 

det möjligt att näthata. För att motverka detta så gjorde spelet det möjligt att anmäla andra 

spelare. Dessa rapporter gick sedermera vidare till anställda med uppgift att se över dessa 

anmälningar. Det är problematiskt att just analysera och göra en utredning om huruvida 

individer faktiskt har brutit mot regler och lagar. Spelföretaget bakom Okey hade inte 

resurserna till att klara av detta uppdrag. (Belci & Salah. 2014. 519, 522–523).  

Sett till effekt av systemet så visade det sig att runt hälften av de rapporterade och undersökta 

spelarna krävde någon form av sanktion. Det fanns ett antal anledningar till att ingen sanktion 

utdömdes. Bland annat ett problem med menyerna som spelare rapporterades genom, något 

som gjorde rapporterna felaktiga. Ett annat var kulturella feltramp där en kränkande handling 

endast ses som kränkande inom en viss kultur (Belci & Salah. 2014. 519). Slutligen föreslog 

denna studie att hjälpmedel bör erbjudas till moderaterna, som redan har ett svårt jobb att 

göra. För att genomföra detta föreslås ett system som ger spelare en rank i hur sannolikt det 

bedömdes vara att individen i fråga skulle näthata. Detta system skulle då göra det lättare att 

se vilka anmälningarna som faktiskt var riktiga, då anmälningar mot individer som redan 

innan hade bedömts som problematiska är mer sannolika att vara riktiga och gjorda vid ett 

faktiskt regelbrott. Detta ska då vara en fingervisning för vem som ska prioriteras först av 

moderatorerna när de går igenom rapporterna (a.a 523). 

Utöver rapportering så finns det ett annat system som har varit subjektet för ett antal 

forskarstudier. Detta system kommer först och främst att beskrivas i detalj då det är viktigt att 

förstå själva proceduren runt detta. Vidare så är det även ett av de mer ambitiösa och kända 

projekten för att motverka näthat, och därmed relevant att förstå.  

Detta system, The Tribunal var ett försök att kontrollera näthat som gjordes av skaparna av 

spelet League of Legends, Riot Games. (Kou & Nardi. 2013, s. 1). League of Legends är ett 

av världens mest populära spel. I detta spel går en spelare med i ett lag med fyra andra spelare 

och möter ett motståndarlag med lika många motspelare. Riot Games system gick först och 

främst ut på att spelarna själva kunde anmäla spelare som de ansåg ha gått över gränsen och 

brutit med de regler som finns inom spelet, det vill säga till exempel att förolämpa andra. 

Detta var då möjligt efter att en match hade avslutats (Blackburn, Kwak & Han. 2015. 2–4). 

Det fanns ett antal alternativ som möjliggjorde en mer specifik rapportering gällande detta, 

exempelvis generellt negativt beteende, stötande språk, förolämpning eller att en spelare 

spelade med uppsåtet att hjälpa motståndarlaget att vinna (Blackburn & Kwak. 2015. s.3). 
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Detta var likt många andra system, bland annat det som beskrevs ovan för Okey. Skillnaden 

låg istället i att spelarna själva fick bli moderatorerna som dömde sina medspelare. Så länge 

en spelare hade uppnått ett antal kriterier gällande spelet så var det möjligt att utnyttja denna 

makt, bland annat att ens konto hade nått nivå 20 av 30 i spelet samt att spelaren i fråga inte 

hade blivit avstängd av systemet tidigare. Just avstängning sågs som ett vanligt straff som 

kunde inträffa som en följd av the Tribunal (Kou & Nardi. 2013, s.4). 

Denna domstolsliknande process började om en spelare blev rapporterad hundratals gånger 

över ett dussintal matcher. Fem av dessa matcher valdes slumpmässigt ut. I dessa har de 

spelare som kollar på fallet tillgång till vad som skrevs i matchen, resultat och ett antal annan 

statistik för att kunna bedöma situationen. Namnen på spelarna var anonymiserade. Med detta 

i åtanke förväntades spelarna som såg över fallet att bedöma huruvida individen borde straffas 

eller inte (Blackburn & Kwak. 2015. s.3). Riot Games hade därmed skapat en egen, personlig 

domstol. En domstol som följde Riots regler där spelets deltagare kunde vara både jury och 

”gärningsman” (Ehrett. s. 272. 2016). En tid efter röstningen fick spelarna som undersökte 

fallet även själva veta resultatet av denna. Slutligen så fanns det även viss reglering från Riot 

Games gällande vad som en spelare kan och inte kan göra när detta system användes och 

spelaren i fråga undersökte en annan spelares matcher (Blackburn & Kwak. 2015. s.3). Vid 

varje fall beräknades det att mellan 100 och 150 individer röstade och att majoriteten av dessa 

röster avgjorde domen. En skyldig dom kunde bland annat innebära en avstängning på en 

vecka, en månad, ett antal månader eller i vissa fall en permanent avstängning (Blackburn, 

Kwak & Han. 2015. s.3). 

Några problem har kopplats till systemet. Bland annat att få spelare anmälde andra spelare. I 

Blackburns, Kwaks och Hans (2015.s. 5–6) studie förklaras delvis genom åskådareffekten. Då 

spelarna även är anonyma så blir det ännu lättare att bara undvika att ingripa eller rapportera.  

Vidare pekades det även på att spelare oftare rapporterades om någon bad andra spelare att 

rapportera. Ropet på hjälp är något som ofta anses kunna bryta åskådareffekten och artikeln 

menade att detta även skulle fungera här (Ibid). 

Riot Games släppte ett antal siffror kopplat till The Tribunal. Under ett år lades 47 miljoner 

röster inom systemet där 51 procent av de som blev dömda av detta system bedömdes som 

skyldiga och av dessa blev 5,7 procent permanent avstängda. Av de som fick något straff av 

the Tribunal så blev 50 procent av dessa inte rapporterade tillräckligt för att läggas in i 

systemet igen. Kou och Nardi (2013, s.4) bedömde med detta i åtanke att detta system var 

delvis lyckat med sitt syfte, ett syfte som var att stoppa antisocialt beteende inom spelet. 
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Något som bör tilläggas är att system sedan tre år tillbaka inte längre är i funktion. Riot  

Games (2014) menar att de ska släppa systemet i en bättre version i framtiden. 

3.3 Spelares syn på näthat i spel 
Generella studier på ämnet näthat har pekat på att om de aktörer som kan räknas som åskådare 

ser näthat som fel så är det sällan dessa åskådare faktiskt gör något åt detta. Vidare finns det 

studier som menar att de i vissa fall ställer sig på mobbarens sida. Samma studie menade 

också att åskådare inte ser sig själv som en deltagare i näthatet då de är anonyma och därmed 

kan gömma sig bakom anonymiteten. Svårigheterna att bedöma exakt hur många som ser en 

viss situation kan också vara en faktor. I och med detta så är det lätt att förklara bort sitt 

ansvar och mena att det fanns många andra åskådare som inte heller gjorde någonting 

(Lampridis. 2015. s.3). 

En studie undersökte griefing. Griefing innebär att en spelare på något sätt stör, saboterar, 

förolämpar eller lurar en annan spelare. Det kan därmed klassificeras som näthat, även om 

alla typer av griefing inte är näthat. Resultatet av denna studie var att spelare inte 

nödvändigtvis är negativ till griefing. Av de utfrågade så var 91 procent av dessa positiva eller 

neutrala till dessa aktioner. Samtidigt så menade de övriga individerna, de som hade en 

negativ syn på griefing att de accepterade det ifall de ansåg det vara roligt (Rubin & Camm. 

2013. s. 373, 380). Det ska dock sägas att det finns vissa skillnader mellan näthat och griefing 

då griefing även kan innefatta beteende som är mer kopplade till spelet än näthat, där det 

senare en handling som är brottslig. Något som griefing inte måste vara. Detta till trots så 

finns det ett antal överlapp, där beteende som förolämpningar eller ofredande kan räknas som 

griefing. 

4. Metod  

Vad gäller kunskapsöversikten i denna uppsats så har lubsearch, google scholar och ebscohost 

använts. Sett till insamlingen av eget empiriskt material så har intervjuer valts som metod. 

Tillvägagångsättet för detta kommer att beskrivas nedan. 

4.1 Intervjufrågorna 
Frågorna till intervjun genomgick först och främst en pilotintervju. Detta gjordes av ett antal 

anledningar. Bland annat för att komma till svars huruvida frågorna ansågs vara förståeliga 

för den intervjuade. Om ordningsföljden på frågorna var passande och naturliga när de 

ställdes i en intervjusituation. Om de instruktioner som hade givits var tillräckliga för 

intervjupersonen att förstå ämnet. Pilotintervjun var även viktig för att själv få erfarenhet av 
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att genomföra intervjun (Bryman. 2011. s. 258–259). Utöver detta så fick även handledaren 

till uppsatsen möjlighet att gå igenom frågorna för att kunna ge en andra åsikt över dess 

lämplighet sett till frågeställningen. Frågorna var sedermera samlade i en intervjuguide (Se 

bilga). Denna intervjuguide var avsedd att användas som minnesanteckning samt för att kunna 

ha en viss struktur på intervjun (a.a s. 415, 419). 

