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Studien ämnar undersöka lärarstudenters mottagande av en kommunikationskampanj mot 

näthat. Syftet är att förstå hur de uppfattar kampanjen och dess budskap, samt hur de ser på 

kampanjen i förhållande till sin framtida yrkesroll som lärare. 

 

Studien använder tvåstegshypotesen och begreppet opinionsbildare, samt social marketing-

disciplinens ramverk för att besvara frågeställningarna. Dessutom används teorin om sekundär 

socialisation och tankar om sociala normer för att bättre förstå studiens kontext. Studien har 

en kvantitativ ansats och empiri samlas in med hjälp av en digital enkät. Empirin analyseras 

och diskuteras sedan utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

Studien visar att lärarstudenterna anser att kampanjen berör viktiga ämnen och anser att 

klassrumsövningarna är användbara. De anser sig i allmänhet vara kunniga om ämnen som 

kampanjen tar upp, som sexism, rasism, homofobi och samhällets normer. Däremot anser de 

sig inte veta så mycket om anonymitet på nätet, lagstiftning kring kränkningar online och var 

det finns hjälp att få vid nätmobbning. Analysen av resultatet pekar också på att de har en 

medvetenhet kring sin framtida yrkesroll och anser att de har ett ansvar att arbeta med de 

frågor som kampanjen berör. Det verkar också som att de anser att kampanjens metodmaterial 

skulle utgöra ett användbart verktyg som kan hjälpa dem att ta sig an den uppgiften.
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ABSTRACT 
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Title and subtitle: N0 H8 M8 (No hate mate) – a survey and reception study of teacher 

students’ attitudes towards a campaign against online hate speech. 
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This study aims to examine the reception of a communication campaign against hate speech 

online and cyber-bullying. The purpose it to understand how teacher students at university 

level, perceive the campaign and its messages, as well as how they perceive the campaign in 

relation to their future teacher profession. 

The study’s theoretical framework includes the theory of two-step flow of communication, 

with the core concept of opinion leaders. It also includes teachings from the social marketing 

discipline. To better understand the context of the study, the theory of secondary socialisation 

is used, together with a social norms-perspective. The study uses a quantitative survey 

method. Empirical data is collected through an online survey and is later analysed and 

discussed with the help of the aforementioned theoretical framework. 

The results show that the teacher students think the topics of the campaign are important. In 

general, they rate their knowledge on the campaign topics highly. They claim to know a lot 

about sexism, racism, homophobia and societal norms. However, they rate their knowledge on 

other topics lower – they claim to not know as much about online anonymity, legislation 

about hate speech or the resources that are available when cyber-bullying occurs. The analysis 

shows that the teacher students are aware of the socialising role that comes with their future 

profession. They seem to think that it is part of their responsibility as teachers to work with 

the themes specified in the campaign. It seems like they think the campaign material and 

classroom exercises would be useful tools when it comes to living up to that responsibility. 

Keywords: Marketing campaign, ”social marketing”, “opinion leaders”, cyber-bullying, 

socialisation, norms 
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1. Inledning 

”Jag har en kompis, som fick en del elaka och taskiga kommentarer på appen Ask där 

man skriver kommentarer eller frågor anonymt och där fick hon en del saker som ”du 

är så ful, du är tjock, du är äcklig, du är konstig, varför har du kompisar?” så hon vart 

ju ganska ledsen och det tog ju ganska hårt på henne.” 

  Från Statens Medieråds kampanjfilm ”Såra ingen” (Rune, u å). 

 

Hora. Slampa. Fula fan. Horunge, jävla missfoster. Det var några av de saker jag läste 

igenom bland mina frågor på ask.fm. Jag visste att alla ord var till mig, men det kändes 

overkligt. Vad har jag gjort för att bli behandlad såhär, och vad var det för fel på mig? 

Jag förstod ingenting. Mitt självförtroende blev sämre och sämre, tills den dagen det 

blev som allra värst. Någon hade hackat sig in på mitt konto och svarat på mina frågor, 

där den hade sagt att jag hade fått ”kukar i håret” och att jag hade förtjänat allt som 

sagts om mig. Jag mådde så sjukt dåligt och jag ville bara bort från allt. Det är inte 

okej att en tolvåring som inte hade några vänner, och inte hade de kläder som man 

skulle ha, blev behandlad så här. Jag hade de kläder jag tyckte var sköna och jag var 

mig själv. Är det så fel? Det tycker inte jag. Jag förtjänade inte det. Men jag ville dö. 

Allt för att jag försökte passa in. Sen efter ett tag, när allt var som värst och jag hade 

fått ätstörningar och depressioner, hände det. Någon hade skrivit ett ”håll-käften brev” 

till de som hatade på mig. Det var första gången någon hjälpt mig på flera år. Den 

kommentaren var det som fick mig att fortsätta. Om det inte vore för den personen, vet 

jag inte om jag hade suttit här nu. Av hela upplevelsen och allt jag tagit emot, har jag 

förstått och tagit till mig att ett enkelt ”hej” kan få en människa att fortsätta kämpa och 

finna hopp i sitt liv. Nu är jag gladare än jag någonsin varit förut. Jag är en frisk och 

glad människa och vill inget hellre än att hjälpa andra ungdomar att bli av med sina 

problem, precis som jag blev av med mina. 

Från filmen ”Madde om näthat” (Myndigheten för 

Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, Kulturskolan 

Stockholm & Stockholms Stad, 2014). 
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Närmare hälften av Sveriges ungdomar i åldern 16-25 år uppger att de någon gång blivit 

utsatta för kränkningar på nätet. Näthat som fenomen är inte begränsat till ungdomar, men de 

är särskilt utsatta eftersom de vistas på nätet oftare. Gränserna för vad som sker online och 

offline har suddats ut, och den som kränks på nätet gör det ofta i verkligheten också 

(Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, u.å). Näthat och nätmobbning är något 

som uppmärksammas i allt större utsträckning, bland annat med hjälp av 

kommunikationsinsater och kampanjer, men också i medier och av offentliga personer. 

 

Till exempel drev anti-mobbningsorganisationen Make a Change under 2017 kampanjen 

”Engagera dig” där kända personer donerade saker som sedan auktionerades ut. Allt överskott 

gick sedan till organisationen och dess arbete. Syftet med kampanjen var, enligt 

organisationens grundare Christian Nordenström, att skapa större medvetenhet kring 

nätmobbning och höja kunskapsnivån (Smålandsposten, 2017). Organisationen har även, 

tillsammans med reklambyrån DDB i Stockholm, lanserat en kampanj med bilder med vanliga 

”hatbudskap” som de som utsätts för nätmobbning ofta får ta emot. Kampanjens mål var att 

påminna föräldrar om att vara uppmärksamma på sina barns liv på nätet och få fler att aktivt 

engagera sig mot näthat (Winberg, 2017). Det är emellertid inte bara organisationers arbete 

mot näthat som uppmärksammas i massmedia, utan även individer har setts ta plats i frågan. 

Personer med stort antal följare på video-sajten Youtube, så kallade ”youtubers” har till 

exempel blivit intervjuade om sina insatser som syftar till att samla in pengar för att bekämpa 

problemet (Abrahamsson, 2017). 

 

Denna studie ämnar undersöka mottagandet av Statens Medieråds kampanj mot näthat, ”No 

Hate”. Empiri samlas in med hjälp av en enkät och tolkas med hjälp av tvåstegshypotesen och 

Social Marketing-ramverket. Även teorin om sekundär socialisation används för att diskutera 

resultaten, och studien berör också sociala normer. Enkäten distribueras till lärarstudenter vid 

vid Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping. Målet med studien är att 

undersöka mottagandet av kampanjen. Syftet är att med hjälp av studiens teoretiska ramverk 

förstå hur mottagarna uppfattar kampanjen och dess budskap, samt hur de ser på kampanjen i 

förhållande till sin framtida yrkesroll som lärare.   
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 Problemformulering 

Mobbning på nätet och så kallat näthat är ett växande problem i vårt samhälle. Något som 

visar på problemets allvar är de omfattande utredningar som har blivit tillsatta på området 

under första halvan av 2010-talet och därefter. År 2013 fick Brottsförebyggande Rådet i 

uppdrag av regeringen att kartlägga alla polisanmälda hot och kränkningar på nätet, vilket var 

klart två år senare (Brottsförebyggande Rådet, 2015). 2013 gav regeringen Statens medieråd i 

uppdrag att starta en nationell version av Europarådets kampanj No Hate Speech Movement. 

Uppdraget har förlängts och utvecklats två gånger sedan dess (Regeringen, 2017). Det är 

denna kampanj, som i Sverige kallas ”No Hate” som denna studie kommer att undersöka.  

 

Hösten 2016 fick Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) i uppdrag av nordiska 

ministerrådet att kartlägga hat och hot på nätet, med huvudfokus på den rättsliga regleringen 

och hur den kan förbättras. Rapporten slår fast att kränkningarna ofta har koppling till flera av 

de sju diskrimineringsgrunder som fastställs i svensk lag – kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). Särskilt ofta är kränkningar på 

nätet kopplade till etnicitet, religion eller kön. NIKK lyfter att det fortfarande finns stora 

kunskapsluckor när det gäller näthat, och att forskning på området skiljer sig åt i metod, 

avgränsning och definition av centrala begrepp (Bladini, 2017). Detta gör ämnet både 

svårundersökt och intressant. 

 

Denna studie ämnar undersöka mottagandet av Statens Medieråds kampanj mot näthat, No 

Hate. Eftersom lärare är en av kampanjens målgrupper undersöks uppfattningen hos 

lärarstudenter på Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping. Enkäten berör inte 

No Hate-kampanjens hela material, då det är allt för omfattande. Studien undersöker endast 

uppfattningen om det material som riktar sig till lärare och är särskilt utformat för att 

användas i klassrummet. Förhoppningen är att denna studies resultat kan vara till hjälp då 

framtida kampanjer ska planeras och implementeras, i utbildningssammanhang eller andra 

kontexter. 
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 Mål, syfte och frågeställningar 

Målet med studien är att undersöka mottagandet av Statens medieråds No Hate-kampanj. 

Syftet är att med hjälp av teorin om tvåstegshypotesen och Social Marketing-ramverket förstå 

hur mottagarna uppfattar kampanjen och dess budskap, samt hur de ser på kampanjen i 

förhållande till sin framtida yrkesroll som lärare. Studien ämnar besvara följande 

frågeställningar: 

Frågeställning 1: Vad anser lärarstudenterna om klassrumsövningarna och No Hate-

kampanjens teman? 

Frågeställning 2: Hur ser lärarstudenterna på sin egen kunskap i ämnena som kampanjen tar 

upp? 

Frågeställning 3: Vad anser lärarstudenterna om kampanjen som ett utbildningsverktyg i 

skolan? 

2. Bakgrund 

 Sociala medier 

Sociala medier har definierats som fora på internet där användaren kan skapa en offentlig 

(eller delvis offentlig) profil inom ett slutet system. Användaren kan även själv bestämma 

vilka andra användare de ska ha kontakt med och se vilka andra är kopplade till inom det 

slutna systemet (Marion & Omotayo, 2011). Exakt hur detta system ser ut och vad det har för 

syfte varierar mellan olika sajter. Enklare uttryckt kan det sägas att sociala medier är tjänster 

på nätet där människor kan kommunicera med varandra. Detta kan ske genom bild eller text 

och mer eller mindre offentligt (Eek-Karlsson, 2015). Nedan följer kortare förklaringar av de 

olika sociala medier som är mest populära bland ungdomar under tiden för studien. Detta för 

att ge läsaren större förståelse för No Hate-kampanjens kontext, som kan komma att ändras 

drastiskt i takt med den tekniska utvecklingen. 

  



7 

 

 

 Facebook 

Facebook är det mest populära sociala mediet, både i Sverige och globalt. Användarna skapar 

en profil och delar information om sig själva, exempelvis vad de är intresserade av eller vad 

de har gjort under dagen. Sidans funktioner gör det bland annat möjligt för användare att gå 

med i grupper, skapa evenemang, få uppdateringar från företag och personer som de själva 

valt (Chandler & Munday, 2016a). Under tredje kvartalet 2017 hade Facebook 1,37 miljarder 

användare som var aktiva på sidan dagligen, en ökning med 16% sedan motsvarande period 

året innan (Facebook Inc. 2017). 

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, uppger i 2016:s utgåva av sin årliga rapport ”Svenskar och 

internet” att drygt hälften av alla internetanvändare i Sverige är inne på Facebook varje dag. 

94 procent av internetanvändarna mellan 16 och 25 års ålder använder Facebook. Den totala 

användningen av det sociala mediet ökar även i Sverige, men bland ungdomar under 16 år har 

den sjunkit. Den dagliga Facebookanvändningen bland högstadieungdomar halverades mellan 

2013 och 2016 (Internetstiftelsen i Sverige, 2016a). Detta visar att ungas medievanor kan 

förändras i snabb takt. 

 

 Instagram 

Instagram är en applikation till smarta mobiltelefoner där användare kan ladda upp bilder och 

korta videoklipp. Applikationen ger möjlighet för användarna att följa och interagera med 

andra användare. Det går också att redigera sina bilder direkt i applikationen (Chandler & 

Munday, 2016b). Instagram är det näst mest populära sociala mediet bland internetanvändare 

i Sverige och användningen ökar stadigt. 44% använder Instagram och 26% använder 

applikationen varje dag. Störst andel användare finns i åldrarna 12 till 15 år, där 61% av 

internetanvändarna är på Instagram dagligen (Internetstiftelsen i Sverige, 2016c). 
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 Snapchat 

Snapchat är en app till smarta mobiltelefoner där användarna kan skicka och ta emot bilder 

och videoklipp (så kallade ”snaps”). Alla bilder och filmer som skickas med Snapchat är 

tidsbegränsade och försvinner helt när tidsgränsen har uppnåtts (Chandler & Munday, 2016c). 

58 procent av internetanvändarna i åldern 16 till 25 år använder sig av Snapchat varje dag. 

