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Sammanfattning   

I dagens samhälle ökar internetanvändningen ständigt och likaså gör näthatet. De som kränker 

andra personer över nätet anonymt kallas för troll och oftast får det ingen konsekvens. Polisen 

kan inget göra då det inte finns någon tydlig lagstiftning kring näthat och de som faller offer 

för näthatet får ta hand om det själva. Syftet med studien är således är att undersöka vad 

individer som upplevt sig blivit utsatta för någon typ av kränkning på nätet har tagit för lärdom 

från händelsen samt att undersöka om kränkningar på nätet har påverkat individens välmående. 

Undersökningen genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide på sju informanter. Vi 

valde en semistrukturerad intervjuguide eftersom vi valde att utgå från den hermeneutiska 

metodansatsen som bygger på att få en förståelse för en upplevelse. Vi utgick från ett 

sociokulturellt perspektiv tillsammans med andra teorier som community of practice samt 

erfarenhetsbaserat lärande som fokuserar på hur en individ lär sig i olika kontexter. Då vi 

även ville se hur individens välmående påverkades valde vi även att utgå från begreppet 

KASAM och empowerment. I vårt resultat var de teman vi kunde se i samtliga 

transkriberingar och de vi tyckte var mest återkommande: Upplevelsen, strategier, och makt. 

Samtliga informanter upplevde sin situation som jobbig men många kände sig även stärkta av 

den och de använde sig av olika strategier för att hantera näthatet och lärde sig på så vis att 

hantera den. Våra informanter kände sig ofta maktlösa då varken polisen eller internetsidan 

kunde hjälpa dem, de fick då försöka ta tillbaka makten över situationen och blev således 

stärkta av den. Vår slutsats är att näthat är lika verklig och jobbig som den mobbning som 

sker i verkligenheten och det behövs en ordentlig lagstiftning kring vad som är tillåtet att säga 

på nätet. Samtidigt behöver interntsidor ta ansvar och arbeta på sina säkerhetsinställningar och 

skapa en trygghet åt användaren.        

Nyckelord: Troll, upplevelse, näthat, egenmakt, välmående, strategier.   

 

Abstrakt  

In today's community the ever-increasing use of the internet also causes cyber bullying, those 

who violate other people over the net anonymously is called trolls. The police can´t do 

anything when there´s no law around this type of cyber bullying and those who fall victim 

have to take care of the situation themselves. The purpose of this study is to examine 

individuals descibed experience about beeing victims of some type of abuse on the net and 

what they learned from the incident and to examine how violations of the web has affected the 

individual's well-being. The survey was conducted using a semi-structured interview guide in 

seven participants, we chose a semi-structured interview guide because we proceeded from 

the hermeneutic method approach based on gaining an understanding of an experience. We 

started from a sociocultural perspective with other theories like community of practice and 

experience-based learning that focuses on how an individual learns in different contexts. We 

also wanted to see how the individual's well-being was affected so we used the concept of 

SOC and empowerment. Our results were three themes we could see in all the transcripts: 

Experience, strategies, and power. All participants perceived their situation as difficult, but 

many also felt empowered by it, and they used various strategies to deal with the violations 

and they learned in such way to handle it. Our participants often felt powerless when neither 
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the police or the internet page could help them, they had to try to take control over the 

situation and was because of that, strengthened by it. Our conclusion is that violations on the 

net is as real as bullying in real life. The need for a proper legislation about what´s allowed to 

say online is necessary and internet need to take responsibility and work on their security 

settings and create a sense of security for the user. 

Keywords: Troll, experience, violations on the net, empowerment, well-being, strategies. 
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Introduktion  

I dagens samhälle använder vi oss utav olika forum för att hålla kontakt med vänner och 

familj, vi har möjligheten att diskutera en hobby eller händelser i världen eller skriva av om 

våra liv (Findahl, 2013). Sådana forum kan till exempel vara bloggar, Facebook eller 

Instagram och Twitter. Kommunikation på Facebook är snabb och det går att få en inblick i 

andra människors liv på ett nytt sätt via bilder och uppdateringar, det går att se individers 

vänskapsrelationer och även ta del av andra individers vardag som en själv inte har en relation 

med och antalet medlemmar i detta forum ökar hela tiden (Hall, 2011).  

Ett fenomen som uppmärksammats är att människor blir kränkta på olika sätt över nätet, 

genom exempelvis elaka kommentarer, kränkande bilder eller hot och enligt Friends 

nätrapport (2014) så har var tredje ung blivit utsatt för kränkningar på nätet. Kränkningarna 

kommer både från personer de känner och/eller av helt okända människor som utnyttjar den 

anonymitet som erbjuds av internet och de personer som använder sig av alias eller är helt 

anonyma kallas ofta för troll eller nättroll (Buckels, Trapnell & Paulhus, 2014). 

Näthatet har blivit uppmärksammat på senare tid i bland annat Robert Ashbergs program 

#Trolljägarna. I programmet letar Ashberg tillsammans med researchers fram några av de 

nättroll som vid upprepade tillfällen har gett sig på både kända profiler och/eller 

privatpersoner för att sedan konfrontera dem. 

Vi ser en problematik i det ökade näthat som finns på sociala medier. Då vi själva är aktiva på 

sociala medier har vi uppmärksammat det näthat som kan uppstå på bland annat Instagram, 

Facebook, Twitter och bloggar. 

Vi ser även en problematik i att den som blir utsatt på nätet aldrig får en paus. Till skillnad 

från en individ som blir mobbad i skolan eller på arbetsplatsen och kan kliva ur den miljön där 

mobbaren befinner sig när skoldagen/arbetsdagen är slut är den som blir utsatt på nätet 

ständigt utsatt. I “vanlig” mobbning ser den utsatte vem eller vilka det är som mobbar men på 

nätet kan människor ha falska identiteter eller vara anonyma. Eftersom vi har möjlighet att 

vara uppkopplade hela tiden innebär detta även en ständig utsatthet för den som blir mobbad 

(Findahl, 2013). Inspirationen till den här studien var hur den beskriva upplevelsen kring att 

bli utsatt för näthat såg eller ser ut. Vi har läst i tidigare studier om hur mobbning påverkar en 

individs välmående, så vår fundering låg i huruvida de individer som har blivit eller blir 

utsatta för näthat påverkas eftersom de inte får någon paus från de kränkningar eller hot de 

blir utsatta för. Olsson (2012) beskriver i stora drag att social hållbarhet handlar om att en 

individ ska må bra och leva väl. Det finns två sätt att beskriva den sociala hållbarheten, det 

ena är utifrån ett välfärdsperspektiv som innebär att individen har en god standard och lever i 

en trivsam miljö. Välfärd kan beskrivas kortfattat så som inkomst, arbete, utbildning, 

äldreomsorg med mera (Olsson, 2012). Det andra sättet att beskriva social hållbarhet är 

utifrån en problemlösningskapacitet, detta beskriver hur individen kan handskas med och lösa 

problem samt hur de hanterar sina intressen. Något som Olsson beskriver som centralt i 

människors liv är rättvisa, då social hållbarhet handlar till stor del om att leva gott, känna 

glädje och mening i tillvaron är det viktigt för individen att känna rättvisa (Olsson, 2012). Vi 

ansåg att bli utsatt för näthat är inte rättvist och vi såg en problematik kring huruvida 

individers, som blir utsatta för näthat, välmående påverkas. Vi kunde hitta tidigare forskning 

kring hur mobbning påverkar den utsatte och statistik på hur många som blir kränkta på nätet. 
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Vi kunde inte hitta någon forskning kring hur en individ som blir utsatt för näthat och som 

aldrig får en paus från kränkningarna upplever eller påverkas av händelsen. Därav bestämde 

vi oss för att intervjua personer som på olika sätt upplevt sig blivit kränkta på nätet och få 

höra deras historier.   

 

Bakgrund och definitioner 

Vi kommer nedan att beskriva vad näthat/nätmobbing är för att läsaren ska förstå vilken 

definition vi kommer att utgå från samt hur den ökade användningen kan vara en faktor till 

det ökade näthatet. Även kommer en förklaring ges kring huruvida vissa benämningar 

kommer ges genom texten. Detta för att underlätta för läsaren. 
 

Vi anser att internet idag är en plattform som kan ses som relativt laglös. Näthat är precis vad 

det låter som, hat på internet. På sidan ur.se beskriver de att det inte finns någon 

brottsrubricering för detta, det vill säga namn på brott som heter näthat, nätmobbning eller 

internettrakasserier. Istället är den juridiska termen för internettrakasserier förtal, ofredande 

och olaga hot. För näthat finns det ingen giltig brottsrubricering (Ur.se).  

Vi har uppmärksammat att det idag är finns stora problem kring internetanvändningen då 

användningen ständigt ökar och vår tanke är att om användandet ökar så ökar också näthatet. 

Findahl (2013) tar upp i sin rapport om hur internetanvändningen ökar och har gjort det de 

senaste åren. Han visar hur ökningen ser ut genom en tabell som visar hur 

internetanvändningen har ökat dagligen mellan år 2009-2013 från treårsåldern och uppåt. 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

 

 

Begreppet “näthat” har än så länge ingen ren definition utan är mer ett samlingsbegrepp för en 

rad olika brott, förtal, olaga hot och ofredande är exempel på brott som faller in under 

begreppet näthat (Polisen.se).  

I dag har de flesta tillgång till internet på både, dator, telefon och surfplatta vilket har gjort det 

lättare att nå ut till olika sidor som individer kan föra en kommunikation på, exempelvis är 

Facebook, Twitter och Instagram (Berg, 2011). Vi anser att mobbning som sker på nätet är 

lika verklig som den mobbning som sker i skolan eller på arbetsplatsen.  

Mobbning beskrivs enligt en tidigare studie som att det orsakar den utsatta personen lidande 

eller skada och ett kännetecken för mobbing är att den är kontinuerlig och ofta riktas mot 

samma person (Monks & Smith, 2006).  

 

Enligt sidan Poliisinpaiva.fi beskrivs nätmobbning på följande vis: 

   ·  Sårande skällsord eller hån 

   ·  Att tala illa om någon eller att sprida falska rykten 

   ·  Att skicka hånande meddelanden eller bilder 

   ·  Rasistiska kommentarer. 
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Enligt stiftelsen Friends (2014) har var sjätte fjärdeklassare blivit utsatta för nätmobbning, 

detta visar forskning från Göteborgs universitet. Friends presenterar även en undersökning 

från Norton som visar att 36 procent av Sveriges barn och unga har haft minst en negativ 

upplevelse på internet, vilket exempelvis kan vara att de mottagit olämpliga bilder från en 

främling, blivit mobbade eller fallit offer för nätbrott (Friends.se). Vi anser att ju fler individer 

som använder internet desto större är risken att fler blir kränkta eller mobbade. 

 

 Vi har valt att benämna de personer vi intervjuat för informanter, intervjuperson och 

Ip. När vi hänvisar till en specifik intervjuperson kommer det att stå ett nummer efter 

ordet “Ip” som syftar till vilken ordning vi utförde intervjuerna. Intervju nummer 1 

blir såldes “Ip 1” och så vidare.  

 Vi har, genom hela texten, valt att skriva hen i stället för han/hon och detta för att 

skydda våra informanters identitet i största möjliga mån det går.  

 De personer som kränker andra över nätet kommer vi genom hela texten benämna som 

troll eller nättroll.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad individer som upplevt sig blivit utsatta för någon typ 

av kränkning på nätet har tagit för lärdom från händelsen samt att undersöka om kränkningar på 

nätet har påverkat individens välmående. 

 

Frågeställningar 

- Vad har intervjupersonen upplevt för typ av kränkningar på nätet? 

- Vilken typ av strategi använde sig intervjupersonen av för att hantera situationen? 

- Hur påverkades intervjupersonens egenmakt?  
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Tidigare forskning 

Här kommer vi att presentera den tidigare forskning som vi hittat inom området som är till 

användning för oss i vår studie. Då fenomenet nätmobbning/näthat är ett relativt nytt fenomen 

finns det väldigt lite forskning kring detta. Vi har även valt att se på tidigare forskning kring 

mobbning som sker i verkliga livet som komplettering  

 

Mobbning – traditionell vs nätmobbning 

I den tidigare forskning som vi har tagit del av har det gjorts försök att definiera begreppet 

mobbning. Monks & Smith (2006) menar att det inte finns någon universell definition av 

begreppet mobbning, utan att det mer råder en samstämmighet kring vad begreppet kan tänkas 

vara. De beskriver mobbing som, då en individ vid upprepade gånger blir psykiskt skadad och 

det råder en maktobalans mellan individerna. Denna maktobalans kan vara baserad på olika 

plan som socialt, fysiskt eller psykiskt. Det är ett plan där den ”svagare” har svårt att stå upp 

för sig själv och försvara sig. Monks & Smith (2006) lyfter även fram att det inte alltid 

behöver vara upprepade händelser som utgör mobbning, utan det kan vara till exempel en 

misshandel som i sig leder till en långvarig oro eller rädsla för att missödet ska ske igen. 

