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Abstract 

This study has focused on how the Facebook group #jagärhär has been working on inviting 

people to participate in the conversation against hate culture online. To examine this, we 

have conducted qualitative interviews with members and administrators from the group, and 

made a rhetorical text analysis on posts made in the group. The theoretical concepts used in 

the analysis are: convergence, participatory culture and democracy, collective intelligence, 

collective identity and doxa. By using these theoretical concepts, certain strategies in the 

group could be seen. Some of the most important strategies and tactics that could be seen 

were that the group had a strict structure - to facilitate engagement and participation - and 

that there was great focus on being encouraging and motivating in their language. It was also 

seen that it was important for the group to be visible in traditional media, and to be noticed 

by public figures - like celebrities - in order to be more visible and to inspire more people to 

participate. 

 

Keywords: Participatory culture, democracy, collective intelligence, collective identity, 

convergence, social media, hate culture, online, Facebook, social movement, organized 

resistance. 
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Sammanfattning 

Denna studie har undersökt hur Facebookgruppen #jagärhär har gått till väga för att bjuda in 

till deltagande i samtalet mot hatkultur online. För att undersöka detta har vi gjort kvalitativa 

intervjuer med medlemmar och administratörer från gruppen, samt gjort en retorisk 

textanalys på inlägg som gjorts i gruppen. De teoretiska begrepp som använts i analysen är: 

konvergens, deltagarkultur och demokrati, kollektiv intelligens, kollektiv identitet och doxa. 

Genom att använda dessa teoretiska begrepp kunde vissa strategier i gruppen skönjas. Några 

av de viktigaste strategier och taktiker som kunde ses var att gruppen hade en tydlig struktur - 

för att underlätta engagemang och deltagande -  och att det var stort fokus på att vara 

uppmuntrande och motiverande i sitt språk. Det gick även att se att det var viktigt för gruppen 

att synas mycket i traditionella medier, samt att uppmärksammas av offentliga personer, för 

att kunna bli mer synliga och kunna inspirera fler till att delta.  

 

Sökord: Deltagarkultur, demokrati, kollektiv intelligens, kollektiv identitet, konvergens, 

sociala medier, hatkultur, online, Facebook, sociala rörelser, organiserat motstånd. 
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1 Inledning 

Användandet av digitala medier har ökat. Allt fler tar även del av de traditionella medierna 

via webben (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). Många medier har stängt sina kommentarsfält 

på sina egna domäner, och har istället endast Facebook som plattform för kommentarer. 

Orsaken var att anonymiteten gjorde att många tidningar hade problem med hot och 

kränkningar i sina kommentarsfält (Haidl, 2016, april. Granström, 2016, april). Motståndet 

mot hat och osaklighet i kommentarsfält har tidigare oss veterligen varit oorganiserat.  I maj 

2016 startade journalisten Mina Dennert Facebookgruppen och hashtagen #jagärhär. En 

grupp för att organisera aktioner i kommentarsfält där det flödar mycket hat och debatten är 

ensidig. I gruppens beskrivning kan man läsa: 
 

“#jagärhär är ett stöd till dem som aktivt vill gå in och bryta och störa dem som sprider hat. 

Vi säger vad vi själva tycker och tänker, vi kommer inte alltid att vara överens i sakfrågor, 

men vi står enade för öppenhet, respekt och det goda samtalet.” 

(https://www.facebook.com/groups/548170525365320/?fref=ts) 

 

Varje dag så läggs det av moderatorerna upp aktioner där medlemmarna kan gå in och delta i 

kommentarsfälten och använda sig av gruppens hashtag. Vill man själv inte kommentera kan 

man istället gilla andras kommentarer för att visa sitt stöd. Det länkas till både etablerade 

medier och till alternativa högerpopulistiska medier. Varje dag läggs det också upp en 

“hjälptråd” där medlemmarna själva kan tipsa om kommentarsfält där debatten behöver 

nyanseras.  

 

Gruppen har vuxit sig väldigt stor sedan den startades och har idag (2017.05.23) 72 283  

medlemmar. Hashtagen har uppmärksammats i nationellt press, TV och radio. Och det har 

även startats ett liknande initiativ i Tyskland under hashtagen #ichbinhier (Löfgren, 2017, 

februari). Initiativet har också tilldelats Rättvisepriset av Rättviseförmedlingen 2016 

(Rättviseförmedlingen, 2016. december).  

 

Det som denna studie undersöker är vilka strategier som Facebookgruppen #jagärhär 

använder sig av för att inbjuda till deltagande i samtalet mot hatkultur online. Detta sker 
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genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med medlemmar ur gruppen, samt textanalys 

av inlägg som gjorts i gruppen.  

 

Denna typ av omfattande organisering av kommentering mot hatkultur online har inte funnits 

i Sverige tidigare, oss veterligen. Vi har inte kunnat finna några studier på organiserat 

motstånd mot hatkultur, och därför finns det en inomvetenskaplig relevans för denna studie. 

Denna studie kan bidra till större kunskap om organiserat motstånd mot hatkultur online. Den 

utomvetenskapliga relevansen för studien är att allmänheten kan få reda på användbara 

strategier för att få en rörelse att växa snabbt online. 

1.1 Struktur och organisation i gruppen #jagärhär 

Gruppen #jagärhär är en Facebookbaserad grupp som i skrivande stund har drygt 70 000 

medlemmar. Det finns tre administratörer och 20 moderatorer, det är denna grupp om 23 

personer som ser till att strukturen för #jagärhär upprätthålls. Varje dag är det en eller två nya 

administratörer för sidan. Det är de som väljer ut vilka gemensamma aktioner som ska startas, 

det brukar vara mellan en till tre stycken aktioner om dagen. Då länkas det till olika 

kommentarsfält där medlemmarna i #jagärhär ska gå in och motverka hatkultur. 

Medlemmarna kan också tipsa om andra kommentarsfält där #jagärhär kan göra nytta. Detta 

görs i en så kallad “öppen tråd”. Dagens administratör skapar en ny öppen tråd varje dag, och 

det trådstartande inlägget har ett standardiserat utförande (bilaga 12). Det rensas dock i dessa 

trådar, så att det inte ska bli debatter eller annat som inte är syftet med den öppna tråden, det 

vill säga att tipsa kommentarsfält där medlemmarna i #jagärhär kan bidra med saklighet och 

nyans i debatten, utan personliga påhopp. Utöver administratörernas aktionsstartande inlägg 

och  de öppna trådarna så är det väldigt få inlägg som görs i gruppen. Alla övriga inlägg 

granskas innan de publiceras (om de publiceras alls), och den som sköter granskningen är den 

som är administratör för dagen. I slutet av varje dag stängs kommentarsfunktionen för de 

inlägg som skapats under dagen.  

 

Högst upp i gruppen finns ett fastnålat inlägg där det står vad gruppens syfte är, samt vad 

gruppens syfte inte är: 

 

“Vi sysslar inte med partipolitik och vi är inte en diskussionsgrupp. Debatten sker ute i 

kommentarsfälten vi länkar till.”(bilaga 29) 
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I det fastnålade inlägget är det även länkat till instruktioner om hur man anmäler material på 

Facebook som bidrar till hatkultur. Det länkas även till FAQ (Frequently Asked Questions) 

där de vanligaste frågorna besvaras, samt en länk till ett formulär där medlemmarna kan ge 

feedback på hur gruppen kan bli bättre. Det finns också länkat till en beskrivning av vilka 

kriterier som behöver uppfyllas för att vara en #jagärhär-aktion. Har man övriga frågor som 

inte besvaras i det länkade FAQ-dokumentet så uppmanas medlemmarna att ställa sina frågor 

i tråden till det fastnålade inlägget. 

1.2 Begreppet hatkultur 

I denna studie används begreppet hatkultur, därför kan det vara bra att definiera vad det 

innebär. Hatkultur kan i vissa fall vara väldigt lätt att definiera, exempelvis när det handlar 

om explicita hot eller kränkningar mot en person eller grupp. Men det kan ibland också vara 

mer subtilt och svårare att se vad som är hatkultur. Och det kan vara svårt att se vart gränsen 

bör dras. I våra intervjuer har vi dock kunnat se att det som intervjupersonerna till sist landar i 

är att hatkultur är när debatten blir osaklig och när folk börjar gå till personangrepp istället för 

att hålla sig till sakfrågan. När man istället för att angripa en persons argument eller 

handlingar går till angrepp mot personen bakom argumenten och handlingarna, då rör det sig 

om en slags hatkultur.  

 

“när man inte kan hålla sig till sak utan att man går till personangrepp då blir det hat. [...] Men 

det här med att du inte kan skilja på sak och person det är det som är problemet tycker jag, 

och det är det som blir hat. Så länge man har en åsikt om en sak, och håller det till en åsikt, 

men börjar du hata åsikten eller hata personen som har åsikten det är där nånstans som 

skillnaden är, när du börjar hata personen bakom åsikterna.” (Medlem 3) 

 

“Jag skulle säga att när det är folk som inte sakligt utan liksom som går på, attackerar grejer 

som inte har med saken att göra. Inte bara osakligt utan också otrevligt tänker jag.” 

(Administratör 3) 

 

Administratör 3 säger är det också relevant att prata om vilken samtalston som finns när man 

pratar om hatkultur. Osaklighet kan leda till att debatten tar en ny vändning.   
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur den Facebookbaserade aktivistgruppen #jagärhär gått 

till väga för att inbjuda till deltagande i samtalet mot hatkultur online.  

 

Frågeställningar: 

 Vilka engagemangsstrategier använder sig gruppen av för att skapa deltagande och 

stärka gemenskapen bland medlemmarna? 

 Vad har gruppens struktur för betydelse för att skapa deltagande?  

 Hur har #jagärhär arbetat för att få gruppen att expandera?  

3 Tidigare forskning 

3.1 Användandet av sociala medier för att organisera 

aktivister  

Forskning som berör användandet av sociala medier för att organisera aktivister är relevant 

för studiens syfte då organiseringen av aktivisterna i #jagärhär sker i sociala medier. Det är 

även i sociala medier som majoriteten av gruppens deltagande i samtalet mot hatkultur äger 

rum. Det är också av vikt för studiens frågeställningar att undersöka hur andra aktivistgrupper 

vuxit sig stora genom användandet av sociala medier.  

 

I artikeln #BringBackOurGirls: digital communities supporting real-world change and 

influencing mainstream media agendas (Carter Olson, 2016) undersöks användandet av 

hashtagen #BringBackOurGirls på Twitter. Hashtagen användes för uppmärksamma de 

hundratals flickor som kidnappades av terrorgruppen Boko Haram under våren 2014. Carter 

Olson (2016) beskriver hur hashtagen växer sig större genom fler olika faktorer. Exempelvis 

retweetade Oby Ezekwesili en tweet från den Nigerianska advokaten Ibrahim M. Abdullahi 

till hennes 125 000 följare. Det största lyftet för hashtagen var när artisten Chris Brown 

använde hashtagen på twitter, samt tweets från CNN-relaterade konton. Carter Olson (2016) 

talar om två olika typer av strukturer som stärkte hashtagen; Community Clusters och 

Broadcast Network. Community Clusters är de som samlas kring specifika nyheter, tankar 
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eller idéer. Sammansättningen av människor inte är sammankopplade i övrigt men de är 

enade kring ett ämne och kan sedan föra det framåt. Broadcast Network använder sig av 

ledarfigurer eller kända, stora namn för att nå ut med sitt budskap till en större massa. Just 

den typen av struktur var extra viktig i denna kampanj, då opinionsledare såsom politiker och 

kända artister lånade ut sin trovärdighet till en viss fråga (Carter Olson, 2016). 

 

Micó och Casero-Ripollés artikel Political activism online: organization and media relation 

in the case of 15M in Spain (2014) beskriver hur sociala medier spelade en central roll för 

organiseringen under Movimiento 15M (I artikeln omnämnt som 15M). 15M var en rad 

protester i Spanien mot korruption, för en mer direkt demokrati, bostadsgaranti och rätten till 

utbildning. Protesterna startade den 15:e maj 2011. I organisationen kring 15M användes det 

mindre, icke-kommersiella sociala medier för att organisera aktivister, exempelvis sajterna N-

1 och lorea.org.  De mer övertygade aktivisterna var mer motiverade av sina egna sociala 

nätverk, i synnerhet N-1. Medan de större massorna blev mer influerade av personliga 

kontakter eller massmedia (Micó och Casero-Ripollés, 2014). Micó och Casero-Ripollés 

(2014) menar att 15M:s decentraliserade natur gjorde att det var extra viktigt att vara 

närvarande på nätet. Detta visade sig genom att det skapades flertalet webbsidor, bloggar och 

Facebooksidor för att sprida rörelsen.  

 

I artikeln Stop FEMA Now: Social media, activism and the sacrificed citizen (Checker, 2016) 

beskriver författaren hur amerikanska översvämningsoffer använde sociala medier för att 

mobilisera motstånd mot en serie av nyliberala policys som skapade problem i 

försäkringsärenden gällande översvämningar.  Organiseringen kring denna fråga började 

offline genom att grannar samlades och pratade, för att sedan öka i omfattning, och ta sig ut 

på nätet. Det skapades sedan en Facebooksida för Stop FEMA Now och det var först då som 

motståndet kunde organiseras i en större skala. Och det bildades lokala Facebookgrupper för 

andra områden som också hade drabbats. Sociala medier blev även en viktig kanal för att dela 

med sig av sina historier och känslor. Interaktionen mellan de drabbade ledde till politisk 

solidaritet och en gemensam känsla för uppdraget att stoppa FEMA. Checker (2016) menar 

att den ytliga naturen i sociala medier var väldigt viktig för sammanhållningen i dessa 

grupper. Eftersom många aktivister använde sociala medier medan de var på språng; genom 

klick, länkar och likes, blev kommunikationen begränsad till frågor och ämnen som var 

relevanta för rörelsen. Det gavs då inte utrymme till diskussioner som låg utanför rörelsens 

intresseområde. Grupperna bestod annars av personer med vitt spridda politiska åsikter och 
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bakgrunder, men diskussionerna i grupperna höll sig till frågor som förenade dem.  Detta 

leder oss in på nästa tema om gemenskap och deltagande. 