Även i åldersgruppen 26 till 35 år blir appen allt mer populär. Andelen som använder 

Snapchat dagligen har mer än fördubblats mellan 2015 och 2016. Internetstiftelsen i Sverige 

lyfter fram applikationens popularitet bland skolelever. Över 90% av flickorna på gymnasiet 

använder Snapchat dagligen. Motsvarande siffra bland pojkar på gymnasiet är 71 procent 

(Internetstiftelsen i Sverige, 2016c). 

 

 Ask.fm 

Ask.fm är ett socialt nätverk som bygger på frågor och svar. Användare kan fråga varandra 

vad som helst, antingen anonymt eller med användarnamn, och svara på varandras frågor. 

Nätverket går att nå via en mobilapplikation såväl som genom datorers webbläsare. Enligt det 

sociala nätverkets hemsida använder runt 50 miljoner personer världen över Ask.fm årligen 

och 45% av de som använder Ask.fm på mobilen gör det varje dag. Cirka 20 000 frågor ställs 

varje minut (Ask.fm Europé Limited, 2017).  

 

 Svenska ungdomar och sociala medier 

Statens medieråd publicerar regelbundet en rapport vid namn ”Ungar och medier” som 

undersöker barn och ungdomars medievanor. Första rapporten kom 2005, och den sjunde i 

ordningen kom ut i december 2017. Undersökningarna visar på stora förändringar i 

ungdomars medieanvändning över tid. Rapporten Ungar och medier 2017 innehåller data som 

samlats in under hösten 2016. Resultaten presenteras utefter kön och tre olika åldersgrupper; 

9-12 år, 13-16 år och 17-18 år. Nära 100% av de svarande i samtliga åldersgrupper använder 

internet på sin fritid. De vanligaste aktiviteterna på nätet (sociala medier borträknat) är att 

lyssna på musik, söka information och titta på filmklipp. Nästan alla respondenter i 

åldersgrupperna 13-16 år och 17-18 år använder sig av sociala medier (97 respektive 92%). 



9 

 

De mest populära sociala medierna i dessa åldersgrupper är Snapchat, Instagram och 

Facebook. På frågan om deras föräldrar eller vårdnadshavare kan se vad de lägger upp på 

sociala medier svarar majoriteten i samtliga åldersgrupper ja. Ju äldre barnen och ungdomarna 

blir desto mindre blir emellertid andelen, och fler och fler ungdomar begränsar sina 

vårdnadshavares tillgång till innehållet de lagt upp (Statens medieråd, 2017). 

 

Undersökningen ställde även ett antal frågor som kan kopplas till näthat och nätmobbning. 

Statens medieråd frågade huruvida ungdomarna kände någon som råkat ut för 

elakheter/mobbning, hot eller publicering av bild eller film mot personens vilja under det 

senaste året. På detta svarade ungdomarna oftast att de inte kände någon som blivit utsatt. 

Många svarade också ”vet inte”, vilket kan förklaras med att det är svårt att veta exakt vad 

alla i ens närhet gör eller råkar ut för på nätet (Statens medieråd, 2017).  Denna bild av 

ungdomars liv på internet nyanseras något när andra undersökningar tas med i beräkningen. 

Enligt Internetstiftelsen i Sverige uppgav 24 procent av mellanstadieeleverna, 43 procent av 

högstadieeleverna och 56 procent av gymnasieeleverna att de känner någon som blivit utsatt 

för mobbning på internet (2016a). 

 

På frågan om de själva råkat ut för elakheter/mobbning, hot eller publicering av bilder mot 

deras vilja under det senaste året svarade de flesta nej. Nästan ingen uppgav att de själva varit 

elaka/mobbat, hotat eller olovligen publicerat bilder eller filmer på någon. Trots det visar ändå 

andra undersökningar (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, u.å) och andra 

delar av Ungar och medier 2017 att dessa kränkningar förekommer. Enligt Internetstiftelsen i 

Sveriges rapport har 12 procent av mellanstadieleverna utsatts för nätmobbning någon gång. 

Motsvarande siffra bland elever på högstadiet och gymnasiet är 23 respektive 22 procent 

(2016a). Statens medieråd (2017) förklarar skillnaden i andelen som upplever sig ha blivit 

kränkta på nätet och de som upplever sig kränka andra på tre olika sätt. Dels kan ett fåtal 

individer mobba eller kränka ett stort antal andra personer, dels kanske inte alla ser 

konsekvenserna av sina handlingar och att det uppfattas som kränkande. Slutligen kan det 

finnas ett motstånd bland ungdomarna mot att erkänna att de gjort sig skyldiga till något av 

ovanstående (Statens medieråd, 2017). 
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På frågan om de någon gång anmält något som hänt på nätet svarade majoriteten nej. De som 

hade anmält gjorde det oftast till sajten där kränkningen förekom. De som svarade ja fick en 

följdfråga som löd ”fick du någon hjälp av den du anmälde till?”. Majoriteten svarade då att 

de inte fått någon hjälp, eller inte vet om de har fått det (Statens medieråd, 2017). Detta visar 

att återkoppling vid anmälan av nätmobbning och näthat är ovanlig och/eller otydlig. 

 

  Sociala medier och skolan  

Skolverkets IT-uppföljning från 2016 visar att internet och sociala medier har blivit ett vanligt 

inslag även i skolmiljön. 28 procent av gymnasieeleverna upplever att deras användning av 

sociala medier stör skolarbetet varje dag. 16 procent uppger att de blir störda av andras 

aktiviteter på nätet eller sms. Samtidigt upplever omkring 65 procent av lärarna att arbetet i 

klassrummet störs av detta (Skolverket, 2016). 

 

Omkring hälften av lärarna i grund- och gymnasieskolan upplever att de behöver lära sig mer 

om förebyggande av kränkningar på nätet, säker användning av internet och lag och rätt 

online. Andelen lärare som arbetar mot nätmobbning i skolan har ökat mellan år 2012 och år 

2016. Dock uppger cirka 40 procent av alla lärare att de inte alls arbetar med att förebygga 

kränkningar online. Samtidigt uppger 84 procent av högstadieeleverna att de någon gång i 

skolan pratat om hur man skyddar sig på nätet (Internetstiftelsen i Sverige, 2016a). Skolverket 

menar att frågan om nätmobbning behöver diskuteras mer regelbundet i skolan.  

IT-uppföljningen visar att en procent av eleverna på högstadiet och gymnasiet blir kränkta i 

skolan via sms eller sociala medier en eller flera gånger i månaden (Skolverket, 2016).  

 

  No Hate Speech Movement och kampanjen No Hate 

No Hate Speech Movement är ett initiativ från Europarådet. Kampanjen, som varit igång 

sedan 2012, syftar till att uppmärksamma och motverka hat (eng. hate speech) på nätet genom 

att mobilisera ungdomar och få dem att ”ta ställning för mänskliga rättigheter och demokrati 

på nätet”. Kampanjen vill också minska acceptansen av näthat och främja utbildning, 

ungdomsdeltagande och ökad kunskap om medier. No Hate Speech Movement består av en 

kampanjwebb med en stor mängd information och flera olika funktioner. Dessutom 
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organiseras aktiviteter ”offline” så som kurser, seminarier och festivaler. No Hate Speech 

Movement består, utöver den internationella kampanjen, även av över 40 nationella 

kampanjer som jobbar med samma frågor. De nationella kampanjerna är emellertid i mångt 

och mycket fristående (Europarådet, u. å.). Denna studie kommer att utgå från den svenska 

kampanjen som drivs av Statens Medieråd. 

 

Även om Europarådets kampanj har ett uttalat fokus på ungdomar så riktar sig Statens 

medieråds kampanj även mot vuxna som på olika sätt kommer i kontakt med barn, närmare 

bestämt lärare i skolan och föräldrar. Statens medieråd använder sig främst av en särskild flik 

på sin webbplats, men har även producerat youtubeklipp, podcasts, affischer och broschyrer. 

Denna studie kommer att utgå från No Hate-kampanjens metodmaterial för skolan, som består 

av en lärarhandledning i PDF-format och en PowerPoint-presentation tänkt att användas i 

klassrummet. Presentationen innehåller information och definitioner, övningar, 

diskussionsfrågor och podcasts (Statens medieråd, 2016a). Lärarhandledningen förklarar hur 

materialet är tänkt att användas steg-för-steg (Statens medieråd, 2016b).  

 

Metodmaterialet består av fem olika övningar med olika teman och syften. Övning ett, ”vad är 

näthat” syftar till att fånga upp elevernas frågeställningar och kunskaper om näthat. Övning 

två, ”jag vet vad det beror på” diskuterar anonymitet på nätet och hur det påverkar människors 

beteende. Övning tre handlar om konsekvenserna av näthat, både på individ- och 

samhällsnivå. Den fjärde övningen handlar om lagstiftning på nätet och vad som är tillåtet och 

inte. Femte och sista övningen tar upp olika åtgärder och vad skolan kan göra. Syftet är att 

låta eleverna veta vad som gäller i dagsläget men också låta dem reflektera kring hur de vill 

ha det i framtiden (Statens medieråd, 2016b). Varje övning och de teman den berör tas upp i 

såväl PowerPoint-presentationen som lärarhandledningen. Det är dessa övningar som har 

tematiserats inför enkätens självskattningsfrågor (se kapitel 5.3). De sju teman som enkäten 

berör är sexism, rasism, homofobi, samhällets normer, anonymitet på nätet, lagstiftning på 

nätet och var det finns hjälp att få vid utsatthet för kränkningar på nätet. 
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 Teorin om sekundär socialisation 

Valet av lärare som målgrupp kan förstås mot bakgrund av det sociologiska begreppet 

sekundär socialisation. Socialisation innebär att individen internaliserar värderingar, normer 

och beteenden från samhället eller grupper som hen tillhör (Giddens & Sutton, 2013). Primär 

socialisering avser den socialisering vi får genom vår familj eller andra vi kommer i kontakt 

med under de första levnadsåren, medan sekundär socialisering avser den process som sker 

senare i livet under ungdomsåren och vuxenlivet. 

 

Sekundär socialisation sker ofta i en institutionell kontext och syftar till att förmedla särskilda 

kunskaper och färdigheter till individen (Berger & Luckmann, 1991). Denna institutionella 

kontext utgörs i Sverige av skolväsendet, som med hjälp av läroplaner och värdegrunder 

förmedlar kunskap och värderingar till eleverna. Eftersom den sekundära socialisationen 

bygger på den primära så kan det ibland uppstå konflikter inom individen (Berger & 

Luckmann, 1991). Till exempel kan en elev med arbetarklassbakgrund uppleva en konflikt 

mellan de värden hen fått med sig hemifrån och de mer medel- eller överklass-värden som 

institutioner för högre utbildning förmedlar. Primär och sekundär socialisation och relationen 

mellan dessa processer kan användas för att förstå No Hate-kampanjens kontext. 

Lärarstudenternas uppgift i sitt framtida yrkesliv kommer vara att förmedla specifika 

värderingar till elever från skilda bakgrunder, som har olika värderingar med sig från hemmet 

och sin primära socialisation. Resultatet av den här studiens empiriska material kan förstås 

och analyseras mot bakgrund av denna kontext. 

 

3. Forskningsöversikt 

Tidigare forskning på ämnet nätmobbning har inte bedrivits inom 

kommunikationsvetenskapen i större utsträckning. Forskningen har istället befunnit sig inom 

psykologins, pedagogikens eller kriminologins forskningsfält (Matthew et al, 2017). Många 

menar att kommunikationsvetenskapen är behjälplig när det gäller att komma till rätta med 

problematiken kring nätmobbning, exempelvis genom kampanjer eller andra 

kommunikationsinsatser (Ramirez, Eastin, Chakroff  & Cicchirillo, 2008; Roberto et al., 

2014). En mängd tidigare studier om näthat och nätmobbning (båda begreppen används i 

denna studie och syftar på kränkningar på nätet) fokuserar på socialpsykologiska faktorer så 
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som attityder, motivation och beteenden, medan tidigare forskning om kampanjer ofta har 

handlat om kampanjer relaterade till olika hälsoproblem (Saladin-Subero & Hawkins, 2011). 

Forskning kring socialisation, kommunikation och dess påverkan på unga människors 

uppfattningar av sociala normer, inriktar sig ofta på den primära socialisationen som sker 

inom familjen. Även om dessa studier medger att det finns andra som bidrar till 

socialiseringen (till exempel lärare eller vänner) så fokuserar ändå forskningen, speciellt inom 

psykologin, på föräldrars påverkan inom ramen för den primära socialiseringen (Shin & 

Miller-Day, 2017). Denna studie väljer, med tanke på No Hate-kampanjens utformning, att 

istället fokusera på den sekundära socialiseringen och använda den för att sätta resultatet i 

kontext. 

 

Tidigare forskning ger stöd för insatser som fokuserar på ”midstream audiences”, vilket är ett 

begrepp inom Social Marketing-disciplinen som kommer att redogöras för mer utförligt i 

kapitel 4. Exempelvis har det konstaterats att ungdomar vars föräldrar har kunskap om 

barnens nätanvändning nätmobbar i mindre utsträckning (Hood & Duffy, 2017). Även 

gränsöverskridande, multi-nationella åtgärder som Europarådets No Hate Speech Movement 

har stöd i forskningen, som visar att nätmobbning är ett globalt problem som påverkar ett stort 

antal ungdomar världen över (Camadan & Sari, 2016). Tidigare forskning har i huvudsak 

utvärderat kampanjer mot näthat med hjälp av social kognitiv teori, SCT. Dessa studier 

tenderar att rikta in sig direkt på ungdomar för att förstå hur deras beteende kan ändras med 

hjälp av kampanjer. Rekommendationerna för framtida forskning och kampanjutformaning 

handlar bland annat om att formulera budskap som betonar allvarligheten i fenomenet 

nätmobbning (Matthew et. al, 2017).  Tidigare forskning bekräftar att nätmobbning är ett 

allvarligt problem som kan ha långtgående konsekvenser för individers mående, samt visar på 

vikten att fortsätta forska på ämnet (Mishna, Schwan, Lefebvre, Bhole & Johnston, 2014). 