Intervjuerna gjordes via text på internet istället för på plats eller via röstchatt. Detta då det 

ansågs intressant för studien och smidigare för intervjupersonerna på detta viss. Vidare är den 

grupp som intervjuades spelare mer erfarna och kanske även mer bekväma att tala online via 

text (Ryen. 2011. s. 198-199). Vidare kan även en intervju online i text innebära att den 

påverkan som intervjuaren har på intervjupersonen i form av olika statusfaktorer minska, 

något som kommer att behandlas i större utsträckning senare. Intervjupersonen har också en 

mindre sannolikhet att känna sig obekväm när det kommer till ämnen som kan kännas något 

mer personliga. Utöver detta så gav det även intervjupersonen mer tid att reflektera på sina 

svar än vad en intervjuperson får i en samtalsintervju (Denscombe. 2009. s. 249).  

Ett beslut som behövdes tas var huruvida alla frågor skulle skickas samtidigt eller var för sig. 

Bryman (2011. s. 596-597) menar att problemet med att skicka alla frågor på en gång är att 

intervjupersonen då kan se över vilka frågor som verkar viktiga och intressanta och då svara 

mer utförligt eller endast på dessa. I och med att intervjun också gjordes på semistrukturerat 

vis var det även relevant att ha möjlighet att ställa följdfrågor som inte var tilltänkta. I och 

med dessa två faktorer så skickades frågorna var för sig eller i ett mindre antal i taget. 

Intervjuerna gjordes på ett semistrukturerat vis. Detta för att ha möjlighet att gå igenom ett 

antal bestämda ämnen medan det fortfarande gav utrymme till intervjupersonen att utveckla 

sina svar samt att gå in på mer specifika ämnen som intervjupersonen tog upp. (Denscombe. 

2009. s. 234–235). Sett till intervjuguiden så innebär en semistrukturerad intervju att ett antal 

bestämda frågor kommer att ställas, dock inte nödvändigtvis alltid i den ordningsföljd som de 

står uppskrivna i. Vidare så ställdes ett antal följdfrågor som inte stod i guiden. Den 

semistrukturerade utformningen gav även tid och möjlighet för intervjupersonerna att 

utveckla sina svar. Vikten låg därmed mer på vad intervjupersonerna sa än vad det görs i 

studier som använder sig av mer kvantitativa intervjuer (Bryman. 2011. s. 415). 

Frågorna var uppdelade i ett antal teman där de första syftade att få intervjupersonen mer 

bekväm i sin roll (Denscombe. 2009. s. 256–237). Vidare fick de även i ett antal frågor 

beskriva sin erfarenhet som spelare. Först i form av vilka spel som de har spelat samt hur 
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mycket de spelar och sedermera sin erfarenhet av spelens kultur för att se över hur spelare 

behandlar varandra. Detta ledde senare vidare till deras erfarenheter samt åsikter om näthat i 

spel samt självreglerande mekanismer som används för att motverka detta näthat. Intervjun 

slutade sedermera med ett tack till intervjupersonen samt en möjlighet för intervjupersonen att 

lägga till något som de ansåg vara relaterat till ämnet ifall något hade glömts eller inte rörts av 

frågorna. Under intervjun var målet att hålla en neutral ton till intervjupersonens svar när 

följdfrågor ställdes eller respons gavs på intervjupersonens svar. Detta för att se till att 

intervjupersonen inte blir påverkad av den respons som intervjuaren ger (a.a s. 246). 

4.2 Intervjuernas förberedelse 
För att hitta intervjupersoner lades annonser ut på ett antal forum på internet. Alla annonser 

lades upp på svenska forum eftersom ett antal frågor fokuserar på Sveriges lagar. Ämnet 

beskrevs kort och annonsen nämnde vidare hur individer som ansågs sig ha erfarenhet från 

onlinespel eftersöktes. Utöver detta beskrevs även tiden intervjun förväntades ta, mellan 50 

och 80 minuter. Något som var baserat på pilotstudien. Dock så visade det sig senare att en 

majoritet av intervjuerna skulle ta längre tid, då de även i några fall fick delas upp i ett antal 

etapper då intervjupersonerna hade brist på tid. Slutligen så beskrevs också det faktum att 

intervjuerna skulle göras textbaserat. 

Resultatet av annonserna var att 17 personer angav sitt intresse, antingen genom svar på 

inlägg eller genom personligt meddelande. Efter dessa svar skickades ytterligare ett 

meddelande som beskrev fler detaljer relaterat till intervjun. Anonymitet försäkrades även. 

Vidare beskrev det att de antingen kunde genomföra intervjuerna via Skype eller de forum 

som de hade svarat på.  Av de 17 som nämndes ovan valde sedan fem personer att inte 

medverka medan två intervjuer påbörjades men aldrig avslutades. Dessa två är inte med i 

studien. Detta slutade sedermera i att tio personer intervjuades fullständigt, varav alla hade 

svarat via ett specifikt internetforum. Medan några svar kom på ett antal andra forum, så gick 

detta aldrig vidare till en intervju. En intervju påbörjades men avslutades aldrig och är därmed 

inte räknat till de tio intervjuer som har använts. Av dessa tio valde fem personer att intervjuas 

på forumet, fyra valde att intervjuas via Skype, en bad om att intervjuas via ett annat 

chatmedel, Discord. Intervjuerna gjordes mellan vecka 14 och 17. 

4.3 Urval 
Sett till urval så var det därmed tio som slutligen genomförde intervjun. Dessa tio kommer att 

beskrivas kort nedan i en tabell. 
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Tabell över urval 

Namn Ålder Mest spelade online spel Referens 

Intervjuperson 1 21 Call of Duty & Pokemon TCG IP 1 

Intervjuperson 2 20 Misscredited, Rust & Rainbow six siege IP 2 

Intervjuperson 3 27 Grand Theft Auto 5 & CS GO IP 3 

Intervjuperson 4 24 Overwatch IP 4 

Intervjuperson 5 16 Overwatch & World of Warcraft IP 5 

Intervjuperson 6 21 World of Warcraft & League of Legends IP 6 

Intervjuperson 7 22 World of Warcraft & League of Legends IP 7 

Intervjuperson 8 19 World of Warships & League of Legends IP 8 

Intervjuperson 9 22 League of Legends & Town of Salem  IP 9 

Intervjuperson 10 19 Overwatch & World of Warcraft IP 10 

 

Alla dessa intervjupersoner hade som tidigare nämnts svarat via ett visst forum. Detta var då 

det svenska forumet på det globala forumet Reddit. Vem som helst som hade tillgång till 

internet, var av manligt kön och över 15 år kunde delta i dessa intervjuer. Det enda som krävs 

för att få tillgång till att att skriva på forumet är ett konto, något som vem som helst kan skapa 

direkt. Det ska dock sägas att det är möjligt att en viss population inte använder eller ens 

känner till detta forum, något som kan skapa en högre sannolikhet för ett visst urval. 

Åldersmässigt så var urvalet relativt nära i ålder, med två avvikelser i högsta och lägsta ålder i 

form av 27 respektive 16. Detta kan vara ett potentiellt problem då åldern på 

intervjupersonerna inte var särskilt varierad. Dock ska det sägas att individer i åldrarna 20-24 

är utsatta för en betydligt större mängd näthat än medlen (Duggan, 2014). Detta kan då vara 

något som har avspeglats i urvalet då ämnet näthat i spel presenterades och därmed var av 

större intresse för de individer som kände sig träffade. 