Mobbning kan ske öga mot öga eller bakom ryggen på den som blir utsatt, detta genom 

ryktesspridning eller att det pratas om den som blir mobbad så att hen hör men inget av de 

sägs direkt till personen (Monks & Smith, 2006). Detta kopplar vi samman med 

näthat/nätmobbning där mobbningen blir nästan som en blandning, den kan skrivas direkt till 

personen men det sägs samtidigt inte öga mot öga (McBride, 2011).  

 

I en tidigare studie som gjorts har det visat att många barn och ungdomar har varit involverad 

i traditionella former av mobbning och på senare tid har en undersökning bland 11-15-åringar 

i 40 länder visat att 26% av ungdomarna hade varit involverade i mobbning som offer eller 

förövare samt i vissa fall, både och (Kowalski & Limber, 2012). Denna forskning om 

traditionell mobbning har visat att barn som är mobbade kan uppleva problem relaterade till 

sin hälsa och emotionella välbefinnande, de barn som blir utsatta för mobbning är mer 

benägna att ha känslor som ångest, depression samt sämre självkänsla (Ibid). Det är först 

under de senaste åren som forskare har undersökt omfattningen av nätmobbning bland barn 

och ungdomar, i en studie på 3767 skolbarn på mellanstadiet rapporterade 18 % att de varit 

utsatta för nätmobbning minst en gång de senaste två månaderna och 11 % sa att de hade 

nätmobbat någon åtminstone en gång under de senaste två månaderna (Kowalski & Limber, 

2012). Forskare har lagt fram olika åsikter om förhållandet mellan traditionell mobbning och 

nätmobbning. Vissa hävdar att nätmobbning endast är en förlängning av traditionell 

mobbning som nu utförs genom nya metoder, andra forskare menar att nätmobbning skiljer 

sig från traditionell mobbning i vissa viktiga aspekter som till exempel anonymitet och 

oförmågan att se förövaren eller offret (Ibid). Det föreslår att, även om de kan dela 

gemensamma drag, nätmobbning och traditionell mobbning är kvalitativt olika företeelser 

begås av något olika grupper av individer (Ibid). 

I Kowalski och Limbers (2012) studie blev resultatet att det finns klara förbindelser som 

täcker varandra i traditionella former av mobbning och nätmobbning.  

Forskarna menar att nätmobbning kan tillhandahålla den möjligheten för en individ att säga 
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och göra saker till andra som hen aldrig skulle säga eller göra i ansikte mot ansikte (Ibid). En 

annan studie som gjorts i syfte att undersöka likheterna mellan den "vanliga" mobbningen 

som skedde på skolan samt den som skedde över nätet, eftersom mobbning med dagens 

teknologi inte tar slut då skolan slutar ville forskarna undersöka huruvida mobbning fortsatte 

efter skoltid (Juvonen & Gross, 2008). En webbaserad undersökning på 1454 ungdomar i 

åldrarna 12-17 gjordes och resultatet visade att 72% av dessa hade blivit utsatt för 

nätmobbning minst en gång, 85% hade även upplevt mobbning i skolan (Ibid). Den mest 

vanliga formen av näthat var elaka kommentarer som skickades genom snabbmeddelanden 

och effekten av detta var att upplevelsen gav en ökad ångest både hos de som upplevde 

mobbning i skolan och på nätet (Juvonen & Gross, 2008).  

Att blivit mobbad som barn har konsekvenser. Många upplever i vuxen ålder hur de har svårt 

att känna tillit i sina relationer samt ett sämre självförtroende och en lägre självkänsla vilket 

påverkat den som blivit mobbad som barn senare i vuxenlivet (Schäfer, Korn, Smith, Hunter, 

Mora-Merchän, Singer, Van der Meulen, 2004). 

 

Då vi kommer benämna de individer som kränker andra över nätet för troll kommer vi nedan 

ge en beskrivning om vad som kännetecknar ett troll. 

De personer som använder sig av anonymitet eller gömmer sig bakom falska alias kallas för 

troll. De är individer som medvetet sprider hat över internet. I artikeln "Trolls just wanna have 

fun" skriver författarna Buckels, Trapnell och Paulhus (2014) om fenomenet nättroll som 

alltmer blivit ett vanligt uttryck och dessa individer har ett bedrägligt och störande beteende 

på olika forum som finns på nätet och framför allt, det sker helt utan något syfte. Trots 

vetskapen kring fenomenet nättroll finns det väldigt lite forskning kring det (Buckels, 

Trapnell & Paulhus, 2014). Det kan även vara svårt att fastställa om en användare i ett visst 

forum är ett troll eller inte, vissa personer kan uppleva att det är en hetsig debatt medan andra 

upplever det som näthat, användaren kan ha ett "trollikt" beteende och om personen i fråga 

fortsätter med sitt beteende efter att ha blivit tillsagd eller varnad för sitt beteende på sidan är 

det sannolikt att det är ett troll (Hardaker, 2010). I en tidigare studie har Hardaker kunnat 

fastställa vissa beteenden som är återkommande hos nättroll och fyra drag som kommit att bli 

karaktäristiska för just troll i den här studien: bedrägliga, aggressiva, störiga samt 

framgångsrika, framgångsrika på så vis att de lyckas med att störa andra över nätet (Hardaker, 

2010). Andra drag som ses som karaktäristiska hos troll är psykopatiska, narcissistiska och 

sadistiska drag, detta var resultatet av två studier som gjordes för att ta reda på de mest 

omfattande egenskaper hos ett troll (Buckels, Trapnell, Paulhus, 2014). En annan studie som 

gjorts om troll är att de manipulerar andra användare för att sabotera för att få sina “lolz” eller 

“lols”, detta är en förkortning på "laughing out loud" (McDermott, 2012).  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Mobbning kan ske i många olika former, som Monks och Smith (2006) tar upp kan den ske 

direkt mellan två eller flera personer, bakom den utsattes rygg, verbalt och/eller fysiskt och 

det råder oftast någon form av maktobalans. Konsekvenserna av mobbning kan enligt Schäfer 

et.al (2004) studie vara att en individ i vuxen ålder har svårt att känna tillit i sina relationer 

samt sämre självkänsla och självförtroende. Juvonen och Gross (2008) webbaserade 

undersökning visade även att eleverna som blev utsatta för mobbning både på och utanför 
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nätet upplevde en ökad ångest. 

Deras undersökning visade också att 72% hade blivit utsatta för kränkningar på nätet och 85% 

i skolan. De som kränker andra på nätet har fått smeknamnet troll, de manipulerar och 

försöker provocera andra människor för att själva ha roligt (McDermott, 2012). Mobbning är 

således vanligt förekommande och det har konsekvenser vilket Schäfer et.al (2004) studie 

visade. Utifrån den tidigare forskning vi tittat på ser vi den enorma problematik kring hur 

vanligt förekommande mobbning, både på och utanför nätet, är och vilka konsekvenser det 

kan ha. 

 

 

Teoretisk referensram  

Att lära sig i olika sammanhang - Sociokulturellt perspektiv - Sociokulturell kontext 

I denna studie kommer vi att ta stöd i det sociokulturella perspektivet. Sociokulturellt 

perspektiv kan beskrivas som ett perspektiv på lärande som innebär att individer hela tiden lär 

sig i sociala kontexter, med betoning snarare på vad individen lär sig än om individen lär sig 

(Säljö, 2000). Kopplingen till vår studie är hur vi tydligt kan se vad våra intervjupersoner kan 

tänkas lärt sig och utvecklas genom sina upplevelser i den sociala kontext de befunnit sig i. 

Säljö (2000) tar upp att på en allmän nivå är det rimligt att mänskliga handlingar utmärks av 

en betydande känslighet för situationella villkor och förutsättningar. Detta menar Säljö (2000) 

att med hjälp av tidigare erfarenheter kan individer veta hur de ska agera i vissa situationer, de 

känner till de förväntningar och inramningar som situationen kännetecknas av. I de flesta 

miljöer kan vi följa väletablerade rutiner som förtolkar situationen för oss och vi vet vad som 

är en adekvat reaktion (Säljö, 2000). Vi koppar detta till vår studie på så sätt att det skulle 

kunna vara tvärtom att om en individ blir utsatt för en situation som hen aldrig har ställt för 

tidigare, precis så som våra intervjupersoner kan tänkas ha blivit utsatta för näthat. Vi menar 

att intervjupersonerna kan ha ställts inför en situation som de inte har någon erfarenhet ifrån 

och att de därför inte var kunnat hantera situationen på ett fördelaktigt sätt till att börja med. 

Enligt Säljö (2000) är tänkande, kommunikation och fysiska handlingar situerade i kontexter 

och att förstå kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar är därför något av 

kärnpunkten i det socialkulturella perspektivet. I ett exempel som Säljö (2000) lyfter fram 

menar han att socialisera är inte att lära sig en serie av explicita regler som hen sedan följer 

till punkt och pricka, det handlar snarare om att individer skaffar sig en komplicerad insikt i 

när olika regler är tillämpliga. 

Precis som det beskrivs här ovan att det sociokulturella perspektivet har som kärnpunkt, 

kopplingen mellan sammanhanget och individuella handlingar. I förhållande till vår studie 

handlar det om hur våra intervjupersoner kan koppla ihop sammanhanget i situationen med 

sig själva och sina individuella handlingar och agera utefter det. 

 

Att ta hjälp och lära sig av andra - Community of practice 

Community of practice kan vi se överallt, antingen på olika arbetsplatser eller på internet. 

Några av våra informanter valde internet som arena när de skapade en gemenskap, detta 

genom att starta olika Facebook-grupper och även en Facebooksida där målet är att försöka 



10 
 

stoppa näthat. Den här typen av lärande som uppstår då individer delar med sig av sina 

erfarenheter, kunskap och information för att utveckla sitt kunskapsområde är ensam i sitt 

slag. Utvecklingen som sker hos individen genom att få ta del av de pedagogiska resurser som 

erbjuds i denna kontext är på vis unik (Lave & Wenger, 1991). Således blir den här 

gemenskapen våra informanter skapat unik, dels för att de delar med sig av sina erfarenheter 

och verktyg för att hantera situationen men dels för att de förstår vad de andra har gått eller 

går igenom och kan hjälpa varandra genom det sociala stödet.   

 

Lave och Wenger (1991) menar att lärande sker i sociala sammanhang som ger utrymme till 

diskussioner och utbyte av erfarenheter och på så vis sker lärandet. Community of practice är 

en teori som Lave och Wenger (1991) grundade som handlar om att i en gemenskap kan 

lärande och kunskap utvecklas. Praktikgemenskap som är den svenska benämningen, uppstår 

då individer som har ett samfällt intresse går in i en process för att utveckla lärandet genom att 

dela med sig av egna erfarenheter. Genom att individerna tillsammans och genom varandra lär 

sig och skapar en kunskap för ämnet gynnar detta lärandets utveckling och det är även detta 

som är representativt för just community of practice (Lave & Wenger, 1991). Här kunde vi se 

i förhållande till vårt material där några av våra informanter startade grupper där de 

tillsammans pratade om de kränkningar de fått ta del av och delade med sig av sina 

erfarenheter till varandra. Då individerna tillsammans försöker lösa problem genom att dela 

med sig av sina erfarenheter, kunskap samt information gör individerna detta genom 

negotiations (förhandlingar), det är enligt teorin dessa negotiations som står för utvecklingen 

av det gemensamma lärandet (Lave & Wenger, 1991).  

 

Att förstå en upplevelse - Hermeneutik 

Att utgå från en hermeneutisk metodansats kändes självklart då vårt syfte handlar om att 

förstå den beskrivna upplevelsen våra informanter har/haft från fenomenet näthat. 

Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen 

Westlund (2009). Hermeneutiken passar då väldigt bra att använda till att undersöka 

informanternas egna beskrivna upplevelser av fenomen och därtill även för att ge våra 

intervjupersoner utrymme att välja vad de själva vill prata om (Westlund, 2009). 

Vi har i vår studie tagit mest stöd i den existentiellt inriktad hermeneutik, detta för att just 

denna inriktning handlar om att forskaren ska försöka förstå informanten bättre än vad de 

själva gör. Vi som genomför studien ska med hjälp av redskap, teorier och begrepp, kunna 

förstå intervjupersonernas livssituation och val. 