 

Det har inte bara gjorts studier kring förövare och offer, utan även om åskådare till näthat 

(eng. bystander). Schultz, Heilman och Hart (2014) undersöker beteendet och motivationen 

hos människor som bevittnar näthat för att ta reda på hur de agerar och varför. 91% av 

personerna i studien kunde identifiera att kränkning och mobbning hade förekommit, men 

färre än hälften gick in och stöttade offret eller tog hen i försvar. Det kan låta som en liten 

andel, men Schultz et al. fann tidigare studier som pekade på att det är ännu mindre sannolikt 
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att människor ingriper när kränkning förekommer i verkliga livet. De spekulerar i att 

anonymiteten som erbjuds online kan göra det lättare för människor att ingripa. Vidare menar 

Schultz et al. att åskådarnas beteende kan få långt mer negativa konsekvenser online än i 

verkligheten eftersom nätet gör det relativt enkelt att sprida kränkningar vidare i stor skala. 

Att No Hate-kampanjen tar upp anonymitet på nätet kan således anses vara väl grundat i 

tidigare forskning. 

 

Denna studie använder sig bland annat av Social Marketing som teoretiskt ramverk. Social 

Marketing är en disciplin där traditionella marknadsföringsverktyg används för att förändra 

beteende (se kapitel 4.2). Många utvärderingar som utgår från SM-kampanjer ligger därför 

nära Public Relations-fältet och flera forskare har undersökt relationen mellan SM-disciplinen 

och Public Relations och konstaterat att de kan komplettera varandra. PR-fältet kan ha nytta 

av Social Marketing-disciplinens systematiska och (oftast) kvantitativa tillvägagångssätt vid 

kampanjplanering och design. SM å sin sida, kan ha nytta av PR-fältets tradition av att bygga 

relationer (Lozano, Prades & Montagut, 2015).  

 

Tidigare forskning som utvärderat ”sluta röka”-kampanjer på sociala medier styrker att 

interaktiv kommunikation är ett effektivt verktyg för att förändra beteenden. Interaktiv (eller 

personlig) kommunikation på nätet kan stimulera målgruppen att söka mer information, 

samtidigt som det kan hjälpa till att förändra attityder och sociala normer (Kang, Seungahn, 

Record & Van Stee, 2016). Att låta representanter för målgruppen vara med och tänka ut, 

designa och implementera kampanjen har också visat sig vara ett effektivt tillvägagångssätt 

(Lozano, Prades & Montagut, 2015). 

 

Tvåstegshypotesen som används i denna studie har använts flitigt inom många forskningsfält. 

Den klassiska kommunikationsteorin har applicerats inom såväl marknadsföring som 

sociologi (Lievrouw, 2009). Bland annat har tidigare forskning gjort ambitiösa försök att 

identifiera och definiera opinionsledare, ett centralt begrepp inom teorin (se kapitel 4.1.1). En 

mängd olika mått har utvecklats för detta ändamål, till exempel Personality Strength Scale. 

Detta mått visade sig emellertid vara svagt när den sattes i en annan kontext än den 

västerländska (Weimann, Tustin, Van Vuuren & Joubert, 2007). Detta visar dels på tilltron till 
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tvåstegshypotesen som teoretiskt ramverk som kan förklara en mängd olika fenomen, men 

också på dess begränsningar. Det resoneras mer utförligt kring detta i kapitel 4.1. 

Tvåstegshypotesen har även undersökts i förhållande till internet som medium, ofta kopplat 

till politik och val. Bland annat gjordes studier inför valet i Storbritannien 2005 för att se 

huruvida internet och modern teknologi förändrat hur människor tar till sig politisk 

information inför val (Norris & Curtice, 2008). 

 

Nedan följer en sammanfattning av översikten av den tidigare forskning som är relevant för 

studien. Forskningen bekräftar och betonar att nätmobbning och näthat är ett allvarligt 

problem som påverkar många unga, och uppmuntrar till att fortsätta undersöka fenomenet 

vetenskapligt. Näthat och nätmobbning har undersökts inom flera olika forskningsfält, men 

inte inom kommunikationsvetenskapen i någon större utsträckning. Denna studie placerar sig 

emellertid där eftersom den fokuserar på mottagandet av en kampanj. Det finns både 

skillnader och likheter mellan det denna studie ämnar göra och det som tidigare gjorts. Studier 

som använder sig av Social marketing-disciplinens verktyg utgår ofta från kampanjer om 

olika fysiska hälsoproblem (till exempel sluta röka-kampanjer) eller hållbarhetskampanjer 

med miljötema, exempelvis kampanjer som förespråkar återvinning (Kotler & Lee, 2016). 

Forskning kring fenomenet näthat placerar sig ofta i socialpsykologins fält och har en tendens 

att betona primär socialisation, vilket är en skillnad från denna studie. Dessa studier tar 

emellertid ofta upp teman som återkommer i No Hate-kampanjen och därför också visar sig 

även i denna studie – t.ex. anonymitet på nätet, interaktivitet och människors möjligheter att 

påverka andras beteende. Teorin om tvåstegshypotesen och begreppet opinionsledare har en 

lång tradition inom det kommunikationsvetenskapliga fältet. Många försök har gjorts att 

definiera och omdefiniera begreppet opinionsledare. Denna studie sätter det i ännu en ny, 

specifik och tidsbunden kontext. 
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 Forskningslucka och motivering av studien 

Av forskningsöversikten kan förstås att forskningen på nätmobbning och näthat är global och 

i ständig förändring. Det är ett ämne som påverkar många och som ständigt är aktuellt. Därför 

är det inte förvånande att det är ett ämne som många vill undersöka vetenskapligt. 

Forskningen begränsas emellertid av den snabba tekniska utvecklingen – internetlandskapet 

och människors beteende på nätet förändras och utvecklas ständigt, vilket även ändrar 

förutsättningarna för forskningen. Nya appar och comunitys tillkommer och gamla överges. 

Dagens användning av smarta mobiltelefoner skapar till exempel helt andra villkor för att 

vistas på nätet än för bara några år sedan, när människor var beroende av datorer med 

internetuppkoppling.  

 

Kampanjer och insatser mot mobbning är inget nytt fenomen, men de särskilda insatser som 

gjorts mot nätmobbning och näthat de senaste åren i form av statliga utredningar och 

nationella och internationella kampanjer är nya företeelser. De är tätt bundna till sin tid och 

sin kontext, men att studera dem kan ändå bidra med kunskap för att planera framtida 

kampanjer och insatser kring näthat eller andra sociala problem. Denna studie ämnar, genom 

att undersöka lärarstudenters mottagande av Statens medieråds kampanj, bidra till djupare 

förståelse om hur kampanjer kan utformas och utvärderas i framtiden. Studien fyller en 

forskningslucka i och med att den inte undersöker barn och ungdomars mottagande av en 

kommunikationsinsats mot näthat, utan istället undersöker mottagandet hos blivande lärare 

som i sin tur kan påverka barn och ungdomar. Till skillnad från tidigare forskning som 

fokuserar på primär socialisation betonar denna studie istället sekundär socialisation. Social 

marketing-disciplinens verktyg och tvåstegshypotesen används här i en annan kontext än vad 

som är vanligt i tidigare forskning. 
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4.  Teori 

Uppsatsen kommer att använda tvåstegshypotesen, en klassisk kommunikationsteori. Detta 

kompletteras med ”Social marketing”, som kan fungera både som teoretisk utgångspunkt och 

metod och är nära knutet till kampanjer. 

 

 Two-step flow of communication, tvåstegshypotesen 

Denna klassiska kommunikationsteori har sitt ursprung i studien People’s Choice, som 

undersökte amerikanska väljare inför presidentvalet 1940. Sociologerna Paul Lazarsfeld, 

Bernard Berelson och Hazel Gaudet ville med studien undersöka hur och varför väljarna 

röstade som de röstade (DeFleur, 2010, s. 173). De fann att de dominerande amerikanska 

medierna på den tiden (dagstidningar och radiosändningar) inte hade så stort inflytande över 

väljarna som de hade förväntat sig. Istället uppgav många av personerna som intervjuades att 

de fick huvuddelen av sin information om valet från andra människor. De fäste större vikt vid 

den politiska information som deras familjemedlemmar, kollegor eller vänner förmedlade till 

dem. Studien pekade på att det fanns individer som i större utsträckning tillgodogjorde sig 

medias information, och att dessa individer sedan spred informationen vidare till andra. Det är 

denna upptäckt som ligger till grund för tvåstegshypotesen (DeFleur, 2010, s. 173). 

 

Katz och Lazarsfelds studie gav upphov till nya strömningar i medieforskningen. Upptäckten 

av opinionsbildare ställde dåtidens bild av media som allsmäktig på sin spets, samtidigt som 

den förändrade synen på mottagarna. Forskningen började utgå från mottagarna som selektiva 

och aktiva, snarare än passiva. När digitala medier och informationssystem uppkom på 1980- 

och 90-talet började medieforskare teoretisera kring interaktion, sociala konstruktioner och 

grupp-processer. Sedan 1990-talet har diskursen förändrats ännu en gång. Den nya generation 

av forskare, som är uppvuxna med nya digitala verktygen och medie-plattformarna, har 

ytterligare ett annat perspektiv på vad som är kommunikation från massmedier och vad som 

är interpersonell kommunikation (Lievrouw, 2009). 
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 Begreppsdefinition och fördjupning; opinionsledare 

Tvåstegshypotesen utgår alltså från att det finns ”opinionsledare”, det vill säga individer som 

tar till sig av mediernas budskap i större utsträckning och sedan för vidare dem till andra 

tillsammans med sin egen tolkning och sina egna åsikter (DeFleur, 2010). Det är denna 

kommunikationsprocess som teorin beskriver i två steg; budskapet går först från media till 

opinionsledaren, och sedan från opinionsledaren till andra människor i hens närhet. När 

People’s Choice-forskarna hade upptäckt denna tvåstegsprocess uppstod nya frågor. De 

undrade om det möjligtvis kunde finnas en koppling till socio-ekonomiska faktorer; om 

människor med högre status och starkare ställning i samhället möjligtvis agerade som 

opinionsledare i större utsträckning. De fann emellertid att opinionsledare fanns i alla 

samhällsskikt, i alla åldersgrupper och oberoende av kön (DeFleur, 2010). Opinionsledarna 

ses som experter inom ett visst område, men erkännandet av deras expertis sker informellt av 

personer i deras närhet. Att en person innehar en formell titel eller ett visst yrke, som 

exempelvis lärare, garanterar alltså inte att personen också är opinionsledare. En annan tes 

kring opinionsledarna är att de är mer intresserade, involverade och uppdaterade kring vad 

som händer inom ”deras” intresseområde än vad andra människor är (Weimann, 2015).  

 

Trots att tvåstegshypotesen blev mycket populär de decennier som följde efter People’s 

Choice har den inte stått oemotsagd (Weimann, 2015). Bland annat har det lagts fram 

ideologisk kritik mot den ursprungliga teorin. Kritiker menade att tvåstegshypotesen bygger 

på flera problematiska antaganden. Medias inflytande antas vara jämlikt och jämförbart med 

personligt inflytande och makt antas vara situationsbundet (eftersom opinionsledarna endast 

har mätbar makt över sina ”följare” i en given situation). Dessutom, enligt kritikerna, gör 

tvåstegshypotesen anspråk på att kunna mäta och jämföra en mängd olika fenomen på samma 

sätt; till exempel politik och konsumtion, som sker i olika kontext men ändå kan undersökas 

utifrån tvåstegshypotesen (Weimann, 2015). Tvåstegshypotesen har även kritiserats för att 

ignorera andra kommunikationsflöden som finns; direkt mellan medierna och mottagarna, 

horisontell kommunikation mellan ledare respektive följare samt kommunikation som går i 

fler än två steg. Den som tar emot ett budskap från en opinionsledare kan mycket väl föra 

detta vidare, menar kritikerna (Weimann, 2015). Tvåstegshypotesen kritiseras också för 

bristande applicerbarhet i de fall där det inte finns information att tillgå från andra källor än 
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medierna. I de fallen är så väl allmänheten som opinionsledarna beroende av det som berättas 

i medierna, vilka direkt formar människors uppfattning genom sin rapportering (Gripsrud, 

2011). Exempelvis under Cubakrisen 1962, då det inte var känt att Cuba upprättat  

avskjutningsramper för kärnvapen förrän dåvarande presidenten John F. Kennedy framträdde 

i ett TV-sänt tal (Nationalencyklopedin, Cubakrisen, u. å.). Andra menar att människor idag 

tenderar att vara mer självständiga och ha svagare band till auktoriteter än vid tiden för 

tvåstegshypotesens upptäckt och storhetstid. Detta kan påverka deras nyhetskonsumtion och 

innebära att de hellre söker upp nyheter själva snarare än förser sig med information genom 

personer i sin närhet (Strömbäck, 2014). 

 

Att använda ytterligare ett teoretiskt perspektiv i form av Social Marketing, samt diskutera 

studiens resultat utifrån sekundär socialisation, kan ses som ett sätt att väga upp för dessa 

begränsingar hos tvåstegshypotesen och nå ett mer tillförlitligt resultat. Detta eftersom SM-

perspektivet gör det möjligt att undersöka kampanjen i sin helhet (utifrån kanalval, 

budskapsstrategier och val av målgrupp) och teorin om sekundär socialisation bidrar med 

förklaringsmodeller kring kampanjens kontext. Social Marketing och teorin om sekundär 

socialisation möjliggör på så sätt för studien att uppnå syftet (att förstå hur lärarstudenterna 

uppfattar kampanjen och ser på den i förhållande till sin framtida yrkesroll), på ett sätt som 

inte tvåstegshypotesen ensam kan göra.  

