


2 Metod:
Så har vi analyserat hat online 
i den digitala staden



Metod: Den digitala staden Malmö

Facebook:

• Det ”bredaste samtalet” i Malmö.

• 74 % av alla svenskar använder

det.

• Omkring 700 sidor och grupper i 

Malmö.

Flashback:

• Det mest öppet hatiska samtalet 

i Malmö.

• 32% av alla svenskar använder 

forumet.

• 406 trådar, som handlar om 

Malmö. 



Metod: Så identifierer vi hat online 

MANUELL
KODNING:

31.500
KOMMENTARER

UTVECKLING AV 
ALGORITME FÖR 
ERKÄNNANDE AF 

HAT

AUTOMATISERAD
KODNING AV

255.000 
KOMMENTARER

IDENTIFIERING 
AV 17.000

HADEFULDE
KOMMENTARER



Malmö den digitala staden EJ Nationell aktivitet online i Sverige

Kollektivt beteende EJ Individer

Preventivt arbete EJ Underättelse

a



3 HAT I MALMÖ:
Hatet online och det som sker 
i Malmö



Hat och händelser i Malmö

Alla skeenden i Malmö diskuteras online.

Det är dessa diskussioner som genererar mest hat 

online. 

Våldsamma händelser och kriminella incidenter i 

Malmö leder till högljudda diskussioner och väcker
starka känslor i den digitala staden.



128

20202019

Nivåerna av hat är tydligt kopplade
till händelser i Malmö



212
128

20202019

Mordet på Karolin Hakim



271

128

20202019

Möllan Pizza



504

128

20202019

Paludans brännanda av koran och
påföljanda upplopp



504

128

20202019

Benjamin Antwi släpas av tåget från 
Köpenhamn till Malmö



4 Så ser hatet i Malmö ut



#1 Mängden av hat

#2 Offer för hat

#3 Typer av hat

#4 Var finns hatet



3,9%
hat

0,1%
hat

Flashback Facebook

Det är en väsentlig andel hat i konversationer 
i Malmö på Flashback och en ‘vanlig’ frekvens 
på Facebook



#1 Mängden av hat

#2 Offer för hat

#3 Typer av hat

#4 Var finns hatet



FLASHBACK

ETNICITET
97%

BLNDAT
1,4%

SEXUELL 
LÄGGNING

0,4%

POLITISK 
HEMVIST

0,2%

KÖN
0,9%

POLITISK 
HEMVIST

8%

PERSONLIGT
13%

ETNICITET
75%

SEXUELL 
LÄGGNING

3%

BLANDAT
1%

FACEBOOK

Nästan allt hat är riktat mot etniska
minoriteter…



97% av hatet från

FLASHBACK

MENA*
69%

Blandat
12%

Afrosvensk
11%

Migranter
3%

Romer
2%

Albanien
1%

MENA
72%

75% of hatet från

FACEBOOK

Migranter
22%

Annat
6%

… och majoriteten av hat relaterat till 
etnicitet är riktat mot personer med 
muslimsk bakgrund och ursprung i 
MENA* - länder



#1 Mängden hat

#2 Offer för hat

#3 Typer av hat

#4 Var finns hatet



Typer av hat i och mot Malmö

Hat som språk

Hat som narrativ

Hat som ideologi

Är det inte mest [minoritet] som hänger 
på bibliotek nuförtiden?

[Minoritet] som blir rika och köper in sig i rika 
områden fortsätter med våldtäckter , rån , och 
mord. Dem blir korrupta, fuskar och manipulerat 
genom sina företag eller sina positioner.

Det är det som inbördeskriget kommer att handla 
om. Jag skiter i [minoritet] och [minoritet]. De är 
utlänningar och vet inte bättre för de har 
valnötshjärnor med psykopatiska 
personlighetsdrag.



3,9%
hat

Som visat existerar en väsentlig
andel hat i samtalet i och om Malmö
på Flashback



Hatinlägg

Ej våldsbejakande
96%

Våldsbejakande
4%

En mindre del av det hatet innehåller
våldsbejakande tal



Våldsbejakande tal 

Indirekta uppmaningar till våld Personlig avsikt att använda våld

Nåväl hoppas någon av poliserna använder sitt 

tjänst vapen ikväll när de blir kravaller o prickar 

en [minoritet].

Bra jobbat av polisen förövrigt. Jag hade dock 
inte varit lika snäll. Jag hade slagit [minoritet] 

gul och blå, det kan jag lova er.

J



#1 Mängden hat

#2 Offer för hat

#3 Typer av hat

#4 Var finns hatet



På Facebook finns hatet inom politik-
och nyhetssajter
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No of hate comments
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Fritid / kultur
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Job / utbildning

Förening
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587

2.088
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No of hate posts

Och på Flashback är det 
diskussioner om kriminalitet som ger 
mest hat…

Kriminalitet

Integration

Politik

Sport / fritid

Nyheter
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…men diskussioner om lokalpolitik
är de mest hatiska
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Fyra konklusioner 

• Hat online är ett problem i sig och en trygg stad är också en 
trygg digital stad. 

• Näthatet hänger ihop med det som sker i Malmö. Särskilt 
kriminalitet och våld får det att blossa upp. Det gör det också
när minoriteter eller andra står upp för orättvisor riktade mot
dom (och riktas då mot minoriteterne).

• Det allra mesta hatet riktar sig mot svenskar med ursprung 
från Mellanöstern eller Nordafrika och/eller med muslimsk 
trosuppfattning.

• Under hatet ligger en känsla av att få sin säkerhet, sitt 
berättigande och sin identitet hotad.



Kontaktuppgifter

Malin Martelius, Malmö Stad 

malin.martelius@malmo.se

+46 706342828

Jeppe Albers, Nordic Safe Cities 

jeppe@nordicsafecities.org

+4561710728

Jonas Trolle, Center mot våldsbejakande extremism

jonas.trolle@cve.se

+46 7344201

Eske Vinther-Jensen, Common Consultancy 

eske@commonconsultancy.com

+45 21 43 85 30 
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