4.4 Metoddiskussion 
Utöver den mer personliga intervjun så hade ett alternativ till metod varit fokusgrupp. En 

fokusgrupp hade möjliggjort en diskussion mellan individer som är erfarna på ämnet. Detta är 

just en av styrkorna med fokusgrupper enligt Bryman (2011. s. 446–447), att det går att se hur 

gruppmedlemmar diskuterar ämnet. Med ämnet valt för denna uppsats, näthat hade det 

därmed varit möjligt att se en direkt respons på en viss individs åsikt om näthat och sedan se 

hur gruppen diskuterar och utbyter erfarenheter (Ibid). Dock så ansågs ett antal intervjuer 
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mellan två personer vara det bättre av dessa alternativ. Några av motiven bakom detta tar 

Bryman (2011 s. 463–464) också upp. Då fokusgrupper kräver deltagande från ett antal olika 

individer samtidigt så bedöms de vara svårare att organisera än vanliga intervjuer. Vidare kan 

det även vara svårt att kontrollera en fokusgrupp. Samtidigt finns det vissa som hävdar att 

detta är en styrka, så är det trots allt svårt att hitta en balans mellan kontroll och att låta 

fokusgruppen styra samtalet. En annan svaghet med fokusgrupper är att vissa deltagare kan 

vara blygare av sig och kanske inte kommer till tals lika lätt som andra. Även om detta går att 

motverka så är det ett problem som är viktigt att ha i åtanke. Slutligen så kan det också finnas 

en större känsla av att följa förväntade strukturer och åsikter än i en personlig intervju mellan 

två individer. Då fler personer deltar kan det finnas ett större behov av att imponera eller i alla 

fall följa de andra deltagarna (Ibid). Sammanfattningsvis gör detta att en personlig intervju 

ansågs vara det ideala. 

Ett antal av styrkorna med en semistrukturerad personlig intervju har redan berörts. Dock är 

det relevant att nämna dem igen i detta kapitel. Intervjuer ger en möjlighet att på djupet 

undersöka ämnet där det även går att följa upp på de svar som intervjupersonerna ger. Det kan 

även vara givande för intervjupersonen, som får en möjlighet att tala om sina tankar och idéer 

till en person som lyssnar på allt som sägs (Denscombe. 2009. s. 267–268).  

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas även av en stor flexibilitet där det lätt kan avvikas 

från intervjuguiden ifall intervjupersonen anser något vara extra relevant eller ifall något som 

sägs verkar behöva mer fokus. Detta gör att intervjun och därmed studien kan gå i riktningar 

som inte var väntade i början av uppsatsen (Bryman. 2011. s. 415). Det finns dock ett antal 

svagheter relaterat till metoden som valdes. Några av de svagheter som nämns är att intervjuer 

är väldigt tid- och resurskrävande då det ofta upptar en stor del planering och resande samt en 

stor del tid för att transkribera själva intervjuerna. Detta faller dock bort för denna uppsats då 

det gjordes online och via text vilket innebär att inget resande eller transkribering krävdes. Ett 

problem som dock kvarstår är att tillförlitligheten kan bli något lägre då det är svårt att uppnå 

fullständig reliabilitet detta då den till stor del beror på vem som intervjuas. 

Ett annat problem när det kommer till intervjuer är den så kallade ’’intervjueffekten’’. Detta 

innebär att intervjupersonens uppfattning av den som intervjuar kan påverka de svar som ges. 

Även om intervjuerna gjordes via internet, där delar av dessa aspekter faller bort så kan 

intervjupersonen trots allt få en viss uppfattning av intervjuaren. Svar kan i och med denna 

effekt bli just de som intervjupersonen tror att intervjuaren efterfrågar, något som då inte är 

bra för studien. Det faktum att intervjuerna görs via internet samt att de inte finns någon 
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röstkontakt mellan intervjuare och intervjuperson underlättar dock något i att dölja sitt ’’jag’’ 

för intervjupersonen, något som är viktigt enligt Denscombe (2009. s. 244–245). Utöver detta 

så gör denna effekt även att det är mer viktigt att hålla sig neutral, så att intervjuarens 

påverkan på intervjupersonen blir så liten som möjligt. Vidare menar dock Denscombe att det 

finns gränser för hur mycket som kan göras åt detta och att det aldrig är möjligt att undvika 

det helt och hållet (Ibid). 

Då intervjuerna görs på internet så finns det även ett antal aspekter som kräver fokus. Den 

ovan nämnde intervjueffekten kan minska något då intervjupersonen inte får en lika stor bild 

av intervjuaren som om det hade varit en fysisk intervju på plats. Utöver detta så menar Anne 

Ryen (2011. s. 198) att det kan slippa ett antal problem gällande planering av intervjun då det 

inte är ett krav att få intervjupersonen att dyka upp på en ny fysisk plats, intervjun kan göras 

direkt från hemmet. Det finns dock även att antal svagheter med en intervju som görs online. 

Ett av dessa är att intervjuaren inte fysiskt sitter med intervjupersonen så kan intervjupersonen 

lättare tröttna och det kan finnas problem i att hålla intervjupersonen uppmärksam och 

fokuserar på intervjun. Tilliten mellan parterna kan också bli mindre då detta ofta kan byggas 

av både verbal och icke-verbal kommunikation, något som inte går för dessa intervjuer där 

endast skriftlig kommunikation finns för att bygga tillit. Vidare har även vissa individer 

lättare att kommunicera verbalt än skriftligt. Detta kan då skapa problem där individerna inte 

får fram vad menar och tycker vid intervjuerna (a.a. 199–202). Dock så ska det sägas att valet 

att göra intervjuer skriftligt online gjordes då det ansågs att online spelare bör ha en viss 

erfarenhet och skickligt att kommunicera online och att de kanske till och med skulle vara mer 

bekväma i detta. 

4.5 Etik 
Brymans (2011. s. 131–132) nämner ett antal principer som gäller för bland annat svensk 

forskning.  

Informationskravet: Forskaren ska informera subjekten för forskningen om syftet för studien. 

Utöver detta ska de även veta att deltagande är frivilligt samt vilka moment som ingår i 

studien (Bryman. 2011. s. 131). 

Samtyckeskravet: Deltagarna i studien har enligt detta krav själva rätten att bestämma 

huruvida de vill delta i studien eller inte. Om någon som deltar i studien är under en viss ålder 

så ska generellt sett föräldrars tillåtelse krävas (Bryman. 2011. s. 132). I Sverige räknas denna 

ålder som yngre än 15 år (Codex. 2016). 
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Konfidentialitetskravet: Denna princip innebär att all data som samlas in behandlas så pass 

konfidentiellt som möjligt. De personuppgifter som ges ut ska även förvaras som så att 

otillbörliga inte har tillgång till dessa (Bryman. 2011. s. 132). 

Nyttjandekravet: Den sista principen kräver att alla data som samlas in endast används i 

forskningssyfte (Bryman. 2011. s. 132). 

Sett till dessa krav så anses detta inte finnas några problem i denna studie. I annonsen som 

lades upp beskrevs syftet med studien. Sedermera lades det även vikt på att belysa att 

deltagande var frivilligt. Att det inte fanns något krav för att varken slutföra studien eller 

svara på alla frågor, även om intervjupersonen ville fortsätta med andra frågor. Alla som 

deltog tog själv kontakt och hade därmed ett intresse av att delta. Sett till den data som samlas 

in finns det någon problematik, då de trots allt ligger på internet, något som vissa personer 

skulle kunna få tillgång till. Då intervjuerna gjordes antingen på själva hemsidan där 

annonserna lades ut, på Skype eller på Discord, så finns den insamlade data hos dessa. Det 

krävs dock inloggning till intervjuarens eller intervjupersonens specifika konton för att få 

tillgång till detta, förutsatt att Skype, Discord eller annonshemsidorna själva inte undersöker 

innehållet, något som inte anses vara en risk. Utöver detta finns även ett Word dokument där 

intervjuerna var inskrivna på för lättare hantering. Sett till de konton som annonserna gjordes 

via samt Word dokumentet kommer dessa sedermera tas bort när studien är färdig, vilket då 

innebär att endast de konton som intervjupersonerna själva har är enda sättet att få tillgång till 

informationen som inte publiceras i studien. Den enda informationen som togs om hand 

gällande intervjupersonernas identitet var deras ålder samt kön. Dock så valde ett antal 

intervjupersoner att avslöja sina riktiga namn genom att använda sina vanliga Skype-konton.. 

Denna information står dock inte med på någon punkt i studien eller anteckningarna. Sett till 

nyttjandekravet så är all insamlad data endast använd för studien och inget annat syfte, vilket 

därmed uppfyller detta krav. 

Sett till forskning på internet så finns det även att antal etiska frågor som kommer på tal här. 

Då det är omöjligt att kunna utlova konfidentialitet via forumstrådarna som skapades, så har 

konversationerna övergått till privata meddelanden så snabbt som möjligt. Dock så var det 

trots allt ett antal personer som kom i kontakt via ett offentligt meddelande på dessa trådar. 

Som tidigare nämndes kommer dessa trådar att tas bort från intervjuarens sida, dock så går det 

inte att ta bort helt och hållet då vissa trots allt kommer att kunna ha tillgång till tråden 

(Bryman, 2011 s. 614). Något annat som bör belysas är det faktum att intervjupersonerna gick 

under ett alias på dessa forum. Detta är trots allt ett problem då alla intervjupersoner, speciellt 
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de som endast kontaktades via onlineforumen lätt kan ha uppgett falska identiteter (Ibid). 