 

 Social Marketing 

Som komplement till tvåstegshypotesen kommer uppsatsen även att använda ett ”social 

marketing”-perspektiv. Social marketing (hädanefter förkortat SM) är en disciplin där 

traditionella marknadsföringsverktyg används för att påverka människors beteenden och i 

förlängningen förändra samhället till det bättre. Det handlar ofta om att få målgruppen att 

acceptera, avvisa, ändra eller överge ett visst beteende (Lee & Kotler, 2016). Social 

Marketing ger en teoretisk utgångspunkt för att diskutera val av målgrupp, kanalval och 

formulering av budskap.  
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 Målgrupp – Upstream, midstream and downstream 

Inom SM-disciplinen delas kommunikationsinsatser in i tre kategorier; upstream, midstream 

och downstream. Dessa begrepp har sitt ursprung i en metafor som ämnar förklara olika sätt 

att närma sig målgruppen och påverka beteenden (Goldberg, 1995). Metaforen liknar 

riskfyllda beteenden (som SM-kampanjen vill förändra) vid en flod. De som anammat ett 

riskfyllt beteende befinner sig enligt metaforen i en farlig situation, nämligen i strömt vatten. 

De som utformar SM-kampanjer liknas vid åskådare som står vid sidan av floden och 

betraktar individerna i floden. Åskådarna kan antingen välja att rikta sig direkt till personerna 

i vattnet och dra upp dem, eller så kan de börja vandra uppåt längs floden för att förstå varför 

de hamnade i vattnet från första början. Finns det någonting i miljön som uppmuntrar till att 

hoppa i vattnet? Hur kan det förändras? I Goldbergs metafor (1995) finns det, lite längre 

uppströms, skyltar som uppmanar till att utforska floden och personer som tonar ner riskerna 

med strömt vatten. Det finns alltså olika saker i miljön runt individerna som uppmuntrar dem 

till att anamma det riskfyllda beteendet. Om åskådarna vandrar ännu längre uppströms, finner 

de att det är mer sannolikt att vissa grupper av människor, med vissa egenskaper eller under 

vissa omständigheter, hamnar i floden. Hur kan dessa omständigheter påverkas för att 

förhindra att individer anammar det riskfyllda beteendet och ”hoppar i vattnet”? 

 

Tanken är att ju längre uppströms floden följs, desto mer flyttas fokus till det omgivande 

samhället och bort från individen. Allra längst nerströms läggs tonvikten vid individen och 

hens egenskaper – i metaforens fall förmågan eller oförmågan att simma. Någonstans i mitten 

finns de som menar att för att komma till rätta med det riskfyllda beteendet bör insatser göras 

runtomkring individen – till exempel mot familj och lärare. Allra längst uppströms finns det 

omkringliggande samhället med strukturella problem som gör att individerna ”halkar i” 

floden, till exempel arbetslöshet, rasism, ekonomisk situation eller utbildning. När en SM-

kampanj ska utformas går det alltså att välja att rikta sig direkt till individen (downstream) 

eller till personer som i sin tur kan påverka hen (midstream). Kampanjen kan också riktas 

”upstream” till institutioner som kan påverka samhället strukturellt med hjälp av policys eller 

lagar (t.ex. myndigheter). 
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När målet med en kampanj eller kommunikationsinsats är att påverka människors beteenden, 

uppstår en tendens att vända sig direkt till dem vars beteende kampanjen vill påverka,  dvs. 

downstream. Om målet är att stoppa spridningen av HIV, ligger det nära till hands att vända 

sig till individer i riskgrupper och fokusera på att få dem att skydda sig mot sexuellt 

överförbara sjukdomar. Detta har kritiserats av flera inom SM-disciplinen, som menar att det 

är mer effektivt att rikta åtminstone en del av insatserna till målgrupper som i sin tur kan 

påverka individerna, alltså midstream. I exemplet med HIV skulle en sådan åtgärd kunna vara 

att vända sig till människor inom sjukvården och se till att de uppmuntrar till HIV-testning, 

eller att vända sig till farmaceutiska företag för att göra HIV-test snabbare eller mer 

tillgängliga för individerna i riskgruppen (Lee & Kotler, 2016). 

 

Redan ett decennium innan Lee och Kotler (2016) lade fram argument för att vända sig till 

midstream- målgrupper kritiserades disciplinen för att lägga för stort fokus direkt på individen 

(Andreasen, 2006). Verksamma inom SM-fältet har visserligen under lång tid utarbetat 

verktyg för att påverka dessa målgrupper, men samhället skulle tjäna mer på att de anammade 

ett bredare perspektiv och vände sig till flera olika sorters målgrupper (Andreasen, 2006). 

 

 Kanal 

Kotler och Lee delar in kommunikationskanaler i tre olika kategorier – Mass-kanaler, 

selektiva kanaler och personliga kanaler. Dessa kategorier för med sig olika tillvägagångssätt 

(eng. approaches) som kan användas och kombineras för att passa kampanjens mål och syfte.  

Den kategori som är mest relevant för denna studie är ”personliga kanaler”. Enligt Kotler och 

Lee är de effektiva sätt att synliggöra samhälleliga normer, vilket är en del av No Hate-

kampanjens metodmaterial. 

“This approach is most warranted when some form of personal intervention and 

interaction is required in order to deliver detailed information, address barriers and 

concerns, build trust, and gain commitment. It is also an effective and efficient way to 

create social norms and make them more visible” (Kotler & Lee, 2016, s. 384). 
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Tidigare forskning inom SM-disciplinen (Othman & Oushan, 2016) gör gällande att unga 

människor i allmänhet är mer skeptiska till innehåll på sociala medier som skapats av 

marknadsförare eller företag (eng. Marketer Generated Content, MGC), än till innehåll som 

skapats av andra användare (eng. User Generated Content, UGC). Användargenererat 

innehåll på sociala medier kan ses som en form av personlig kanal eller personlig 

kommunikation, eftersom det finns möjlighet till interaktion. Othman & Oushans studie 

undersökte australienska ungdomars inställning till innehåll på sociala medier relaterat till 

alkohol. Studien visar på vilket stort inflytande personlig kommunikation och personliga 

kanaler kan ha, vilket kan användas för att diskutera denna studies resultat och dra slutsatser 

om lärarnas inflytande när de använder No Hate-kampanjens metodmaterial. 

 

Ett annat exempel på vikten av personlig kommunikation och interaktion kommer från en 

spansk studie som utvärderar en SM-kampanj som syftar till att främja hälsosamma vanor hos 

barn och ungdomar. Kampanjen, ”Som la Pera”, planerades och implementerades med hjälp 

av en fokusgrupp bestående av ungdomar i målgruppen. 

From a communicative point of view […] the design and implementation of a social 

marketing campaign must take into account sociocultural aspects of target audiences, 

such as their feelings about the problem, how they can help to change it, and the 

recognition that they want to be involved in the change. The success of this campaign 

lies in the empowerment of target audiences to design and run communications as they 

become ambassadors of the campaign because of their strong feelings of involvement 

and their attitude in favour of taking action for healthy behaviour change. – Luzano, 

Prades & Montagut (2015), s. 256. 

Luzanos, Prades och Montaguts slutsatser berör såväl målgrupp som kanalval. Centralt är idén 

om att låta målgruppen vara delaktig i hela kampanjprocessen genom att kommunicera aktivt 

med dem och ta hänsyn till deras känslor och attityder. Detta för oss till ett annat perspektiv 

inom Social marketing, nämligen sociala normer. 
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 Social Marketing och sociala normer 

Kenny och Hastings (2011) argumenterar för att använda sociala normer i planerande och 

genomförande av SM-kampanjer, och menar att detta perspektiv är användbart i såväl 

downstream- som upstream-målgrupper. Kenny och Hastings menar att olika definitioner av 

sociala normer har spelat stor roll i de sociologiska och kommunikationsvetenskapliga teorier 

som använts för att försöka förstå och påverka beteende; bland annat Banduras sociala 

inlärningsteori, Noelle-Neumanns teori om tystnadsspiralen, Meads symbolika interaktionism 

och olika teorier om socialisation. Detta styrker att sociala normer är ett relevant perspektiv 

och verktyg inom Social Marketing-disciplinen (Kenny & Hastings, 2011).  

 

Hur kan då kunskapen om sociala normer appliceras inom SM? Det grundläggande 

antagandet är inte att normerna är skadliga i sig själva, utan snarare att människor ofta 

missuppfattar normerna och tror att de ser ut på ett annat sätt än vad de i själva verket gör. En 

stor mängd forskning har visat att människor ofta överskattar hur pass ”normalt”, socialt 

accepterat eller vanligt ett visst beteende är. Studier visar till exempel att universitetsstudenter 

uppfattar det som att alkoholkonsumtionen bland andra studenter är högre än vad den faktiskt 

är, och att jämnåriga har haft fler sexuella partners i genomsnitt än vad som är fallet (Kenny 

& Hastings, 2011). Om en kampanj då exempelvis skulle syfta till att förändra alkoholvanor 

eller sexuella praktiker bland studenter är det viktigt att ha denna överskattning i åtanke, 

eftersom den skulle kunna ge upphov till en press att anamma ett visst beteende. Utmaningen 

för de som utformar kampanjen blir alltså att förstå och adressera de sociala normerna på ett 

effektivt sätt för att uppnå syftet. Eftersom No Hate-kampanjen tar upp sociala normer och 

den här studiens enkätrespondenter uppmanas att reflektera kring sin kunskap och sitt intresse 

kring normer kan detta perspektiv användas för att diskutera studiens resultat. 
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5. Metod  

En enkät har distribuerats till en del av lärarstudenterna på Högskolan för lärande och 

kommunikation vid Jönköping University. Enkätfrågorna undersöker lärarstudenternas 

inställning till de metoder som föreslås i kampanjens metodmaterial samt deras uppfattningar 

kring ämnena som kampanjen tar upp. Nedan följer en mer utförlig redogörelse för såväl 

frågeställningarnas som enkätfrågornas teoretiska koppling. Urvalet av enkätrespondenter 

förklaras och motiveras och studiens validitet diskuteras. Distributionen av enkäten förklaras 

och designen av enkätens frågor och svarsalternativ beskrivs mer utförligt. Studiens validitet 

diskuteras och därefter redogörs för analysmetoden. Metoden diskuteras kritiskt och dessutom 

görs en etisk reflektion utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer. 

 

 

 Studiens frågeställningar och deras koppling till teori 

Frågeställning 1: Vad anser lärarstudenterna om klassrumsövningarna och No Hate-

kampanjens teman? 

Frågeställning 2: Hur ser lärarstudenterna på sin egen kunskap i ämnena som kampanjen 

tar upp? 

Frågeställning 3: Vad anser lärarstudenterna om kampanjen som ett utbildningsverktyg i 

skolan? 

Empirin från enkätundersökningen kommer att diskuteras utifrån teorin om sekundär 

socialisation, tvåstegshypotesen och de social marketing-begrepp som redogörs för i kapitel 

4.2. Denna analys görs för att uppnå studiens mål och syfte; att förstå hur mottagarna 

uppfattar kampanjen och dess budskap, samt samt hur de ser på kampanjen i förhållande till 

sin framtida yrkesroll som lärare. Frågeställningarna kan besvaras direkt med hjälp av den 

insamlade empirin, men syftet uppnås bäst med hjälp av både teori och empiri. Enbart svaren 

från enkätundersökningen kan inte säga särskilt mycket om studenternas syn på sitt framtida 

inflytande, där måste även tvåstegshypotesen och begreppet opinionsledare användas, samt 

teorin om sekundär socialisation. Tankar och begrepp från Social Marketing-disciplinen kan 

också användas för att besvara frågeställningarna och förstå mottagandet av kampanjen. 

Frågeställning 1 syftar till att ta reda på mer om respondenternas allmänna uppfattning om 

kampanjens användbarhet. Svaret på frågeställningen säger också något om hur 
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respondenterna uppfattar fenomenet näthat, vilket givetvis har konsekvenser för mottagandet 

av kampanjen. Frågeställningen undersöker hur de tillfrågade lärarstudenterna ställer sig till 

näthat som fenomen – anser de att det är ett problem? Den ger också svar på huruvida de 

anser sig ha nytta av ett material som No Hate-kampanjens metodmaterial med 

klassrumsövningar. Frågeställning 2 är formulerad utifrån tvåstegshypotesen och begreppet 

opinionsledare. Utifrån detta teoretiska perspektiv är det rimligt att anta att lärarstudenternas 

intresse för ämnena kommer att påverka i vilken utsträckning, samt på vilket sätt de tar till sig 

kampanjens budskap och för det vidare till andra, till exempel sina framtida elever. Tredje 

frågeställningen kan, tillsammans med teorin om sekundär socialisation, bidra till större 

förståelse för studiens kontext. Lärarstudenternas tankar om kampanjmaterialet som verktyg i 

klassrummet kan kopplas till deras syn på sin framtida yrkesroll. Anser de att kampanjen 

utgör ett användbart verktyg så tyder det också på att de anser sig ha ett ansvar att arbeta med 

kampanjens teman i klassrummet och att de anser sig kunna ha inflytande över sina elevers 

värderingar och beteende. Svaret på tredje frågeställningen kan alltså, förutom att ge svar på 

respondenternas syn på kampanjen, även ge en inblick i hur de ser på läraryrket och skolans 

roll som institution. 

 

 Urval 

Det är värt att nämna att det finns en viss skillnad i gruppen jag undersöker och målgruppen 

för kampanjen, eftersom de tillfrågade i den här studien inte är färdigutbildade lärare. Mot 

bakgrund av tidigare forskning kring näthat blir det emellertid intressant att undersöka 

lärarstudenternas inställning till kampanjen och till näthat. Tidigare forskning gör gällande att 

det är ett problem som påverkar unga människor i stor utsträckning (se kapitel 3), så det är 

rimligt att anta att de yngre lärarstudenterna har någon form av personliga erfarenheter av 

näthat som påverkar deras inställning till kampanjmaterialet. Samtidigt använder unga internet 

och modern teknologi i större utsträckning, så studenterna kan tänkas ha en annan 

utgångspunkt än de något äldre, yrkesverksamma lärarna (Statistiska centralbyrån, 2016).  