Det empiriska materialet inom denna metodansats består oftast av texter såsom uppsatser, 

brev, dokument eller intervjutexter. I vårt fall blir detta den transkriberade texten från våra 

intervjuer. Det är viktigt att veta var, hur och när texterna har skrivits då kontexten när texten 

skrevs måste förstås i relation till innehållet i texten. Detta menar Westlund (2009) är viktigt 

då det finns en risk att det annars kan göras en felbedömning av texten, en så kallad naiv 

tolkning. Genom att jämföra olika delar av texten för att kunna får en djupare förståelse eller 

få kännedom om sammanhanget så kan forskaren göra en djupare tolkning, en så kallad 

mogen tolkning (Ibid). Råd som Westlund (2009) ger för tolkningsprocessen är hur forskaren 

ska göra blandade val av empiriskt material, att forskaren låter intervjupersonen få utrymme 
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att uttrycka sig om sina erfarenheter och upplevelser utan att den som intervjuar styr för hårt 

och detta har gjort att vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuguide (Se Bilaga 1). Vi 

som genomfört den här studien har precis som Westlund (2009) tar upp, läst igenom texten 

med ett öppet sinne för att kunna se vad materialet presenterar för oss. Genom att låta 

processen gå till på detta sätt kan vi se vad vi har för kunskapsbrist, vad vi kan se efter nya 

infallsvinklar samt vad vi kan göra för kunskapsbidrag till fältet. Westlund (2009) skriver om 

hur forskaren arbetar genom materialet för att sedan jämföra och ordna det huvudbudskap 

som finns i materialet för att kunna presentera det tillsammans med de teorier eller begrepp 

som vi anser passa in i sammanhanget. Vi vänder oss av litteraturen för att hämta kunskap för 

att fördjupa och stärka men även för att fortsätta tolkningsarbetet (Ibid). 

 

Att ta kontroll över situationen - Empowerment 

Begreppet Empowerment är ett mycket populärt begrepp att använda sig av idag inom både 

organisationer och även forskning (Askheim & Starrin, 2007). Vid en sökning på internet kan 

den som söker få upp till 1 miljon träffar, vilken kan visa på hur populärt begreppet är idag. 

Askheim & Starrin (2007) skriver att det kan vara lite svårt att precisera vad begreppet 

innebär. De menar att ordet empowerment innehåller ordet power som betyder båda styrka, 

makt och kraft. Styrka, makt och kraft är sådant som hör till våra innersta önskningar. 

Författarna menar att vi vill känna oss starka och kraftfulla, vi vill ha något att säga till om 

och vi vill känna att vi har makt över vårt egna liv. De menar även att ordet empowerment för 

tankarna till företeelser och karaktärsdrag så som till exempel socialt stöd, stolthet, 

egenkontroll, självstyre och deltagande (Ibid). Makt skapas i relation mellan två individer och 

detta är en förändringsprocess då makten kan förflyttas och utvidgas om den med mer makt är 

villig att dela med sig av makten (Askheim & Starrin, 2007). 

Askheim (2007) menar att då empowerment står för just styrka, kraft och makt så innebär det 

att personer som är i en situation där de är maktlösa kan lyckas få styrka och kraft som kan 

hjälpa dem ur maktlösheten. Författaren beskriver det som att empowermentbegreppet består 

av två huvudelement, för det första beslutsrätt för individen över det egna livet och för det 

andra rätt till deltagande i den gemenskap (community) individen är delaktig i. Askheim 

(2007) menar även att när begreppet empowerment framställs som en etablering av motmakt, 

där stärkandet av individen som ett första steg eller ett provisoriskt fokus för att utrusta den 

enskilda individen med personliga resurser som kan göra dem belägna att avlägsna de 

blockeringar som hindrar dem från att förverkliga grundläggande målsättningar som 

jämlikhet, rättvisa och kontroll.   

 

Känsla av sammanhang - KASAM  

KASAM, även kallad för känsla av sammanhang, är det begrepp som Antonovskys (2005) 

teori bygger på. Antonovsky (2005) har utifrån det salutogena perspektivet valt att fokusera 

på den friska aspekten hos människor. KASAM utgår från det salutogena perspektivet, vilket 

innebär att individen ser på det friska och att hen koncentrerar sig på det i frågeställningen om 

en persons hälsa, vad är det som gör eller håller en individ frisk? Antonovsky (2005) ser på 
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hälsa på ett sådant sätt att det finns en frisk och en sjuk sida och att en person pendlar mellan 

dessa två punkter under sitt liv men att personen hela tiden strävar efter att nå närmre den 

friska punkten. Antonovsky menar att det finns faktorer i en persons liv som kan påverka hen 

på ett negativt sätt vilket gör att hen kan dras mot den sjuka sidan. Dessa faktorer kallas för 

stressorer, som Antonovsky menar är händelser som vi inte kan hantera. De tre olika 

aspekterna som KASAM syftar till är begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet 

(Antonovsky, 2005). Begriplighet går ut på att både den inre och yttre strukturen är begriplig 

och att de resurser som krävs för dessa strukturer behöver finns tillgängliga (hanterbarhet) och 

att det går att se ett värde att investera sitt deltagande i dessa strukturer (meningsfullhet). 

Antonovsky (2005) använder sig även av ett begrepp som heter generella motståndsresurser 

(GMR) och generella motståndsbrister (GMB). Han kopplar ihop dessa med stressorer som 

personen kan bli påverkad av, då de GMR kan hjälpa till att övervinna dessa. Medan de GMB 

syftar till att det är så kallade kroniska stressorer, det innebär att personen har brist på 

motstånd mot stress och de medel som motverkar stress. 

Så om en person ser livet som en trappa, att hen har högt KASAM när hen är högst upp på 

trappan och lågt om hen är längst ner. Så ses stressorerna som trappsteg i trappan som hen 

måste ta sig uppför för att komma högre upp på trappen. Vissa människor har bättre 

förutsättningar för att ta sig högre upp, de har bättre GMR och har därmed bättre resurser 

(Antonovsky, 2005). 

 

Exempel på en GMR kan vara begreppet socialt stöd. Det används ofta när det ska granskas 

hur stöd eller brist på stöd från andra människor berör människans hälsa (Ganster & Victor, 

1988). Socialt stöd kan beskrivas som närvaro av andra – men även som resurser som 

tillhandahålls av andra – före, under och efter en stressfull händelse. Det kan även anses 

påverka både den psykiska och fysiska hälsan hos människor. För att ge socialt stöd på ett bra 

sätt är det viktigt att börja i sin innersta krets, med sin partner, andra familjemedlemmar, 

släktingar, vänner, arbetskamrater men även sociala nätverk kan ses som en form av socialt 

stöd (O'Reilly,1988).  

 

Att reflektera och handla därefter - Erfarenhetsbaserat lärande 

Kolbs teori kring erfarenhetsbaserat lärande har två perspektiv som han utgår ifrån, det är 

social och personlig kunskap. Den personliga kunskapen utgörs av individens egna 

erfarenheter och detta utgör i sin tur en del av att individen får social kunskap genom att förstå 

den personliga (Granberg & Ohlsson, 2010). Kolbs teori grundar sig i loop-processen som ser 

ut på följande: Direkta upplevelser -> Reflektion -> Abstraktion -> Pröva (Ibid). Följande 

finns det två dimensioner då den ena handlar om huruvida individen kan utveckla sin kunskap 

med hjälp av antingen upplevelser eller abstrakta begrepp, den andra handlar om att genom att 

prova sig fram antingen genom att testa eller reflektera omvandlas kunskapen hos individen 

(Granberg & Ohlsson, 2010). 

Det reproduktiva lärandet syftar till hur en individ genom sin kunskap kan bland annat lösa 

problem som uppstår (Ibid). Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande i förbindelse till vår 

studie kan vi se att våra intervjupersoner lär sig genom Kolbs modell som visas nedan, att bli 

utsatt för något som inte finns inom den personliga referensramen kräver tid för reflektion och 
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att testa olika teorier för att försöka hantera situationen på bästa möjliga sätt.  

 

 
 (Ovan visas en modell som vi själva har gjort för hur Kolb beskriver hur en individ, genom 

upplevelser, omvandlar detta till kunskap med stöd från Granberg & Ohlssons (2010) bok). 
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Metod 

 

Metodansats 
Vi har som tidigare nämnt tagit stöd i den hermeneutiska metodansatsen som ligger till grund 

för att tolka, förstå samt att förmedla upplevelser kring fenomen (Westlund, 2009), i vårt fall: 

näthat. Då våra intervjupersoner har upplevt sig blivit utsatta för näthat ville vi studera deras 

beskrivna upplevelser kring fenomenet.  

 

Intervju    

Vi har valt intervju som metod då vi inspirerats av det hermeneutiska synsättet som Westlund 

(2009) beskriver som den metodansats som handlar om att förstå upplevelser kring ett 

fenomen. Vi ansåg att intervju var den givna metoden för att få våra informanter att prata och 

beskriva sina upplevelser. Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide (Se 

Bilaga 1). Vi har haft olika teman i vår intervjuguide och har därmed lämnat många av våra 

frågor öppna till våra informanter, detta har gett oss chans att ställa följdfrågor för att få ut så 

mycket som möjligt (Bryman, 2001). Vi valde att använda oss av en semistrukturerad 

intervjuguide då vi ansåg att det var viktigt för oss att kunna ställa följdfrågor. Vi visste att 

våra informanter hade tagit del av näthat på olika sätt och av den anledningen ville vi lämna 

utrymme för oss som genomförde studien att kunna få intervjupersonerna, med hjälp av våra 

följdfrågor, att prata fritt om sin beskrivna upplevelse. När en intervjuguide ska konstrueras 

behöver forskaren se till syftet och frågeställningarna för att kunna besvara dessa och utifrån 

dem operationalisera, alltså bryta ned, dessa till fler frågor (Bryman, 2001). Vi tittade på vårt 

syfte och våra frågeställningar och kom fram till 20 frågor som skulle försöka svara på vårt 

syfte samt frågeställningar, dessa 20 frågor blev sedan uppdelat i två teman: näthat och 

upplevelse.        

 

Urval/informanter 

Eftersom vårt syfte med studien var att undersöka hur individer som upplevt sig blivit utsatta 

för näthat behövde vi hitta informanter som blivit utsatta för just detta. Eftersom vi själva inte 

blivit utsatta för näthat försökte vi med en viss försiktighet leta rätt på informanter eftersom vi 

inte visste hur känsligt ämnet är för de som blivit utsatta. Detta gjorde vi genom att prata med 

bekanta och frågade om de kände någon eller själva kommit i kontakt med näthat. Detta 

resulterade i ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren intervjuar de informanter som 

finns tillgängliga, några av våra informanter tipsade oss om andra personer som vi kunde 

intervjua vilket ledde till ett snöbollsurval vilket innebär att forskaren kommer i kontakt med 

en person som sedan hänvisar vidare till en annan, på så sätt är “snöbollen” i rullning 

(Bryman, 2001). Vi fick tag på sju intervjupersoner (Ip) varav fyra var genom en bekant. 

Eftersom vi ansåg att det kan vara ett känsligt ämne för många hade vi inte en mängd 

informanter som vi sedan gjorde ett urval av utan de informanter som deltagit i studien är 

personer vi själva eller med hjälp av bekanta kontaktat och pratat med för att sedan intervjuat. 
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Genomförande av datainsamling 

Vi började med att genomföra en pilotstudie, detta för att se om frågorna i vår intervjuguide 

var rätt för att ge svar på våra forskningsfrågor (Boréus, 2011). Efter att ha testat på fyra 

högskolestudenter och två heltidsarbetare gjorde vi vissa ändringar för att sedan påbörja de 

riktiga intervjuerna.  