3.2 Öka deltagande och stärka gemenskap inom 

aktivistgruppen 

Artikeln som behandlas nedan kan verka som ett motsägelsefullt val, då den berör grupper 

som har totalt motsatt målsättning än gruppen #jagärhär. Men social mobilisering sker på 

flera nivåer; både inom grupper som göder hat och inom grupper som arbetar emot hat. 

 

Artikeln A Call to Educate, Participate, Invoke and Indict: Understanding the 

Communication of Online Hate Groups (McNamee, Peterson och Peña, 2010) visar att det i 

hatgrupper online finns vissa genomgående teman i deras kommunikation. Ett av dessa teman 

är deltagande. För att skapa deltagande försöker medlemmarna appellera till de andra 

medlemmarnas känsla av plikt för sin grupptillhörighet. Ofta sker detta genom retoriska 

frågor och känsloargument rörande förpliktelser för att säkerställa frihet och livsstil för sin 

egen familj och kommande generationer (McNamee et.al., 2010). Det uppmanas även till 

aktivism i grupperna, både civil och politisk. I grupperna diskuteras och föreslås det hur 

medlemmarna kan delta och påverka genom öppna möten, att rösta, debattera osv. Det 

förekommer också uppmaningar till fredliga protester. Författarna beskriver dock att även om 

meddelandena kommuniceras till medlemmar och icke-medlemmar i lika stor utsträckning, så 

är det ständigt betonande att enbart liktänkande inbjuds till att deltaga (McNamee et.al., 

2010).  

 

Författarna beskriver också hur medlemmarna i de olika grupperna kan dela med sig och 

bearbeta olika erfarenheter, vilket leder till en stärkt gruppkänsla. Det kan jämföras med hur 

aktivisterna i “Stop FEMA now” delade med sig av erfarenheter i sin grupp, vilket stärkte 

solidariteten mellan medlemmarna. För att ytterligare stärka gruppens gemenskap kan 

berättelser föras fram som är centrerade på personer som kämpar mot andra grupper för att 

skydda sin framtid. Och i dessa berättelser då använda dramatiska metaforer som “kamp” 

eller “krig”. Genom att använda dessa metaforer så stärks gruppens känsla av att vara krigare 

som tillsammans kämpar mot en hemsk eller orättvis fiende (McNamee et.al., 2010).  
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3.3 Att använda traditionella medier för att nå fler potentiella 

aktivister 

Inställningen till traditionella medier skiljer sig åt mellan de olika aktivistaktioner som tas 

upp i de tidigare nämnda artiklarna. I artikeln om Stop FEMA Now så använder sig 

grundaren aktivt av pressmeddelanden till traditionella medier för att informera om när det 

ska hållas offentliga möten och aktioner. Detta görs som en medveten strategi för att nå ut till 

så många potentiella aktivister som möjligt (Checker 2016). I artikeln om spanska 15M så 

beskrivs en mer kluven inställning till traditionella medier. Aktivisterna vill gärna inte tala 

med medierna, eftersom de ser medierna som en del av den korruption som de vill protestera 

emot (Micó och Casero-Ripollés 2014). Till skillnad från grundaren till Stop FEMA Now så 

skickade 15M aktivisterna aldrig någon information om var och när protester skulle äga rum, 

utan journalisterna fick själva leta upp informationen i sociala medier. Vilket ofta ledde till 

att de traditionella medierna inte visste när aktionerna skulle ske, och fick rapportera om det i 

efterhand istället för direkt (Micó och Casero-Ripollés 2014). Oavsett 15M-aktivisternas egen 

inställning till samarbete med medierna så var ändå de traditionella medierna viktiga för att 

rörelsen skulle nå ut till en större massa, som sedan kunde söka sig till rörelsens 

informationskanaler online.  

 

Användandet av hashtagen #BringBackOurGirls var ett sätt att få traditionella medier att 

uppmärksamma Boko Harams kidnappning av de Nigerianska flickorna. I artikeln beskrivs 

det hur hashtagens popularitet fick traditionella medier att skriva mer om frågan (Carter 

Olson 2016). I detta fallet använde sig alltså inte aktivisterna aktivt av traditionella medier, 

utan att få medierna att uppmärksamma frågan var en del av målet med hashtagen (Carter 

Olson 2016).   

 

Det som denna studie kan ta med sig från tidigare forskning är kunskapen om vilka medel 

och strategier som fått andra rörelser att växa sig stora på nätet, eftersom vi ska undersöka 

vilka medel som använts för att få gruppen #jagärhär att växa sig så stor på så kort tid. Det är 

även användbart med kunskapen om vilket språkbruk som skapar engagemang, som beskrivs 

i McNamee et.al. (2010) artikel om kommunikationen på hatsajter, eftersom denna studie ska 

undersöka hur engagemang skapas i gruppen #jagärhär. Då kan språkbruk vara en relevant 

faktor. Hur rörelser använt sig av kändisar och andra offentliga personer för att öka 
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medvetenheten om rörelsen är också något som vi tar med oss till vår egen studie. Med detta 

sagt argumenterar vi för att en studie som utforskar organiserat motstånd mot digital hatkultur 

behövs för att fylla ett glapp i den befintliga forskningen. Det finns en hel del forskning som 

berör både organiserade sociala motståndsrörelser på nätet och forskning som berör hatkultur 

online. Men det finns oss veterligen inte någon forskning alls om organiserat motstånd mot 

hatkultur online. Förhoppningen är att denna studie ska bidra med kunskap om detta, då den 

ämnar att undersöka strategier för att skapa engagemang och gemenskap i Facebookgruppen 

#jagärhär; en organiserad social rörelse mot hatkultur online.  

4 Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel kommer vi att förklara de teoretiska utgångspunkterna för studien genom att 

diskutera analytiska begrepp som konvergensteori (i synnerhet deltagarkultur och demokrati; 

kollektiv intelligens och kollektiv identitet), identitet som social roll och begreppet doxa. 

4.1 Konvergens 

I sin bok Konvergenskulturen – där nya och gamla medier kolliderar (2012) skriver Henry 

Jenkins om konvergensteori. Denna bok är relevant för studiens syfte, då medlemmarna i 

gruppen rör sig mellan olika medieplattformar (exempelvis sociala medier och 

nyhetsmedier). Inom konvergensteori har även ytterligare teorier, som deltagarkultur och 

kollektiv intelligens, växt fram, som förklaras vidare i texten. Dessa teorier förhåller sig till 

varandra, till exempel har deltagarkulturen bidragit till att förenkla spridningen av medialt 

innehåll. Spridning och delningen av material har bidragit till att fler människor kan ta del av 

varandras kunskaper. Detta bidrar till en kollektiv intelligens där man tillsammans som ett 

kollektiv får en större kunskap om något.  

 

Professorn Henry Jenkins definierar begreppet konvergens som flödet mellan 

medieplattformar, samarbetet mellan de olika mediebranscher och rörligheten hos 

mediepubliken som ständigt söker sig efter nya upplevelser. I en vidare bemärkelse menar 

han att konvergens handlar om ett kulturellt skifte där konsumenter uppmuntras till att söka 

ny information och sammanställa innehåll från olika medier (Jenkins, 2012). Jenkins menar 

även att konvergens inte endast omfattar kommersiellt producerade varor och tjänster utan att 

konvergens även är något som uppstår när vanliga människor använder och rör sig mellan 
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olika medieplattformar. Den uppstår genom sociala interaktioner och i huvudet på den 

enskilda individen. Människor bildar sin egna personliga mytologi genom att fånga upp 

fragment av information från mediebruset som de använder i vardagen. Mediekonvergens har 

även bidragit till att personliga berättelser, händelser, företag och sociala rörelser får en större 

spridning på fler olika plattformar (Jenkins, 2012).  

 

“Konvergens är ett ord som lyckas beskriva teknologiska, industriella, kulturella och sociala 

förändringar beroende på vem som talar och vad de tror att de talar om.” (Jenkins, 2012: 15) 

 

Jenkins menar att konvergenskultur i mediesamhället innebär en sammanflätning av de nya 

och de gamla medierna. Forskaren David Buckingham menar att digital media är en 

konvergens mellan interaktiva medier, sociala medier och existerande medieformer eller 

gamla medier (Jenkins, 2012; Buckingham, 2008). Henry Jenkins nämner två teorier som 

används inom konvergenskulturen som är relevanta för den här studien: deltagarkultur och 

kollektiv intelligens (Jenkins, 2012). Dessa begrepp utvecklas nedan.  

4.1.1 Deltagarkultur och demokrati 

En av de teorier som utvecklats inom konvergenskulturen är deltagarkultur, ett centralt 

begrepp i denna studie. Det är relevant för studiens syfte i och med att #jagähär är en grupp 

vars medlemmar (mediekonsumenter) interagerar med medieproducenter och vice versa. Det 

vill säga att gruppen #jagärhär är mediekonsumenter i meningen att medlemmarna i gruppen 

konsumerar medierade texter och pågående offentliga samtal samtidigt som gruppens 

medlemmar också är medieproducenter eftersom de deltar i produktionen och distributionen 

av detta samtal (genom att sprida, kommentera, forma och förändra den offentliga 

diskussionen). Deltagarkultur går här bortom det innehåll som förmedlas och delas och har 

också att göra med hur olika former av känslomässigt engagemang kan produceras. Till 

exempel, hur en känsla av meningsfullhet kan skapas när medlemmarna i gruppen #jagärhär 

engagerar sig i en gemensam kamp mot upplevda orättvisor. 

 

Rocci Luccipini och Rachel Baardas (2017) uttrycker en idé om att sammanflätningen mellan 

den digitala teknologin och samhället - specifikt i termer av digitalisering och den breda 

användningen av sociala medier - har förändrat förutsättningarna för det offentliga samtalet 

(Luppicini & Baarda, 2017). Denna sammanflätning skapar nya villkor, och politiska och 
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sociala kulturer som ger utrymme för demokratin att förändras - på gott och ont. Detta bidrar 

till att kommunikationen mellan medborgarna möjliggörs som i sin tur främjar det politiska 

deltagandet. En negativ aspekt av utvecklingen är att de deltagar- och samtalskulturer som 

producerar i sociala medier inte alltid är konstruktiva.  

I boken Spridbar media – att skapa värde och mening i en nätverkad kultur (2014) refererar 

Henry Jenkins till manifestet ”Port Huron statement of the student for a democratic society” 

som sammanställdes 1962. I manifestet förenas ett krav om att medborgarna ska ha ett 

inflytande över de sociala beslut som inverkar på medborgarnas livskvalitet och 

livsmöjligheter med en uppmaning om att medborgarna ska kunna använda media för att föra 

en diskussion över dessa beslut. Jenkins (2014) menar att förhoppningen med detta var att 

allmänheten, om de fick tillgång till nya kanaler och utvecklade kommunikationsmöjligheter 

skulle kunna använda dessa som verktyg i kampen för en mer demokratisk kultur (Jenkins, 

2014). Henry Jenkins menar att allt fler akademiker i dagens samhälle talar om politik i 

termer av ”deltagande”. Detta för att återge en värld där medborgarna och publiken har ett 

större medialt inflytande (Jenkins, 2014). 

Henry Jenkins (2006) definierar deltagarkultur som en kultur som har låga barriärer till 

artistiska uttryck och civilt engagemang: en kultur där det finns ett starkt stöd för skapande 

och delande av ens kreationer. Jenkins betonar i detta sammanhang att deltagarkultur inte 

endast handlar om att delta eller dela saker på en rationell nivå utan också att det finns en 

emotionell dimension där medlemmarna känner eller kan känna, någon sorts social 

samhörighet med andra medlemmar. Det vill säga när medlemmarna av en viss grupp 

och/eller användare engagerar sig digitalt kan även en känsla av meningsfullhet och/eller 

tillfredsställelse infinna sig (Jenkins, 2006).  

 

Jenkins påpekar i sin bok Konvergenskulturen – där nya och gamla medier kolliderar (2012) 

att deltagande idag inte är detsamma som tidigare föreställningar av mediekonsumtion. 

Medieproducenter och mediekonsumenter som tidigare setts som två olika grupper ses idag 

som aktörer som interagerar med varandra på ett oförutsägbart sätt och i enlighet med nya 

regler som aktörerna ännu inte har en fullständig förståelse för. Trots att mediekonsumenter 

och medieproducenter interagerar med varandra besitter mediebolagen, men även individerna 

(media profiler) som arbetar inom mediebolagen, mer makt än konsumenterna. Men 

möjligheterna till att få större makt inom deltagarkulturen har ökat för ett fåtal individer även 
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inom konsumentgruppen (Jenkins, 2012). Det kan till exempel vara stora bloggare som har 

mycket inflytande eller som #jagärhär gruppen.  

 

Forskaren David Buckingham (2008) nämner att förändringarna mot ett samhälle med 

interaktiva medier bidrar till en deltagarkultur som är driven av användare och konsumenter 

av media, där mottagarna kan delta i form av kommunikation mellan individer men även där 

många kan distribuera material till många. David Buckingham menar även att 

deltagarkulturen bidragit till att mobiliserade former av mediaengagemang uppmärksammats 

(Buckingham, 2008). #jagärhär är ett bra exempel på en deltagarkultur som är driven av 

användare och konsumenter av media och det är av intresse för studien att undersöka om 

delandet och spridandet av material från gruppen #jagärhär bidragit till att gruppen 

uppmärksammats.  

4.1.1.1 Sociala Rörelser 

Manuell Castells har i sin bok Network of outrage and hope- social movements in the internet 

age (2012), undersökt ett antal nätverkande sociala rörelser. Castels menar att sociala rörelser 

karaktäriseras av att rörelserna ignorerar politiska partier, de har inget förtroende till medier, 

de har inte en tydlig ledarfigur och avvisar formella organisationer. Slutligen förlitar de sig på 

internet för kollektiva debatter och för fattandet av beslut (Castells, 2012).  #jagärhär kan 

karaktäriseras som en social rörelse utifrån de utgångspunkter som Castells nämner. De kan 

även gå in i kommentarsfält och diskutera och stå emot hat, i jämförelse med massmedierna 

som inte har den friheten då de kontrolleras av stat och mediebolag och måste därav följa de 

regler och normer som är bestämda.  #jagärhär är däremot fri från kontrollen som de 

institutionella makterna har, och har därför andra förutsättningar. 