De tillfrågade studenterna läser olika ämnen, har kommit olika långt i sina utbildningar och 

kommer att undervisa i olika delar av skolväsendet. Bland respondenterna återfinns såväl 

blivande fritidsledare som grundskole- och gymnasielärare. Av praktiska skäl lades inte så 

stor vikt vid dessa faktorer när urvalet av respondenter gjordes. Eftersom målet var att komma 

ut i klassrum och dela ut en fysisk enkät var studien beroende av god kontakt med personer 
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som undervisar på lärarprogrammet vid Jönköping University. Urvalet påverkades således av 

vilka föreläsare som kunde tänka sig att upplåta lite av sin undervisningstid till att låta 

studenterna fylla i enkäten. Tidigt i urvalsprocessen gjordes valet att inte försöka nå ut med 

enkäten till blivande förskollärare, trots att det hade kunnat ge ett större antal respondenter. 

Förskollärarstudenterna valdes bort eftersom de kommer jobba med barn som är väsentligt 

mycket yngre än No Hate-kampanjens huvudsakliga målgrupp, ungdomar i högstadiet och 

gymnasiet. 

 

 Enkät 

Enkäten är indelad i tre avsnitt. Första avsnittet behandlar respondenten och hens allmänna 

uppfattning om näthat. Det finns även frågor kring vem som bär ansvar för att förhindra det, 

vilket kan säga något om lärarstudenternas syn på sitt eget ansvar som blivande lärare. Andra 

avsnittet ger exempel på klassrumsövningar och ställer frågor kring hur användbara 

studenterna tycker att de är. Tredje och sista avsnittet är självskattningsfrågor om teman som 

kampanjen tar upp –kön och genus, etnicitet, olika sexuella läggningar, samhällets normer, 

anonymitet på nätet, lagstiftning samt var det finns hjälp att få när kränkningar på nätet 

inträffar. Dels får respondenten uppge hur mycket hen upplever sig veta om ämnena, dels får 

hen uppge hur pass intressanta hen tycker att ämnena är. Se kapitel 5.3.2 om validitet för en 

utförlig redogörelse av enkätfrågornas koppling till teori och frågeställningar. 

 

 Distribution 

Att distribuera enkäten visade sig vara en stor utmaning. Ett första försök gjordes, då med en 

digital enkät. Den genererade inte tillräckligt många svar, därför omarbetades enkäten för att 

sedan delas ut i pappersformat i samband med lärarstudenternas föreläsningar. En digital 

version av den omarbetade enkäten fanns också tillgänglig, för de studenter som önskade fylla 

i den på webben. Studien baseras endast på den andra, omarbetade versionen av enkäten.  

Inför första distributionen av enkäten kontaktades programansvarig för 

ämneslärarprogrammet. Efter att ha presenterat studiens mål och syfte och diskuterat möjliga 

tillvägagångssätt hänvisades till programmets administratör, som hjälpte till att ta fram listor 

på en klass bestående av 63 studenter som studerade termin 5. För att bättre kunna motivera 

urvalet av studenter och dra slutsatser om hur mycket empiriskt material som överhuvudtaget 
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är möjligt att samla in hade det varit önskvärt att veta hur många studenter som går på 

ämneslärarprogrammet, vilka huvudämnen de läser och hur könsfördelningen ser ut. Detta var 

emellertid inte möjligt på grund av administrationens begränsade resurser.  

Därefter var tanken att högskolans IT-service skulle hjälpa till att sprida enkäten via det 

gemensamma mejlsystemet. IT-services handläggande av ärendet drog emellertid ut så 

mycket på tiden att ett alternativt distributionssätt fick användas. En student på 

ämneslärarprogrammets tredje termin kontaktades, och hen föreslog att enkäten skulle skickas 

ut via sociala medier istället, närmare bestämt Facebook. Det visade sig att studenterna på 

tredje terminen hade kontakt med varandra genom grupper på Facebook. Enkäten 

distribuerades alltså först på Facebook, vilket kan anses något okonventionellt. På grund av 

studiens begränsade tidsram valdes denna distribueringsmetod ändå. Första versionen av 

enkäten nådde 83 personer, varav endast 31 svarade. Detta var en alltför låg svarsfrekvens och 

svaren utgjorde ett för litet empiriskt underlag. Därför planerades ett nytt tillvägagångssätt. 

Dessutom utvecklades enkätfrågorna inför andra distributionen. Eftersom det var svårt att 

sprida den digitala enkäten utformades en pappersversion. Mejlkontakt etablerades återigen 

med ansvariga för de olika lärarprogrammen på Högskolan för Lärande och Kommunikation. 

De hänvisade till ett antal föreläsare som skulle kunna vara behjälpliga, och två av dem upplät 

tid för enkäten i samband med sina föreläsningar. Totalt delades enkäten ut vid fem tillfällen, 

vilket resulterade i 119 svar. 

 

 Validitet  

Nedan följer ett resonemang kring studiens validitet, det vill säga hur giltiga studiens 

slutsatser kan sägas vara utifrån enkäten (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & 

Sverke, 2016, s. 284). Berntson et. al (2016) argumenterar för att tänka på begreppet validitet 

mer som en process än som ett antal kriterier som måste uppfyllas vid ett givet tillfälle.  

"Valideringsprocessen går ut på att samla in och utvärdera de bevis som ger stöd för att de 

slutsatser och beslut som man tar på basis av mätvärdena är korrekta, meningsfulla och 

användbara".  (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke, 2016, s. 222). 

Dessa bevis kan utgöras av olika saker. Det kan handla om frågornas innehåll, svarsprocessen, 

måttets interna struktur, relationen till andra variabler eller konsekvenserna av mätningen 

(ibid, 2016). Berntson et. al menar att inte alla dessa typer av evidens behöver resoneras kring 
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i varje enskilt fall, eftersom validiteten bestäms av helheten snarare än alla delar för sig. 

Vilken typ av bevis som undersöks beror på vilka teorier och metoder som studien använder 

(ibid). 

 

I kapitel 5.1.1. redogörs för frågeställningarnas koppling till teorin, vilket också har betydelse 

för validiteten. Av kapitel 5.1.1. framgår att frågeställningarna kan kopplas till både enkäten 

och teorin, och är beroende av båda för att nå tillförlitliga slutsatser. Följande stycke kommer 

undersöka i detalj hur enkätfrågornas innehåll kan kopplas till teori och frågeställningar; vad 

ger de svar på egentligen? 

 

De första fem frågorna handlar om respondentens utbildning, ålder och könsidentitet. De kan 

säga något om huruvida enkäten nått ut till ett representativt urval av studenter. Dessutom 

skulle de kunna ge möjlighet att säga något om eventuella samband med demografiska 

faktorer, om det verkar finnas ett mönster i hur de påverkar svaren på efterföljande frågor. De 

första frågornas relevans och validitet påverkas dock av det begränsade antalet respondenter, 

eftersom det inte finns tillräckligt med empiriskt material för att säkert se sådana statistiska 

samband.  

 

Fråga 6 till och med fråga 10, där respondenten får uppge i vilken utsträckning hen anser att 

olika aktörer har ansvar för att förhindra näthat kan kopplas till tredje frågeställningen om hur 

de ser på kampanjen i förhållande till sitt framtida yrke, eftersom ”skolan” är en av aktörerna 

som tas upp. Frågorna kan tydligt kopplas till teorin om sekundär socialisation, eftersom flera 

av de aktörer som teorin definerar som socialiserande finns med (föräldrar och skolan). Här 

finns även en koppling till SM-disciplinens kategorisering av målgrupper. Såväl downstream-, 

midstream- och upstream-grupper berörs (barn och ungdomar själva, föräldrar och skola samt 

politiker som stiftar lagar). Fråga 11 kan kopplas till samtliga tre frågeställningar. Detta 

eftersom den handlar om huruvida respondenten anser att näthat är ett problem, och i så fall i 

vilken utsträckning. Det är rimligt att anta att denna grundinställning påverkar hur hen ställer 

sig till metodmaterialet och klassrumsövningarna, samt hur hen ser på sin egen kunskap och 

sitt framtida inflytande. Om en lärarstudent exempelvis inte anser att näthat är ett problem så 
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tycker hen antagligen inte heller att klassrumsövningarna är användbara, eftersom syftet 

utefter vilket de utformades inte anses vara viktigt. 

 

Fråga 12 och 13 handlar hur respondenterna uppfattar sannolikheten att de skulle ta upp 

ämnet näthat med sina framtida elever, och hur de i så fall skulle vilja göra det. Fråga 13 

ämnar undersöka om de skulle vilja utgå från sin egen kunskap och erfarenhet, elevernas 

kunskaper och erfarenheter eller en kombination av båda. Detta val kan säga något om SM-

ramverkets teorier om personliga kanaler. Sannolikheten att de tar upp frågan med sina 

framtida elever är direkt kopplad till teorin om tvåstegshypotesen och opinionsledare. Vad 

frågan egentligen undersöker är huruvida de själva bedömer sannolikheten att de skulle kunna 

agera som socialiserande opinionsledare i framtiden. 

 

 Även fråga 14 om huruvida de svarande hört talas om kampanjen tidigare kan kopplas till 

studiens validitet. Om de inte är bekanta med den sedan tidigare så spelar fråge- och 

svarsformuleringarna ännu större roll eftersom det är lärarstudenternas enda ”kontakt” med 

det som studien vill undersöka. Detta blir särskilt tydligt i frågorna om klassrumsövningarnas 

användbarhet (fråga 15-17), som är direkt kopplade till frågeställning 1. Eftersom de olika 

övningarna använder sig av olika sorters kanaler (opersonlig envägskommunikation genom 

podcast och personlig/interaktiv kommunikation i diskussionsfrågor och värderingsövningar) 

kan SM-ramverkets teorier om kanaler kopplas till frågorna om övningarnas användbarhet. 

Självskattningsfrågorna om de svarandes kunskap respektive intresse kring de ämnen som 

kampanjen tar upp har sin teoretiska utgångspunkt i tvåstegshypotesen och teorin om 

opinionsledare. Teoribildning och tidigare forskning visar att opinionsledare är intresserade 

och välinformerade i större utsträckning än andra (se kapitel 4.1.1.) och därför blir svaren 

intressanta. Svaren på dessa frågor ger direkt svar på frågeställning 2 om hur lärarstudenterna 

ser på sin kunskap, men kan utifrån teorin om opinionsledare och sekundär socialisation även 

ge svar på frågeställning 3 om deras syn på sin framtida roll. De avslutande frågorna, som 

undersöker om respondenterna brukar prata om kampanjens olika teman och i så fall med 

vilka, kan även de förstås med hjälp av teorin om opinionsledare. Sammanfattningsvis kan 

sägas att enkätfrågorna är utformade utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och att 

frågornas innehåll är relevant för att besvara studiens frågeställningar och uppnå dess syfte. 

Frågornas innehåll bidrar på så sätt till studiens validitet. 
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Följande stycke kommer att resonera kring konsekvenserna av mätningen. Tredje 

frågeställningen om respondenternas uppfattning av kampanjen som verktyg i skolan, och 

lärarstudenternas framtida socialiserande roll i sina elevers liv, gör det särskilt intressant att 

undersöka eventuella konsekvenser av enkätundersökningen. Det skulle kunna vara så att 

vissa respondenter börjar reflektera kring sin framtida roll som lärare först efter att enkäten är 

gjord, vilket skulle kunna påverka tillförlitligheten i studiens svar på frågeställningarna. 

Kanske har lärarstudenten aldrig tidigare funderat över vad hen tror sig kunna (eller inte 

kunna) påverka gällande nätmobbning och näthat. I sådana fall skulle en tankeprocess kunna 

sättas igång först efter att de tagit del av enkäten och svarat på frågorna, och då speglar inte 

empirin den verklighet som studien vill uttala sig om. Det är emellertid rimligt att anta att de 

svarande har haft tankar kring ämnet tidigare, eftersom i stort sett samtliga uppgav att näthat 

och nätmobbning var ett stort eller mycket stort problem i början av enkäten. Respondenterna 

kan mycket väl tänka oftare på näthat efter att enkäten är ifylld, men eftersom de uttryckt att 

de redan har åsikter i frågan är det inte särskilt troligt att de helt kommer att ändra uppfattning 

efter enkäten. Konsekvenserna av mätningen är därför inte så allvarliga att de påverkar 

svarens validitet i någon större utsträckning. 

 

 Svarsformulering och skalnivåer  

Många av frågorna i enkäten har svarsalternativ på ordinalskaleivå. De går alltså att 

rangordna, till exempel från ”inte användbart” till ”mycket användbart” eller ”jag vet nästan 

ingenting om det här ämnet” till ”jag vet väldigt mycket om det här ämnet”. Skalan är 

emellertid inte ekvidistant, då det är svårt att sätta numeriska värden på skillnaden i kunskap 

och intresse. Frågorna kan till exempel visa att respondenten upplever sig veta mer, men inte 

exakt hur mycket mer. Svarsalternativen är formulerade med hjälp av en skala från 1 till 7. 

Från början fanns en tanke om att använda en skala från 1 till 4 för att undvika en tydlig 

mittpunkt och på så sätt ”tvinga” respondenten att ta ställning till de olika 

frågorna/påståendena. Det är möjligt att ett sådant upplägg skulle ge upphov till viss irritation 

hos de respondenter som tycker sig sakna åsikt i frågan därför upplever att deras åsikt inte kan 

fångas upp korrekt. Även om frågor utan ”vet ej”-svarsalternativ eller mitten-alternativ är 

enklare att analysera (Hagevi & Viscovi, 2016), så bedömdes det vara värt att ha ett mitt-

alternativ eftersom vissa av självskattningsfrågorna kan uppfattas som känsliga. Vissa av 
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frågorna befinner sig på nominalskalenivå och ger möjlighet för respondenten att själva lägga 

till svarsalternativ om inget av de redan formulerade stämmer överens med hens uppfattning. 

Detta kan kan komma att kräva en djupare analys, men å andra sidan öppnar det upp för en 

mer rättvisande bild av lärarstudenternas verklighet (t.ex. fråga 33, där ett antal respondenter, 

oberoende av varandra, uppgav ”kollegor”, ett alternativ som inte fanns med från början). Det 

finns också möjlighet för respondenten att fritt och självständigt formulera sina tankar i slutet 

av enkäten (se kapitel 5.5, metodkritik). 