Vi har genomfört våra intervjuer på olika sätt, fyra intervjuer gjordes på telefon, en via chatt 

och två intervjuer där vi träffade våra intervjupersoner. De intervjuer som gjordes via telefon 

berodde på att Ip befann sig i en annan stad och vi hade ingen möjlighet att ta oss dit på grund 

av avståndet. Vi ringde och presenterade oss och bestämde tid med de vi skulle ha 

telefonintervju med veckan innan intervjun ägde rum. Under alla telefonintervjuer var vi båda 

två med fast en av oss höll i intervjun. Den andra kunde då skriva ner förslag på följdfrågor 

samt antecknade under tiden, detta gjorde vi även med Ip 2 som vi träffade. Chattintervjun var 

det en av oss som höll i och intervjun med Ip 7 var det enbart en av oss som hade möjlighet att 

närvara. Innan varje intervju har vi informerat våra intervjupersoner om 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) och att vi håller oss det till i den mån det går, 

förtydligande gällande detta är att fyra av våra sju informanter har synts i media och berättat 

om vad de blivit utsatta på nätet. Eftersom vissa av deras historier tidigare har berättats i 

media kan det vara svårt för oss att hålla dem oidentifierbara då de kan kännas igen av 

omgivningen. Vi berättade att vi skulle spela in samtalet med en mobiltelefon och surfplatta 

för att sedan transkribera samtalet. Vi berättade för intervjupersonen att vi inte kommer 

namnge någon i studien och att vi kommer att skriva “hen”. Vi frågade sedan om Ip hade 

några frågor och sedan påbörjade vi intervjun med vår intervjuguide. Två intervjuer 

genomfördes då vi träffade Ip på en plats som Ip valt och genomförde intervjun där. Dessa två 

intervjupersoner bodde i samma stad som oss som genomförde studien och därav kunde vi 

stämma träff och genomföra intervjun. Intervjuerna tog mellan 18-59 minuter, anledningen till 

att det var så varierande tid mellan intervjuerna var för att vi har haft intervjupersoner som 

varit med om olika typer utav näthat. Några av våra informanter hade blivit kränkta över nätet 

vid ett tillfälle medan en annan blivit utsatt i tre år. De personer som upplevt sig blivit utsatta 

under en längre tid och/eller hade blivit kränkta på olika sätt hade således mer att berätta och 

därför tog dessa intervjuer längre tid. Det tredje sättet vi utförde en av våra intervjuer på var 

genom en chattintervju över Facebook, detta för att vår Ip inte bodde i Sverige för tillfället 

och hade inte tid för en intervju via Skype som vi föreslog.   

 

Forskarrollen 

Vi kan se att det är viktigt för oss i vår forskarroll att både gå in med ett kritiskt tänkande och 

ett kreativt tänkande för att på ett fördelaktigt sätt få fram användbar data. Detta har varit 

viktigt för oss i vår studie då det är viktigt att vara kreativ på så sätt att vi exempelvis kommer 

på följfrågor som kan få Ip att beskriva sin upplevelse. 

 

Inom kvalitativ forskning behöver forskaren drivas av och kombinera två grundläggande 

förhållningssätt: 
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    - Kritiskt tänkande: ett systematiskt och ett disciplinerat intellektuellt arbete med en noggrann 

uppmärksamhet på detaljer inom ramen för en helhet och ett sammanhang samt med ett 

kritiskt perspektiv, där framväxande mönster hela tiden prövas och ifrågasätts (Thornberg & 

Fejes, 2009).   

- Kreativt tänkande: att upptäcka och pröva sig fram, att leka med och arbeta fram olika 

metaforer, djärvhet, insiktsfullhet, meningsskapande och att skapa kreativa kopplingar. 

Som Thornberg och Fejes (2009) tar upp så är forskaren det primära instrumenten för att 

samla in och analysera data i den kvalitativa forskningen. De menar att det hela tiden krävs att 

forskaren har ett reflexivt förhållningssätt, det vill säga reflekterar över sina tillvägagångssätt 

och metodval. 

Dessa två aspekter är enligt Tornberg och Fejes (2009) viktiga att ha i åtanke. 

Detta har varit viktigt för oss i vår process under denna studie, vi har haft ett kritiskt tänkande 

och även under hela processen försökt vara kreativa för att ha ett öppet sinne. 

 

Analysmetod 

Inom hermeneutiken finns det tre olika riktningar för hur tolknings- och analysprocessen ska 

gå till (Westlund, 2009). Den första inriktningen, existentiellt inriktad hermeneutik handlar 

om att forskaren ska förstå intervjupersonen på ett djupare plan än vad som sägs (Westlund, 

2009). Vi har genom vår analysprocess kunnat få en djupare förståelse för hur den beskrivna 

upplevelsen kring näthatet har påverkat Ip, detta genom att låta Ip berätta om de kränkningar 

som hen upplevt sig blivit utsatt för. Vi tilldelade en stor del av intervjun till att förstå vad Ip 

gått igenom och försöka få en förståelse för hela situationen. Misstankens hermeneutik 

 förklarar tolkningen kring texten exempelvis hur vissa ord kan vara återkommande i texten 

(Westlund, 2009), i vårt fall transkriberingen från intervjun. Här har vi kunnat se hur vissa ord 

är återkommande i intervjun men även att detta/dessa ord är återkommande i flera utav 

intervjuerna. Den tredje och sista inriktningen är allmän tolkningslära som handlar om hur en 

tolkning av empirin inte blir trovärdig om den inte stämmer överens med helheten av studien 

(Westlund, 2009). 

 

Analys av transkribering 

Vi har arbetat utifrån en abduktiv ansats, vilket kortfattat kan beskrivas som att en forskare 

går in med olika teorier eller resonemang för att sedan samla in det empiriska materialet för 

att sedan dra slutsatsen att antingen höll teorin med det insamlade materialet eller så stämde 

det inte och då kan forskaren dra egna slutsatser (Åsberg, 2001).  

När vi hade transkriberat alla våra intervjuer skrev vi ut transkriberingen så vi hade alla 

intervjuer i pappersform. Efter detta började vi koda texten och letade efter vissa ord som 

beskrev hur upplevelsen av näthat har påverkat dem. Vi har delat upp vår analys i fyra steg 

och tagit stöd i Granheim och Lundman (2004) analysmetod och där vi förutsättningslöst 

analyserar vårt empiriska material och letar fram olika teman i texten.  

 

1. Då vi hade sju stycken transkriberingar att gå igenom började vi att läsa igenom alla 

intervjuer tre gånger var för att försöka förstå vad texten handlar om. Syftet med detta var att 

försöka hitta nyckelord i texten, det kan vara svårt att se dessa nyckelord redan första gången 

vi läste transkriberingarna så av den anledningen läste vi igenom allt tre gånger. 
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2. Nästa steg i analysen var att försöka hitta teman bland alla nyckelord, vi försökte då se 

vilka nyckelord som hör i hop och på så vis kan vi hitta olika teman som finns. Dessa teman 

representerar de underliggande meningar vi kan hitta i texten, alltså vad är det våra 

informanter egentligen säger och menar? Detta kan exempelvis vara något som informanten 

återkommer till genom hela intervjun eller något som genomsyrar hela intervjun utan att det 

nödvändigtvis sägs ordagrant.     

 

3. Det tredje steget handlade om att koda våra teman. Då vi hade markerat alla citat som 

tillhörde våra teman började vi att koda dessa för att se om det fanns några underkategorier. 

Med underkategorier menar vi om det gick att dela upp våra teman ytterligare.  

 

4. Det sista steget i vår analys var att försöka lyfta fram våra informanters beskrivna 

upplevelse kring fenomenet näthat. Vi letade efter olika samband och försökte se hur de olika 

temana hängde ihop med detta eller om vi kunde se ett mönster i dem.  

 

Metodkritik 

Det vi kan ställa oss kritiska till gällande vår studie är antalet informanter då vi endast hade 

sju, då det nästan krävs att komma upp i 10-15 intervjuer för att det ska kunna vara 

representativt för en grupp individer. Dock kan det räcka med färre intervjuer om forskaren 

kan se ett återkommande mönster i empirin (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011) vilket vi 

kunde se på en gång, det var många känslor som alla informanter nämnde och därför ansåg vi 

att det räckte med sju informanter. Det finns både för och nackdelar med en telefonintervju, 

fördelen är att Ip lägger ingen värdering i hur vi som intervjuar ser ut eller vårt kroppsspråk 

och därmed påverkas heller inte deras svar på grund av vår närvaro (Bryman, 2001). 

Samtidigt kan vi missa mycket av intervjupersonens kroppsspråk då vi inte kan se hen då det 

finns olika typer av kommunikation, den icke verbala kommunikationen är hur individens 

kroppsspråk ter sig, hurdan kroppshållning har individen, ögonkontakt och mimik (Önnevik, 

2010). Önnevik (2010) skriver även att hur vi uppfattar en annan individ beror endast 20 % av 

den verbala kommunikation och 80 % utgör den symboliska och icke verbala 

kommunikationen. Samtidigt handlar vår insamling om vad som sägs, inte vad vi ser. Utan vi 

utgår ifrån den transkriberade texten och använder oss utav den i resultatet., så även om våra 

informanter hade använt ett kroppsspråk som sa något annat hade det inte framkommit i 

resultatet. Dock hade vi kunnat genom våra följdfrågor kunnat få informanten att säga med 

ord hur hen kände eller tänkte och detta missade vi genom att ha telefon och chattintervju. Vi 

har valt att benämna våra informanter som “hen”, vårt syfte var inte att undersöka eller att 

hitta likheter/skillnader mellan män och kvinnor och därmed såg vi ingen poäng i att skriva 

han eller hon. Detta också för att hålla informanter så oidentifierbara som möjligt. Vi har 

också valt att utesluta att lämna ut ålder på informanterna då vi till en början inte såg någon 

relevans av detta. I resultatet framgick det dock att två av våra informanter agerade 

annorlunda jämfört med de andra informanterna och vår slutsats kring detta var på grund av 

deras unga ålder och valde då att benämna det såsom i “tidiga tonår”. 
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Överförbarhet och generaliserbarhet 

Överförbarhet motsvarar att studien kan göras om i ett liknande sammanhang och få ett 

likartat resultat som tidigare och kan även skildras som ett begrepp vars syfte är att söka efter 

ett mönster men även gemensamma drag i ämnet som studien handlar om (Ahrne & Svensson, 

2011). Vi anser att det är svårt att säga om vår studie är överförbar då vi har intervjuat 

individer kring deras upplevelse och alla har sin egen historia och upplevelse kring det. Dock 

har vi kunnat se vissa likheter i våra informanters upplevelse och många känslor och varit 

återkommande i intervjuerna. Samtidigt har våra intervjupersoner, beroende på sin bakgrund, 

tidigare erfarenheter och kunskap hanterat näthatet på olika vis och på så vis har upplevelsen 

fått en prägel på sig som inte varit den andra lik. En studie är generaliserbar då en studie görs 

på en mindre grupp men representerar en större grupp (Ahrne & Svensson, 2011). Vi anser att 

vår studie är för liten för att den ska kunna appliceras på en större grupp som blivit utsatta för 

näthat. Som tidigare nämnt har vi kunnat se vissa likheter i upplevelserna men att säga att en 

studie på endast sju intervjupersoner är generaliserbart är inte rimligt anser vi.   

 

 

Etiska aspekter 

Den självklara utgångspunkten inom forskning är att en individ inte får utsättas för någon 

form av psykisk eller fysisk skada, bli förödmjukad eller bli kränkt på något vis 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta forskningskrav kan brytas ner i fyra olika allmänna 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla 

deltagarna kring deras medverkan i forskningen samt att de kan hoppa av studien när de vill. 

Det vi gjorde var att vi berättade för våra informanter att om det var någon fråga de inte ville 

svara på behövde de inte det. Konfidentialitetskravet innefattar den tystnadsplikt som 

forskaren och andra delaktiga i forskningen har gentemot de som deltar i studien, deltagarna 

ska inte kunna identifieras på något vis av någon utomstående (Ibid). Vi informerade våra 

informanter om att vi kommer skriva hen genom hela uppsatsen och därmed går det inte att 

identifiera om det är en man eller en kvinna vi pratar om. Även att vi kommer skriva Ip 1, Ip 2 

och så vidare om våra informanter. Dock har vi fyra informanter som en utomstående skulle 

kunna identifiera då deras historia om näthat är ganska välkänd och vi har även informanter 

som varit med i tv-program och som är offentliga, på så vis kan vi inte garantera att de inte 

går att identifiera. Nyttjandekravet syftar till att den data som samlas in under studien är 

enbart ämnat till forskningen och får inte användas till något kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2002) och det kommer vårt arbete heller inte göra.  
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Resultat 

 

Här kommer vi att presentera vårt resultat som svarar på vårt syfte samt våra frågeställningar. 

Vi har kunnat urskilja olika teman då vi analyserat våra transkriberingar. Vi valde ut de teman 

vi kunde se i samtliga transkriberingar som var relevanta till våra frågeställningar och till vårt 

syfte. De teman vi ansåg starkast var: Upplevelsen, strategier och makt. Vårt resultat är 

uppdelat i de tre nämnda teman för att besvara våra tre frågeställningar: 

- Vad har intervjupersonen upplevt för typ av kränkningar på nätet? 

- Vilken typ av strategi använde sig intervjupersonen av för att hantera situationen? 

- Hur påverkades intervjupersonens egenmakt?  

 

Frågeställning 1: 

- Vad har intervjupersonen upplevt för typ av kränkningar på nätet? 