Dock så bedömdes risken för detta var låg, i och med ämnet samt att de första frågorna även 

bad individerna beskriva sina erfarenheter inom spel. Något som även kunde använda för att 

se huruvida de talade sannisenligt.  

4.6 Kvalitativ data 
Då kvalitativa metod användes så har fokus legat på att följa de fem steg som Denscombe 

(2009, s. 369) nämner i form av förberedelse av data, förtrogenhet av data, tolkning av data 

verifiering och presentation av data. Först och främst fördes intervjuerna in i Word dokument, 

ett eget för varje intervju samt ett gemensamt. Detta för att se till att kunna få en lättare 

översikt samt att ha någon form av säkerhetskopiering (a.a s. 369–371). Efter detta lästes allt 

igenom översiktligt för att kunna skapa en bild av ämnet. Detta gjordes i hopp om att kunna 

lära sig materialet för att sedan, som Denscombe (2009, s. 371–372) kallar det ’ ’läsa mellan 

raderna’’. Efter detta kodades begrepp och tankar som intervjupersonerna nämnde i ett 

dokument för att sedermera kunna brytas ner till mer specifika teman. Det svåra var 

sedermera att verifiera datan då det är problematiskt att verifiera kvalitativa data (a.a s. 378). 

Sett till detta var det därav bättre att basera resultat på idéer och teman som återkommer i flera 

intervjuer (a.a 267). 
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5. Teori 
Teorin som har beskrivs nedan har valts med en förhoppning om att det ska gå att belysa hur 

de självreglerande mekanismerna fungerar och vad som gör att dessa fungerar eller inte. Detta 

då de mekanismer som har beskrivits i tidigare forskning trots allt ger individer möjligheter 

att näthata, där sanktionerna ofta först kommer på tal efteråt krävs det därmed någon form av 

självkontroll eller självreglering.  

5.1 Självregleringsteori 
Teorin som har valts för denna uppsats är självregleringsteorin, en teori som har ett antal olika 

appliceringsområden. Ett stort antal författare har skrivit sin egen användning och version av 

teorin (Beokaerts, Pintrich & Zeidner, 2000 s. 2). För detta arbete kommer Barry 

Zimmermans version av teorin att användas. 

Barry Zimmerman (2000. s. 14) beskriver självregleringsteorin som ett treuddigt begrepp där 

interaktioner mellan personen, beteendet och miljön möts. Självreglering innebär vidare enligt 

Zimmerman en cykel där ens handlande justeras och ändras beroende på tidigare händelser. 

Detta kan vara genom påverkan eller ändring av miljöfaktorer, beteende eller inställning. Det 

sägs att alla individer försöker självreglera sig och att det inte går att tala om en individ som 

saknar självreglering. Cykeln går att beskriva i form av tre begrepp Dessa är forethought, 

preformance och self-reflection  (a.a s. 15–16). 

Forethought beskriver Zimmerman med två olika termer. Dessa termer kallas task analysis 

och Self-motivation beliefs. Med den första termen menar Zimmerman att individer innebär 

behöver se över och analysera de mål som har satts till uppgiften. En planering över vad som 

behöver göras görs också. Den andra delen, kopplad till självmotivation fokuserar på att det 

bland annat krävs självförtroende till sina kunskaper för att kunna utföra handlandet. Vidare 

läggs det även vikt på att tankar om händelserna efter att en individ personligen når ett visst 

mål, något som då kan vara vidare motiverande (Zimmerman. 2000. s. 16–18).  

Sett till preformance nämner Zimmerman två begrepp som är viktiga vid denna tidpunkt och 

som därmed påverkar vad utfallet blir vid handlandet. Dessa är self-control och self-

obvservation. Sett till det första som på svenska direkt översätts till självkontroll beskrivs 

vikten av att vara fokuserad samt vetskapen om vad, när och hur en handling skall utföras. 

Self-observation innebär att individen själv inser vad som händer och varför det händer, att 

någon med andra ord ser vad ens handlande skapar för att kunna reflektera över detta senare 

(Zimmerman. 2000. s. 16.) 
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En annan viktig process som Zimmerman belyser är self-reflection eller självreflektion. Detta 

kan vara både en jämförelse med tidigare eget resultat eller andra individers resultat. Det är 

också relaterat till detta moment som Zimmerman belyser vikten av reaktionen till en dålig 

bedömning eller reflektion. Att inte inse eller i alla fall betänka att en dålig insats kan bero på 

andra faktorer än till exempel otur är skadligt för framtida handlande. Vidare är själva 

utvärderingen också kopplad till hur nöjd individen i fråga är med händelsen och sin insats. 

Något som avgör om handlingen och sättet att göra handlingen på kommer att upprepas. 

Utöver detta så är det även av vikt att det är möjligt att under denna fas upptäcka hur ens 

handlande vid behov förbättrar sig inför framtiden. Om denna del ignoreras eller missas så 

kan ingen förbättring göras, vilket innebär att det inte är möjligt att få något bättre resultat 

från sitt handlande. Vidare delar även Zimmerman (2000. s. 21–24) in detta i en del där målet 

är att undvika negativa effekter. 

Men som tidigare nämndes är det inte endast de personliga aspekterna som är av vikt i hans 

version av teorin. Miljön och de handlingar som inträffar runt om en individ är en annan 

viktig del. Zimmerman menar med sitt triangulära perspektiv att de som inte använder miljön 

som bakgrundsfaktorer till sitt handlande missar en stor del av de verktyg som finns till 

förfogande för att ändra sitt handlande. Vidare så är även responsen som en individ får från 

sin omgivning av vikt när det kommer till reflektionsfasen. Zimmerman tar upp ett exempel 

om hur barngenier kommer från familjer med en kultur av lyckade individer som därmed 

sätter en högre standard. Slutligen menar Zimmerman (2000. s. 24–26) att det även spelar stor 

roll vad sociala modeller försöker att instifta. Om ens miljö försöker instifta bra värden så 

kommer även dessa spegla sig i individerna, något som även gäller när omgivningen instiftar 

eller accepterar mindre önskvärt beteende. Zimmerman (2000 s. 26) menar slutligen att en 

brist på egenskaper som används vid självreglering, så som självreflektion eller en brist på en 

omgivning som belönar självreglering kan skapa stora problem. 

Detta går då att koppla till Elickson (1991. s. 131) tankar om både informell och formell 

kontroll, där dessa två typer av kontroll kan ge en viss respons som därmed gör en viss 

handling mer önskvärd.  
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6. Resultat & analys 

6.1 Spelarnas erfarenheter 

Spelen som intervjupersonerna spelade var relativt varierad. Några spelar mycket strategispel 

medan andra var mer intresserade av fantasyspel. Det fanns dock ett antal spel som var 

populära hos ett större antal intervjupersoner. Dessa var League of Legends, Overwatch samt 

World of Warcraft. De två förstnämnda spelen är spel som sätter stor vikt på sammarbete då 

det endast går att spela spelen med och mot andra medan World of Warcraft inte kräver ett lag 

även om det i vissa fall är ett viktigt moment även här (IP 5; IP 7). Sett till mängd spelande så 

var det en relativt stor spridning. En intervjuperson (Ip 1) spelade exempelvis inte särskilt 

mycket för tillfället men hade tidigare spelat uppemot 30 timmar i veckan, något som var i 

samma mängd som de som spelade mest. Samtliga intervjupersoner berättade att de är 

anonyma när de spelar även om många även spelade med vänner som då känner till deras 

riktiga identitet också. 

6.11 Analys av spelarnas erfarenheter 

Sett till de spelen som var populära Overwatch, World of Warcraft och League of Legends så 

var alla utom ett, World of Warcraft helt inriktade på en kamp mellan två lag. Detta var även 

något som det var möjligt att spela i World of Warcraft, men det finns även andra sätt att spela 

just det spelet på. I och med att lagspel är en så central del i dessa spel så blir det en konstant 

konflikt mellan och inom dessa lag. Med utgångpunkt i Zimmermans teori så blir resultatet av 

den första delen, målanalys ett konstant eftersträvande av att vinna fördelar till sig och sitt lag. 

Vidare beskrev alla intervjupersoner att de kan vara anonyma om de så önskar. Något som 

enligt Lampridis kan skapa en form av åskådareeffekt i relation till näthat. Anonymiteten kan 

i sin tur även påverka en del i Zimmermans självregleringsteori, nämligen self-observation 

Denna del är viktig i den utsträckningen att det måste finnas möjligt att analysera och se hur 

ens eget handlande påverkar omvärlden runt omkring. Om en individ är anonym och sitter 

bakom en skärm blir detta svårt att göra då effekterna och de eventuella konsekvensernas kan 

döljas. Alla verktyg för att kunna självreglera sitt handlande finns därmed inte tillgängliga. 