 

Castells menar att massmedierna är kontrollerade av stat och mediebolag men de digitala 

sociala nätverken gör det möjligt att organisera sociala rörelser som är fria från kontroll. 

Sociala rörelser utövar motmakt genom att grunda rörelsen på självständig kommunikation, 

fri från kontrollen som de institutionella makterna har (Castells, 2012). Självständig 

kommunikation är kärnan för skapandet av en social rörelse. En självständig kommunikation 

bidrar till att rörelsen kan relatera till samhället som helhet eftersom de kan ta del av 

information som inte bara kommer från de som håller i den kommunikativa makten. 

I den bästa av världar menar Castells att det är sociala rörelser som skapar de nya värderingar 

som de sociala institutionerna i samhället måste anpassa sig till och representera. Detta 
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genom att de sociala institutionerna skapar nya normer för att organisera det sociala livet, 

som bygger på de värderingar som de sociala rörelserna står för (Castells, 2012). 

Institutionella och extra-institutionella dimensioner är båda viktiga eftersom strukturella 

förändringar endast kan ske via den institutionella makten samtidigt som sociala rörelser, som 

står utanför den institutionella makten, är nödvändiga för att förmedla och synliggöra de 

populära krav som cirkulerar i samhället (Castells, 2012). 

 

Castells menar att sociala rörelser till en början är emotionella. Men för att den sociala 

rörelsen ska få en större spridning krävs det att gruppen även utför aktiva handlingar. Enligt 

Castells spelar känslor en särskilt stor roll för sociala rörelser, där rädsla har en negativ effekt 

och entusiasm har en positiv effekt. Dessa känslor motiverar människor till att antingen 

undvika eller att närma sig det mål som rörelsen har. När individen mobiliseras mot ett mål 

som de värnar om skapas en känsla av entusiasm. För att en social rörelse ska kunna växa och 

formas krävs det att individerna i gruppen känner emotionell samhörighet med andra 

medlemmar i gruppen (Castells, 2012). I den här studien stödjer vi oss mot Castells teori om 

emotionell samhörighet för att undersöka om känslor har en betydelse för medlemmarna i 

#jagärhär när det gäller deras deltagande och för att stärka gemenskapen i gruppen.  

4.1.1.2 Ekvivalenskedja 

I nedanstående text kommer begreppet ekvivalenskedja att förklaras. Ett begrepp som bygger 

på hur personer med vitt skilda bakgrunder kan förenas och arbeta mot ett gemensamt mål 

som den största gemensamma nämnaren. Detta är ett mönster som kan ses i gruppen 

#jagärhär.  

 

Ekvivalenskedja är ett centralt begrepp i Ernesto Laclau och Chantal Mouffes bok 

Hegemonin och den socialistiska strategin (1985). Ekvivalenskedjan syftar på att en kedja 

bildas när fler olika noder länkas samman för att uttrycka något identiskt, en gemensam 

grund, i t ex en grupp som #jagärhär. Ett exempel på detta är den feministiska rörelsen där det 

finns personer från olika samhällsklasser med olika åsikter i diverse sakfrågor, och med olika 

inriktningar inom feminismen. Men trots alla dessa olikheter kan rörelsen ändå förenas som 

en gemensam front mot patriarkatet. Olika samhälleliga grupper med olika krav förenas 

genom att de utgör en ekvivalenskedja som är länkad av den gemensamma nämnaren. I 

gruppen #jagärhär kan olika ideologiska bakgrunder, klasser, åldrar, etc. mötas i motståndet 

mot hatkultur. Det är den gemensamma nämnaren i ekvivalenskedjan inom #jagärhär. Detta 
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innebär att ett villkor för kedjan är att majoriteten främjas snarare än undertrycks och att 

medlemmarna inte uttalar sig kring en konflikt som berör vissa (Laclau & Mouffe, 1985)  

4.1.2 Kollektiv intelligens 

Henry Jenkins menar att kollektiv intelligens, en term som myntades av den franska forskaren 

Pierre Lévy, innebär att konsumtionen har kommit att bli en kollektiv process (Jenkins, 

2012).   

 

”Ingen av oss vet allt; alla vet något och vi kan läsa uppgiften om vi slår ihop våra kunskaper 

och kopplar samman våra förmågor” (Jenkins, 2012: 16)   

 

Jenkins menar att individen inte har svar på allt, men genom att interagera med varandra kan 

kunskapen kring ett ämne/fenomen växa och tillsammans som ett kollektiv skapar man 

kunskap om någonting större. Enligt Jenkins kan kollektiv intelligens ses som en alternativ 

makt i medielandskapet. Forskaren Pierre Lévy (1997) menar att framgången av en nation, ett 

geografiskt område, företag eller individ beror på deras förmåga att styra och navigera de 

utrymmen där kunskap tar plats. Enligt Lévy tilldelas makt till dem som förvaltar kunskap på 

bästa sätt oavsett ämnesområde. Det kan handla om kunskap inom teknik, vetenskap, 

kommunikation eller vårt förhållande till andra människor. Han menar att den digitala 

kommunikation och informationskälla som teknologin kommit att bli inte ska ersätta 

människan utan den ska främja uppbyggandet av intelligenta samhällen. I dessa intelligenta 

samhällen ska människans sociala och kognitiva potential utvecklas och förstärkas (Lévy, 

1997). 

 

Kollektiv intelligens är av intresse för studien då medlemmarna i  #jagärhär stöttar och bidrar 

med kunskap genom att interagera och dela material sinsemellan. Att utbyta kunskap med 

varandra kan även vara en strategi för att skapa gemenskap bland medlemmarna då det 

skapas en kollektiv intelligens. Alla får ta del av samma kunskap och bidra till varandras 

kunskap. En kollektiv intelligens kan även ses som makt, något som kan gynna #jagärhärs 

tillväxt.  
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4.2 Kollektiv identitet 

Identitet beskrivs i Hammarén och Johanssons bok Identitet (2009) utifrån fyra olika 

perspektiv. Det mest intressanta och användbara perspektivet i denna studie är identitet som 

social roll och process. Identitet som social roll och process används för att undersöka 

gruppmedlemmarnas olika roller (moderatorer, vanliga medlemmar eller grundare) och vilka 

negativa och positiva aspekter denna uppbyggnad kan medföra för #jagärhär. Vidare 

förklaras kollektiv identitet, som används för att få en förståelse om hur medlemmarnas 

identitet i #jagärhär påverkas av att ingå i en kollektiv identitet. Teorin om kollektiv identitet 

innefattar även att kollektivet litar och skapar ett ömsesidigt beroende till varandra. Något 

som vi ska undersöka i gruppen #jagärhär för att kunna avgöra om detta är parametrar som 

kan påverka gruppens deltagande och gemenskap inom och utom gruppen. 

4.2.1 Identitet som social roll 

Hammarén och Johansson (2009) definierar att basen till perspektivet identitet som social roll 

och process är socialpsykologi och sociologi, vilket då ger mer samhällsmässiga och 

socialpsykologiska förklaringar till identitetsskapande. Här beskrivs identitetsskapande 

utifrån parametrar som sociala strukturer, positioner och institutioner. Socialpsykologen 

Erving Goffman är en framträdande person för perspektivet. Han använder sig av begreppet 

“roll”, som också liknar begreppet identitet. Erving Goffman har en teori, i sin bok Jaget och 

maskerna (1959),  om att samhället liknar en teater där alla spelar en roll. Beroende på vilken 

roll som tilldelas personen så finns det ett manuskript som den måste följa, vilket begränsar 

handlingsmöjligheterna. Deltagarna i en interaktion strävar i normala fall efter att lära sig sin 

plats i kollektivet. Individen väljer sedan att hålla sig till sin plats, för att bevara den form av 

balans som finns inom kollektivet (Goffman, 1959). 

 

Varje individ som tillhör ett kollektiv kommer under omständigheterna till insikt om att de 

står i ett betydelsefullt förhållande till varandra. Enligt Goffman (1959) finns det två 

grundläggande beståndsdelar i kollektiva relationer. Han menar att varje medlem har en 

chans att sabotera gruppen genom olämpligt framträdande. Det vill säga sabotera gruppens 

kollektiva identitet. Därför krävs det att medlemmarna i ett kollektiv litar på varandra. Det 

innebär att det inom en grupp finns ett ömsesidigt beroende av varandra. Det ömsesidiga 

beroendet möjliggör att de formella statusar och rang som finns i gruppen kan överbryggas 

och på så vis skapas en sammanhållande kraft inom kollektivet (Goffman, 1959). 
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I boken Youth, Identity and digital media (2008) definierar forskaren David Buckingham 

begreppet identitet. Han menar att varje enskild människa har en unik identitet som utmärker 

oss från andra individer. Samtidigt innebär skapandet av ens identitet även en relation med ett 

kollektiv eller någon form av social grupp. Detta genom att människan identifierar sig med 

andra som delar signifikanta likheter med den själv. Den kollektiva identiteten är en process 

mellan den sociala och den individuella nivån. Genom att ingå i ett kollektiv av människor 

kan det hjälpa till att upprätthålla en illusion av status och självkänsla hos individen 

(Buckingham, 2008). 

4.3 Doxa 

Begreppet Doxa används i denna studie för att förklara de uppfattningar, fördomar eller 

antaganden som delas av ett kollektiv (Ekström, 2008). I denna studie är det intressant att 

söka efter doxan i gruppen #jagärhär, och om den ens finns. Det är också relevant att se om 

det görs försök att bibehålla en eventuell doxa i gruppen, för att skapa eller bibehålla en 

gemenskap. Ekströms (2008) menar att doxan oftast bildas utifrån tidigare erfarenheter, 

fördomar och andra synvinklar som är knutet till ens kulturella och historiska bakgrund. 

Varje människa styrs av en doxa där det finns ett förutbestämt tolkningsmönster. Det kan 

dock vara svårt att lokalisera sin egen doxa, eftersom man själv lever i den (Ekström, 2008). 

När normerna utmanas uppstår något som kallas heterodoxa. Det är något som bryter mot de 

gängse överenskommelserna inom ett givet fält, alltså bryter mot gruppens doxa eller till och 

med förändrar den (Gripsrud, 2011). 
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5 Metod och material 

I följande avsnitt presenteras studiens metodologiska verktyg. De metoder som används är 

kvalitativa intervjuer och retorisk textanalys, där verktygen logos, pathos och ethos används.   

5.1 Kvalitativa intervjuer 

Denna studie är kvalitativt uppbyggd där de huvudsakliga studieobjekten är sex medlemmar 

från Facebookgruppen #jagärhär, samt utvalda inlägg från samma grupp.  En kvalitativ metod 

är relevant i denna studie då man i en kvalitativ studie kan analysera mänskliga handlingar 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017), och de strategier som denna 

studie ska undersöka utgörs av just mänskliga handlingar. De strategier som gruppen 

använder sig av går att finna genom att tolka och analysera texter, detta med hjälp av en 

kvalitativ metod. En kvalitativ studie är därför i jämförelse med en kvantitativ studie 

relevantare i detta sammanhang då den kvantitativa metoden huvudsakligen används vid 

undersökningar där frekvenser eller utrymmen mäts (Esaiasson et.al, 2017). Det är inte 

frekvenser eller mängd som är det intressanta i denna studie utan mening och 

meningsskapande. För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomförs 

semistrukturerade intervjuer med medlemmar från Facebookgruppen #jagärhär.  

 

En semistrukturerad intervju karaktäriseras av att intervjuguiden består av utvalda ämnen 

som frågorna berör, samt en del specificerade frågor. Utöver dessa förutbestämda frågor 

möjliggör en semistrukturerad intervju att frågor kan anpassas vid varje enskild intervju och 

att följdfrågor kan tilläggas. En semistrukturerad intervju innebär även att intervjupersonen 

får svara med egna ord och inte på bestämda svarsalternativ som ja/nej-frågor (Østbye, 

Knapskog, Helland, Larsen, 2004). Att använda en semistrukturerad intervjuform passar för 

denna studies syfte eftersom den intervjuformen är både fri och styrd på samma gång. För att 

inte styra respondenternas svar är det bra att ha en öppen intervjuform, men för att få svar på 

studiens frågeställningar behövs det ändå finnas en viss struktur för vad samtalet ska handla 

om och även på förhand formulerade frågor. Att använda intervjuer är en bra metod för 

studiens syfte eftersom vi då kan ta reda på vilka av medlemmarnas strategier som är 

medvetna. Genom att kombinera analys av intervjuerna med en textanalys av utvalda inlägg i 

gruppen kan mönster och teman urskiljas.  
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För att samla in forskningsmaterial utgår vi från en respondentundersökning som innebär att 

det är intervjupersonerna och deras egna tankar kring #jagärhär och dess strategier som är 

studieobjektet. I denna studie är det intressanta att undersöka vad varje intervjuperson 

uppfattar som Facebookgruppens strategi för att bjuda in till samtal mot hatkultur online. 

Även hur medlemmarna uppfattar strategier för att skapa och stärka gemenskap inom 

gruppen. Därför anses det vara relevant att utgå ifrån en respondentundersökning istället för 

en informantundersökning som används när forskarna ska kunna skildra ett händelseförlopp 

eller forska kring hur en organisation faktiskt fungerar (Esaiasson et.al, 2017). 

Respondentundersökning bidrar med ett bredare perspektiv till studien än 

informantundersökning. 