 

Tema: Upplevelsen 

Vi har intervjuat sju personer som på olika sätt upplevt sig blivit kränkta över nätet. Vi har 

valt att sammanfattningsvis presentera deras historier var för sig, detta för att ge läsaren en 

förståelse för vad våra informanter har blivit/är utsatta för och hur de beskriver sin situation.  

 

Intervjuperson 1 

Den här intervjupersonen har blivit utsatt för näthat och kränkningar över nätet på Facebook. 

Kränkningarna skedde genom bilder och kommentarer. Anledningen till att Ip 1 blev utsatt 

var på grund av att Ip 1 sa i från när några vänner på Facebook blev utsatta för kränkningar, 

då blev Ip 1 själv utsatt. Hen blev kränkt genom fotomontage där hens ansikte blev inklippt i 

bilder med sexistiska eller kränkande undertoner. Hen har även fått utstå kränkande 

kommentarer där trollet bland annat gör personliga påhopp genom att skriva om tidigare 

upplevelser i Ip 1:s liv som varit jobbiga. Ip 1 blev utsatt för kränkningar i ungefär 1.5 år av 

samma person. Ip har mestadels upplevt ett visst obehag kring situationen då hen har funderat 

kring vad näthataren har för syfte med kränkningarna. 

 

“IP: Du till att börja med så kändes det väl kanske inte riktig bra. Åh man undrade kanske 

vad det var för en galning och så vidare och då så fort man gick in på social medier så hade 

man ju nästan en klump i magen….” - Ip1 

 

Hen har även upplevt en frustration över att det har tagit hens tid och uppmärksamhet, då hen 

har rensat bort bilder och kränkande kommentarer men även att polisen inget kunde göra. Ip 1 

kunde själv genom att söka på internet få reda på vart trollets senaste adress var men trots 

detta gjorde polisen inget. Trots att Ip 1 var med i ett tv-program där filmteamet lyckades hitta 

trollet och filma denne när trollet i realtid kränkte människor över nätet vidtogs inga åtgärder.  
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Intervjuperson 2 

Den här intervjupersonen har blivit utsatt för kränkningar över nätet där att hen fick 

opassande bilder publicerade på sig på Facebook av en bekant. Ip 2 berättar om hur en äldre 

man skrev på forumet Lunarstorm och frågade om hen ville visa sig i sin webcam dessutom la 

killar till hen på Msn och ville att de skulle ha på sina webcams och hen fick då se hur dessa 

killar onanerade framför kameran. Ip 2 taggade bort sitt namn och anmälde bilderna som låg 

ute på Facebook, hen hörde även av sig till den bekante som hade lagt ut bilderna och bad 

denne ta bort bilderna omgående. Bilderna hade legat ute i någon timme innan Ip 2 fick 

information om att de låg ute och bilderna hade då fått både like:s och kommentarer. Mannen 

som skrev till Ip 2 på Lunarstorm fortsatte skriva trots att Ip 2 inte svarade vilket hen hade 

gjort till en början men efter att en familjemedlem sagt till hen att sluta svara gjorde Ip 2 detta. 

Trots det så fortsatte mannen att skriva och på Lunarstorm fanns det inte en funktion där 

användaren kunde blockera eller ta bort andra användare så detta upphörde då Ip 2 avslutade 

sitt konto på Lunartorm. Killarna som la till Ip 2 på Msn var olika killar förutom en kille som 

la till Ip 2 ett flertal gånger fast i olika mailadresser, detta kunde Ip 2 se eftersom hen kunde 

känna igen datastolen som den här killen satt i då webcamen sattes igång. 

 

"jaa men där var det faktiskt ganska obehagligt för där kunde jag märka att jag blev addad av 

samma kille." 

 

Ip 2 beskriver upplevelsen som pinsam och jobbigt att hen inte visste vem personen var. Även 

att det var pinsamt och svårt att hantera situationen då dessa killar skrev många sexuella 

antydningar och Ip 2 befann sig i tidig tonår när dessa killar/män uppmanade Ip 2 att visa sig i 

webcamen. Ip 2 var även orolig över att visa detta för någon vuxen och kände en viss oro över 

att få höra att hen fick skylla sig själv med tanke på bilderna hen hade lagt upp på sin 

profilsida. 

 

"och sen så var det ganska.. för jag menar jag var ju såpass ung så jag tyckte det var väldigt 

pinsamt att nån typ.. skrev kommentarer som att ehh.. amen som vill visa dig i camen och sånt 

det kändes väldigt konstigt.." - Ip 2 

 

Intervjuperson 3 

Denna intervjuperson har blivit utsatt för näthat och kränkningar genom att hen har fått 

kränkande bilder och kommentarer publicerade på Facebook. Detta har pågått sen 2012 och Ip 

3 blir periodvis fortfarande utsatt för kränkningar. Dessa kommentarer och bilder var ofta 

grova och kunde ha ett kränkande innehåll. Ip 3 blev även utsatt för så grovt näthat att det 

klassas som mordhot. Ip 3 berättar hur hen försökte nå ut till trollet och ifrågasatte varför 

trollet gjorde som hen gjorde.   

 

“Ehh men det var inte en bra taktik för då vart det ju ännu värre. Då skulle jag ju strimlas i 

bitar och spridas ut och jag var ju samhällets avskum och allt möjligt.” -Ip 3 
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Ip 3 blev även utsatt för nätmobbning av andra personer som också blivit utsatta av samma 

troll men hade ett annat förhållningssätt till hanteringen av trollet. Dessa människor ansåg att 

Ip 3 agerade felaktigt och vände sig då emot Ip 3. 

 

“Och det är.. den mobbningen från andra drabbade den var värre än näthatet från (namn på 

trollet)” - Ip 3  

 

Ip 3 har under tiden som hen blivit utsatt beskrivit sin upplevelse som att det varit kränkande 

och fruktansvärt. Hen har känt sig ledsen och förvirrad men även varit chockad och förbannad 

över det som hen har varit utsatt för. Trots att Ip 3 har haft en känsla av hjälplöshet och tycker 

att det varit fruktansvärt kan hen även känna sig stärkt av situationen. 

“IP: När allt det här hände så, först så tänkte jag bara men vad är det här. Är det ett skämt, 

det var liksom hur mycket, det bara forsade in och bilder och hat och jag skulle dö och ja allt 

möjligt. Det va ju liksom inte bara dem här bilderna, utan det var ju meddelanden och 

kommentarer och allt. Först så ba, för så förstår man inte att det händer ju, man tror ju inte 

liksom.” - Ip 3 

Ip 3 berättar om hur kränkningarna påverkar hens liv och till viss del hämmar hens tillvaro. 

 

“Men grejen är ju det att det påverkar mitt liv, det var bara för någon vecka sen som jag bara 

kände, herregud nu fick jag för mig att en person som jag har haft jättebra konversationer 

med som jag inte har träffat i i på riktigt att helt plötsligt så ba, men herregud är du den du 

säger att du är?” - Ip 3 

“Ja jag har ju blivit, jag är ju jag har ju alltid varit öppen och tycker att det är fantastiskt 

roligt att träffa människor lära känna nya människor och det här har ju börjar inser jag nu 

begränsat mig mer än jag trodde.” - Ip 3 

 

Intervjuperson 4 

Denna Intervjuperson har blivit utsatt för näthat och kränkningar vi en blogg. Där bloggaren 

har skrivit kränkande saker om Ip 4:s utseende och om hur hen är som person. Bloggaren har 

vid flera tillfällen skrivit om scenarion som inte har varit sanna och beskrivit Ip 4 och hens 

sätt att vara och agera mot folk på ett sätt som varit missledande och osant. 

Ip 4 har mest upplevt sig som chockad över att någon har skrivit om hen på ett sådant sätt på 

en blogg. Hen har även upplevt sig som ledsam och rädd, rädslan kommer från det som 

skrivits på bloggen om Ip:4s vänner skulle vara sant. Ip 4 upplever hela situationen som 

olustig och hen känner sig förnedrad och försvarslös. 

 

“Det som däremot tog hårt var lögner hon skrev om hur jag förstör folks liv. Hon namngav 

några av mina bästa killkompisar och beskrev hur de beklagat sig för henne om hur jag 

utnyttjat dem och gjorde allt för att förstöra för dem så fort de hade flickvänner. Att jag lever 
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av andra människors olycka. Det gjorde mig verkligen ledsen så jag ringde upp dem och 

frågade om det var sant. Utav fyra killkompisar visste bara en vem hon var och de hade 

träffats på en fest några år tidigare.” - Ip 4 

 

Intervjuperson 5 

Ip 5 är en offentlig person som ofta synts i media och har starka åsikter i olika toleransfrågor. 

Ip 5 har blivit utsatt för kränkningar över nätet på Facebook, Instagram, Twitter och mail. 

Ofta har kränkningarna religiösa undertoner där trollen skriver exempelvis att hen ska brinna i 

helvetet. Den andra kategorin av näthat är från extremhögerkanten och rör framförallt 

toleransfrågor där hen har tagit ställning. Hen får även ta del av många dödshot men anmäler 

bara om de är extremt grova.    

 

"Ip - Men det är liksom 99 procent av det som kommer gör jag ingenting med annat än 

raderar. 

P - Okej. 

Ip - För jag kan inte hålla på att anmäla vartenda dödshot som kommer då skulle jag inte 

göra något annat." - Ip 5 

 

Beroende på om hen har synts i media varierar näthatet och det kan vara upp mot 100 

kommentarer på en dag eller en kommentar på en vecka. Ip 5 beskriver det som att hen har 

blivit väldigt luttrad och försöker hålla sig relativt opåverkad av allt näthat hen fått/får utstå. 

När vi frågade Ip 5 om hen var orolig över att bli uppsökt av trollen berättade Ip 5 att hen har 

blivit fysiskt attackerad ett flertal gånger men tror inte att det är de personerna som sitter 

gömda bakom en dataskärm som gjort detta då hen inte tror att de som är anonyma är det av 

den anledningen att dem inte vågar ta det i verkligheten med Ip 5. 

 

Ip - Ehm.. det.. det tar ju alltid lite.. det känns ju när man får den.. fastän man logiskt vet att 

det här har inte med mig att göra för den här personen vet inte vem jag är, har aldrig träffat 

mig och.. ehmm.. så rent logiskt så.. är det lätt att slå bort det, känslomässigt så det klart att 

ehh.. när det blir mycket och det blir tungt så känner man det och jag känner det som en.. en 

vilja att slå tillbaka. Och det är omöjligt för mig då skulle jag gå som Don Quijote och slåss 

mot väderkvarnarna, jag kan inte slåss mot nån som inte vill synas eller vill finnas så att.. 

ehh.. det det som händer är väl snarare en frustration. - Ip 5 

 

Ip 5 berättar att det finns ingen specifik enskild händelse som varit speciellt jobbig utan det är 

summan av alla händelser som är den tunga känslan. Trots att Ip 5 får utstå för detta (enligt 

vår uppfattning) enorma näthat och personliga påhopp verkar det som att det påverkar, i 

förhållande till vilka proportioner hen blir utsatt för, relativt lite. 

 

“Ehhm.. Ja.. i vissa perioder när det är väldigt mycket då.. tvingvas man ägna mycket 

tankekraft åt det så det är klart att det påverkar välmående man mår sämre under en sån 

period eller.. så tänker man på det innan man somnar eller man ägnar mycket kraft åt det.” - 

Ip 5 
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Intervjuperson 6 

Denna intervjuperson har blivit utsatt för näthat och kränkningar där hen fått bilder och 

kommentarer publicerade på sin Facebooksida. Detta har skett under en längre tid, cirka 1.5 

år. Trollet har även gjort en profil i Ip 6:s namn och skrivit om hen och publicerat bilder på 

den påhittade Facebookprofilen. Trollet har även skrivit kommentarer på Ip 6:s Facebook-

kontakters profilsidor och utgett sig för att vara Ip 6.  

 

“Åh sen så har han gått in också och tagit över konton. Alltså gjort falska konton och gått in 

och skrivit som mig. På vänners logg, alltså som att det var jag som var där och diskutera 

oförskämdheter. Men som tur är så hade han ett väldigt vidrigt språk alltså ett väldigt 

oförskämt, som inte förknippas med mig.” - Ip 6  

 

“...Men där när man såg det här att jag låg i en kista tänka man aha, e de här, för man vet ju 

inte vad de e för en sjuk. För man vet ju inte vad, om de nu var de för sjuk person man har att 

göra med alltså...”- Ip 6 

 

Genom dessa kränkande kommentarer har det även förekommit mordhot till Ip 6. Hen har 

upplevt att situationen mestadels har varit tidskrävande och på så sätt irriterande då det tagit 

tid att rensa bort alla bilder och kränkande kommentarer. Genom att det varit tidskrävande för 

Ip 6 beskriver hen även en upplevd frustration över hela situationen. Trots det Ip 6 har fått 

utstå så kände sig hen mest stärkt över upplevelsen. Ip 6 berättar att hen även har fått väldigt 

goda vänner genom processen. 