6.2 Spelens kultur 

Sett till syn på spelens kultur så gick tankarna något olika sett till intervjupersonerna. Något 

som delvis kunde bero på vilka spel de spelar. En intervjuperson beskrev även att det kunde 

finnas en stor skillnad i kultur beroende på vilken server som en spelare spelade på (IP 3). En 

individ nämnde att ” det är alldeles för mycket hat mellan spelare. Det är omöjligt att acceptera att 
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en motståndare är bättre än en själv” (IP 1). Intervjupersonen menade att spelare vid dåligt 

spelande eller misslyckande att vinna, kunde övergå till att försöka rubba sina motspelare med 

ord för att därmed vinna på detta sätt. En intervjuperson talade om en generell fientlighet även 

om det fanns många trevliga individer. Här beskrevs motivet till hatet att offret gjorde misstag 

istället för att de som näthatade själva spelade dåligt (IP 7). Intervjuperson nio var inne på 

samma spår då han menade att handlingar som bedömdes som fel i de lagspel han spelade ofta 

kunde innebär trakasserier från de andra i laget då de inte gör vad som bedöms som ”rätt”(IP 

9). En annan individ var inne på liknande spår då kulturen i det spel han spelade, Overwatch 

var bra förutsatt att individen i fråga presterade bra. Om detta inte var fallet eller om ett 

misstag gjordes så kunde det bli mer negativt. Dock så menade intervjupersonen även att det 

till stor del berodde på vem som hamnade i ens lag, då det finns många som försöker stötta 

och hjälpa medan det även finns många som lätt blir negativa och trakasserar (IP 5). Det 

faktum att spelare, likt många andra grupper är en fragmenterad grupp där det finns många 

som är mer hatiska och andra som är mer hjälpsamma var något som även kom på tal ofta (IP 

3; 4; 6). Samtidigt så beskrev även en intervjuperson att kulturen var väldigt bra samt att det 

oftast fanns en respekt mellan spelare (IP 10).  

Något som också bör belysas är de tidigare nämnda tankarna gällande att ett antal 

intervjupersoner bedömde att kulturen skilde sig åt beroende på vilka spel som spelades. En 

intervjuperson hade en väldigt negativ erfarenhet av just League of Legends då han hävdade 

att: 

’’ Gratisspel som League of Legends har en väldigt hätsk stämning, och dödshot eller personliga 

påhopp sker i princip varje match. Detta är ju bland annat på grund av att det är så tävlingsinriktat, 

och eftersom det är anonymt räds man inte från att kränka någon annan om den presterar dåligt. Folk 

är dock vana med detta, och påhoppen tas inte seriöst.´´ (IP 8). 

 

Detta sattes senare i relation till andra spel som hade en mer strategisk grund som då inte gav 

upphov till samma negativa stämning. Detta förklarades även som att kunna bero på att dessa 

spel lockade en äldre och mognare bas av spelare (IP 8). En annan intervjuperson nämnde 

även ålder som en aspekt till kulturen i spel. Han menade att äldre spelare ofta är bättre 

lagspelare och att de oftare lägger fokus på detta och att det därmed inte skapades en konflikt i 

samma utsträckning (IP 4). Något som även nämndes var att vissa spel krävde en viss typ av 

negativ eller i alla fall paranoid kultur. Dessa spel, så kallade’’ survival spel’’ där överlevnad i 

en spelvärld kräver att man ser varenda spelare som en potentiell fara som vill illa. 

Intervjupersonen menade här att en mer vänlig inställning mellan spelare hade minskats 
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intresset för dessa spel. Det ska dock sägas att intervjupersonen aldrig såg något som han ville 

bedöma som näthat i dessa spel (IP 2). En intervjuperson menade att en faktor i spelens kultur 

var hur mycket tid man spenderade inaktiv, om man till exempel dog i spelet. Han menade att 

i det spel som han spenderade längre tid död i, ofta fick mer tid att kommunicera med andra 

spelare, istället för att leva nästan direkt igen och fortsätta spela. ”Där är också kulturen oftast 

mer pratsam och mindre hätsk.” (IP 3). 

En aspekt som nämndes är att det trots vissa intervjupersoners negativa inställning till spel 

som League of Legends, så finns det trots allt vissa förväntningar på att spela rättvist och med 

en viss sportslig anda. Ett exempel som togs upp är när spelare förlorar sin uppkoppling till 

spelet och därmed inte kan försvara sig så förväntas andra spelare att inte döda dessa. Detta är 

ingen regel från skaparna av spelet, utan istället en norm som har skapats inom spelet. 

Sanktioner på brott mot denna norm är då negativa reaktioner från andra spelare och inget 

annat. Vidare beskrev en intervjuperson att kommunikation är av en så pass stor vikt i detta 

spel, att de som inte är villiga att kommunicera för att vinna kan bli kritiserade och påhoppade 

av spelare (IP 8). Liknande oskrivna regler i samarbetsanda finns även i en annan typ av spel, 

´´Massively multiplayer online role-playing game´´ så som World of Warcraft enligt en 

intervjuperson. Ett exempel är att man inte ska ta föremål som man inte behöver när man är i 

grupp med andra spelare, något som kan leda till att man bli sparkad av gruppen och som 

sedermera kan leda till dåligt rykte på servern (IP 6). 

6.21 Analys av spelens kultur 

I detta kapitel nämn just spelens tävlingsaspekt som en stor motivation för näthat. Ett exempel 

är när man inte längre kan vinna via de medel som är tilltänkta i spelet övergår ens handlande 

till en mer hatiskt och aggressiv inställning för att nå fördelar. Om man då fokuserar på 

Zimmermans teori så kan man förklara detta genom att man ser att ens nuvarande handlingar 

inte fungerar i form av att man upptäcker att ens motståndare vinner. Detta leder då i sin tur 

till att cykeln fortsätter och att näthat istället uppkommer som ett alternativ till att endast 

spela. Detta går då ihop med vad en intervjuperson sa om att ’’rubba’’ sina motspelare för att 

kunna vinna på detta viss.  

Vidare bedömdes även egna misstag inom spelen vara bidragande till att en individ näthatar. 

Detta går än en gång att relatera till Zimmermans teori då det kan vara ett misslyckande i 

självreflektion, något som därmed leder till att man inte rättar till sitt handlande på rätt sätt. 

Istället ligger fokus på att andra spelare bidrog till misslyckande. Detta går även hand i hand 
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med teorin om moralisk frikoppling. Här förflyttas skulden från ens eget till andra spelare då 

ens egna moraler ofta förflyttas. En moralisk frikoppling kan också vara en av faktorerna till 

varför det också finns en så pass hätsk stämning relaterat till spel online. Då individers 

normativa tankar och idéer ändras och därmed börjar tillåta denna typ av beteende. Som en 

intervjuperson beskrev så förekom dödshot och trakasserier i mer eller mindre varje match, 

något som troligtvis inte skulle accepteras i verkliga livet. Detta kan då delvis förklaras med 

vad som tidigare beskrevs i form av att man inte ser exakt vilken effekt ens näthat har, något 

som går i linje med Zimmermans teori. 

Ytterligare en aspekt som bör nämnas är det faktum att en viss mängd hat, eller i alla fall 

griefing kan accepteras. En studie pekade på att 91 procent av de tillfrågade spelarna hade en 

positiv eller neutral inställning till detta. Ett exempel på detta är de så kallade 

överlevnadsspelen som nämndes. Här kunde handlande, som annars skulle ses som extremt i 

andra spel accepteras i högre grad. Griefing hade här blivit än mer accepterat än i vanliga fall. 

Detta kan än en gång relateras till en moralisk frikoppling, här dock på en mer allmänt 

accepterad plan. Vidare kan man via Zimmermans självregleringsteori förklara detta som att 

de spelare som spelar enligt de normer och regler som kan finnas i andra spel oftare 

misslyckas eller dör inom spelet. Detta medan spelare som har en mer hänsynslös inställning 

når framgång. Något som därmed innebär att fler spelare börjar med en mer hänsynslös 

spelstil för att överleva och lyckas. Självregleringen går därmed på andra hållet och släpper 

därmed på de normer som en spelare tidigare följde.  

En intressant aspekt i relation till vad som har nämnts i detta delkapitel är att det trots allt 

finns normer som skulle kunna sägas vara i sportslig anda. Medan detta endast skulle kunna 

vara en form av bibehållna normer, så är det även möjligt att förklara detta enligt 

Zimmermans teori. Detta då i form av att det finns en typ av sanktionering som är mer direkt i 

dessa fall då man exempelvis kunde bli sparkad från gruppen och ett allmänt dåligt rykte 

socialt.  