 

 Analysmetod 

Studien har haft en kvantitativ ansats och en envariabelanalys har utförts. Data från de 119 

respondenterna har samlats in och sammanställts. Därefter har måtten för frekvens tagits fram 

för samtliga frågor, sedan har olika tillvägagångssätt använts beroende på vad enkätfrågorna 

ämnar ta reda på. Frågorna på nominalskalenivå har, efter frekvens- och procentberäkningar, 

ställts upp i diagram för överskådlighet. De ovan nämnda självskattningsfrågorna på 

ordinalskalenivå har istället presenterats i tabeller, där både frekvens, medelvärde och 

typvärde finns med. Detta för att kunna jämföra förekomsten av de olika variablerna. Även 

frågorna om klassrumsövningarnas användbarhet har ställts upp i ett gemensamt diagram, där 

medelvärde och typvärde presenteras.  

 

 Metodkritik  

De statistiska verktyg som är till hjälp för att besvara studiens frågeställningar har valts ut och 

använts på den insamlade datan. 119 respondenter är i nederkant för en kvantitativ studie, och 

därför kan endast de mycket framträdande resultaten presenteras och diskuteras. För 

exempelvis fråga 15 till 17, om de olika övningarnas användbarhet, blir de statistiska 

skillnaderna inte speciellt stora och det finns därför inga stora slutsatser att dra kring 

övningarnas kvalitet eller användbarhet. Däremot möjliggör det framtagna medelvärdet och 

typvärdet att de skillnader som studiens data pekar på åskådliggörs, vilket kan vara intressant 

eftersom syftet med frågorna är jämförande. Ett större antal respondenter hade kunnat ge en 

mer nyanserad bild av mottagandet av kampanjen. Möjligheten att uppnå det har dock 

påverkats av begränsade resurser, främst i form av tid.  
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Enkätmetoden och dess begränsningar har till viss del redan diskuterats i kapitel 5.3.2 om 

validitet. Studiens valda metod begränsas av den tid och de resurser som finns till förfogande. 

Den ursprungliga tanken var att en webb-baserad enkät skulle kunna nå ut till många 

studenter på ett smidigt och effektivt sätt genom att använda sig av en redan upprättad 

kommunikationskanal, det vill säga mejl-kontakt genom Jönköping Universitys system. Det 

var delvis denna möjlighet som banade väg för att designa en studie med kvantitativ ansats 

och metod. Den ursprungliga planen blev emellertid inte verklighet av de praktiska skäl som 

förklarats i kapitel 5.3.1 Med mer tid hade studien också kunnat kompletteras med kvalitativa 

intervjuer eller fokusgrupper, för att uppnå en djupare förståelse för tankarna bakom 

respondenternas svar.  

 

Enkäter som metod kan upplevas som något ”deterministiska” på grund av sin utformning. 

Detta är till viss del sant, då både frågor och svarsalternativ är fördefinierade (utifrån det 

teoretiska ramverket och det som studien ämnar undersöka) och det därför inte finns 

obegränsat med utrymme för respondenterna att helt fritt uttrycka sig. Detta ligger i 

enkätmetodens natur och är svårt att helt frigöra sig från. Denna studies undersökning har 

emellertid försökt att hålla svaren så öppna som det går genom att, där det är möjligt, erbjuda 

respondenten att välja flera svarsalternativ och/eller formulera egna. Dessutom gavs alla 

respondenter möjlighet att fritt uttrycka sig i slutet av enkäten. Meningen ”Om du har fler 

tankar kring något som enkäten tagit upp så kan du dela med dig av dem här” följdes av en 

textruta med obegränsat utrymme för respondenten att fylla i. 
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 Etisk reflektion 

Nedan följer en reflektion kring hur studien förhåller sig till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. De består huvudsakligen av fyra krav som forskningen ålägger sig 

att följa; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebär att forskare inför en undersökning ska informera deltagarna (i det 

här fallet studiens enkätrespondenter) om deras uppgift i studien och villkoren för deras 

deltagande. De ska informeras om att det är frivilligt att vara med och fritt att avbryta 

medverkan i undersökningen utan några repressalier. Vetenskapsrådet rekommenderar även 

att namn och instutition på den som är ansvarig för studien anges i förhand, och att motivera 

de medverkande till att delta genom att betona vinsterna för forskningen som de bidrar till. 

Undersökningens syfte och upplägg ska förklaras och om det finns några risker med 

deltagandet ska detta också framgå (Vetenskapsrådet, 2002). I början av enkäten framgick att 

svaren skulle komma att användas till en C-uppsats, att det bara tar några minuter att svara på 

enkäten och att deltagandet var helt anonymt. Namn på ansvarig för studien fanns också med, 

så väl som information om att C-uppsatsen är en del dennes utbildning vid medie- och 

kommunikationsvetenskapliga programmet vid Jönköping University. Informationskravet kan 

således anses vara uppnått. Möjligen kunde e-post-adressen till ansvarige funnits med även i 

början av enkäten, och inte endast i slutet. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över sin medverkan i 

undersökningen, och lämna samtycke till att delta. Beroende på hur undersökningen ser ut så 

kan detta samtycke ha olika karaktär. I enkätstudier där tillräckligt med information getts 

innan respondenten svarar så kan samtycke anses vara lämnat när enkäten är ifylld och 

inskickad (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom informationskravet uppfylldes och det inte 

förekom något tvång att fylla i enkäten går det att utgå från att de som fyllt i och lämnat in 

enkäten givit sitt samtycke. Vetenskapsrådet styrker att de som avbryter sin medverkan inte 

får utsättas för ”otillbörlig påtryckning eller påverkan”. Några sådana påtryckningar har 

naturligtvis inte förekommit. Ett litet antal studenter avböjde att börja fylla i enkäten, eller 
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bestämde sig för att inte fylla i hela. De behövde inte svara på några följdfrågor och pressades 

inte till att återuppta sin medverkan i undersökningen. 

 

Konfidentialitetskravet berör hantering av personuppgifter och innebär att det inte ska vara 

möjligt för utomstående att ta del av information om de som deltar i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Enkäten har, förutom frågorna om ålder, studieinriktning och kön, 

inga frågor som kan knytas till enskilda personer – med undantag för mejladress som 

respondenterna kunde lämna frivilligt om de önskade en symbolisk kompensation för sin 

medverkan. Dessa mejladresser användes inte i något annat syfte, och raderades så fort de inte 

längre var relevanta. Den information om enskilda personer som samlats in med hjälp av 

enkäten har inte spridits vidare på något sätt, och endast ansvarig för studien har haft tillgång 

till enkätsvaren. Nyttjandekravet handlar om just detta, det innebär att information om 

enskilda individer som samlats in genom undersökningen inte får användas till något annat än 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifterna får inte säljas eller spridas vidare i andra 

syften. De uppgifter som inkommit i denna studies enkätundersökning kommer endast att 

användas i det syfte som uttryckts till respondenterna – nämligen som empiriskt material i 

denna C-uppsats. 
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6. Resultat 

Nedan redovisas de svar från enkäten som är relevanta för att uppnå studiens syfte och 

besvara dess frågeställningar. För enkätresultatet i sin helhet hänvisas till bilaga 2. Resultaten 

presenteras på olika sätt, eftersom de olika frågorna har olika syften och skalnivåer. 

Självskattningsfrågorna är till exempel som mest användbara om de jämförs med varandra, 

därför betonas typvärde, frekvens och till viss del medelvärde.  

 

 

Bild 1. Fråga 11 – Vad anser du om nätmobbning och näthat? 

Diagrammet visar att 95% av respondenterna anser att nätmobbning och näthat är ett stort 

eller mycket stort problem. Inga lärarstudenter uppgav att de inte tyckte det var ett problem, 

medan 5% tyckte att det var ett litet problem. 

6 st;
5%

58 st;
49%

55 st;
46%

11. Vad anser du om nätmobbning och näthat?

Det är inte ett problem
Det är ett litet problem
Det är ett stort problem
Det är ett mycket 
stort problem
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Bild 2. Fråga 12 – Hur troligt är det att du skulle ta upp ämnet näthat med dina framtida 

elever? 

Diagrammet visar att nästan alla respondenterna placerade sannolikheten på den övre delen av 

skalan, och över hälften (58%) placerade den på högsta värdet, 7. 

 

Bild 3, fråga 13. 

Svaren på fråga 13 visar att en klar majoritet, 83%, helst skulle utgå från både sina egna och 

elevernas kunskaper och erfarenheter när de pratar om nätmobbning och näthat. De allra flesta 

verkar alltså vilja uppnå en form av interaktivitet och dialog i samtalet. 
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12. Hur troligt är det att du skulle ta upp 
ämnet näthat med dina framtida elever?

1 = inte alls troligt, 7 = mycket troligt

8%

9%

83%

13. "Om du skulle prata med dina elever 
om näthat, skulle du då helst…"

Utgå från din egen 
kunskap och dina 
egna erfarenheter

Utgå från elevernas 
kunskap och erfarenheter

Utgå från både dina egna
och elevernas kunskaper och erfarenheter
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Bild 4, fråga 14. ”Hade du hört talas om No Hate-kampanjen innan denna enkät?” 

Svaren på fråga 14 visar att mycket få av de tillfrågade lärarstudenterna kände till kampanjen 

innan de exponerades för den genom undersökningens enkät. 

 

Bild 6, stapeldiagram som visar frekvens för svarsalternativen vid fråga 15, 16 och 17. 

 Det som möjligen kan utläsas av detta är att värderingsövningar verkar vara det mest 

användbara enligt lärarstudenterna, eftersom frågorna lyder ”hur användbart anser du det är 

att använda (…) i klassrummet?”. 

 

Nej
99 st; 83%

Ja
20 st; 17%

14. "Hade du hört talas om No Hate-
kampanjen innan denna enkät?"
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FRÅGA 15-17

1  =  I N T E  A N V Ä N D B A R ,  7  =  M Y C K E T  A N V Ä N D B A R .  
S T A P L A R N A  V I S A R  D E  O L I K A  S V A R S A L T E R N A T I V E N S  

F R E K V E N S

Podcast Diskussionsövningar Värderingsövningar
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De mest framträdande svaren från enkätens avslutande självskattningsdel presenteras nedan. 

Även här fanns svarsalternativen på en sjugradig skala där 1 stod för ”jag vet nästan 

ingenting” eller ”inte alls intressant” och 7 stod för ”jag vet väldigt mycket” eller ”mycket 

intressant”. Respondenterna uppgav att de var både intresserade av, och visste mycket om 

frågor som rör kön och genus, etnicitet, olika sexuella läggningar, samt samhällets normer och 

anonymitet på nätet. Mot bakgrund av tvåstegshypotesen och teorin om opinionsledare var det 

väntat att stort upplevt intresse skulle innebära högt upplevd kunskap. Resultatet av 

enkätundersökningen visar att respondenterna uppger sig vara kunniga i samma  ämnen som 

de är intresserade av, med undantag från frågorna om lagstiftning kring kränkningar på nätet 

och var det finns hjälp att få. Här uppgav studenterna en lägre kunskapsgrad än i de andra 

frågorna (typvärde 3), men intresset var fortfarande högt. Det vanligaste var att placera 

intresset på värde 5 i dessa frågor, medan de övriga frågorna hade typvärdet 6. 
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Nej
21 st; 18%

Ja
98 st; 82%

32. "Brukar du prata om frågor som rör kön/genus, 
etnicitet, olika sexuella läggningar eller samhällets 

normer med människor i din omgivning? ... "

Familj 
60 st; 28%

Vänner
86 st; 40%

Klasskamrater
49 st; 23%

Lärare/Föreläsare
14 st; 6%

Kollegor
6 st; 3%

33. "Om ja, vilka pratar du oftast med om dessa frågor?"
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Resultat av de avslutande frågorna, 32 till 35, visar att studenterna pratar oftare med personer 

i sin omgivning om vissa av kampanjens teman, närmare bestämt de som rör samhälle och 

normer. 82% uppger att de brukar prata om dessa saker. De ämnen som handlar om näthat och 

villkoren på nätet pratar de inte om i lika stor utsträckning, endast 30% svarar ja på denna 

fråga. 

  

Ja
36 st; 30%

Nej
83 st; 70%

34. "Brukar du prata om anonymitet på nätet, lagstiftning 
kring kränkningar på nätet eller var det finns hjälp att få när 

en utsätts för näthat med människor i din omgivning? ..."

Familj
21 st; 30%

Vänner
27 st; 39%

Klasskamrater
14 st; 20%

Lärare/Föreläsare
8 st; 11%

35. "Om ja, vilka pratar du oftast med om dessa frågor?"
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7. Analys 

Nedan följer en analys av resultaten. Empirin sätts i förhållande till studiens teoretiska 

utgångspunkter och tolkas utifrån dem. Därefter sammanställs studiens slutsatser och 

frågeställningarna besvaras.  

 

Resultatet av undersökningen visar att en stor majoritet av lärarstudenterna upplever näthat 

och nätmobbning som ett stort problem, och att de flesta anser det mycket sannolikt att de 

själva kommer att prata om frågan i sitt framtida yrkesliv. De verkar vilja göra detta i en 

dialog med eleverna, eftersom 83% uppger att de vill att samtalet ska utgå från både de själva 

och eleverna. Om kampanjmaterialet använts så som det är tänkt så uppstår en personlig 

kommunikation mellan läraren och dennes elever, där frågor, diskussion och utbyte av tankar 

uppmuntras. Personlig kommunikation och personliga kanaler anses inom Social Marketing 

vara ett effektivt sätt att påverka normer, attityder och värderingar (Kotler & Lee, 2016). Att 

använda lärare i klassrummet kan alltså anses vara ett effektivt kanalval utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter. Utifrån tidigare forskning inom Social Marketing (Othman & 

Oushan, 2016) kan detta antas vara till fördel för mottagandet av No Hate-kampanjen, 

eftersom unga människor generellt är mer skeptiska till innehåll som skapats av 

marknadsförare. Personlig kommunikation används alltså för att uppnå syftet med övningarna 

och sätta dem i kontext. Att de tillfrågade uppskattar personlig kommunikation i klassrummet 

framgår tydligt. 