 

“Och då skulle jag ju istället vända och att bro på alla svårigheter som jag råkar ut för. Det 

är till för precis som jag nämnde då, att det är för att jag ska växa som människa och bli ännu 

starkare. Både fysiskt och psykiskt naturligt vis.” - Ip 6 

 

Intervjuperson nr 7 

Vår sista intervjuperson har blivit utsatt för två olika kränkningar på nätet. Den första 

kränkningen var av en kompis till Ip 7 som började skriva i forumet Playahead där denne 

skrev elaka kommentarer och hot. Ip 7 tror att detta beror på att kompisen var arg över att Ip 7 

var kompis med trollets kompisar och att detta låg till grund för kränkningarna. Ip 7 berättade 

för lärarna och de hade samtal både med Ip 7 och kompisen som hade gjort detta. Trots detta 

fortsatte kompisen att vara elak över nätet. Ip 7 berättar att hen blev till en viss del begränsad 

då hen inte ville umgås med sina kompisar om de skulle umgås med personen som utsatt Ip 7 

för dessa kränkningar. Ip 7 berättar hur hen var rädd att något av hoten skulle bli verklighet 

och att hen ville bara att det skulle ta slut. Det pågick till och från i tre år och slutade när Ip 7 

började på en ny skola. 

 

"Ip - Asså det var nog nått av hoten, jag kommer ihåg nån gång.. ehh.. jag blev så ledsen nån 

gång när vi hade bråkat vi hade innebandyturnering så jag gick hem. Ehhh och sen så skrev 

hon såhär.. vi kommer hem till dig nu, jag har samlat ihop nårra vi kommer hem till dig nu. 

Och då var jag ensam hemma och jag var så rädd, för jag tänkte såhär men gud tänk om dom 
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kommer vad ska jag göra då. Dom kan ju bara krossa en ruta och komma in. Nej jag var 

livrädd." - Ip 7 

 

Ip 7 berättar även om hur en person via en internetsida började skriva snälla saker för att 

sedan övergå och bli aggressiv utan att ha fått något svar. Detta upphörde då Ip 7 blockerade 

personen men Ip 7 var rädd att personen skulle hitta andra sätt att höra av sig på, exempelvis 

via telefon. Ip 7 beskriver sin upplevelse som att hen ville bara att det skulle sluta och att det 

var jobbigt att känna sig så otrygg och aldrig veta om hoten skulle bli till verklighet.  

 

Våra informanter har upplevt sig blivit utsatta för kränkningar under olika lång tid och den 

som blev tidsmässigt minst utsatt blev det under ett par månaders tid. Vissa blir utsatta än idag 

och detta har pågått i flera år, hur ofta och hur mycket kan variera periodvis. När vi frågade 

våra informanter om de fick välja tre ord för att beskriva sin upplevelse var detta några av de 

svar vi fick: Fruktansvärt, hjälplöshet, stärkande, olustig, försvarslös, förnedrad, frustrerande, 

beklämmande, kärlekslöst, tidsödande, irriterande, rädsla och ilska.   

 

 
(Bild 1)   (Bild 2) 

 

(Bilderna ovan visar vilka som är det mest förkommande kränkningar över nätet (bild 1) samt 

vilket forum som kränkningarna varit mest förekommande i (bild 2)). 

 

Frågeställning 2: 

- Vilken typ av strategi använde sig intervjupersonen av för att hantera situationen? 

 

Tema: Strategier 

Vi har kunnat utläsa olika strategier hos våra informanter, detta genom hur de agerat och 

hanterat sina upplevelser. Det vi kunde se som var gemensamt för alla som har blivit 

mordhotade är att alla har polisanmält detta, dock har polisen inte kunnat fastställa någon 

gärningsman och därmed har polisanmälningarna inte lett till någon vidare åtgärd. Ip 4 som 

blev kränkt via en blogg anmälde blogganvändaren för förtal men tog sedan tillbaka sin 

anmälan efter att blogganvändaren blivit informerad om att en polisanmälan blivit gjord.  
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“Nä men dom, ehhe nu har det kanske ehh då då det var ju för ett år sen som jag 

polisanmälde honom. Då så tog dem emot min anmälan och sen fick jag bara besked om att 

förundersökningen var nedlagd, för att det inte gick att få fram några bevis. Det räcker inte 

med att man har ett meddelande. Dom kunde inte hitta honom påstod dem.” - Ip 3 

 

“Nä polisen gör ingenting för det räcker inte med att man visar en grav och att man snart ska 

vara i helvetet. För det kan vara en metafor som dom sa.” - Ip 3 

“Ja det är han. Och mycket kanske tacka vare de också att, ehh för vi har ju polisanmält 

honom och allting sånt ju, och då säger polisen att dem inte kan göra någonting då den 

personen inte har någon fast bostadsadress. Och det kan ju ja kanske tycka är lite märkligt i 

sammanhanget. För han, är han så lusfräck att han undertecknar alla sin bilder med sitt 

namn och till och med rätt födelsenummer då skulle man ju kunna hitta placeringen 

någonstans och så gör en lagföring. Men som sagt alla polisanmälningar är nedlagda för att 

känd gärningsman saknas.” - Ip 1 

Vidare har även några av våra informanter valt att aktivt försöka lyfta problematiken kring 

detta. Detta genom att skapa en Facebook-grupp vars syfte är att stoppa näthat där olika 

artiklar, tv-program och inlägg som överlag rör fenomenet näthat publiceras. Vidare har några 

av våra informanter även startat olika slutna Facebook-grupper för att finna stöd hos andra 

som blivit utsatta för samma troll men även också för att kunna hålla koll på trollet och var 

denne är aktiv just nu. I de andra Facebook-grupperna har våra informanter, tillsammans med 

andra, hjälpt varandra genom att få prata om sina erfarenheter och lära sig av varandras 

historier. En av våra informanter har tillsammans med andra utsatta skrivit artiklar för att även 

här lyfta problematiken kring fenomenet näthat och det faktum att det inte finns någon 

lagstiftning kring näthat.  

“De har dom gjort. Men dom har ju inte kunnat sätta dit honom. Det finns ju ingen 

lagstiftning ännu. Och det är ju därför många av oss har gått ut och vi har skrivit artiklar 

tillsammans och jobbat på olika sätt för att, in och propsa på en lagstiftning där det ska, där 

nätmobbning ska anses som något som hör till brottsbalken”  - Ip 6 

 

“Och det är därför polisen inte kan göra någonting. För när vi anmäler så säger dem bara, 

ja sorry det spelar ingen roll hur vidriga bilderna är. Eller hur otäcka formuleringar det är 

så kan dem inte göra någonting. För det anses inte som ett brott som hör till brottsbalken. 

Därför var det kört alltså, så vi kunde inte driva det vidare. Men det vi ha gjort är att vi har 

skrivit ihop flera artiklar åh många av oss ha alltså då varit med i artiklar som har blivit 

publicerade om näthat och konsekvenserna av det och så vidare.” - Ip 6 

 

Två av våra informanter valde att negligera, alltså strunta i det som skedde över nätet i hopp 

om att det skulle sluta. En av dessa två informanter valde till en början att ta kontakt med 

lärarna på skolan och visade vad hen hade fått för elaka kommentarer skickat till sig av en tjej 
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i hens klass. Kommentarerna fortsatte att komma trots att lärarna hade möte med de båda 

eleverna och pratade om det som skrivits så i slutändan valde Ip låtsas om som att allt var bra.  

 

“Jag tror dom frågade hela tiden, lärarna, så det var inte det att jag inte vågade visa för 

dom. Men som sagt det var ju inte jättemycket det var ju inte att hon skrev konstant under tre 

år varje dag lite då och då, och till slut tror jag att jag släppte det också till slut pratade jag 

inte med lärarna jag låtsades som att det var bra.” - Ip 7 

 

“Eller så sa jag bara att jag inte visste hur man gjorde liksom, för jag kommer ihåg att jag 

började med att svara och sen så slutade jag med att svara, men det var ju då det kunde bli 

såhär... 10-11 inlägg från honom utan att jag hade svarat liksom.” -Ip 2 

 

Utifrån våra informanters olika handlingar kring kränkningarna de fått utstå kan vi se att de 

två informanter som valde att negligera befann sig i tidig tonår när de blev utsatta för 

kränkningar på nätet. Vi drog då en slutsats att de andra informanter som var myndiga, alltså 

över 18 år när de blev utsatta för kränkningarna hanterade situationen annorlunda och försökte 

aktivt få trollet att sluta. Vidare har det sociala stödet varit en viktig faktor hos många av våra 

informanter och några av våra informanter berättade om det stöd de fick under tiden de 

blev/blir utsatta och att det var skönt att kunna ventilera med andra.  

 

“Absolut på så sätt att får man ingen hjälp någonstans inte ens från rättsvarande 

myndigheter så är det ju alltid skönt att ha någon att diskutera med.” - Ip 1 

Utifrån det vi hörde framstod det som att det sociala stödet är en enorm viktig del för Ip 5 

som, lite beroende på hur mycket hen har synts i media, får ta emot väldigt mycket näthat och 

blir till stor del hjälpt av allt det sociala stöd hen får för att hantera alla kränkningar.    

Ip 5 beskriver hur tungt det kan kännas emellanåt men att hen inte kan sluta tycka att 

toleransfrågor är viktiga och berättar om det enorma stöd hen får via internet. När vi frågade 

hur det hade känts utan detta stöd fick vi svaret: 

 

"Ip - Olidligt. Fruktansvärt. Oee.. det hade inte gått. Man hade inte orkat det." - Ip 5 

Fler informanter berättar om hur deras vänner och folk i deras omgivning, även andra utsatta, 

har stöttat dem i situationen och att detta har varit en trygghet i det hela och gjort det hela 

lättare att hantera. 

“Direkt efter att jag fått veta det så hade jag så många vänner som slöt upp bakom mig att 

jag var mer tacksam för det än sårad av det hon skrivit. Tjejen som bloggat hade försökt 

konfrontera mig på jobbet en dag, men då hade t ex min chef bett henne att gå... något som 

jag verkligen uppskattade. och som sagt att hennes pojkvän kom och bad om ursäkt trots att 

det inte var hans fel.” - Ip 4  
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“Men tur i oturen så är vi ju många, eller jag känner ju många som har blivit just för att vi är 

personen som syns och hörs en hel del.  Att vi blir, vi har ju kunnat prata med varandra.” Ip 3 

 

 

 

 

Frågeställning 3: 

- Hur påverkades intervjupersonens egenmakt?  

 

Tema: Makt 

Vi kunde se olika typer av makt när vi analyserade våra transkriberingar. Hur informanterna 

kände sig maktlösa inför hela situationen då mer än hälften av våra informanter har blivit 

mordhotade och polisanmält dessa kan polisen inte göra något då det inte finns en lagstiftning 

som stödjer dessa typ av brott. Det var en oerhörd frustration och hjälplöshet hos de som blev 

utsatta på Facebook och kunde inget annat göra än att radera bilderna. De kunde enbart 

anmäla bilderna eller profilerna med vad trollet gjorde då den profilen blev blockad var att 

skapa en ny profil och så fortsatte det. Varken Facebook eller polisen kunde hjälpa och kvar 

stod våra informanter kvar att ta hand själva om situationen. Denna maktlöshet var något som 

genomsyrade samtliga intervjuer.    

 

“Ehh men det är nästan ännu värre att man inte får någon hjälp av samhället. Av 

ordningsmakten eller lagen eller vad man nu ska kalla det.” - Ip 3 

Å andra sidan kunde några av våra informanter känna sig stärka av upplevelsen och över att 

ha klarat av att hantera en sådan episod i livet och även stärkta av de nya erfarenheter och 

lärdomar de fått. Vad vi uppfattade som mest tydligt var hur våra informanter berättade att de 

kände sig maktlösa både inför vad de blev utsatta för och att trollet/trollen visste vilka de var 

men informanterna visste inte vem som kränkte dem. Då några av våra informanter syns en 

del i media går det även att få fram uppgifter om vart de bor och hur de ser ut medan de själva 

har ingen aning om hur trollet/trollen ser ut eller befinner sig. Vi kunde höra att vetskapen om 

detta var oroväckande hos några av våra informanter då de aldrig visste om trollet/trollen 

menade allvar i sina hot, visste de heller inte om deras säkerhet var hotad på riktigt.   