 

Intervjuerna genomförs med hjälp av en utarbetad intervjuguide som är utformad efter att vi 

har tittat på det insamlade materialet. Intervjuguiden består av tematiska frågor, uppföljande 

frågor samt direkta frågor (Se bilaga 32). De tematiska frågorna är viktiga för att få 

intervjupersonen att prata fritt om temat. Uppföljningsfrågorna är sedan till för att plocka upp 

och fördjupa de aspekter som är relevanta för studiens syfte. De direkta frågorna ställs i de 

mån de behövs om intervjupersonen inte tidigare besvarat något som är viktigt för studien 

(Esaiasson et.al, 2017). Intervjuerna genomförs med hjälp av videosamtal eftersom 

respondenterna är utspridda över hela landet, detta försvårar möjligheterna att träffa 

respondenterna personligen. I denna studie anses det att videosamtal är att föredra framför 

telefonsamtal. Ett videosamtal bidrar till att man kan se varandra under intervjun, vilket gör 

det lättar att läsa av respondenten. Intervjuerna spelas in i sin helhet från början till slut (dock 

endast ljudupptagning, eftersom det är det intressanta i denna studie). Samtliga intervjuer 

transkriberas sedan ordagrant för att kunna analyseras och citeras.  

5.2 Retorisk textanalys 

Retorik kan ses som både en teori och metod. Teori i den meningen att det är en samling av 

idéer som försöker förklara hur meningen skapas i texten. Metod i den meningen att den ger 

konkreta verktyg för att analysera en text. Vi har valt att placera retorik inom metoddelen för 

att det ger en enklare överblick att ha den teoretiska- och metodologiska förklaringen samlat 

på ett ställe.  
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Inom retorik studeras ordval och språklig uppbyggnad för att kunna utröna hur texten kan 

påverka sin mottagare på en mer underliggande nivå (Gripsrud, 2011).  Retorik förknippas 

traditionellt sätt med det talade ordet, och retorik syftar då till konsten att kommunicera från 

diverse talarstolar. Moderna retorikforskare inkluderar nu såväl talat ord som fotografier, 

rörlig bild, skriven text etc. Kort sagt alla mänskliga symbolhandlingar (Ekström, 2008).   

 

Studien gör en retorisk textanalys på de inlägg som gjordes i gruppen #jagärhär mellan 1-14 

april 2017. I retorisk analys är förhållningssättet kritiskt, det vill säga granskande och 

distanserat till sitt objekt. Analysen sätter medietexten i ett större, samhälleligt perspektiv. 

Den kritiska retoriska analysen ser inte enbart till textens form och komponenter, utan också 

hur den ter sig i sitt sammanhang (Ekström, 2008). Retorisk analys söker ofta efter en 

argumentationskedja, och för att finna den behöver man kunna urskilja olika typer av 

argument. I klassisk retorisk analys, som bygger på Aristoteles tankar (Ekström, 2008), 

används följande tre kategorier: 

 

Logos 

Logosargument är argument som talar till mottagarens förnuft och logik. Mottagaren ska få 

resonera och dra egna slutsatser utifrån de presenterade argumenten. Det kan vara siffror och 

fakta, men också avsändarens personliga erfarenheter. Men för att de personliga 

erfarenheterna ska kunna väga tungt som logosargument så behövs det att personen har ett 

gott ethos, annars är det möjligt att den erfarenheten avfärdas av mottagaren (Ekström, 2008).   

 

Ethos  

Ethosargument är argument som anspelar på långvariga känslor och för att skapa en vi-känsla 

för att övertyga sin mottagare (Ekström, 2008). Det kan i den här studien vara retoriska val 

som avsändaren gör för att stärka gemenskapen i gruppen #jagärhär. Ethos är det som gör att 

mottagaren kan känna förtroende för avsändaren. Det kan ske genom att det är en person som 

är kunnig i ett ämne som uttalar sig, eller genom att refererar i sin text till någon annan som 

är kunnig inom området (Gripsrud, 2011).  

 

Pathos 

Pathosargument är argument som anspelar på starka, mer kortvariga känslor, som exempelvis 

rädsla, glädje och ilska. Pathosargument används oftast för att skapa en reaktion, och används 
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gärna i slutet av ett tal eller en text (Ekström, 2008). I studiens material kan detta vara 

strategiska retoriska val för att skapa starka känslor och väcka engagemang.  

 

Retorisk analys är lämplig för studiens syfte eftersom den typen av analys kan finna 

avsändarens underliggande strategier för att övertyga mottagaren genom att analysera 

avsändarens ordval.  

5.3 Material 

Materialet i denna studie insamlas med hjälp av intervjuer och digitala urklipp av inlägg i 

gruppen. Urvalet av textmaterial gjordes genom ett pragmatiskt urval (Esaiasson et. al, 

2017),  vilket innebär att vi kombinerade ett strategiskt urval, i det här fallet en begränsad 

period, och sedan gjorde ett totalurval inom den tidsperioden. Detta resulterade i 59 inlägg 

från gruppen att analysera. I det urvalet inkluderas; samtliga inlägg av medlemmar som inte 

är aktionsstartande inlägg (29 inlägg), samtliga inlägg från administratörer om gemensamma 

aktioner (25 inlägg), ett standardiserat öppen-tråd-inlägg (se bilaga 12), och samtliga öppen-

tråd-inlägg som avviker från standardutformandet (4 inlägg). Anledningen till att övriga 

standardiserade öppen-tråd-inlägg utesluts från studien är att de är identiska med det inlägg 

som redan är inkluderat i urvalet. De inlägg som inte är aktionsstartande inlägg är alla inlägg 

som inte är till för att starta aktioner, utan gör något annat, exempelvis berättar en personlig 

reflektion eller visar uppskattning mot gruppen. Sett till inläggens respektive omfattning är 

dessa 59 inlägg ett lämpligt antal för att kunna göra en kvalitativ analys. Vissa inlägg är 

väldigt korta, med en omfattning på 20-40 ord, medan det längsta inlägget är på närmare 900 

ord. Inläggen som analyseras bifogas som bilagor i form av skärmutklipp. Observera att 

analysen endast utförs på inlägg som är gjorda i Facebookgruppen #jagärhär, och inte på 

någon annan plattform.  

 

Intervjupersonerna består av sex medlemmar, gruppens grundare, två moderatorer och 

ytterligare tre slumpmässigt utvalda gruppmedlemmar, från Facebookgruppen #jagärhär. 

Intervjupersonerna kommer fortsatt omnämnas som Administratör 1, Administratör 2, 

Administratör 3 och som Medlem 1, Medlem 2 och Medlem 3. Valet att intervjua 

medlemmar med olika funktioner i gruppen görs för att det kan bidra till olika utfall som kan 

vara intressanta för studien. Steinar Kvale skriver i sin bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2014) att antalet intervjupersoner ligger mellan 5 till 25 personer. 
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Antalet intervjupersoner bör anpassas till den tid och de resurser som finns för studien. I 

denna studie anses sex intervjupersoner vara ett rimligt antal sett till studiens omfattning, för 

att kunna ägna tid för att förbereda intervjuer men även för att analysera intervjuerna, samt 

sett till det övriga analysmaterialets storlek. Det snäva antalet möjliggör även utförandet av 

mer ingående tolkningar av intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Urvalet av intervjupersoner i denna studie sker genom ett så kallat självselektionsurval och 

genom ett eget strategiskt urval. Eftersom antalet medlemmar i gruppen är stort och då vi vill 

nå ut till medlemmar inom gruppen som är aktiva baseras denna studies urval dels på 

självselektionsurval. Genom att annonsera att denna undersökning utförs på gruppens 

kommentarsfält1 överlåts valet av deltagande till den enskilda individen som själv väljer om 

den vill delta som intervjuperson. Facebookgruppen #jagärhär består av ett stort antal 

medlemmar och detta försvårar någon form av urvalsram över medlemmarna. 

Självselektionsurvalet bidrar förhoppningsvis även till att de självutvalda intervjupersonerna 

är aktiva deltagare i gruppen och dess aktioner, eftersom det är ett kriterium som nämns i 

annonseringen (Esaiasson et.al, 2017).  

 

I denna studie används även ett eget strategiskt urval som innebär att vi själva tittade på de 

senaste aktionsstartande inläggen för att se vilka personer som var aktiva. De personer som 

förekom mer än en gång i kommentarsfälten på de aktionsstartande inläggen valde vi sedan 

att kontakta personligen. Detta urval används vid valet av intervjuperson bland moderatorerna 

och dels vid val av ytterligare gruppmedlemmar. Varje aktiv gruppmedlem som på något sätt 

visade sig synlig på Facebookgruppens kommentarsfält hade möjlighet till att delta i studien, 

vilket är viktigt vid ett strategiskt urval (Østbye, et.al, 2004). Anledningen till att vi valde att 

komplettera med ett strategiskt urval var att självselektionsurvalet inte gav så många 

respondenter som vi behövde, samt att alla som hörde av sig var män. Därför kontaktade vi 

själva ytterligare medlemmar som vi såg var aktiva i gruppens kommentarsfält, för att få att 

                                                
1 Annonseringen gjordes i den dagens öppna tråd och såg ut på följande sätt: “Hej! Vi är två tjejer som studerar 

på Luleå Tekniska universitet i Piteå. Nu skriver vi vår kandidatuppsats i mediekommunikationsvetenskap. Vi har 
valt att skriva om den här gruppen. Syftet är att undersöka hur medlemmarna i gruppen ser på sitt deltagande i 
aktionerna. Vi söker därmed personer att intervjua. De enda kraven vi har är att ni på något sätt deltar i gruppens 
aktioner; antingen som admin eller att du kommenterar eller gillar kommentarer i de aktioner som läggs ut (om 
det är ofta eller då och då är inte så viktigt). Intervjuerna sker på skype och tar cirka 45 minuter. Bor du i 
Norrbotten eller Västerbotten kan vi träffas personligen om så önskas. Skulle du kunna tänka dig att hjälpa oss? 
Kommentera här eller skicka ett PM. Kämpa på! / Felicia Danielsson och Vivianne Moradi”.  
Annonsen är utformad efter studiens tidigare syfte. När syftet förändrades behölls ändå intervjupersonerna.  
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inte få en alltför homogen grupp. Samtliga av de medlemmar som kontaktades personligen 

tackade ja till att medverka i studien, därför blev det inget bortfall av respondenter.   

6 Analys 

I följande avsnitt sker en analys av studiens material. I analysen utgår vi ifrån ett antal teman. 

De handlar om hur administratörerna aktivt försöker motverka affekt hos medlemmarna, hur 

engagemang och gemenskap skapas, hur gruppens struktur påverkar gruppen, vilka 

berättelser som publiceras, hur gruppen gynnats av uppmärksamhet från offentliga personer 

och media, och vilka ämnen som skapar engagemang.  

6.1 Motverka affekt hos medlemmarna 

Något som går att utläsa genom att studera de aktionsstartande inläggen är att medlemmarna i 

gruppen genomgående uppmanas till att vara lugna och sansade. Det blir som en motsats till 

pathosretorik där man försöker skapa starka och kortvariga känslor (Ekström, 2008). I 

#jagärhär försöker de istället motverka de starka känslor som kan uppstå i aktionerna. Genom 

retoriska val försöker de motverka att medlemmarna ska handla i affekt. 

 

“KOM IHÅG ATT VI VILL FÖRÄNDRA KOMMENTARSFÄLTEN TILL ETT MER 

RESPEKTFULLT SAMTAL, MED EN NYANSERAD OCH SANSAD DISKUSSION!” 

(bilaga 3) 

 

“Här behövs våra sakliga inlägg, balans och nyans i debatten. Som vanligt ägnar vi oss inte åt 

personliga påhopp, otrevliga tillmälen eller ett aggressivt tonläge. Kör <3”  (bilaga 5) 

 

“... sprid lite sans och balans.” (bilaga 4) 

 

“ … lite medkänsla och en mer nyanserad diskussion.” (bilaga 7) 

 

“... vi i #jagähär kan behöva väga upp med lite kärlek och omtänksamhet och god ton.” 

(bilaga 8) 

 

De här strategierna står också i kontrast till det Castells (2012) talar om när det kommer till 

känslor och sociala rörelser. Castells menar att känslor spelar en stor roll i sociala rörelser, 
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och att det är känslorna som är grunden och kan leda till faktiska aktioner. Men i #jagärhärs 

aktionsstarter försöker man istället motverka de negativa känslor som kan slå över i hat. Så 

att inte medlemmarna bemöter hat med hat. När en administratör i gruppen ska starta en 

gemensam aktion används oftast inga kraftiga uttryck för att beskriva de negativa 

kommentarer som finns i kommentarsfälten där aktionerna ska ske:  

 

“... fula personangrepp och invektiv” (bilaga 2) 

 

“... kommentarsfältet är inte direkt trevligt.” (bilaga 1) 

 

“... fulla av olämpliga insinuationer och hat.” (bilaga 5) 

 

“... mindre vänliga kommentatorer.” (bilaga 10) 

 

De negativa kommentarerna beskrivs alltså med ganska milda ord. Om de negativa 

kommentarerna istället hade beskrivit med kraftuttryck och superlativ så hade troligtvis 

effekten blivit en annan hos medlemmarna. Hade en kraftfullare retorik använts så hade det 

istället manat till starka känslor vilket i sin tur hade kunnat skapa en reaktion (Eriksson, 

2008). Detta nedtonade språk i beskrivandet av de negativa kommentarer som gruppen vill 

stå i motsats till, i kombination med retoriken som direkt uppmanar till att vara sansad och 

saklig, pekar mot att gruppen sannolikt inte är ute efter att skapa starka känslor hos 

medlemmarna innan de ger sig ut i aktionerna. Detta skiljer sig ganska markant från hur 

hatgruppernas kommunikation ter sig i McNamee et.al. artikel (2010). Där är retoriken 

istället kraftfull och svulstig och försöker väcka starka känslor hos sina medlemmar. I 

#jagärhär är administratörerna väldigt noga med att inte styra sina medlemmar i vad de ska 

tycka och känna när de gör aktionsstartande inlägg. Som i exemplet nedan så berättar 

Administratör 1 om vad som är syftet med de aktionsstartande inläggen:   

 