6.3 Erfarenheter av näthat inom spel 

Av de som hade blivit utsatta för näthat så menade ingen att de hade blivit oroliga i och med 

de personangrepp eller hot med liv och hälsa som blivit utsatta för. Något som bland annat 

relaterades till anonymitet då ingen bedömdes kunna nå sitt potentiella offer i verkligheten (IP 

3). En intervjuperson beskrev dock en viss oro för sin virtuella egendom då en individ hotade 

med att stjäla hans konto, något som ansågs var mer möjligt än ett fysiskt hot (IP 1).Annars så 
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beskrev ingen intervjuperson oro eller rädsla för själva näthatet. Intervjupersonerna menade 

att näthatet inte hade påverkat hur mycket de spelar i en större utsträckning (IP 3; IP 7; 9). En 

av intervjupersonerna beskrev att näthatet var en normaliserad del av att spela online och 

inget som direkt skulle kunna försvinna (IP 2). Det ska sägas att näthatet trots allt beskrevs 

som problematiskt personligen då det hade inneburit att vissa intervjupersoner undvek att 

spela på vissa servrar eller att det hade förhindrat dem för att spela helt och hållet ett antal 

gånger (IP 3; IP 7; 9). 

Intervjupersonerna bedömde själva att de hade näthatat. (IP 7; IP 9). Sett till varför 

intervjupersonerna näthatade så skilde intervjupersonernas förklaringar inte mycket åt. En 

intervjuperson menade att näthat, både generellt och eget ofta kom när det spelades om något 

som ansågs vara av vikt, till exempel en högre eller lägre rang inom spelet. Mer specifikt 

riktat till sitt eget näthat menade denna intervjuperson att hans kommentarer och dylikt ofta 

kom när ett misstag eller fel gjordes efter en lång tid av fokuserat spelande då misstaget leder 

till förlust (IP 9). En annan intervjuperson beskrev liknande situationer då han ansåg att han 

kunde näthata när det gick dåligt, både för laget och en själv, något som då inte kunde 

accepteras som ens egna misstag. (IP 3). Intervjuperson sju talade om snarlika händelser där 

förlust eller dåligt spelande ofta föregick näthat från hans sida (IP 7).  

Sett till att förhindra näthat menade en intervjuperson att det enda som fungerade var att 

rapportera spelare (IP 2). En annan intervjuperson beskrev att han ibland försökte försvara 

individen som blev näthatad men att detta sällan hjälpte (IP 9). En generellt hjälplös 

inställning att motverka näthat själv beskrevs om och om igen (IP 5; IP 7).  

6.31 Analys av erfarenheter av näthat inom spel 

Då näthat trots allt ansågs vara närvarande i spelen enligt intervjupersonerna så kan det 

innebära att sanktionerna inte är tillräckliga. Då det generellt sett borde vara ovanligare med 

näthat om mekanismer fungerar som de ska enligt självregleringsteorin. De straff som riskerar 

att utdömas bör fungera som självreglering efter att individer har hört, bevittnat eller själv 

blivit utsatta för dem.   

Näthat ansågs inte skapa någon rädsla för sin egen fysiska säker hos intervjupersoner, Istället 

var det på höjd den virtuella säkerheten som kunde ses som i fara. Detta kan vara relevant då 

detta är ett tecken på en distinkt skillnad mot motsvarande brott utanför datorn där brotten kan 

skapa en stor fruktan. Trots allt ska det sägas att vissa intervjupersoner hade undvikit att spela 

vissa spel eller servrar på grund av näthat.  
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Sett till när intervjupersonerna näthatar eller där de bevittnar näthat så beskrevs situationer där 

spelare på något sätt förlorade eller gjorde misstag. Detta skulle då leda till ett spontant utbrott 

i form av näthat. Med detta i åtanke kan det innebära att det i dessa spontana situationer är 

svårare att självreglera än andra, något som man bör ha i åtanke. Intervjupersonerna beskrev 

vidare hur personliga försök att motverka näthat var meningslösa. Tillrättavisande från andra 

spelare ger därmed ingen påverkan sett till att självreglera. En förklaring till varför ett 

tillrättavisande inte fungerar kan vara att personerna inte är närvarande fysisk när de försöker 

att motverka ett beteende. Det är istället endast ett anonymt namn som försöker tillrättavisa en 

individ, något som kan ignoreras betydligt lättare än vad som hade varit möjligt i utanför 

datorerna.  I och med detta så får därför spelens självreglerande mekanismer istället fungera, 

något som spelare i vissa fall kan bidra till. 

6.4 Syn på näthat inom spel 

Åsikterna gällande näthat inom spel skilde sig åt något, även om det klart gick att se ett antal 

trender. Likt vad som berördes tidigare så hade näthat blivit en accepterad och oundviklig del 

av spelande. Detta gjorde att det fanns en genomgående trend av acceptans mot en viss mängd 

näthat. En intervjuperson såg näthat som ett problem, men samtidigt inte ett problem i samma 

grad som hat i verkliga livet då man kan stänga av datorn vid behov (IP 5). En annan pekade 

på att näthat i vissa fall kunde ses som en komplimang. Detta då han menade att spelare 

näthatar då de inte kan vinna mot dig inom spelets ramar vilket då gör att de försöker jämna ut 

den obalans som finns i skicklighet mellan spelare på andra sätt. Denna intervjuperson 

menade vidare att näthat inte behövde ses som så pass allvarligt. Dock så nämnde han en fara 

när de blir för personligt ifall till exempel en röstchat finns tillgänglig. Anonymisering som 

finns i dessa spel beskrevs även som skyddande. Denna intervjuperson menade att ju mer man 

vet om den man näthatar ju allvarligare och skadligare kan det bli (IP 1). Intervjuperson tio 

menade att näthat inte är lika allvarligt som vanligt hat utanför spelet (IP 10). En annan 

menade att näthat kunde vara det bättre av två onda ting. Detta då näthat eventuellt kunde vara 

ett utlopp för ilska, något som förhindrade att denna förtryckta ilska gick ut över någon 

utanför den virtuella världen. Dock så menade denna intervjuperson att det fanns en klar gräns 

när näthatat upprepat var riktat mot en specifik person (IP 6). 

Som tidigare nämndes så fanns det en inställning av att näthat är en del av spelen som inte går 

att komma ifrån. Medan det fanns sätt att motverka näthat är det trots detta en bestående del 

av onlinespelande (IP 7). En intervjuperson menade att anonymiteten och möjligheterna till 

sociala diskussioner inom spelen innebär lättare möjligheter till näthat, så fyller de även en 
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viktig funktion i relation till spelen. Något som han inte ville förlora för att förhindra näthat i 

spel. Gemenskapen var viktigare än att stoppa näthat (IP 3). Utöver detta menade även en 

intervjuperson att han inte lade särskilt mycket vikt på näthat. Medan han tyckte att det var en 

beklaglig del av online spel så menade han vidare att det bara var att ignorera så skulle det 

försvinna. (IP 2). Vidare menade en annan intervjuperson att det krävs en viss balans mellan 

just anonymiteten som internet ger tillsammans med rätten att uttrycka sig och försöken att 

stoppa näthat. Intervjupersonen menade därmed att det var av stor vikt att bibehålla 

anonymiteten och rätten att uttrycka sig i så stor utsträckning som möjligt, medan han 

fortfarande såg näthat som något som behövde förhindras. Denna intervjuperson ansåg att en 

gräns där anonymiteten och yttrandefriheten skulle ta ett steg tillbaka var när reela hot lades 

fram. Dock menade han vidare att det är svårt att avgöra vad som är ett riktigt hot, då många 

spelare kan hota och kränka endast för att få fram en reaktion eller rubba andra spelare. Något 

som i dessa fall innebär att hoten inte behöver vara allvarligt menade. Detta kan vara ännu 

svårare för individer som inte är vana vid spelmiljön och kan därmed se ut att vara ännu 

allvarligare än vad det egentligen är (IP 8). 

Medan näthat beskrevs som ett problem eller i alla fall en negativ aspekt inom onlinespel så 

fanns det även en intervjuperson som ansåg att dessa ord bara var en naturlig del av spelandet. 

Något som man inte skulle försöka motverka på något sätt. Denna person talade i väldigt 

positiv anda om internet och dess funktion som en fristad Han menade att om man har lätt för 

att bli kränkt av ord från främlingar så ska man inte använda internet i allmänhet (IP 4).  

6.41 Analys av syn på näthat inom spel 

Som det går att utläsa ovan så ser intervjupersonerna näthat på olika sätt, även om tankarna i 

grunden var nära varandra. Medan det beskrevs som ett problem så kunde det även vara 

komplimenterande. Då det sågs som en sista utväg för att kunna rubba en spelare som man 

inte kunde vinna mot inom spelets regler. Vidare menade även intervjupersoner att näthat 

hade blivit antingen accepterat eller till och med normaliserat. Detta går i linje med var 

tidigare forskning säger då en studie pekade på att spelare kunde acceptera så kallad griefing 

inom spel.  