 

Empirin visar att de flesta tillfrågade inte kände till No Hate-kampanjen innan enkäten. Denna 

låga grad av medvetenhet kan ses på flera sätt. Det skulle kunna tolkas som att kampanjen har 

haft ett dåligt genomslag och inte nått ut i någon större utsträckning. Å andra sidan utgör 

lärarstudenternerna inte någon av kampanjens egentliga målgrupper, eftersom den riktar sig 

till barn och ungdomar på högstadiet och gymnasiet, deras föräldrar och lärare. Därför bör 

inte denna studies resultat användas för att diskutera kampanjens räckvidd. Det tyder 

emellertid på att No Hate-kampanjen inte är allmänt känd i Sverige, och det skulle gå att 

argumentera för att medvetenhetsgraden kring kampanjen är låg i förhållande till näthatets 

utbredning i samhället. 



42 

 

 

Svaren i enkätundersökningen visar att lärarstudenterna har en medvetenhet om och ett 

intresse för sociala normer. Som redogörs för i kapitel 4.2.3 är det viktigt att ha kunskap i hur 

normerna ser ut och påverkar beteende, för att kunna addressera dem på rätt sätt. Centralt är 

tanken om att normerna ofta missuppfattas och att individer tror att verkligheten och vad som 

anses vara ”normalt” ser ut på ett annat sätt än vad det i själva verket gör. Vad innebär detta 

för No Hate-kampanjen? Med Social Marketing och sociala normer som utgångspunkt är det 

rimligt att anta att eleverna som får ta del av kampanjens metodmaterial i klassrummet, redan 

har en uppfattning om vad som är socialt accepterat beteende på nätet. Kanske ser de inte det 

problematiska i att skriva nedsättande kommentarer om någon, för att de tror att det är något 

som de flesta gör. Kanske ser de näthat som något som de oundvikligen kommer stöta på när 

de vistas online, som något som ”hör till”. Då skulle lärare, med hjälp av No hate-kampanjens 

klassrumsövningar, kunna vara med och påverka denna uppfattning och bryta normaliseringen 

av näthat. Detta kan exempelvis ske genom att betona dess skadliga konsekvenser och 

informera om hur verkligheten förhåller sig till de normativa uppfattningarna genom att till 

exempel, som kampanjen föreslår, diskutera vad som är olagligt att göra på nätet.  

 

Empirin visar att högt upplevd kunskap om ett ämne också oftast innebar högt upplevt 

intresse om det, detta samband stämmer väl överens med teorin om tvåstegshypotesen och 

begreppet opinionsledare, eftersom opinionsledare som sprider information till andra är både 

pålästa och intresserade av det de informerar andra om. Detta speglas i fråga 32 till 35, som 

visar att studenterna oftare pratar med sin omgivning om de ämnen som de uppger intresse 

för. När det gällde ämnena anonymitet och lagstiftning på nätet uppvisade studenterna 

emellertid låg upplevd kunskapsnivå men högt intresse. Detta ”glapp” mellan intresse och 

kunskap kan förklaras med hjälp av studenternas syn på sin framtida yrkesroll som lärare. De 

skulle kunna vara intresserade eftersom de bedömer att ämnena är relevanta för deras framtida 

yrkesliv. Denna analys tyder på att intresset och kunskapen kommer närma sig varandra efter 

hand som studenterna blir yrkesverksamma och har elever att sprida kunskapen till. 

 

Slutligen återkopplas till målgrupp och målgruppsanpassning, vilket är centralt inom Social 

Marketing. Studiens enkätundersökning visar att intresset kring kampanjens teman i allmänhet 

är stort och de tillfrågade studenterna anser generellt att klassrumsövningarna är användbara. 
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Mot bakgrund av detta och det faktum att närmare hälften av yrkesverksamma lärare känner 

ett behov av att lära sig mer om hur de ska förebygga näthat (Skolverket, 2016) så är det väl 

motiverat för No Hate-kampanjen att ha lärare som en av målgrupperna. Denna uppfattning 

styrks av den stora andel respondenter som anser det mycket troligt att de kommer ta upp 

ämnet med sina framtida elever. 

 

 Slutsatser 

Nedan följer en presentation av studiens slutsatser i form av en uppställning av svaren på 

studiens frågeställningar. Sammanfattningsvis kan sägas att respondenterna anser att No Hate-

kampanjen berör ett viktigt fenomen. De anser sig generellt vara kunniga om och intresserade 

av ämnena som kampanjen tar upp. Analysen av resultatet pekar också på att de har en 

medvetenhet kring sin framtida yrkesroll och anser att de har ett ansvar att i framtiden arbeta 

med de frågor som kampanjen berör. Det verkar också som att de anser att kampanjens 

metodmaterial skulle utgöra ett användbart verktyg som kan hjälpa dem att ta sig an den 

uppgiften. 

 

 Frågeställning 1 

De tillfrågade studenterna anser att näthat och nätmobbning är ett stort problem. Det finns 

inga betydande skillnader i hur användbara lärarstudenterna bedömer att de olika 

klassrumsövningarna är. Färdiga diskussionsfrågor var den metod som flest ansåg vara 

mycket användbar, vilket tyder på att lärarstudenterna gärna vill använda sig av personlig 

kommunikation och dialog i klassrummet. Detta var, utifrån Social Marketing-disciplinens 

teorier kring kanalval, inte förvånande. Kampanjens teman ansågs vara ungefär lika 

instressanta, med undantag för anonymitet på nätet och lagstiftning som genererade mindre 

intresse än kampanjens andra teman.  
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 Frågeställning 2 

Lärarstudenterna anser sig vara kunniga i de flesta ämnena som No hate-kampanjen berör, 

med undantag för anonymitet på nätet och lagstiftning kring kränkningar online. De anser sig 

inte heller veta så mycket om var det finns hjälp att få när kränkningar på nätet inträffar, men 

uppvisar ändå ett intresse för ämnet. 

 

 Frågeställning 3 

 

De flesta uppger att de tycker att näthat och nätmobbning är ett stort eller mycket stort 

problem (95%). Detta, i kombination med deras högt upplevda intresse för kampanjens ämnen 

tyder, enligt tvåstegshypotesen och teorin om opinionsledare, på att de sannolikt kommer att 

vilja sprida vidare sin kunskap och sitt intresse till sina elever. De visar, trots att de inte är 

färdigutbildade, att de känner ett ansvar gentemot sina framtida elever och vill hjälpa dem i 

den mån de kan. Gällande No Hate-kampanjens metodmaterial verkar de anse att övningarna 

är användbara. Metoderna (diskussionsfrågor, podcasts och värderingsövningar) tillskrivs 

typvärden på 4, 6 och 6, vilket är i mitten eller övre delen av skalan. Sammanfattningsvis 

verkar lärarstudenterna anse att kampanjen är ett användbart verktyg i klassrummet som de 

gärna skulle använda som hjälpmedel för att ta det ansvar som de anser att de i sitt yrke bör ta. 

8. Diskussion 

Nedan följer en vidare diskussion kring studiens resultat. De tillfrågade lärarstudenternas 

mottagande av No Hate-kampanjen kan få betydelse för såväl kommunikatörer som utformar 

kampanjer som för skolväsendet och institutioner som utbildar lärare och annan personal i 

skolan. Eventuella konsekvenser för samhället i stort diskuteras också. 

 

Medier är idag en oundviklig del av i stort sätt alla unga människors liv, inte minst i form av 

sociala medier och andra plattformar på internet. Medie- och kommunikationsvetenskapen bör 

således även i fortsättningen intressera sig för och använda sig av socialpsykologiska teorier 

om socialisation. Medier kan uppenbarligen spela en viktig roll vad gäller att förmedla och 

förändra sociala normer och värderingar. Det är därför viktigt för verksamma inom fältet att 
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känna till hur dessa processer fungerar och hur medier kan påverka människors uppfattningar, 

särskilt med tanke på att forskning pekar på att normer ofta missuppfattas samtidigt som de 

tillskrivs stor betydelse. Ett sätt att öka kunskapen på detta område är att fortsätta göra 

utvärderingar och receptionsstudier av kampanjer, och ta hänsyn till forskning inom andra fält 

som berör normer och sociala processer. Redan idag finns kopplingar mellan medie- och 

kommunikationsvetenskapen och socialpsykologin, dessa bör fortsätta att användas och 

utvecklas även i framtiden. 

 

Det verkar vara önskvärt att fortsätta använda dialog, diskussion och andra former av 

personliga kanaler för att kommunicera budskap. Tidigare forskning stöder även 

involverandet av ungdomar vid planering och implementering av kampanjer som riktar sig till 

dem (Lozano, Prades & Montagut, 2015). Det krävs alltså att kommunikatörer och andra som 

vill använda medier för att få ut sina budskap har god kännedom om sin målgrupp, detta för 

att kunna kommunicera med dem på ett naturligt sätt. Förutom att sträva efter en ”naturlig” 

dialog och interaktivitet är det även viktigt att hitta intressanta sätt att kommunicera kring 

teman där kunskapen är låg, delvis med tanke på att studiens resultat visar att kunskap och 

intresse ofta, men inte alltid, är sammankopplat. Därför krävs det omfattande arbete för 

kommunikatörer – de bör sträva efter att kartlägga målgruppens kunskapsnivå kring ämnet 

kampanjen berör och låta det vara till hjälp när budskapen utformas. Kanske måste mer 

iögonfallande och intresseväckande sätt att kommunicera väljas i de fall där kunskapen är låg. 

Det verkar som att de informativa delarna av ett budskap bör kombineras med någon form av 

interaktivitet och personlig kommunikation för att en kampanj ska tas väl emot. Möjligen 

skulle det vara till hjälp att, likt exemplen som finns i uppsatsens inledning, ta hjälp av 

offentliga personer och andra individer och ta vara på deras engagemang och/eller intresse i 

det ämne som kampanjen berör. För att använda No Hate-kampanjen som exempel, så hade 

kanske den låga kännedomen kring kampanjen som studiens resultat tyder på, kunnat höjas 

med hjälp av att använda en eller flera offentliga personer för att belysa frågan. Det är inte 

nödvändigt just för att nå No Hate-kampanjens syfte eftersom den inte riktar sig till 

allmänheten, men om en kampanj har som mål att höja den allmänna kunskapsnivån eller 

medvetenheten kring något ämne så bör detta tillvägagångssätt övervägas. 
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För att lärarna i framtiden ska kunna socialisera sina elever in i samhället är det är viktigt att 

lärarutbildningarna tar vara på det ansvar som lärarstudenterna känner gentemot sina framtida 

elever. Det är viktigt att lärarna får kunskap kring sina elevers livsvillkor och hur de kan vara 

behjälpliga när problem, som exempelvis mobbning, uppstår. Vi ser att gränserna mellan livet 

på nätet och det fysiska livet suddas ut; elevernas verklighet online följer med till andra delar 

av deras liv, så även till skolan. Även lärarna kommer i framtiden att påverka och påverkas av 

det digitala i större utsträckning. Dessa förändrade livsvillkor måste tas hänsyn till i 

framtiden. Kommunikatörer bör framförallt noga utvärdera vad som är värt att informera om 

och vilka budskap som ska betonas i de fall då de riktar insatser mot lärare. Efterhand som 

dagens ”teknik-kompetenta” generation lärarstudenter börjar arbeta i skolan kommer det inte 

vara av största vikt att kommunicera rent teknisk information, som vad sociala medier är eller 

hur teknik och medier fungerar. Det blir istället allt viktigare att kommunicera kunskap om så 

kallade ”mjuka värden” som värderingar, normer och ett källkritiskt förhållningssätt till det 

som finns på nätet. Å andra sidan är det också mycket möjligt att behovet av att utbilda vuxna 

om ungas kommer att kvarstå även i framtiden, med tanke på den snabba takt som livet på 

nätet förändras i. Nästa generation lärare må vara uppvuxna med teknik och sociala medier, 

men de använder den på ett annat sätt än till exempel barn gör idag. Dessa skillnader kommer 

rimligtvis att ha ökat när det är dags för dagens lärarstudenter att börja undervisa. Detta visar 

på vikten av att hålla sig uppdaterad om de snabba förändringar som sker i medielandskapet. 

Det gäller för lärare och föräldrar med socialiserande roll, såväl som forskare inom medie- 

och kommunikationsvetenskapen och yrkesverksamma i branschen. 

 

Sociala normer och hur de samverkar är något som No Hate-kampanjen betonar och ämnar 

sprida kunskap om. Om mottagandet av kampanjen är lyckat och lärare, föräldrar och 

ungdomar tar emot den så som det är tänkt, kommer kampanjen att höja kunskapsnivån om 

samhällets normer. Detta skulle i sin tur kunna leda till ett mer öppet och tillåtande 

samhällsklimat där fler individer kan leva och förverkliga sig själva utan att behöva rätta sig 

till snäva normativa uppfattningar. Normer förstärks och sprids givetvis inte bara över nätet, 

utan också på andra platser och genom andra kanaler i samhället. Mot bakgrund av den stora 

internetanvändningen och närvaron på sociala medier, både globalt och i Sverige, är det 

emellertid rimligt att anta att en förändring online kan göra stor skillnad eftersom den når 

väldigt många människor och också kan få konsekvenser för deras liv även utanför nätet. 
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 Förslag till vidare forskning 

 

Det vore intressant att göra en liknande receptionsstudie som den här, fast med ett större antal 

respondenter. Då skulle statistiska samband kunna ge en djupare förståelse för det växande 

problemet och allt vanligare fenomenet näthat och nätmobbning. Framtida forskning skulle 

även kunna använda kvalitativa metoder, som exempelvis intervjuer eller fokusgrupper, för att 

skapa ännu djupare förståelse kring mottagandet av kampanjer. Eftersom värderingar och 

normer kan tänkas bli allt viktigare för kommunikationsvetenskapen att undersöka och arbeta 

med (efterhand som människor blir mer teknik-kunniga), så vore det till gagn att samla den 

kunskap som finns inom flera discipliner – enbart denna uppsats har exempelvis berört Social 

Marketing, PR, psykologi och sociologi. Detta visar på komplexiteten och bredden hos många 

av de fenomen som medie- och kommunikationsvetenskapen kan undersöka. Med hjälp av 

kreativa och väldesignade studier skulle ännu tydligare ramverk för kommunikationsinsatser i 

allmänhet och kampanjer i synnerhet kunna sättas upp. Dessa ramverk skulle sedan kunna 

användas i medie- och kommunikationsvetenskapsutbildningar, och ge nästa generation 

kommunikatörer och medievetare bättre förutsättningar att utforma effektiva kampanjer. 