“ Nej dom ska ju bara vara till för att förstå,  ’Om du vill engagera dig, så gör det på det här 

sättet’. Och de ska ju absolut inte väcka några känslor eller peka åt något håll. Folk ska inte få 

reda på i texten vad det är man ska tycka. … det måste va helt objektivt. Det får inte va några: 

’såhär tycker jag’ eller ’så här borde vi göra’. De ska ju va helt superneutrala. Gå in och skriv 

vad du tycker om det här, alltså det uppmuntrar ju bara till att andra ska ta ställning. Men hur 

dom väljer att göra det ska ju vara helt öppet och fritt.” (Administratör 1) 
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I detta exempel beskriver Administratör 1 att syftet med de aktionsstartande inläggen främst 

är att erbjuda information. Dock finns det en viss motsättning i att administratören först säger 

“om du vill engagera dig, så gör det på det här sättet”, för att sedan säga att det är helt öppet 

och fritt hur medlemmarna ska engagera sig. En tolkning av det kan vara att administratören 

menar att aktionsstarten erbjuder information om hur du som medlem kan engagera dig, men 

att det står dig fritt om eller hur du vill delta. Det erbjuds dessutom flera länkar i varje 

aktionsstart, så det står medlemmarna fritt att välja var de vill lägga sitt engagemang. Även 

Administratör 2 menar att det är viktigt att inte styra medlemmarnas åsikter när de ska starta 

aktioner: 

 

“... livsfarligt att skriva vad folk ska tycka i en demokrati. Vi vill ju inte färga vad folk… eller 

ibland så gör man det utan att man tänker på det. Därför inga har vi inga värdeord…” 

(Administratör 2) 

 

“Nej, jag tycker att dom [i.e., administratörerna] är duktiga på att inte styra faktiskt särskilt 

mycket. Dom talar om att: Här! Gå in och läs det här! Här behövs det stöd! Och det är inte så 

mycket mer.” (Medlem 1) 

 

Att aktivt försöka dämpa starka känslor kan vara en strategi för att kunna sträva mot gruppens 

mål, det vill säga att verka för det goda samtalet och motverka hatkultur. Då det hatfulla 

språket i kommentarsfälten, som det länkas till aktionerna, kan vara upprörande nog är det 

troligtvis kontraproduktivt att jaga upp medlemmarna i #jagärhär ytterligare genom att själva 

använda starka värdeladdade ord. Gruppen #jagärhär verkar därmed anse att det är svårt att 

vara saklig och föra ett gott samtal om det sker i affekt. Även detta går till viss del emot 

Castells (2012) tankar om att sociala rörelser är beroende av känslor. Denna rörelse är förstås 

också beroende av känslor, även om administratörerna försöker motverka starka negativa 

känslor i aktionsstarterna. Men även om administratörerna inte försöker styra eller stärka nån 

viss känsla innebär inte det att det saknas känslor i gruppen. Utan det verkar finnas en känsla 

av att göra det som är rätt, och att man tillsammans kämpar mot ett bättre samtalsklimat. 

Detta visade sig inte minst i inlägg som gjordes i gruppen efter terrordådet i Stockholm den 

7/4 2017: 
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“Det har varit en fredag och lördag med starka känslor. Rädsla, samhörighet, aggression och 

tillit har blandats men vi har stått pall inför utmaningen och ställt oss på hoppets sida. Vi har 

mobiliserat och visat vägen tillsammans med många andra som bekämpar rädslan och hatet.“ 

(bilaga 22) 

 

“Mitt i den förtvivlan som drabbat Stockholm idag visar människor sina allra vackraste sidor 

…. Dessutom slöt vi här i gruppen upp på rekordtid och har kommenterat i olika 

kommentarsfält med enorm klokhet och enträgenhet.” (bilaga 21) 

 

Det förmedlas att det som gruppen gör är det rätta, och att gruppen “visar vägen” för andra. 

Det visar också på något som kan vara gruppens doxa, det vill säga de uppfattningar och 

antaganden som delas av gruppen (Ekström, 2008). 

6.2 Att engagera  

I gruppen #jagärhär finns det en framträdande kultur för att peppa och stärka varandra. Det är 

vanligt med bekräftande av medlemmarnas engagemang, både från enskilda medlemmar och 

administratörer: 

 

“Fasen vad ni har kämpat på bra!” (bilaga 18) 

 

“Som alltid är både X och jag upprymda av all engagemang och kraft som gruppen har när det 

gäller att skriva bra kommentarer och stötta varandra ute på sidorna som behöver modereras 

upp med sakliga och medmänskliga kommentarer.” (bilaga 20) 

 

“Jag och X vill tacka alla er som deltagit i våra aktioner idag. Tillsammans gör vi skillnad.” 

(bilaga 24)    

 

“Vi är många och nu mobiliserar vi allt vi har! Vi gör det tillsammans! <3” (bilaga 9) 

 

Dessa formuleringar talar till medlemmarnas känsla av meningsfullhet. När inläggen 

bekräftar att det arbetet som läggs ner har ett värde och uppskattas, kan det öka 

medlemmarnas känsla av meningsfullhet och därmed öka viljan att delta och engagera sig. 

Den här typen av inlägg är alltså ett känslomässigt övertalningsmedel som talar till 

mottagarens mer långvariga känslor och kan skapa förtroende hos dem (Gripsrud, 2011; 
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Ekström, 2008). Att uppmuntra medlemmarna kan alltså ses som en engagemangsstrategi 

från dem som skriver inläggen. Ofta är det administratörerna som skriver ett uppmuntrande 

inlägg, eller är uppmuntrande i aktionsstartande inlägg. Men även de publicerade inlägg som 

är skrivna av övriga medlemmar har ju valts ut av dem som administrerar sidan. Det stärker 

tanken om att det kan vara en medveten strategi att släppa igenom inlägg som är peppande 

och uppmuntrande. Att känna att ens medverkan är betydelsefull är viktigt för en 

deltagarkultur eftersom det bidrar till en känsla av meningsfullhet (Jenkins, 2006). Detta är 

också något som medlemmarna känner av: 

 

“... man får ju kommentarer på det man skriver, och medhåll i det man skriver och man får 

gilla markeringar. Positiva tillrop; ’ja men här var bra’, ’bra skrivet’, alltså det stärker också. 

Ens egna prestation blir liksom bekräftad […] För mig personligen växer jag som individ för 

att jag liksom blir sedd i det jag gör.” (Medlem 3) 

 

“Ja det förstärker ju ens engagemang, ökar engagemanget, och förstärker ens, ja vad ska man 

säga, känslan av att man gör rätt. “ (Medlem 1) 

 

När medlemmarna i #jagärhär engagerar sig i gruppens aktioner så får de stöd av andra 

medlemmar som talar om att det de gör är bra och rätt, både inom gruppen och ute i 

aktionerna. Då kan en känsla av meningsfullhet och samhörighet infinna sig hos 

medlemmarna, vilket i förlängningen kan öka deltagandet (Jenkins, 2006). Det arbetas även 

medvetet för att fler ska vilja delta i aktionerna, både från gruppens administratörer och 

medlemmar. Något som går att se både i de analyserade inläggen och i intervjuerna. Detta 

sker främst genom att uppmuntra varandra, men också genom att administratörerna själva 

föregår med gott exempel: 

 

“Vi har varit så som vi vill att gruppen ska vara.“ (Administratör 1) 

 

“När jag är moderator så ser jag till att gilla allas kommentarer så att alla verkligen känner sig 

sedda. Jag pushar på om det är nån som, om jag märker att; nu är det nån här själv som har 

skrivit nånting som den inte får gehör för i sin tråd, då kanske jag går in och skriver i den så 

att man verkligen blir bekräftad i det och känner en gemenskap.” (Administratör 2) 
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Genom att föregå med gott exempel finns det en förhoppning om att andra medlemmar ska ta 

efter och upprepa samma beteende. Detta kan ske genom att andra medlemmar identifierar 

sig med dem och deras beteende, eftersom de är en del av samma grupp och delar gruppens 

värderingar, något som Buckingham (2008) beskriver som en viktig del i identitetsskapandet. 

Skapandet av identiteten som en deltagande och engagerad person är både en social och 

individuell process. Att vara medlem i #jagärhär kan då vara en del i den sociala processen då 

medlemmarna känner sig bekräftade (Buckingham, 2008). Genom att administratörerna 

själva föregår med gott exempel så manifesteras även deras roll i gruppen. Eftersom det finns 

en viss hierarki i gruppen (administratörer, gruppens grundare, övriga medlemmar), där 

administratörerna har en roll att till viss del leda gruppens medlemmar och lotsa dem genom 

dagens aktioner. Genom att då visa vilket beteende som de önskar från medlemmarna 

befäster de sin roll som ledare och förebild, vilket enligt Goffmans (1959) tankar om 

kollektiv identitet kan leda till att balansen inom kollektivet bevaras. 

6.3 Att skapa gemenskap 

Vad vi kan se utifrån vårt material, är att det genomgående är positiva inlägg som publiceras i 

gruppen. Utifrån det insamlade materialet kan vi se att det aldrig förekommer inlägg som är 

kritiska eller negativa. De inlägg som publiceras är istället genomsyrade av en positiv känsla.  

 

“Vi har återigen visat mod, styrka och nyanser i olika kommentarsfält, tillsammans.” (bilaga 

26) 

 

“Iden bygger på att vi är många och att alla gör lite. Du behövs!” (bilaga 30) 

 

“Kärlek och energi från Malmö till Stockholm och för alla dem goda krafterna som bjuder på 

sina hem, skjuts, tid och kärlek. Ni är fantastiska och hela Sverige  är bakom er! Ni är 

förebilder för världen där ni inte låter det mörka ta över ljuset som finns i er själ. Kärlek och 

Respekt (peacetecken-emoji) <3” (bilaga 27) 

 

Den genomgående positiva tonen och ordval som “tillsammans” och “Du behövs” talar till 

gruppens känsla av meningsfullhet och gemenskap. För att locka till engagemang och få 

rörelsen att växa sig stark så behövs en positiv känsla och en känsla av samhörighet med 

gruppen (Castells, 2012). Detta kan skapas med något så enkelt som en bild som publiceras i 
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gruppen. Ett exempel på detta är en bild av en skulptur föreställande kaniner som tillsammans 

hjälper en annan kanin upp för en hög kant, med texten “Tyckte Åsas bild från Söderköping 

kunde passa här” (bilaga 14). Att den typen av bild publiceras visar rent visuellt vad som kan 

vara syftet med gruppen; att tillsammans hjälpas åt mot något som kan verka svårt och stort. I 

McNamee et.al. (2010) artikel om hatgruppers kommunikation så talas det också om att 

stärka gruppens känsla av att tillsammans kämpa emot en orättvis fiende, likt Laclau och 

Mouffes (1985) tankar om ekvivalenskedjor. Där man kan bilda en enad front mot en 

“fiende”. Men i hatgrupperna görs det genom att använda dramatiska metaforer som kamp 

eller krig. I #jagärhär så är det istället ett mildare språkbruk där man mer talar om solidaritet 

(bilaga 17) och att sprida kärlek (bilaga 2). Men även i denna grupp så används fraser som 

“kraft att kämpa” (bilaga 16) och  “vi har många nya kämpar” (bilaga 7), vilket ändå kan tyda 

på att det är en kamp eller strid som förs tillsammans mot en gemensam fiende: hatkulturen.  

 

Förutom att inläggen genomsyras av positivitet så är det vanligt att administratörerna lyfter 

fram de medlemmar som tipsat om kommentarsfälten när de startar en gemensam aktion (se 

bilaga 6 & bilaga 13). Detta är något som en av administratörerna uppger som en medveten 

metod: 

 

“Vi försöker när vi skriver gemensamma inlägg rikta fokusen mer och mer bort från oss och 

mer och mer på andra medlemmar och så. Det kan vara grejer som om man gör en gemensam 

aktion så tackar vi folk som har tipsat om dem till exempel … liksom: ’tack till er för att ni 

väljer ut’. Att det inte är bara vi som väljer ut vad vi är intresserade av liksom.” 

(Administratör 3) 

 

Genom att lyfta fram medlemmarna och tacka dem för deras tips blir medlemmarna 

inkluderade i gruppen, och deras engagemang blir värderat och uppmärksammat. Genom 

detta kan strukturen i gruppen uppfattas som mer horisontell än den egentligen är, vilket kan 

skapa en större gemenskap. Detta kan också visa att medlemmarna och administratörernas 

roller har ett visst ömsesidigt beroende av varandra, vilket Goffman (1959) menar skapar en 

sammanhållande kraft inom kollektivet. Utan medlemmarnas tips och engagemang skulle 

administratörerna troligtvis inte hinna hitta alla kommentarsfält där det förekommer 

hatkultur. Och utan administratörernas strukturerande av aktionerna skulle medlemmarna 

troligtvis ha svårare att fokusera motståndet mot de platser där det behövs som mest. Därför 
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verkar det finnas ett ömsesidigt beroende dem emellan för att uppnå gruppens syfte, att 

motverka hatkultur. Något som också är viktigt för gruppens gemenskap är tilltalet: 

 

“Vi försöker tilltala gruppen som att vi är en intim grupp eller att vi är en grupp med vänner 

där alla känner alla. Det blir en väldigt familjär ton när vi kommunicerar som säkert är en del 

av det” (Administratör 3)  

 

I detta uttrycker Administratör 3 något som verkar vara ett försök att sprida långvariga 

positiva känslor inom gruppen, genom ett tilltal som förknippas med vänskap och 

familj.  Såväl inom aktionsinlägg och/eller i de personliga inläggen. Familj och vänskap 

förknippas oftast med stark samhörighet. Med andra ord, dessa personliga inlägg bidrar, 

potentiellt, till en form av solidaritet och stärker känslan av gemenskap (jfr Checker, 2016). 

Genom att hålla samtalet bland gruppmedlemmarna på ett sätt som påminner om det som 

hålls mellan vänner eller en intim grupp av människor kan det bidra till en känsla av 

gemenskap inom gruppen. 