 

“Så på så sätt bjöd jag ju in i det. Men sen så kände jag att då blev man ju lite såhär, jag bor 

i... Det kom konstiga bilar och det var mycket konstigt där ett tag och till slut fick jag ju, men 

herregud han ska ju ha ihjäl mig. Eftersom han hade sagt att han skulle ha ihjäl mig, och sen 

så började det hända konstiga sker omkring en. Jag tror inte att det var han jag tror bara att 

det var olyckliga omständigheter och att man själv liksom såg saker i saker som inte fanns.” - 

Ip 3  

 

Men även den typen av makt där informanten blev stärkt av upplevelsen och tog makt över 

situationen och vände det till något positivt och även förstod att deras åsikter var viktiga och 

behövdes sägas högt. De informanter som på något vis syns och hörs i media fick följdfrågan 
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om de aldrig tröttnar eller vill sluta synas eller höras på sociala medier, några svarade att 

ibland vill de bara släppa allt och strunta i det men de var alla eniga om att inte låta trollen 

vinna.   

    

“...uppenbarligen inte har fattat att ju mer dom skriker på mig desto mer kommer jag också 

skrika. Men det verkar ha gått dom helt förbi.” - Ip 5 

 

Diskussion 

 

Här kommer vi att diskutera vårt resultat tillsammans med våra teorier, tidigare forskning 

samt egna reflektioner. Vidare kommer vi även problematisera vår egen studie samt diskutera 

förslag till fortsatt forskning. Vi har även i detta avsnitt valt att dela upp vår diskussion kring 

resultatet i de tre teman vi fick fram i vårt resultat. 

 

Upplevelsen 

Då vi i vår studie tagit mest stöd i den existentiellt inriktad hermeneutik där vi skulle försöka 

förstå våra informanter bättre än vad de själva gör (Westlund, 2009). Genom teorier och 

begrepp har vi på bättre sätt kunnat förstå våra intervjupersoners val och agerande. 

Vi kan genom både tidigare forskning och vår studie se att kränkande kommentarer hör till det 

som är de mest förekommande gällande näthat (Juvonen & Gross, 2008) och även att 

Facebook är ett forum där det är vanligast med kränkande kommentarer. Detta anser vi inte 

vara så konstigt då sociala medier är de forum som används av väldigt många (Findahl, 2013). 

Detta tror vi kan ha en inverkan på att näthatet har ökat och att det är fler och fler som verkar 

bli utsatta för näthat. En av våra intervjupersoner berättar att det är många som har blivit utsatt 

för samma troll som hen har blivit utsatt för på Facebook. 

 

”…Det var ju ett 15 tal sen var det ju i olika nätverk så kan man ju räkna ihop en nästan 

2000 personer som anmälde, både profiler och bilder.” – Ip 1 

 

Givetvis finns det ett ökat utbud att kränka andra då internetanvändningen ökar, detta är en 

koppling vi kan se och vi ser även problematiken i det. Trollen kan få agera fritt då de kan 

gömma sig bakom den anonymitet som internet erbjuder. Att bli utsatt för näthat, utifrån våra 

informanters beskrivna upplevelser har varit/är jobbigt, tidskrävande och frustrerande. Inte så 

speciellt rättvist med andra ord. Olsson (2012) tar upp hur den sociala hållbarheten, som även 

kan benämnas som välbefinnandet hos en individ, handlar till stor del om hur rättvist 

individen upplever sin situation. Vi kan knappast tänka oss att någon som blir utsatt för näthat 

tycker att det är rättvist. Upplevelsen av att något är orättvist anser vi även att det kan 

relateras till, att som utsatt person, inte begriper varför hen blir utsatt för denna orättvisa. 

Detta kopplat till Antonovskys (2005) begrepp KASAM gör då enligt Antonovsky att 

personen som blir utsatt för orättvisa kan uppleva att situationen inte är hanterbar då hen inte 

kan förstå varför denne blir utsatt. På så sätt känner hen inte kontroll och att hen får ett “lågt” 

KASAM, vilket Antonovsky (2005) menar påverkar individens hälsa.   
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Några av våra informanter kan förstå att de blivit påhoppade då de är offentliga personer eller 

har synts mycket i media. Även Lave & Wenger (1991) tar upp i sin bok om 

praktikgemenskap att individer som delar med sig av sina erfarenheter lär sig i dessa 

gemenskaper. Några av våra informanter har tagit stöd i olika gemenskaper och har där 

tillsammans med andra fått stöd och tips på hur de ska hantera situationen, där blir både 

gemenskapen en strategi att ta sig genom näthatet men även det sociala stöd som individen 

kan tänkas behöva. Detta är något som vi kan se som positivt för informanterna, att de kan 

använda sig av sitt sociala nätverk och på så sätt kunna hantera situationen på ett fördelaktigt 

sätt. Det sociala nätverket som informanterna har skulle kunna beskrivas eller ses som GMR 

som Antonovsky (2005) tar upp. Antonovsky menar att ju bättre/starkare GMR som en person 

har desto lättare kommer hen ha att hantera utmanade situationer. 

Att våra informanter har fått stöd från sin omgivning och av nära och kära har varit till deras 

fördel. Vissa av dem har kunnat känna sig trygga i att detta inte handlar om dem utan det är en 

person som har uppenbara problem som sitter i anonymitetens namn och kränker andra. Även 

då trollet tog en av våra informanters namn och gjorde olika Facebook-profiler i hens namn 

och började skriva till hens vänner stod vännerna på vår informants sida.  

 

“Det vet jag inte, jag tro i och med som jag sa att han hade en sån, ett sånt sätt att skriva en 

sån vokabulär och uttryckte sig så fult alltså med svordomar och så. Som jag inte gör och då 

var det så uppenbart att det inte var (namn på intervjuperson) då liksom.” - Ip 6 

 

Ip 5 som berättar om det enorma stöd hen får och även hur många hejar på hen i många 

politiska frågor. Ip 5 berättar att ibland går folk in och svarar på frågor åt hen då och att på så 

sätt kan hen hålla sig relativt opåverkad av de värsta mordhoten. 

 

“Dels för att jag är luttrad och van men också för att jag känner att det finns en stark ehh.. 

starkt stöd och det kallar jag min (smeknamn på hens stöd).” - Ip 5 

 

Ip 5 är den av våra informanter som blivit och blir utsatt för mest och även det grövsta 

näthatet. När vi pratade med hen lät det inte som att påverkade hen speciellt mycket. Vi tyckte 

det lät helt ofattbart att ta emot så mycket kränkningar och hot som enligt Ip 5 kan vara uppåt 

100 stycken om hen synts i media. KASAM, eller känsla av sammanhang innebär att en 

individ “förstår” de tre byggstenar begreppet bygger på. Begriplighet, att förstå en händelse 

eller varför en individ blir utsatt för något (Antonovsky, 2005). Detta kunde vi se att nästan 

alla våra informanter kunde, de kunde förstå varför de blev utsatta och majoriteten kunde 

också förstå att det inte berodde på dem utan det var/är trollet som har problem. Samtidigt 

som de kunde förstå att de blev utsatta, som exempelvis Ip 5 som är en offentlig person eller 

trollet ifråga hade en personlig vendetta mot den utsatta som i Ip 4:s fall, så kunde vi höra en 

viss förvirring hos vissa som inte kunde förstå varför en eller flera personer lägger så mycket 

energi på att hata en person så mycket utan att någonsin ha träffat den. Detta kunde vi höra då 

våra informanter berättade om sina spekulationer kring vem trollet var och varför det la ner så 

mycket energi på att hata över nätet. De informanter som blev utsatta när de var yngre begrep, 

enligt vår uppfattning, inte till fullo varför de blev utsatta och vi tror därmed att de inte helt 

visste hur de skulle hantera situationen optimalt. Hanterbarhet, som är den andra byggstenen i 
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KASAM bygger på hur en individ hanterar en situation eller händelse (Antonovsky, 2005). 

De som blev utsatta i vuxen ålder kunde hantera situationen på ett helt annat sätt, det fanns en 

bättre hanterbarhet hos dem. I förhållande till erfarenhetsbaserat lärande (Granberg & 

Ohlsson, 2010) och sociokulturellt perspektiv så lär vi oss i alla sammanhang (Säljö, 2000) 

och genom att testa oss i olika situationer lär vi då vi reflekterar kring vad som gick bra eller 

mindre bra och kan i nästa situation agera på ett mer fördelaktigt vis (Granberg & Ohlsson, 

2010), det ter sig ganska naturligt att en vuxen person jämfört med en individ i tidig tonår har 

mer erfarenhet som hen fått genom livets gång. Den tredje byggstenen i begreppet KASAM är 

meningsfullhet, att känna en mening med vad som har hänt eller händer (Antonovsky, 2005). 

Vi anser att bli utsatt för det våra informanter blivit utsatta för är svårt att hitta en mening med 

det och känna meningsfullhet. Att bli påhoppad som Ip 5 blir för att hen har tagit ställning i 

viktiga toleransfrågor och har starka åsikter. Eller som Ip 1 som sa ifrån när en annan person 

blev utsatt för näthat. När myndigheterna inte kan eller vet hur de ska hjälpa dig och lämnar 

ansvaret hos den som blir utsatt att ta kontroll över situationen. Det låter, i våra öron, väldigt 

svårt att finna en mening i det och känna att det som hen blir utsatt för ska vara meningsfullt. 

Våra informanter ser lyckligtvis annorlunda på detta och har känt sig stärkta av situationen 

och tagit lärdom från den. 

 

Strategi 

Det har framkommit olika strategier för att hantera situationen som informanterna blivit 

utsatta för. 

Alla som har blivit mordhotade har valt att polisanmäla näthatet. Det finns ytterligare 

strategier som vi har uppmärksammat. Bland annat ser vi hur Lave & Wengers (1991) teori 

community of practice, kan kopplas ihop med de strategier som intervjupersonerna använder 

sig av då några av våra informanter skapar egna grupper, i detta fall på Facebook, där de 

tillsammans pratar och delar med sig av sina erfarenheter och hjälper på så vis varandra att 

hantera situationen på bästa sätt. Att finna ett stöd hos personer som blivit utsatt för likande 

situationer. De har i denna grupp haft tillfälle att byta erfarenheter med varandra och hitta ett 

sätt att förhålla sig till näthatet. Att kunna hitta stöd hos andra kan beskrivas som GMR enligt 

Antonovsky (2005), att kunna hitta en strategi för att hantera den situation som Ip har hamnat 

i kan vara väldigt fördelaktigt för att ta sig ur situationen. Genom att intervjupersonerna har 

ett stark KASAM gör att de kan ta sig ut situationen fortare och på ett bättre sätt. Just detta 

med att hitta stöd hos andra kan vi även koppla till den sociala hållbarheten, då en individ 

genom samtal och interaktion med andra kan komma att se det som händer en av 

intervjupersonerna även händer någon annan och den orättvisa som intervjupersonen har 

upplevt kan då troligen minska och situationen kan verka mer hanterbar och begriplig. Vilket 

Antonovsky (2005) menar stärker en persons KASAM. 

Vi kan se i vårt resultat att fem av sju intervjupersoner har polisanmält de kränkningar de fått 

utstå över nätet och tre av dessa fem har blivit mordhotade. 

Vi anser att det som intervjupersonerna tar upp och betonar är att de anser att det har utvecklat 

sitt säkerhetstänk under tiden de har blivit utsatta för näthatet. Det skulle kunna jämföras med 

hur vi under uppväxten och även under hela livet lär oss om hur vi ska agera i olika 

situationer i sociala kontexter (Säljö, 2000). Hur vi lär oss sociala koder i interaktion med 

andra människor, till exempel föräldrar, familj eller vänner, det sociala stöd vi har runt 
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omkring oss (Ganster & Victor, 1988). Ett exempel, att vi som barn får lära oss att inte följa 

med främlingar även om de erbjuder godis, leksaker eller säger att mamma och pappa ligger 

på sjukhuset och att de ska skjutsa oss dit, även andra liknande scenarion där vi fick lära oss 

att vi inte var trygga. Farliga främlingar i vardagen kan jämföras med nutidens nättroll, 

skillnaden är att farliga främlingar syns. Det gör inte trollen. På nätet har vi inte har hunnit 

lära oss alla de scenarion som vi ska undvika eller hur vi ska hantera dem. Internet är relativ 

nytt i relation till andra sociala kontexter som vi mer och mer använder oss av (Findahl, 

2013). Det kan vara så att vi ännu inte har hunnit lära oss om de olika fallgropar eller för att 

göra kopplingen till de vi lär oss i den riktigt världen, vad det finns för ”farliga främlingar”. 