Något som beskrevs i detta kapitel var anonymiseringen och hur det kunde både motverka och 

hjälpa näthatare. Först och främst kunde det ge näthatare en säkerhet och möjlighet att 

trakassera individer utan risk för sanktion i verkliga livet. Detta är något som då kan få dessa 

individer att lättare näthata sett till Zimmermans teori då potentiella konsekvenser i verkliga 
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livet kan ignoreras. Samtidigt så menade även en intervjuperson att det kunde vara skyddande 

då näthatet blir värre ju mer näthataren vet om sitt offer. Om detta stämmer så är det värt att 

tillägga hur detta bör innebära att näthat inom spel inte är lika skadligt som andra former av 

trakasserier, digitala eller ej. Detta då spelare sällan vet mycket om de individer de spelar 

tillsammans med. Om näthat blir värre ju mer man vet om individen borde detta också 

bedömes i relation till den balansgång som intervjupersonerna talade om gällande 

yttrandefriheten och de fördelar och problem med anonymiteten samt försöken att motverka 

näthat.  

En av intervjupersonerna pekade vidare på att yttrandefriheten var viktigare än att motverka 

kränkningar på nätet. Medan denna person inte ansåg sig själv näthata så kan detta trots allt 

delvis förklara hur vissa individer resonerar när de näthatar. De sätter en annan form av moral 

eller lag över brotten inom näthat, nämligen yttrandefrihet. Detta kan då liknas med att 

rationalisera sitt handlande i enighet med moralisk frikoppling. Just att prioritera en viss del 

av online spelande över att motverka näthat var något som även nämndes av andra 

intervjupersoner. Då i form av anonymiseringen som nätet ger. Sammanfattningsvis så visar 

det tidigare kapitlet hur näthat har blivit accepterat gällande spelande. I vissa fall rent av som 

att det inte går att motverka, medan i vissa för att bibehålla andra aspekter inom spelen som 

spelarna uppskattar.  

6.5 Självreglerande mekanismer för att motverka näthat 

Av de olika självreglerande mekanismer som beskrevs för att förhindra näthat var en generell 

anmälningsfunktion den som beskrevs i störst detalj. Denna mekanism fick en stor del positiv 

kritik av intervjupersonerna, även om ett antal brister med systemet lades fram. En av 

intervjupersonerna som inte menade att näthat var ett problem var väldigt positivt till 

möjligheten att rapportera personer. Denna person menade att endast spelföretagen själva har 

rätt att reglera näthat (IP 4). En som intervjuades menade att systemet fungerade. Dock 

berättade han även att han själv sällan brydde sig om eller orkade använda detta system (IP 5). 

Ett problem som nämndes var det faktum att systemet kunde användas mot oskyldiga. Då alla 

även de spelare som näthatar har möjlighet att rapportera. Dock så var en förhoppning att 

systemet skulle skydda dessa individer (IP 2). Intervjuperson ett var mer kritisk till systemet 

då han tvivlade på hur ofta individer straffades, samt att han menade att det lätt går att skapa 

ett nytt konto i de spel han spelar om man väl får ett straff. Det sistnämnda var även något 

som beskrevs av andra intervjupersoner. (IP 1; IP 2; IP 8). Utöver detta så nämndes även det 

faktum att det krävs någon form av moderation för att sedermera avgöra vem som skall 
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stängas av. Både moderation av spelarna själva och anställd moderation nämndes, dock så 

menade den intervjuperson som talade om detta ämne att det sistnämnda alternativet är bättre. 

Intervjupersonen menade att det krävs någon form av ersättning för att få individerna att döma 

rätt och riktigt, något som anställda moderatorer bedömdes få i större utsträckning än vanliga 

spelare (IP 7). Ett problem som nämndes med anställda moderatorer var kostnaden med att 

anställa personer för att syssla med detta (IP 3). Den mekanism som tidigare beskrevs vara 

subjektet för ett antal studier, The Tribunal nämndes av ett antal intervjupersoner. Dock så var 

erfarenheten av detta systemet låg och ett antal problem relaterat till vad som precis nämndes 

tog upp. Sammanfattningsvis så bedömdes detta systems svaghet därmed ligga i det faktum 

att spelare fick döma andra spelare. Bland annat då näthatare själva kan vara en del av juryn 

(IP 6).  

Ett problem som även nämndes var det faktum att dessa lösningar är reaktiva och att de inte 

stoppar näthat från att hända från första början. Som ett alternativ till detta nämndes en 

restriktion av chat fram till man hade nått en viss punkt i ett spel. Detta skulle då förhindra att 

spelare skapade nya karaktärer eller konton endast med avsikt att hata. Dock så går detta även 

ut över nya spelare (IP 8). Ett annat alternativ som beskrevs var att spelare förhindrades att 

tala i text eller med röst. Istället kunde man endast kommunicera via färdiga fraser som spelet 

gav till dem. Medan man i det spel som denna person beskrev även kunde skicka egenskrivna 

meddelanden så var detta då omständligare. Det skulle därmed bli svårare att i blind ilska 

endast skicka iväg någon form av hatiskt meddelande (IP 1). Problemet med detta var då att 

tjusningen med att spela online försvann i viss mån (IP 8). 

En annan intervjuperson beskrev ett system som han själv hade blivit straffad för. Detta var 

inte för näthat utan istället för att han hade brutit mot regler inom spelet. Detta genom att 

lämna matcher i förtid och därmed ge sitt lag en mindre chans att vinna. Efter att ha gjort detta 

ett antal gånger så sattes han under en tid med andra spelare som också skulle straffas för 

olika typer av regelbrott. Han hamnade därmed i en grupp som själv sågs som problematiskt 

istället för den övriga populationen av spelare. Intervjupersonen gjorde bedömningen att 

denna mekanism hade fungerat då han började lämna färre spel i förtid efter detta (IP 3).  

En annan självreglerande mekanism som kanske inte förhindrar näthat men som istället ger en 

möjlighet att inte se näthatet är en funktion som gör att man blockerar vad en viss spelare 

skriver och säger. Intervjupersonen som nämnde detta menar att det säkerligen finns bättre 

mekanismer, men att detta i alla fall får stopp på näthatet direkt om offret för näthatet vill få 

slut på trakasserierna (IP 2). 
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6.51 Analys av självreglerande mekanismer för att motverka näthat 

De mekanismer som beskrevs var till stor väldigt likartade. Även om det fanns några mer 

unika lösningar så var den mest populära någon form ett anmälningsssystem där spelare 

sedermera kan bli bestraffade om de blir rapporterade tillräckligt många gånger. Dessa typer 

av system sågs som funktionella och tillräckliga, dock med sina svagheter. Det faktum att de 

individer som näthatar kan använda det mot oskyldiga, samt en form av likgiltighet till att 

rapportera var två problem som nämndes. Det förstnämnda ger näthatarna möjlighet att 

fortsätta sina trakasserier genom att rapportera en person som inte har gjort något. Utöver 

detta så nämndes ett problem i att moderatorerna hade mycket att göra, både av 

intervjupersoner och i Belcis och Salahs studie om Okey. Detta till trots fick detta system bra 

kritik och sågs som en optimal lösning av intervjuperson tio. Sett till The Tribunal, som är en 

utökad version av rapporteringssystemet där moderatorer istället är spelarna själva så kvarstod 

den ovan nämnda problematik med näthatare som deltar i att döma andra. Detta system 

bedömdes av Kou och Nardis studie vara delvis lyckad i sitt syfte, även om samma liknande 

problem likt de som just nämndes lyftes fram. Medan anställd moderation sågs som en bättre 

lösning än spelarmoderation så nämndes ett problem med resurser. De spelutvecklande 

företagen behöver anställa personer för att skötta det. Något som lyftes fram som problem i 

både intervjuer och studier. Dock kan detta därmed eventuellt lösas. Bland annat med hjälp av 

de digitala hjälpmedel som Belci och Salah talade om i sin studie. 

Intervjupersonerna talade även om mer preventiva lösningar istället för reaktiva. Detta var då 

till för att förhindra näthat helt och hållet, där det inte längre handlar om individens egen 

förmåga att självreglera sig då det inte finns möjligt att näthata. Exempel på detta var en 

oförmåga att skriva förrän en viss nivå var nådd i spelet eller ett antal förutbestämda fraser 

som man endast kan kommunicera med. Ett annat sätt att motverka näthat var att ha en 

möjlighet att personligen blockera vad en viss person skriver. Detta ger ingen direkt sanktion 

mot den som näthatar med stoppar samtidigt individen från att nå fram till sitt offer. Något 

som då förhindrar ytterligare reaktion från offret. Detta är något som kan påverka 

gärningsmannens vilja att fortsätta sitt näthat. Om gärningsmannen inte får en respons så kan 

detta spela in i dennes vilja att fortsätta, detta delvis enligt teorier som självregleringsteorin, 

där respons är en viktig aspekt 

Sett till Zimmermans teori så bör rapporteringssystemet vara effektivt. Detta då en stor del i 

teorin är de potentiella konsekvenser som en handling kan ge. Och detta få individer att inte 

näthata. Om de upptäcker att en konsekvens av näthatet är dessa straff så kan deras handlande 
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förändras. Det gäller då att spelare faktiskt rapporterar samt att spelets moderation fungerar på 

ett smidigt sätt så att regelbrytare blir straffade. Något som tidigare har nämnts som ett 

problem. Som tidigare nämndes i detta kapitel så var denna lösning mycket uppskattas. 