6.4 Gruppens struktur 

Det som kan vara problematiskt med att det bara är positiva inlägg som publiceras är att det 

kan ge sken av att alla medlemmar i gruppen tycker att allt med gruppen är positivt, och att 

rörelsen saknar problem. I en grupp med över 70 000 medlemmar är det rimligt att anta att 

inte alla tycker likadant. Eftersom alla inlägg granskas innan de eventuellt publiceras så är det 

svårt att veta hur många kritiska inlägg som aldrig publiceras. Det blir också lite 

motsägelsefullt att prata om demokrati och rätten att uttrycka sig (bilaga 31) när det främst 

gäller utanför gruppens gränser, alltså i kommentarsfälten där aktionerna sker. Inom gruppen 

är det istället väldigt begränsat vilka som får komma till tals, och i vilken omfattning 

(exempelvis genom stängda kommentarsfält).  Det här hindrar den självständiga 

kommunikationen som enligt Castells (2012) är kärnan i sociala rörelser. Den självständiga 

kommunikationen ska vara fri från kontroll. Men i gruppen #jagärhär så är kommunikationen 

istället väldigt kontrollerad i och med inläggsgranskningen och stängningen av 

kommentarsfält i slutet av dagen. I #jagärhär är det alltså kontrollerat vilka som får komma 

till tals, hur mycket och hur länge de får komma till tals. Det görs även rensningar i de öppna 

trådarna (något vi själva fick erfara när vi annonserade om intervjupersoner), som annars ska 

vara till för att flera ska få publicera sig och kunna delta fritt. Men om en kommentar i den 



 

 

 33 

öppna tråden frångår det som är öppna trådens syfte (att tipsa om kommentarsfält där det 

finns hatkultur) kommer den att raderas av den som är administratör för dagen. Därför är den 

publika kommunikationen inom gruppen ganska långt ifrån Castells (2012) tankar om den 

fria kommunikationen. 

 

Det finns dock aspekter av det hårda ramverket som är positiva. Både administratörer och 

medlemmar tycker att det är övervägande positivt att ha tydliga ramar för gruppen. Den 

tydliga strukturen, där varje inlägg granskas innan publicering, kan till och med göra att 

engagemanget ökar: 

 

“Jag tror att det har effekt för hur vi kan styra engagemanget, för vi kan liksom öka det, vi har 

kontroll på det. Det låter ju som att vi har en armé som vi har kontroll på, det menar jag inte, 

för alla skriver vad de själva skriver men det är väldigt svårt med såna här Facebookgrupper 

som man låter vara fria, då är det nån som tar över där.” (Administratör 2) 

 

“Fördelarna är ju att det blir lätt och tydligt för den som ny, eller den som vill engagera sig, 

att den kan snabbt förstå hur man gör. Man kommer med väldigt lätt.” (Administratör 1) 

 

“... sen handlar det lite om kommunikationen för oss att liksom har vi tre till fem-sex inlägg 

så kan folk bara scrolla och kolla vad de har missat. Har vi 200-300 såna så kommer ingen 

människa någonsin att hitta någonting.” (Administratör 3) 

 

Att kommentarsfälten stängs på kvällarna är också något som gör att det blir lättare att hitta 

till aktionerna i gruppen, eftersom inläggen då hamnar i en något sånär kronologisk 

ordning.  Om kommentarsfälten istället hölls öppna skulle det inlägget som senast 

kommenterades hamna högst upp på sidan, och nyare, aktuella aktioner hamna längre ner i 

flödet. Men medlemmarna upplever också att det blir en välbehövlig paus i och med att 

kommentarsfältet stängs på kvällarna. 

 

“Man måste ha lite tid för reflektion också, faktiskt. Jag tror att det är viktigt, för att det är ju 

människor som sitter inne jämt, hela tiden. Kanske om man är arbetslös eller om man är 

jätteengagerad, och man håller på hela tiden. Och då känner jag att man kan nästla in sig för 

mycket. Att man måste nog ha lite tid för eftertanke.” (Medlem 1) 
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“Man måste på nåt vis bestämma sig för att nu har vi pratat klart om den här saken …. Ibland 

tror jag också att det har blivit ganska heta känslor inom gruppen och jag tror att, på nåt vis 

försöker styra upp det för annars är det så lätt att man tappar det som gruppen ska vara till för 

egentligen. För det är ju inte egentligen ett forum för diskussion utan ett forum för att 

förmedla trådar där man kan diskutera olika sakfrågor.” (Medlem 2)   

 

Att hålla en tydlig struktur i gruppen kan bidra till att rollfördelningen i gruppen bibehålls. 

Det är administratörerna som ser till att strukturen bibehålls, och att det inte blir någon annan 

medlem som tar över eller förflyttar gruppens agenda. Detta kan kopplas till Goffmans (1959) 

idéer om sociala roller, där den roll som man tilldelas har ett givet handlingsutrymme. 

Strukturen kan även vara ett medel för att inte någon medlem i gruppen ska kunna sabotera 

gruppens kollektiva identitet (Goffman, 1959). Enligt Goffman ska detta dock undvikas 

genom ömsesidigt förtroende mellan medlemmarna, och att rollerna (administratörer och 

medlemmar) i gruppen då kan överbryggas. I intervjuerna verkar medlemmarna känna ett 

förtroende för administratörerna, och deras förmåga att bedöma och sålla ut material som är 

lämpligt för gruppen. Men eftersom de har valt att ha en ganska kontrollerad struktur i 

gruppen kan det tyda på att administratörerna inte litar på att medlemmarna själva kan 

upprätthålla strukturen och gruppens syfte utan deras hjälp. Därför kan det bli svårt att 

överbrygga de roller som finns inom gruppen (Goffman, 1959).  

 

Ibland kan gruppen gå ifrån den struktur som normalt sett finns. Ett exempel på det var 

lördagen efter terrordådet i Stockholm den 7/4 2017. Då startade en av gruppens 

administratörer en tråd för tankar, tips och småprat (bilaga 11), alltså en tråd för reflektion 

och diskussion. Det är något som normalt inte förekommer enligt gruppens regler (se bilaga 

29). Men eftersom det hade skett en extraordinär händelse i medlemmarnas närhet så valde 

administratörerna tydligen att frångå detta. I detta sammanhang framträder begreppet 

kollektiv intelligens såsom Jenkins (2012) definierar det. Det vill säga att de individuella 

medlemmarna i gruppen kan dela med sig av kunskap och erfarenhet till övriga medlemmar 

och därmed bidra till en höjd kunskapsnivå inom gruppen (Jenkins, 2012). Och detta – att 

dela med sig av personliga erfarenheter och tankar – kan i sin tur leda till att stärka känslan av 

samhörighet inom gruppen (jfr Checker 2016). En sådan här trådstart kan bli ett andrum där 

medlemmarna kan ta del av andra medlemmars tankar och funderingar.  
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6.5 Berättelser från verkligheten 

I gruppen #jagärhär får medlemmarna uttrycka sina personliga upplevelser om förtryck, hat 

och andra orättvisor genom så kallade personliga inlägg. De personliga inläggen består dels 

av berättelser som kan påminna medlemmarna om de orättvisor och det hat som finns i 

samhället och uttrycks på nätet, utifrån medlemmarnas personliga upplevelser. Inläggen kan 

påminna medlemmarna om känslor som kan bidra till engagemang. Inläggen kan även 

komma att förena medlemmarna genom att de kan känna igen sig i varandras känslor. Detta 

kan bidra till att medlemmarna får en djupare personlig relation till varandra. Medlemmarna 

delar även med sig av de goda erfarenheter de har inom gruppen och den positiva inverkan de 

har på såväl varandra som andra medborgare. Medlemmarna i gruppen motiverar varandra 

genom att dela med sig positiva erfarenheter där det framgår att deras arbete har en konkret 

effekt. Att de, tillsammans, gör skillnad.  

 

“Många år innan #jagärhär kämpade jag ensam på nätet, men blev oftast skrämd till tystnad 

då de ’andra’ var tuffare och ännu mer högljudda, men kan med största ödmjukhet nu säga att 

jag inte bara har en familj, utan två, varav NI är en och med största kärlek säga att som 

sjöman har jag inte heller längre bara två hamnar, utan tre, då NI är en av dem.” (bilaga 28) 

 

I detta citat använder personen sig av argument som anspelar på långvariga känslor det vill 

säga ethosargument. Detta bidra till en vi-känsla (Ekström, 2008). Genom att uttrycka “... att 

jag inte bara har en familj, utan två, varav NI är en…” antyder texten tydligt på en vilja 

framkalla långvariga- och starka känslor. Familj är ett ord som är känsloladdat, det används 

oftast när man pratar om sina närmaste och sina käraste vänner eller familjemedlemmar. I 

detta sammanhang antyder personen att gruppens medlemmar och gruppens syfte har en lika 

stor betydelse som personens familj och det pekar på en långvarig och hållbar relation. 

Vidare så uttrycker personen en känsla av ensamhet i tidigare sammanhang i kampen mot 

hatkultur online, men att gruppen blivit som en familj. Som tidigare nämnt förknippas familj 

med en gemenskap. När man ingår i ett kollektiv som #jagärhär bidrar det enligt David 

Buckingham (2008) till att upprätthålla en illusion av status och självkänsla. Detta kan man 

se när personen ifråga uttrycker att det som en gång varit en ensam kamp nu är gemensam 

kamp.  Även nedanstående exempel (bilaga 23.1 & 23.2) skrivs utifrån de retoriska verktyg 

ethos och pathos.  
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“Några hundra mil bort från oss jagas och dödas homosexuella på så vidriga vis att jag inte 

orkar ta in det. Jag har inte blivit hatad, hotad eller förskjuten. Jag har mest blivit trött, och 

ibland ledsen .… Och vi får fortsätta att komma ut, på jobbet, hos frisören, i mataffären, 

banken, hos läkaren, bilverkstaden och hos våra grannar.” (bilaga 23.1 & 23.2) 

 

Argumenten bygger på starka kortvariga känslor som till exempel ”jagas och dödas 

homosexuella” detta är argument som skrämmer och upprör i stunden, något som skapar 

starka och omedelbara känslor, det vill säga pathos (Ekström, 2008). Däremot skriver 

personen även att ” vi får fortsätta att komma ut” ett påstående som många andra, som 

upplevt samma problematik, kan relaterar till. Vidare kan  ”trött” och “ledsen”  tyda på 

känslor som de flesta människor kan känna igen sig i. Även om inte alla medlemmar i 

gruppen upplevt och kan relatera till problematiken väcker de känslor som man kan relatera 

till genom andra upplevelser som man själv genomgått. I och med detta kan en vi-känsla 

skapas. Detta Vi (toleranta) definieras därmed mot ett Dem (intoleranta). Vi-känslan kan även 

komma att skapas då citatet väcker känslor hos medlemmarna som kan göra dem 

entusiastiska till att vilja förändra de rådande strukturer i vårt samhälle som en gemensam 

grupp enligt Castells (2012) teori om sociala rörelser. Men personliga inlägg som dessa kan 

även fungera i utbildande syfte:  

 

”Jag tror att det är bra för att man vidgar sina vyer helt enkelt. Man ser saker från olika 

vinklar och man kan ställa frågor om det är någonting. Och jag tror också att man lär sig 

jättemycket bara på att lyssna på andra och kunna få möjlighet att ställa frågor till någon.” 

(Medlem 1)  

 

Genom de personliga inläggen kan kunskapen kring ett ämne/fenomen växa hos 

medlemmarna. Genom att läsa varandras upplevelser och intryck av samhället kan 

individerna i gruppen #jagärhär utveckla och skapa större kunskap kring företeelser som de 

tidigare inte haft samma kunskap om (Jenkins, 2012). Gruppen har genom delandet och 

mottagandet av kunskap skapat en kollektiv intelligens. Jenkins menar att kollektiv 

intelligens är en alternativ makt i medielandskapet (Jenkins, 2012). Gruppmedlemmarna kan 

använda den kollektiva kunskapen för att styra och navigera i samtalet mot näthat genom att 

nyttja individernas olika kunskapsområden i kollektivet (Lévy, 1997). Genom att ta del av 

varandras kunskaper menar författarna McNamee et.al. (2010), i sin studie om 

kommunikation i hatgrupper, hur de delar med sig och bearbetar olika erfarenheter precis 
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som i gruppen #jagärhär. Författarna menar att de personliga berättelserna kan bidra till en 

stärkt gruppkänsla (McNamee et.al., 2010). På samma sätt kan de personliga berättelserna 

som medlemmarna i #jagärhär delar med sig av stärka gruppkänslan. Dessa typer av inlägg 

möjliggör även att individer inom gruppen får komma till tals och bli synliga i gruppen. 

Genom att dela sitt personliga material kan medlemmarna även bli bekräftade och känna att 

de delar signifikanta likheter med andra som de kan identifiera sig med (Buckingham, 2008). 

Detta bidrar till att medlemmarna känner att de ingår i ett kollektiv, en kollektiv identitet som 

ytterligare stärker gemenskapen. Som i sin tur hjälper till att upprätthålla en illusion av status 

och självkänsla hos individerna inom gruppen; positiva känslor hos individen som kan bidra 

till ett växande engagemang.  

 

Inlägg som dessa textexempel kan komma att påverka medlemmarna, och tillför en känsla av 

social samhörighet. Jenkins (2006) menar att det är mönster som dessa som definierar en 

deltagarkultur. Castells (2012) menar att en emotionell samhörighet är viktigt för att sociala 

rörelser ska kunna växa. De personliga inläggen som medlemmarna i #jagärhär producerar 

kan bidra till en emotionell samhörighet som väcker engagemang och en vilja bland 

gruppmedlemmarna att tala om gruppen med utomstående personer och bidra till att gruppen 

växer sig större. 

6.6 Att uppmärksammas av medier och kändisar 

Gruppen #jagärhär startades upp för ungefär ett år sedan och har sedan dess växt i 

medlemsantalet från några hundra till ungefär 70 000 medlemmar. Utifrån de intervjuer som 

gjorts kan det utläsas att de som redan är medlemmar kan vara en bidragande faktor till att 

medlemsantalet ökar.  