Just detta, hur vi ska lära oss på vilket sätt vi ska agera anser vi går att koppla till det 

sociokulturella perspektivet där Säljö (2000) tar upp lärande i sociala kontexter och även hur 

genom erfarenhetsbaserat lärande (Granberg & Ohlsson, 2010) hjälper oss att hela tiden 

utvecklas genom de erfarenheter vi samlar på oss genom livets gång.  

 

Makt 

Vi fick fram i vårt resultat att våra informanter kände sig å ena sidan stärkta av upplevelsen då 

det vände detta till något positivt men å andra sidan många gånger helt maktlösa över att 

någon tog sig friheten att kränka dem över nätet, dels personer som de visste vilka det var 

men även personer som var helt anonyma, troll. Att bli mordhotad av någon som vet vart du 

bor, som har ditt telefonnummer och hur du ser ut men du själv har ingen aning om vem 

trollet är skapar en maktlöshet och en oro. Helt förståeligt enligt oss. Vi kunde höra 

frustrationen hos våra informanter över att polisen inte “kunde göra” något, vi kunde höra hur 

irritationen fanns där och vi kunde höra hur upprörande det är att bli mordhotad och som i Ip 

3:s fall få berättat för sig av polisen att mordhotet kan vara en metafor för något annat. Polisen 

som ska skydda och hjälpa oss. Vi lägger ingen skuld på polisen eller anklagar polisen, inte 

heller gör våra informanter det. Vi lyfter problemet: näthat. Vi lyfter problematiken att 

individer kan sitta anonymt och kränka, hota och mobba en annan individ över nätet utan att 

det får någon konsekvens.  

 

“Men vad är det som krävs för att jag ska få hjälp, ja det är ju att du blir skadad eller dör 

liksom. Ja men är de för hjälp, hur glada ska min anhöriga bli när jag dödades och ni säger 

ja nu kan ni få hjälp.” - Ip 3 

 

Så behöver en individ bli fysiskt slagen för att det ska ses som ett brott? En av våra 

informanter, Ip 5, har vid ett flertal tillfällen blivit fysiskt attackerad men hen tror inte att det 

är trollen som sitter och kastar skit anonymt som har attackerat hen. Ip 5 tror att de som sitter 

anonymt och kränker andra inte vågar ta en diskussion i verkliga livet, därav anonymiteten. 

Vi tänker på vad Juvonen och Gross (2008) tar upp i sin studie hur de utsatta i deras 

undersökning visade på en ökad ångest, depression samt sämre självkänsla efter att ha blivit 

utsatt för kränkningar. Varför det skulle vara mer allvarligt att skada någon fysiskt än psykiskt 

går att diskutera, vi förstår absolut att om en individ blir misshandlad kan det röra sig om 

livshotande skador och att bli kränkt över nätet ger inga fysiska skador, men det kan ge 

psykiska. Dock blir det inte hållbart för individen i ett längre sett perspektiv, Olsson (2012) 
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tar upp om hur social hållbarhet handlar om en individs välmående och utgörs en stor del om 

hur rättvis individens situation ser ut. Vi kan inte direkt påstå att det känns speciellt rättvist att 

vare sig du är känd eller inte, att du ska bli påhoppad, mordhotad, få kränkande bilder och 

kommentarer. Att bli mobbad som yngre har tydliga konsekvenser enligt en tidigare studie där 

många vuxna berättar om sina upplevelser och hur de påverkat dem i vuxen ålder. De har 

sämre självförtroende och självkänsla och har även svårt att lita på andra (Schäfer, et. al., 

2004). Det finns tydliga förbindelser mellan vanlig mobbning och nätmobbning enligt 

Kowalski och Limber (2012) så det ger alltså konsekvenser att även bli utsatt för näthat. I 

vilken utsträckning beror på, hur länge, hur grovt, i vilken ålder den utsatte befinner sig i. I 

vår studie har vi sett olika strategier av hanteringen av det våra informanter blivit utsatta för. 

Vi kan se en tydlig koppling då två av våra informanter blev utsatta i tidig tonår och valde 

också att negligera i hopp om att det skulle “rinna ut i sanden”. Detta efter att ha pratat med 

lärare och ett äldre syskon. Ip 7 visade sina lärare på skolan vad hen blev utsatt för, lärarna 

tog då och hade ett möte med hen och den som kränkte Ip 7. Kränkningarna fortsatte och Ip 7 

blev mer hånad över nätet efter att ha varit i kontakt med lärarna. 

Kopplat till Kolbs modell kring erfarenhetsbaserat lärande (Granberg & Ohlsson, 2010), Ip 7 

testade att ta kontakt med lärarna men resultatet blev tyvärr inte positivt. Efter det valde Ip 7 

att negligera och låtsades att det var bra när lärarna frågade, vi tror att eftersom Ip 7 befann 

sig i tidig tonår när hen blev utsatt blev detta hens lärande. Alltså, att gå till läraren gör bara 

saken värre i det här fallet. Vi tror att om hen blivit utsatt i vuxen ålder hade lärandet sett 

annorlunda ut. Vi tror att hen hade kunnat se på sin situation och kunnat reflektera kring 

händelsen på ett annat vis. Vi har sett att makt är ett tema som återkommer i det som våra 

intervjupersonen upplevt. Med detta menar vi att när vi intervjuat våra informanter har vi 

kunnat se hur de omvandlat den makt som tidigare utövats på dem till en ny energi och 

utnyttjat detta så det blivit till deras fördel, de har tagit tillbaka makten. Vi kan se sambandet 

till begreppet Empowerment och hur vissa av våra intervjupersoner har tagit makt över sin 

situation igen och vänt hela situationen till något positivt (Askheim & Starrin, 2007). De har 

genom att ta makt över situationen känt styrka, kraft och makt samt hur upplevelsen kändes 

stärkande. Vi kan även koppla in begreppet KASAM (Antonovsky, 2005) i detta 

sammanhang, så som att dem som har klarat denna situation på ett mer fördelaktigt sätt har 

mer GMR och kan lättare hantera en sådan situation. 

 

Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning inom detta fält kan till att början vara att göra en grundligare 

analys av hur internetsidor kan optimera sina säkerhetsinställningar som kan förebygga 

näthatet. Förslag till mer specifik forskning som är relevant i förhållande till vår studie är att 

klargöra vem som har ansvaret på nätet. Om det är så att en som privatperson blir utsatt för 

näthat vem är det då som bär ansvaret? Är det internetsidan som ansvarar för säkerheten eller 

är det upp till individen som använder internetsidan? Eller kan det vara så att det går högre än 

så och att det är ett mer samhälleligt ansvar där staten eller likande enhet ska gå in och reglera 

omständigheterna? En annan viktig aspekt att forska vidare kring är varför trollen gör som de 

gör anser vi, under den här tiden vi skrivit vår uppsats har vi kommit över mängder av artiklar 

och olika tv-program som talar om ämnet näthat. Som vi nämnde i introduktionen så har 
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Robert Ashberg ett program där han tillsammans med sitt filmteam konfronterar trollen och i 

verkligenheten är trollen väldigt ångerfulla och hävdar att de inte menade allvar när de skrev 

kränkande kommentarer. Där ser vi en forskningsmöjlighet att försöka komma underfund med 

varför en individ kan bete sig på ett sätt som sårar och kränker andra när de sitter bakom en 

datorskärm men inte beter sig så i verkligheten.  

 

 

 

Självkritik 

Delar i vår studie som skulle kunna göras bättre är att ha haft en mer genom- och välarbetad 

intervjuguide. Dels att vi skulle haft fler frågor men också haft mer specifika frågor, det vi 

märkte när vi genomförde intervjuerna var att många av våra frågor kunde tolkas olika 

beroende från person till person. Även när vi gjorde vår pilotstudie reflekterade vi inte riktigt 

över att de som deltog i pilotstudien hade inga egna upplevda erfarenheter kring att bli kränkt 

över nätet. Vi menar inte att en nödvändigtvis måste göra en pilotstudie på en grupp individer 

som alla delar upplevelsen av att blivit kränkta på nätet, men det var något vi inte tänkte på 

och vi tror det hade varit till vår fördel om vi varit medvetna om detta och vi hade eventuellt 

valt att lägga till fler frågor. Även hur vi gick in med en våra egna tankar och uppfattningar 

om hur de som blev utsatta kunde må under tiden kränkningarna pågick och eftersom vi redan 

hade en tanke om detta kan detta påverkat våra följdfrågor på så vis att vi vinklade dem för att 

vi skulle få de svar trodde vi skulle få. Detta kan gjort att vi missade annat viktigt som sades 

under intervjun. Alla våra informanter har varit med om kränkningar som vi själva har svårt 

att få grepp om och ibland kunde detta ta över hela intervjun, hur vi i våra följdfrågor 

fokuserade mer på själva händelsen och på så vis landade många av våra frågor mer åt det 

psykologiska hållet än det pedagogiska. En annan svaghet i vår studie är storleken på den, vi 

var inte beredda på hur bred den skulle bli. Vi tror att detta beror på att vi intervjuade sju 

individer som alla hade egna upplevelser kring deras upplevda kränkningar som de fått utstå. 

Vi hade också en väldig spridning på våra informanter som vi till en början såg som en fördel 

men efter att genomfört alla intervjuer insåg vi att varje intervju kom med ett eget problem. 

Med det menar vi att i en intervju framkom det att polisen inget gjorde, i en annan intervju var 

det skolan som kunde agerat annorlunda och i en tredje intervju blev vår informant 

nätmobbad av andra människor som blivit utsatta för samma nättroll. Alla intervjuer har 

medfört sitt till vår studie men det har varit svårt att sammanställa allt utan att vinkla det så att 

det ska passa vår studie. Så ett förbättringsförslag är att intervjua individer som antingen blivit 

utsatta för samma troll eller samma typ av kränkningar eller varit/är i samma ålder då de blivit 

utsatta.   
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Konklusion 

 

Då syftet med denna studie var att undersöka vad individer som upplevt sig blivit utsatta för 

någon typ av kränkning på nätet har tagit för lärdom från händelsen samt att undersöka om 

kränkningar på nätet har påverkat individens välmående har vi kunnat se att de har alla upplevt sin 

situation som jobbig och tagit lärdom på olika sätt. Gemensamt är hur de alla har utvecklat ett 

säkerhetstänkt och fått en ökad medvetenhet kring säkerhetsinställningar på internet. Alla har 

upplevt sina situationer som jobbiga på olika vis men har lärt sig att hantera händelsen och kunnat 

gå stärkt ut ur den med nya erfarenheter. 

Vi har kunnat se att vissa av våra informanter har kunnat hålla sig distanserade till 

händelserna när de lärt sig hur de ska hantera dem. På så vis har inte deras välmående 

påverkats i någon större utsträckning och detta tror vi beror på att vissa av våra informanter 

kan se och förstå att trollet/trollens hat har inget med dem att göra. Den som sitter bakom en 

skärm och kränker andra mår nog inte så bra i sig själv och detta har vi sett att våra 

informanter har insett och förstår således att problemet ligger inte hos dem. Det är orättvist att 

bli påhoppad och hotad på nätet och inte kunna få den hjälp som krävs, det har varit 

tidskrävande, frustrerande och förnedrande för vissa. Trots detta anser vi kunna se en styrka 

hos våra informanter som tagit sig ur situationen och blivit stärkta utav den.      

 

“IP: För att om jag genom min kommunikation kan attrahera näthatare till att hata mig om 

dem aldrig har träffat mig då betyder det ju att det budskap som jag bär fram är viktigt.” - Ip 

3    
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Tema näthat 

- Har du någonsin blivit utsatt för kränkningar på nätet? 

  - Hur blev du kränkt? 

  - I vilket forum? 

  - Varför tror du att du blev utsatt? 

  - Visste du vem näthataren var? 

  - Hur agerade du? 

  - Hur tog det slut? 

  - Vad betyder ordet näthat för dig? 

  - Hur ser du på elaka kommentarer, bilder, videos etc.? 

  - Vart tycker du gränsen går för att du ska känna dig kränkt? 

 

Tema upplevelse 

  - Hur mådde du under tiden? 

  - Hur påverkades din vardag? 

  - Påverkades personer i din omgivning? 

  - Fick du något stöd under tiden du blev utsatt? 

  - Var du någonsin orolig att personen skulle söka upp dig? 

  - Om du skulle beskriva din upplevelse med tre ord, vilka skulle det vara? 

  - Hur ser du på internet nu? 

  - Hur ser du på anonymitet på nätet? 

  - Upplever du att du förändrats? 

  - Skulle du vilja säga något till personen som gjort detta mot dig?  
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