Troligtvis då man personligen bidrar till att avgöra vem som straffas samt att det inte påverkar 

vanliga spelare som några andra lösningar gör. Just påverkan på de ”vanliga” spelarna ses 

som en viktig del i hur bra en självreglerande mekanism är. Det vill säga om det förhindrar 

vanliga spelare från att vara sociala eller inte. Man kan slutligen säga att spelare inte vill offra 

den sociala aspekten för att motverka näthat, något som rapporteringssystem inte gör. 

6.6 Inställning till rättsväsendets reglering av näthat 

Kunskapen gällande lagarna runt brotten bakom näthat var låg. En av intervjupersonerna hade 

läst på något om ett antal specifika domar och potentiell lagstiftning. Dock så menade han att 

han inte kunde särskilt mycket om den nuvarande lagstiftningen (IP 8). En annan pekade på 

att de hade hört att lagarna var problematiskt i relation till nätet, men det var i denna mängd 

kunskapen sträckte sig (IP 7). Sett till inställning till en rättslig reglering av näthat så gick det 

se en generellt försiktig inställning i att blanda in rätten. En intervjuperson pekade på att 

vinsterna med att åtala någon för dessa brott på nätet skulle vara lägre än kostnaderna för att 

nå ett lyckat åtal (IP 3).  Vidare beskrevs ett problem i och med att lagarna måste vara 

gränsöverskridande, detta i och med att de man spelar med kan komma ifrån olika delar av 

världen (Ibid; IP 7; IP 8). En intervjuperson talade om att ett hot via datorn var mindre 

allvarligt än ett hot i verkligheten (IP 10). En annan menade att spelföretagen i första hand 

skulle ingripa och förhindra näthat men pekade samtidigt på att det fanns en viss gräns 

därefter rätten skulle kallas in. Denna intervjuperson menade att när hoten och trakasserierna 

övergår till ett reellt hot mot personens fysiska hälsa eller egendom kommer på tal bör rätten 

dras in. En annan situation kunde vara där en individ blir fortsatt utsatt och inte kan undvika 

denna persons trakasserier. Detta är därmed när hoten näst intill förflyttar sig från den 

virtuella till den verkliga världen (IP 5; IP 7).   

6. 61 Analys av inställning till rättsväsendets reglering av näthat 

Det fanns därmed en något avvaktande inställning till en rättslig reglering av näthat. Om 

rätten ska reglera näthat i spel så menade intervjupersonerna att det skulle krävas 

landsöverstigande lagar, något som vi inte har i Sverige. Sett till betänkandet som kom ut 

under år 2016 så är de ändringarna som föreslås därmed inte tillräckliga. Då de endast 

fokuserar på Sveriges lag och inte talar om landsöverstigande samarbete. Vidare så menade 

även intervjupersonerna att det inte skulle bli en rättslig fråga när det gällde mindre allvarligt 
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näthat. Det ska sägas att en gräns ändå beskrevs av vissa intervjupersoner. Detta är inget som 

det finns stöd i stundande lagar. Om Sveriges lagstiftning ska passa intervjupersonernas 

önskemål så krävs därmed både internationellt samarbete samt en specifik lagstining sett till 

spel, där de speciella förhållanden som finns ges utrymme. 
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7. Avslutande diskussion 
När gäller inställning till näthat i spel så går det att se en viss acceptans för näthat. Spelare ser 

det på gott och ont som en konstant del i deras spel. Även om det skulle kunna gå att 

motverka så menar spelarna att de inte vill offra sociala delar av sina spel för detta. Denna 

acceptans får delvis stöd av andra studier på ämnet. En av dessa är Rubins och Camms som 

pekar på att spelare accepterar’’griefing’’ samt Busseys, Fitzpatricks och Ramans som 

beskrev hur moralen kan förändras när det kommer till att själv näthata. För att själv kunna 

motverka näthat beskrevs en problematisk situation där spelare sällan kunde påverka andra 

spelare för att göra just detta. Med detta i åtanke är troligtvis ett anmälningsbaserat system en 

av de bästa mekanismerna för att motverka näthat. Detta då den ger spelarna själva 

möjligheten att bedöma andra spelare samt att den inte förändrar den sociala aspekten, något 

som de proaktiva lösningarna som togs upp gör. Sett till Zimmermans teori så är denna 

mekanism klart fungerande, då den är tänkt att ge näthatande spelare en möjlig konsekvens 

som då kommer att vägas in i reflektionsfasen. 

Anonymiseringen är något som intervjupersonerna talade i en positiv anda om. Detta trots att 

det även kunde bedömas ge näthatare större möjlighet att trakassera andra. Likt det sociala var 

det något som spelare ogärna ville offra för att motverka näthat. Det ska tilläggas att det även 

kunde skydda offren för näthat och att det därmed kan vara relevant att undersöka 

anonymitetens funktion i relation till näthat, samt dess värde för spelare. 

För att svara på den huvudsakliga frågan för denna uppsats så självreglerar spelutvecklande 

företag på ett antal olika sätt. De finns både mer simpla mekanismer, som att kunna blockera 

en specifik spelare samt mer ambitiösa projekt, som The Tribunal, League of Legends egen 

domstol. Medan The Tribunal beskrivs som fungerande enligt studier så stod den i sämre ljus 

från de intervjuade spelare som kände till detta system. Istället så är den mekanism som 

beskrivs att fungera även den som Zimmermans teori bedöms stödja. Nämligen ett mer 

simpelt rapporteringssystem där moderatorerna inte är spelare. Något som många olika spel 

beskrivs att ha. Även om det finns problem med dessa, som brist på moderation och en 

likgiltighet till rapportering av spelare så bedöms dessa ändå vara den mest lyckade typen av 

mekanism. Med fokus på spelares eget självreglerande så deltar de i form av att använda 

mekanismer som det ovan nämnda rapporteringssystemet. Dock så bedöms spelares egen 

reglering, utanför dessa mekanismer inte hjälpa eller fungera. 
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Bilaga 

Detta är intervjuguiden som användes för alla tio intervjuer 

Spelande 

• Vilka spel spelar du? 

• Vilka onlinespel spelar du? 

• Kan du berätta lite om de onlinespel du spelar? 

• Hur mycket spelar du? 

• Är du anonym när du spelar? 

• Spelar du med vänner eller främlingar online? 

Kulturen runt spel 

• Vad anser du om den generella spelkulturen? 

• Finns det speciella regler som andra spelare förväntar sig att du ska följa i spel du 

spelar? Regler som inte är uppsatta av spelen själva. 

• Vad tycker du om omgivningens tankar om spelande? 

• Hur skiljer sig olika spel i kultur? 

Näthat 

• Har du blivit utsatt för näthat av en främling när du spelar? 

• Har du själv sagt eller skrivit något som du skulle beskriva som näthat mot en främling 

när du spelar online? 

• Brukar du tänka på vad du skriver och säger när du spelar? 

• Har du någonsin blivit rädd eller orolig relaterat till näthat? 

• Har näthat någonsin stoppat dig från att spela? 

• Har näthatet varit en faktor kring hur mycket du spelar online? 

• Vad tycker du om näthat generellt runt onlinespel? 

• Finns det och iså fall var går gränsen gällande hat på internet? 

• När brukar du se näthat i spel? 

• När, om du själv har näthatat brukar du göra detta? 

• Försöker du göra något åt näthat i spel? 

 

Metoder mot näthat 

• Vad gör du om du vill göra något åt näthatet i de spel du spelar? 
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• Vilka metoder mot näthat har spel du har spelat använt sig av? 

o Hur anser du att dessa har fungerat? 

o Har du själv stöt på några problem från dessa system? 

• Vad anser du är den ideala vägen för att stoppa näthat i spel? 

• Har du någon kunskap om brotten som beskrivs som näthat och hur dessa fungerar 

online? 

o Vad tycker du om lagarna sett till näthat? 

o Anser du att lagarna borde ändras för att motverka näthat i spel? 

• Tänker du någonsin på det rättsliga i relation till hat på internet? 

 

 