 

“...genom vardaglig kontakt .... Men jag pratar mycket om det här som jag håller på med på 

nätet. Det föder ju ofta också ett intresse hos andra människor.” (Medlem 2)  

 

“Jag pratar om den rätt så ofta i min vardag, i min sociala samvaro … och försöker få folk att 

förstå vad det är för samtalsklimat som faktiskt finns ute på nätet” ( Medlem 3) 

 

De aktiva medlemmarna väljer att prata och dela med sig av sina erfarenheter av gruppen 

genom mun-till-mun metoden. De försöker få människor att inse hur samtalsklimatet kan se 
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ut på nätet och menar då att människor kan påverka samtalsklimatet genom att ingå 

i  #jagärhär. Att medlemmarna väljer att dela med sig av gruppen visar på ett engagemang 

och driv. De tror på det gemensamma målet som gruppen delar sinsemellan och utför aktiva 

handlingar för att uppnå målet (jfr Castells, 2012).  

 

Flera andra faktorer har spelat roll för att gruppen har kunnat växa sig så stor som den är 

idag. För att gruppen överhuvudtaget ska kunna växa måste den vara synlig menar Castells 

(2012). Det vill säga en spridning genom användandet av hashtagen men även att människor 

samtalar om det i sociala sammanhang. För att en social rörelse ska få en större spridning 

krävs det att gruppen utför aktiva handlingar (Castells, 2012).   

 

“Det handlade ju om att väcka uppmärksamhet, … då använde vi hashtagen i mycket större 

utsträckning, då blir folk nyfikna och undrar vilka är det här. (Administratör 2) 

 

“När jag var inne och kommentera på vissa sidor så dök de upp de här #jagärhär taggen och 

på så sätt började jag kolla vad det var för någonting” (Medlem 3) 

 

“När det varit som mest tillväxt så har det varit kopplat till, till exempel väldigt mediala 

aktioner eller väldigt mediala händelser eller så. “ (Administratör 3) 

 

#jagärhär har genom sitt deltagande i kommentarsfältet blivit uppmärksammade av andra 

Facebookmedlemmar. Genom användandet av hashtagen har det tydligt markerat att gruppen 

befunnit sig i kommentarsfälten och blivit synliga. Det kan även ha påverkat andra 

Facebookmedlemmar som till exempel Medlem 3 som lockades att söka vidare om hashtagen 

och dess innebörd eftersom den återkommande dykt upp i olika kommentarsfält. Personer 

kan genom hashtagen även klicka sig till gruppens Facebooksida. Men även få upp andra 

Facebookinlägg där hashtagen används. Detta för att snabbt kunna läsa mer om vad #jagärhär 

är för grupp och vad deras funktion är ute i kommentarsfälten. 

 

#jagärhär använder hasthtagen för att uppmärksamma en händelse och gruppens eget 

engagemang kring händelsen (jfr Carter Olson, 2016). Genom att aktivt använda hashtagen i 

olika kommentarsfält har de lyckats att få spridning av gruppen bland konsumenter. Det har 

även hjälpt att gruppen uppmärksammats av traditionella medier. Med traditionella medier 

menas tv, radio och tidningar.   
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“Grundaren var med i tidningen två, tre gånger om dagen. Alltså hen gjorde intervjuer två, tre 

gånger om dagen.” (Administratör 2) 

 

I kontrast till andra sociala rörelser som historiskt varit motstridiga till att tala med 

traditionella medier (jfr Micó och Casero-Ripollés, 2014 och/eller författarnas diskussion om 

spänningen mellan etablerade och alternativa sociala medier under 15M-rörelsen) använder 

sig #jagärhär också av traditionella (mainstream)medier för att få spridning och nå ut till en 

större massa – till så många potentiella aktivister som möjligt (jfr Checker, 2016). Genom att 

skriva debattartiklar, ställa upp på intervjuer i tv, radio och i tidning eller genom deltagandet i 

aktioner som blivit mediala. Detta är ett tydligt exempel på konvergensens påverkan där 

material sprids och används från olika medieplattformar (Jenkins, 2012). Det visar även på en 

deltagarkultur där mediekonsumenter interagerar med medieproducenter och vice versa 

(Jenkins, 2012).  

 

Det största lyftet för gruppen har skett i samband med mediala händelser eller när kändisar 

uppmärksammat sina följare om #jagärhär.  

 

“Strax innan lucia så var det en aktion kopplad till en kampanj hos Åhléns som blev en 

väldigt stor mediehändelse, alltså inte själva aktionen. Ja, snarare först själva händelsen, 

kampanjen som var fel, sen att det drogs tillbaka och så hatet som gjorde att många människor 

upptäckte rörelsen då” (Administratör 3) 

 

Detta är ett exempel på en medial händelse som bidrog till att gruppen uppmärksammades av 

traditionella medier. #jagärhär blev mycket omtalat under den här perioden och det skedde en 

tydlig tillströmning av medlemsförfrågningar till gruppen. Detta visar tydligt på att 

traditionella medier fortfarande spelar en stor roll för att öka spridningen och medvetenheten 

kring sociala rörelser och dess syfte (jfr Micó och Casero-Ripollés, 2014).  

 

Det kan även tänkas att detta bidrog till att medlemmarna kände sig synliga och bekräftade. 

Att de traditionella medierna uppmärksammade gruppen blev ett kvitto på att de som inte 

alltid får komma till tals i media får en röst och blir hörda. Detta kan tänkas väcka positiva 

känslor hos medlemmarna och motiverar gruppmedlemmarna att engagera sig ytterligare i 

#jagärhär. Castells (2012) menar att känslor spelar en viktig roll i sociala rörelser för att de 
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ska kunna växa och att engagemang motiverar gruppmedlemmarna till att röra sig mot sitt 

mål.  

 

“Grundaren har jobbat otrolig mycket med det. Man vill ju sprida det här så brett som 

möjligt” (Administratör 1) 

 

“Och sen har #jagärhär-gruppen dykt upp lite då och då, i allmänna artiklar och sådär.” 

(Medlem 1) 

 

Medlem 1 säger till exempel att gruppen “dykt upp … i allmänna artiklar…” och på så sätt 

fick hon veta att gruppen existerar.  Det går att se mönster av att de traditionella medierna 

bidragit till att personer utanför gruppen blivit medveten om att gruppen finns. Det har i sin 

tur bidragit till en tillströmning av medlemmar till gruppen.  Det kan ses som en medveten 

strategi från gruppens håll att informera och prata om gruppen med traditionella medier. 

 

“Malena Ernman, hon tipsade alla sina följare att följa oss. Henrik Schyffert har gjort samma 

sak. Det är klart att kändisar som har sagt att #jagärhär är bra, det blir bra då. “ (Administratör 

2)  

 

Malena Ernman är en svensk operasångare som tipsade sina följare om gruppen #jagärhär. 

Henrik Schyffert, en svensk komiker, har gjort samma sak. Även andra offentliga personer 

har uppmärksammat gruppen på olika sätt (se bilaga 25 & 19). Detta kan vara en viktig faktor 

i gruppens expanderande. Carter Olson (2016) menar att opinionsledare som politiker och 

kändisar lånar ut sin trovärdighet till en viss fråga. I det här fallet har ett flertal offentliga 

personer lånat ut sin trovärdighet för det som #jagärhär står för. Offentliga personer bidrar till 

att nå ut med sitt budskap till fler men även genom människor som redan har en relation och 

förtroende hos sina “fans”. Detta skapar en gynnande effekt för gruppen på så sätt att flera 

människor uppmärksammar gruppen och dess syfte. Kända personer har även blivit 

publicerade i gruppen (se bilaga 25 & 19).  

 

“Får man skriva här? Ville i alla fall bara säga tack snälla till alla er som har varit i 

kommentarer på min sida och spridit snällheter.” (bilaga 19) 
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Detta är ett exempel på ett inlägg som Magnus Betnér fick publicerat. Att publicera inlägg 

där kända personer tackar för medlemmarnas engagemang menar vi kan bidra till att 

medlemmarna känner att aktionerna har en effekt. Det är även den typen av inlägg som får 

stor respons i gruppen: 

 

“Den mest gillade grejen på #jagärhär är ju Henrik Schyfferts tack. När Henrik Schyffert 

tackar gruppen för att man gått in och hjälpt, alltså när han var väldigt hårt ansatt och gruppen 

gick in. Då tackade han och då tror jag att han fick 24 000 likes eller nåt.” (Administratör 2)  

 

Genom att hjälpa utsatta kändisar och på så vis få en respons/ett tack (eller en offentlig 

rekommendation) och genom detta få ökad spridning. När personer som varit aktuella i 

aktionerna tackar för stödet får medlemmarna en bekräftelse på att aktionerna är 

betydelsefulla. Detta kan bidra till meningsfullhet som är en viktig del inom deltagarkulturen 

(Jenkins, 2006) 

6.7 Ämnen som engagerar 

Gruppen #jagärhär utgår inte från att endast delta i diskussioner som berör ett visst område 

eller en viss händelse. Utan de försöker befinna sig i de kommentarsfält det finns hat, oavsett 

vilket ämne som diskussionen berör. Men främst av allt försöker de befinna sig i de medier 

där många människor befinner sig dagligen.  

 

“Gärna publika! Gärna gammalmedia, gärna såna som alla känner till Expressen, 

Aftonbladet, GP, SVT, inte alternativa medier utan först och främst tittar vi i dem. Är 

det mycket hat i dem så går vi in där, först och främst för att det är där människor är 

…. Men däremot om Fria Tider går omkring och har en jätteviral grej … så går vi in 

där också.” (Administratör 2) 

 

Publika medier kan påverka #jagärhärs synlighet. Att delta i kommentarsfält som många tar 

del av dagligen kan bidra till att gruppen blir synlig och uppmärksammad av personer som 

ännu inte är medlemmar. Det kan därför ses som en strategi från gruppens håll då de 

medvetet främst väljer att delta i kommentarsfält som de vet har en stor spridning. Detta 

verkar dock främst vara en taktik från administratörernas sida, för att nå synlighet. Men för 
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gruppens övriga medlemmar verkar det inte vara var aktionerna sker som är av vikt för 

engagemang.  

 

“Vi försöker hitta en blandning; dels för att det inte blir för mycket av samma område 

men också för att det blir en variation så folk känner att dem hittar någonting som 

engagerar.” (Administratör 3) 

 

“Det handlar alltså om att vända en rasistiska, sexistiska eller på annat sätt hatisk tråd, 

trötta ut hatarna och ta tillbaka det offentliga rummet.” (bilaga 30) 

 

Citatet ur bilaga 30 tyder på ett logosargument. I citatet presenteras fakta om vad gruppens 

målsättning är och vilka ämnen som hatet berör som är av intresse för gruppen, att presentera 

fakta är en viktig del i logos (Ekström, 2008). Det blir snabbt tydligt att det inte är ett ämne, 

en specifik händelse som #jagärhär väljer att starta sina aktioner kring. Den gemensamma 

nämnaren för alla aktioner är hatet och #jagärhärs mål att skapa ett samtalsklimat där hatet 

inte får ta plats. Det som kan utläsas utifrån studiens material är att det inte är ämnen i sig 

som skapar gemenskap bland gruppens medlemmar. Utan det är kampen mot hatet i 

kommentarsfälten som är det gemensamma i gruppen. Det gemensamma målet om att skapa 

ett bättre samtalsklimat på nätet. Den gemensamma känslan mellan medlemmarna att vilja 

påverka och förändra samtalsklimatet bidrar till att #jagärhär kan växa och formas enligt 

Castells (2012) teorier om sociala rörelser. Enligt Buckingham (2008) skapas en kollektiv 

identitet när individerna delar signifikanta likheter med andra medlemmar. Aktionerna väljs 

ändå ut med en tanke om att välja hatiska trådar som riktar sig mot olika kunskapsområden, 

för att kunna engagera den enskilda medlemmen i olika aktioner.  

 

“Men det som påverkar mig att vad jag ska delta i för diskussioner det handlar ju om 

innehållet i dem olika trådarna som läggs upp …. Jag måste ha något intresse av 

ämnet i sig också.” (Medlem 2)  

 

För att medlemmarna ska engagera sig i aktionerna krävs det att de har en viss kunskap om 

ämnet men även att de har ett intresse för just den frågan. Därför försöker gruppen ständigt 

att välja aktioner som berör olika ämnen. Beroende på ämne kan medlemmarna välja att delta 

i diskussionerna i en viss aktion och inte i alla. #jagärhär använder flitigt sig utav en kollektiv 

intelligens. Varje medlem bidrar med sin kunskap och tillsammans skapar de sig en större 
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kunskap om ett ämne/fenomen (Jenkins, 2012). Det bidrar till att de kan gå in i 

kommentarsfält med vitt skilda diskussionsämnen. Därav kan de även sprida engagemang 

bland många fler eftersom ämnesområdena i aktionerna kan skilja sig enormt från varandra. 

Deltagande bland medlemmarna är viktigt för gruppens tillväxt och bör därför värnas om.  

7 Slutdiskussion 

De frågor som vi vill besvara i vår analys, om hur Facebookgruppen #jagärhär har gått till 

väga för att inbjuda till samtalet mot hatkultur online, är dessa: 

 

 Vilka engagemangsstrategier använder sig gruppen av för att skapa deltagande och 

stärka gemenskapen bland medlemmarna? 

 Vad har gruppens struktur för betydelse för att skapa deltagande?  

 Hur har #jagärhär arbetat för att få gruppen att expandera?  

 

De slutsatser vi kan dra från vår analys är att det används flera olika strategier för att skapa 

deltagande hos medlemmarna. Det finns strategier för att underlätta engagemanget hos 

deltagarna. Och ett tydligt exempel på detta är gruppens struktur, som innebär att det är 

väldigt få inlägg som publiceras i gruppen, samt att kommentarsfälten stängs på kvällen. 

Detta leder till att det blir lättare att navigera i gruppen, och också lättare att hitta aktioner att 

engagera sig i. Den negativa aspekten med att gruppen har en kontrollerande struktur är att 

inte alla som vill kan bli publicerade i gruppen. Det är också stort fokus på att peppa 

medlemmarna och få dem att känna att deras arbete är meningsfullt. Detta kan ske genom att 

man skriver uppmuntrande kommentarer eller inlägg, eller gillar andra medlemmars 

kommentarer. Även om många uttrycker att det är viktigt att peppa varandra, så verkar det 

genomgående mest vara fokus på att uppmuntra dem som redan är aktiva och deltagande. Det 

är inte lika stort fokus på att få fler att bli aktiva och engagerade. Det här är något som kan 

förklaras med att det är ett väldigt stort medlemsantal, och att det därmed redan finns ett 

gediget engagemang. Hur gruppen har kunnat växa diskuteras längre fram i slutdiskussionen. 

Ytterligare en strategi för att skapa engagemang är att administratörerna själva försöker 

föregå med gott exempel. Förhoppningarna är att medlemmarna efterliknar 

administratörernas beteende till exempel när administratörerna ger sig ut i kommentarsfälten 

är förhoppningarna att gruppmedlemmarna efterliknar beteendet. Eftersom administratörerna 

i någon mening är ledare för gruppen är de också gruppens förebilder. För att medlemmarna 
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ska följa sin roll i gruppen så är det möjligt att de också tar efter sina förebilder 

(administratörerna). Detta stämmer överens med Goffmans (1959) teori om sociala roller.  

 

Utifrån vår analys kan vi se att man genom de strategier som används i gruppen vill skapa en 

känsla av meningsfullhet och samhörighet med gruppen. När gruppmedlemmarna känner 

samhörighet med de andra medlemmarna vågar de delta eftersom de då vet att de inte står 

ensamma, utan de kan få stöd från gruppen. Det vi kan se är att det är viktigt att skapa 

positiva känslor inom gruppen. Det bidrar till att öka gemenskapen i gruppen som kan leda 

till ett större engagemang. Förutom att försöka öka de positiva känslorna hos medlemmarna 

så försöker administratörerna också motverka starka negativa känslor, framförallt i de 

aktionsstartande inläggen. Där använder de sig av ett neutralt och ganska nedtonat språk som 

inte manar till heta känslor. Om administratörerna skulle försöka elda på en hätsk stämning i 

aktionsstarterna så skulle gruppens syfte motverkas. Eftersom gruppen strävar mot “det goda 

samtalet” i deras aktioner, så är det inte särskilt produktivt om medlemmarna är arga och 

uppjagade när de ger sig ut i aktionerna. För att uppnå gruppens syfte är det då viktigt att 

försöka motverka att medlemmarna handlar i affekt. #jagärhär medlemmarna är alltså noga 

med att inte bemöta hat med hat. Gruppen kan förenas kring vissa negativa känslor, såsom 

frustration och uppgivenhet. Men det får aldrig gå över i hatiska känslor. Det är möjligt att 

förenas i ett hat också, men i just den här gruppen är det inte möjligt, eftersom gruppens syfte 

inte är förenligt med det.  

 

De strategier som används för att skapa och stärka gemenskapen bland medlemmarna är 

bland annat att det genomgående är positiva inlägg som publiceras i gruppen, men även 

inlägg där medlemmar får berätta historier från sin egen verklighet. Genom att hålla en god 

och angelägen stämning i gruppen så skapas en större gemenskap mellan medlemmarna, 

vilket i förlängningen kan öka deltagandet i aktionerna. Det är även vanligt förekommande 

med ordval som “vi”, “tillsammans” och “familj”, vilket också pekar på en vilja att skapa 

samhörighet i gruppen. Delandet och mottagandet av andras berättelser bidrar också till en 

kollektiv intelligens, där kunskapsnivån höjs i gruppen. Med en höjd kunskapsnivå kan också 

benägenheten att våga delta i aktionerna bli större, eftersom medlemmarna tillsammans kan 

hjälpa varandra i aktionerna. När medlemmarna får ta del av andra medlemmars personliga 

berättelser kommer de varandra närmare, och gemenskapen stärks i gruppen. Genom att 

använda ett tilltal i inläggen som förknippas med tilltalet som används med vänner och familj 

bidrar det till att gemenskapen stärks ytterligare. Administratörerna lyfter ofta fram och 
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tackar de medlemmar som tipsar om kommentarsfält där det råder hatkultur. Detta gör att 

medlemmarna blir mer inkluderade och att deras engagemang uppmärksammas. 

Medlemmarna blir då medskapare av gruppens aktioner, något man också kan se i funktionen 

med den öppna tråden som startas varje dag. Genom att medlemmarna själva är med och 

bjuder in till deltagande i samtalet mot hatkultur så blir gemenskapen starkare. Det man 

indirekt vill uppnå med att skapa och stärka gemenskapen i gruppen är att fler ska känna sig 

stärkta att vilja och våga delta i gruppens aktioner, och tillsammans arbeta mot hatkultur 

online.  

 

För att uppnå gruppens mål, det vill säga att inbjuda till samtalet mot hatkultur online, måste 

medlemmarna kunna förenas mot ett gemensamt mål, trots att de har olika bakgrunder och 

åsikter. Det vill säga skapa en ekvivalenskedja (Laclau & Mouffe, 1985). Även om 

medlemmarna har olika åsikter i vissa sakfrågor, till exempel inom olika religiösa, juridiska 

eller politiska områden,  kan de ändå förenas i motståndet mot hatkultur. Det uttalas 

egentligen inte vad som är sakfrågan i aktionsstarterna, utan det som förmedlas är endast att 

det råder hatkultur i det länkade kommentarsfältet. Det är inte sakfrågorna i sig som förenar 

medlemmarna, utan motståndet mot hatkulturen som sakfrågorna väcker.  

 

Att gruppen har kunnat växa sig så stor på relativt kort tid beror på flertalet faktorer, men den 

gemensamma nämnaren handlar, enligt oss, om synlighet. En av framgångsfaktorerna är att 

gruppen använder sig av en hashtag i sina aktioner. När många går in och använder sig av 

hashtagen i kommentarsfälten bidrar det till att gruppen blir mer synlig. Hashtagen fungerar 

som en länk mellan gruppen och kommentarsfälten där aktionerna sker. Om en 

Facebookanvändare klickar på hashtagen så kan hen snabbt hitta till gruppen. Genom 

användandet av hashtagen har även traditionella medier uppmärksammat rörelsen. Genom att 

figurera i traditionella medier har gruppen exponerats för en större massa, vilket har höjt 

medvetenheten om gruppens existens. Medlemmarna i gruppen uppger också att de pratar om 

sitt engagemang i gruppen med folk i sin vardag. Därför är också den så kallade mun-till-mun 

metoden viktig för att gruppen ska få fler medlemmar, alltså att gruppen utför aktiva 

handlingar för att nå en förändring och få gruppen att växa (jfr Castells, 2012). En annan 

viktig faktor för att gruppen ska nå ut till många potentiella medlemmar har varit att 

offentliga personer såsom; artister, komiker eller politiker har uppmärksammat gruppen i sina 

kanaler i sociala medier. Även stora mediala händelser där #jagärhär har varit synliga med 

sina aktioner har bidragit till att gruppen fått en större spridning, som exempelvis Åhléns 
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uppmärksammade luciakampanj 2016. Alla dessa faktorer har tillsammans bidragit till att 

gruppen snabbt kunnat växa sig stor. 

 

Denna studies resultat kan bidra med kunskap till fältet, eftersom det är väldigt svårt att finna 

några studier gjorde på organiserat motstånd mot hatkultur online. Detta kan bero på att 

denna typ av organisering troligtvis är ett relativt nytt fenomen. Dock är denna studie 

begränsad till att undersöka hur engagemanget organiseras inom gruppen #jagärhär, och dess 

effekter utanför gruppen är ej studerade. Det som denna studie kan bidra till utanför det 

vetenskapliga fältet är kunskapen om hur man kan gå till väga för att få en rörelse att växa sig 

stor på kort tid. Även om strategierna som använts för att skapa deltagande och engagemang i 

#jagärhär säkerligen inte är applicerbara på alla typer av rörelser kan de troligtvis vara till 

hjälp och inspiration för den som vill starta en gräsrotsrörelse och skapa engagemang.   

 

Som en sista självreflekterande del i detta arbete skulle vi vilja understryka att det trots allt 

kan vara svårt att se dem negativa aspekterna i #jagärhär när man själv sympatiserar med 

gruppen. Det kan bidra till att materialet inte analyserats med ett kritiskt öga och man kan 

missa visa negativa aspekter som finns eftersom vi anser att gruppens syfte är så 

behjärtansvärt. Men eftersom vi under arbetets gång varit medvetna om detta har vi försökt 

att bortse från vår egen inställning till gruppen och försökt granska strategier på ett opartiskt 

sätt.  

7.1 Vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning föreslår vi en studie på hur gruppen samtalet mot hatkultur 

ser ut i kommentarsfälten som länkas från gruppen aktioner. Eftersom vår studie endast 

undersökt det som sker inom gruppen och inte det som sker utanför. Det skulle vara intressant 

då det kan bidra till en bättre helhetsbild av hur motståndet mot hatkultur online ser ut.   
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Bilaga 32 

Intervjuguider 

Intervjuguide – Alla Medlemmar i gruppen   

Först och främst vill vi tacka dig för att du ställer upp. Och innan vi drar igång med samtalet 

så tänkte vi kort berätta vad syftet med vår studie och det här samtalet är för något. Vårt syfte 

med uppsatsen är att undersöka vilka strategier den facebook baserade aktivistgruppen 

#jagärhär använder sig av för att inbjuda till deltagandet i samtalet mot hatkultur online.  

För att få svar på detta utför vi ett antal intervjuer men vi tittar även på inlägg och texter som 

publicerats i gruppen. och vår förhoppning är att utifrån våra analyser kunna besvara vårt 

syfte.  

 

Vi kommer att spela in det här samtalet och i vår studie kommer du att vara anonym. Ditt 

namn och annan information som kan identifiera dig tas bort.  

Har du några frågor innan vi påbörjar samtalet?  

 

Öppningsfrågor  

Vad heter du? 

Vart bor du nånstans? 

Kan du berätta för oss vad det här är för grupp? 

Hur länge har du varit medlem i gruppen? 

 

Tema 1: Engagemang och deltagande 

 

Kan du berätta hur det gick till när du blev medlem i gruppen? 

Hur fick du reda på att gruppen fanns?  

Vad fick dig att vilja gå med i den?  

 

Vad motiverar dig till att delta i just den här gruppens aktioner?  

 

Känner du att gruppen finns där för en som ett stöd inom som utom gruppen?  

Kan du beskriva på vilket sätt?  

 

Hur gör du för att få fler att veta att gruppen finns?  

Brukar du bjuda in nya deltagare?  

 

Vad gör du själv för att få andra medlemmar att delta i aktioner?  

 Brukar du försöka peppa? Visa stöd?  
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Hur kan ord och formuleringar från exempelvis admins påverka ditt deltagande i gruppen? 

Kan du ge oss exempel på ord och formuleringar som har en större/mindre inverkan 

på dig?  

 

Vilken effekt tycker du att de personliga inläggen har? det vill säga inläggen där individer får 

berätta om sina personliga upplevelser och tankar kring livet.  

 

 

Tema 2: Gemenskap  

Vad är gemenskap för dig?  

 

Ser du att det finns någon gemenskap i gruppen? Hur yttrar sig den? 

 

Vad har gemenskapen för betydelse för gruppen? Vad har gemenskapen för betydelse för dig 

som individ i gruppen?  

  

Kan du beskriva hur du ser att gruppen arbetar för att stärka gruppens gemenskap?  

 Vad ser du att medlemmarna gör?  

 Vad ser du att admins gör?  

 

Vad gör du för att skapa och stärka gemenskap i gruppen? 

 

Intervjuguide 2:  Grundare och moderatorer 

Öppningsfrågor  

Vad heter du? 

Vart bor du nånstans? 

Kan du berätta för oss vad det här är för grupp? 

Vad har du för roll i gruppen? Vad innebär det?  

 

Tema 1: Gemenskap  

Vilken betydelse har gemenskapen i gruppen?  

 

Hur arbetar ni för att skapa gemenskap?  

 

Har ni några medvetna strategier för att stärka gruppens gemenskap? 

Använder ni några medvetna ord/meningar som ni vet har en viss påverkan på 

gruppens medlemmar?  

 

Alla inlägg i gruppen granskas innan publicering. Hur kommer det sig att ni valt att göra så?  

 

Vilka typer av inlägg väljer ni att publicera? Varför just dem? Vad vill ni uppnå med att 

publicera dem?  
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Tema 2: Engagemang och deltagande 

Hur tror ni att gruppen har kunnat växa så snabbt som den har gjort?  

Hur har ni själva arbetat för att få gruppen att växa? (MINA: Tex publicitet i media.) 

 

Vilka medvetna strategier använder ni för att få gruppen att växa?  

  

Hur arbetar ni för att medlemmarna ska vilja delta i gruppens aktioner? 

 

Hur väljer ni ut de gemensamma aktionerna?  

Finns det några medvetna val kring varför ni väljer att göra just de aktionerna till 

gemensamma?  

 

Det finns ett väldigt tydligt ramverk i gruppen, varför är det så?  

Finns det för och nackdelar med det? 

Har det sett likadant ut från början?   

 

I slutet av varje kväll så stängs dagens trådar för kommentering. Hur kommer det sig att ni 

valt att göra så? 

 Finns det för och nackdelar med det?  

 

Vi har sett att det verkar finnas mallar för vissa inlägg, som exempelvis den öppna 

tråden. Hur kommer det sig att de ser ut just som de gör? 

 

Vilka känslor vill ni väcka hos medlemmarna med era inlägg?  

 

Varför tror ni att ni har fått så många medlemmar?  

Vad betyder medlemsantalet? (är det viktigt att ha många eller många aktiva?) 
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De transkriberade texterna finns att tillgå vid begäran.   