 

En mer omfattande studie skulle, med hjälp av en kombination av kvantitativa och kvalitativa 

metoder, kunna undersöka djupare om och hur lärare agerar som sändare av budskap som de 

själva tagit emot. Resultat från denna studie tyder på att de vill hjälpa sina elever och kommer 

att föra vidare information och budskap som de upplever som användbara och viktiga för 

eleverna att känna till. Denna studie kan emellertid inte ge svar på i vilken utsträckning eller 

exakt på vilket sätt detta skulle kunna ske. Den kunskapen skulle kunna användas för att 

planera framtida kampanjer riktade mot skolan på ett än mer effektivt sätt än idag. 

 

Eftersom tekniklandskapet och människors medievanor ständigt förändras och utvecklas är 

det viktigt att fortsätta kartlägga detta, exempelvis så som Statens medieråd gjort med ”ungar 

och medier”-publikationerna, och Internetstiftelsen i Sverige gör årligen i ”Svenskar och 

internet”. Den data som samlas in, genom exempelvis sådana utredningar, bör 

yrkesverksamma kommunikatörer såväl som aktiva inom akademien aktivt tillgodogöra sig. 

Forskning inom medie- och kommunikationsvetenskapen kan bidra med kunskap som 
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påverkar och hjälper samhället i stort, men relevant kunskap med stort genomslag kan bara 

uppnås med hjälp av ett ständigt vaksamt öga på den tekniska utvecklingen och människors 

medievardag.  

 

Det skulle kunna vara användbart att utvärdera No Hate-kampanjens genomslag direkt hos 

skolungdomarna och således ”hoppa över mellanledet” som lärare utgör. Studien har 

argumenterat för valet att inrikta sig på lärarstudenter och undersöka deras mottagande av 

kampanjen, med motiveringen att de kommer att inneha en socialiserande roll och i sin tur har 

inflytande på eleverna. Framtida forskning skulle kunna göra en liknande studie av 

mottagandet av No Hate-kampanjen, men hos några av de andra målgrupperna, exempelvis 

föräldrar, och analysera utifrån teorier om primär socialisation och psykologi, vilket 

forskningsöversikten gav några exempel på. Framtida forskning skulle också kunna undersöka 

hur lärare som faktiskt använt sig av metodmaterialet i sin undervisning ställer sig till det. 

Resultatet av en sådan, förslagsvis kvalitativ undersökning, skulle kunna vara användbart i 

utvärdering och inför planering av andra kampanjer. Resultatet skulle sedan kunna analyseras 

i förhållande till denna studies resultat och skapa en ännu större förståelse för lärares 

uppfattning om sin yrkesroll och sina arbetsvillkor. 

  

 Avslutande reflektion 

Avslutningsvis kan det konstateras att näthat och nätmobbning är ett allvarligt och vanligt 

förekommande problem, men att det finns många olika sätt att arbeta för att lösa det. Det 

pågår insatser på så många plan, många med det slutgiltiga målet att ingen ska behöva 

genomgå det lidande och uppleva den smärta som det innebär att vara utsatt för nätmobbing. 

Allt från arbete på internationell politisk nivå genom Europarådet, till privatpersoner i Sverige 

som engagerar sig ideellt för att samla in pengar. Inte minst så pågår det även ett stort 

vetenskapligt arbete, inom en mängd olika fält, med att kartlägga och analysera fenomenet för 

att uppnå en större och bredare förståelse. 

 

Kommunikationsinsatser så som kampanjer riktade till verksamma inom skolans värld kan ha 

stor och långsiktig effekt, med skolans socialiserande roll i åtanke. Denna receptionsstudie 

visar på vikten av att utforma och implementera kampanjer på ett strategiskt sätt, eftersom det 
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är många faktorer som påverkar och samspelar utöver de grundläggande beståndsdelarna 

sändare, budskap, kanal och mottagare. För att effektivt kunna nå ut med en kampanj, särskilt 

när syftet är att förändra något i samhället eller människors beteende, krävs kunskap och 

kreativitet. Det krävs kunskap om målgruppen och deras intresse och kunskapsnivå. Det krävs 

en förståelse för hur sociala normer och andra aspekter av kampanjens kontext spelar in och 

påverkar vårt beteende, och det krävs en förmåga att adressera dessa på ett sätt som främjar 

kampanjens syfte. Kreativiteten då? Det är vad som behövs för att skapa tillräckligt med 

uppmärksamhet kring det kampanjen rör. Det behövs för att kunna höja medvetenheten. 

Kreativiteten är också avgörande för att kunna formulera intresseväckande och kraftfulla 

budskap – i synnerhet när kampanjen berör svåra ämnen som det finns ett inre motstånd mot 

att uppmärksamma, eller när kampanjen rör något som är bortprioriterat, eller anses oviktigt 

och intetsägande för målgruppen. 

 

Denna studie visar alltså på vikten av kunskap och kreativitet för att lösa problem. Men inte 

bara för yrkesverksamma inom kommunikation, utan också för lärare. Studien har påvisat och 

diskuterat bilden av yrkesrollen och precis som det krävs kunskap och kreativitet för 

kommunikatörer gentemot sina målgrupper, så behöver lärare uppvisa detta gentemot sina 

elever för att fullfölja sitt uppdrag. Undervisning och kommunikation är säkerligen inte de 

enda kontexter där kreativitet och kunskap är värdefullt för att lösa problem, och näthat och 

nätmobbning är rimligtvis inte det enda problem som kan lösas med det i åtanke. Det kan vara 

värdefulla riktlinjer i en rad framtida projekt. 

 

Min förhoppning är att vi framöver får se ännu fler strategiska och kreativa sätt att tackla de 

nya utmaningar som samället onekligen kommer att ställas inför på många plan. Jag hoppas 

att denna studie har inspirerat, motiverat och bidragit med djupare kunskap och förståelse, 

såväl specifikt kring kampanjer inom medie- och kommunikationsvetenskapens fält som mer 

allmänt. 
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Bilaga 1 – Enkätfrågor  

Hej lärarstudent! 
Mitt namn är Julia Sundqvist och jag läser tredje året på Medie- och 

kommunikationsvetenskapliga programmet vid Jönköping University. Denna enkät 

är en del av arbetet med min kandidatuppsats, och vänder sig till dig som studerar till 

lärare. Min studie utgår från Statens medieråds kampanj mot näthat, No Hate. Jag 

skulle vilja veta vad du tycker om den och ämnena som den tar upp! 

Enkäten tar cirka 10 minuter att svara på, och du är helt anonym. 

 

 
 

1. Jag kommer att undervisa i… 

 

 Historia 

 Religion 

 Samhällskunskap 

 Engelska 

 Svenska 

 Annat: _______________________ 

 

 

2. Jag kommer att undervisa… 

 

 I förskolan 

 I grundskolans årskurs 1-3 

 I grundskolans årskurs 4-6 

 I grundskolans årskurs 7-9 

 I gymnasieskolan 

 På fritidshem  
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3. Jag studerar termin: _______ 

 

 

4. Jag… 

 Är man 

 Är kvinna 

 Har en annan könsidentitet 

 

 

5. Jag är född år: ____________ 

 

 

NÄTHAT OCH ANSVAR 

Följande fem frågor handlar om näthat och ansvar. Du kommer att få ange i vilken 

utsträckning du tycker att olika aktörer har ansvar för att förhindra kränkningar på 

nätet Ringa in den siffra som stämmer överens med din uppfattning. 1 = inget ansvar 

och 7 = fullständigt ansvar. 

 

6. Barn och ungdomar själva 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Föräldrar 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Skolan 

1 2 3 4 5 6 7 

9. De som tillhandahåller tjänster på nätet 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Politiker som stiftar lagar 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. Vad anser du om nätmobbning och näthat? Kryssa i ett alternativ. 

 Det är inte ett problem (1) 

 Det är ett litet problem (2) 

 Det är ett stort problem (3) 

 Det är ett mycket stort problem (4) 

 

 

 

12. Hur troligt är det att du skulle ta upp ämnet näthat med dina framtida 

elever? 

 1 = inte alls troligt, 7 = mycket troligt. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

13. Om du skulle prata med dina elever om näthat, skulle du då helst… 

 Utgå från din egen kunskap och dina egna erfarenheter 

 Utgå från elevernas kunskap och erfarenheter 

 Utgå från både dina egna och elevernas kunskaper och erfarenheter 

 

 

NO HATE-KAMPANJEN 

Den statliga myndigheten Statens Medieråd har under flera år haft i uppgift att 

arbeta med en kampanj mot näthat, No Hate.  

 

Kampanjen riktar sig bland annat till lärare och elever i skolan. Statens Medieråd har 

tagit fram ett särskilt metodmaterial som är tänkt att användas i klassrummet. 

Materialet innehåller en PowerPoint-presentation samt en handledning till lärare.  

 

Eftersom du kommer att jobba i skolan i framtiden så skulle jag vilja veta vad du 

tycker om metodmaterialet. Du kommer att få se några exempel ur Powerpointen och 

lärarhandledningen och svara på frågor om dem. 

 

14. Hade du hört talas om No Hate-kampanjen innan denna enkät? 

 Ja 

 Nej   
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15. Hur användbart anser du att det är att lyssna på podcasts i 

klassrummet? 

Korta poddar om näthat, t.ex. Juridikpodden från Statens medieråd. 

 
 

1 = inte användbart, 7 = mycket användbart. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

16. Hur användbart anser du att det är att använda färdiga 

diskussionsfrågor i klassrummet? 

Bilden visar exempel från No Hate-kampanjen.  

 
1 = inte användbart, 7 = mycket användbart. 

1 2 3 4 5 6 7 
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17. Hur användbart anser du att det är att använda värderingsövningar i 

klassrummet? 

Övningen "Linjen" är återkommande i No Hate-kampanjens skolmaterial. Syftet är 

att få eleverna att fundera och ta ställning till olika påståenden. 

 
1 = inte användbart, 7 = mycket användbart. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Kampanjens teman 
No Hate-kampanjen berör flera olika teman och deras förhållande till näthat och 

nätmobbning. Den här delen av enkäten handlar om hur mycket du tycker att du vet 

om dessa ämnen i dagsläget. Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med din 

uppfattning. 1 = Jag vet nästan ingenting, 7 = Jag vet väldigt mycket. 

 

18. Frågor som rör kön och genus   

1 2 3 4 5 6 7 

19. Frågor som rör etnicitet 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Frågor som rör olika sexuella läggningar   

1 2 3 4 5 6 7 

21. Samhällets normer, utöver de som rör kön/etnicitet/sexuell läggning   

1 2 3 4 5 6 7 

22. Anonymitet på nätet  

1 2 3 4 5 6 7 

23. Lagstiftning kring kränkningar på nätet  

1 2 3 4 5 6 7 

24. Var det finns hjälp att få när kränkningar på nätet inträffar 

1 2 3 4 5 6 7 
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Nästan klart! Denna del av enkäten handlar om ditt eget intresse kring ämnena som 

kampanjen tar upp. Det handlar alltså inte om hur mycket du känner att du vet, utan 

om hur intressanta du tycker att ämnena är.  Ringa in den siffra som stämmer 

överens med din uppfattning. 1 = inte alls intressant, 7 = mycket intressant. 

 

25. Frågor som rör kön och genus   

1 2 3 4 5 6 7 

26. Frågor som rör etnicitet 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Frågor som rör olika sexuella läggningar   

1 2 3 4 5 6 7 

28.  Samhällets normer, utöver de som rör kön/etnicitet/sexuell läggning   

1 2 3 4 5 6 7 

29. Anonymitet på nätet  

1 2 3 4 5 6 7 

30. Lagstiftning kring kränkningar på nätet  

1 2 3 4 5 6 7 

31. Var det finns hjälp att få när kränkningar på nätet inträffar 

1 2 3 4 5 6 7 
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32. Brukar du prata om frågor som rör kön/genus, etnicitet, olika 

sexuella läggningar eller samhällets normer med människor i din 

omgivning? T.ex. familj, vänner eller klasskamrater? 

 Ja 

 Nej 

 

33. Om ja, vilka pratar du oftast med om dessa frågor? 

 Familj 
 Vänner 
 Klasskamrater 
 Lärare/föreläsare 
 Andra, 

nämligen:___________________________________________ 

 

34. Brukar du prata om anonymitet på nätet, lagstiftning kring 

kränkningar på nätet eller var det finns hjälp att få när en utsätts för 

näthat med människor i din omgivning? T.ex. familj, vänner eller 

klasskamrater? 

 Ja 

 Nej 

 

35. Om ja, vilka pratar du oftast med om dessa frågor? 

 Familj 
 Vänner 
 Klasskamrater 
 Lärare/föreläsare 
 Andra, nämligen: 

___________________________________________ 

 

Tusen tack för hjälpen! Har du fler tankar eller funderingar kring något som enkäten 

tagit upp? Du kan dela med dig av dem nedan eller mejla mig på 

suju1595@student.ju.se.  

P.S. Jag lottar ut presentkort på SF-bio som tack för hjälpen med denna enkät! Skriv 

din mejladress nedan om du är intresserad så kanske jag kontaktar just dig! 
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Bilaga 2 – enkätsvar  
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13. "Om du skulle prata med dina elever 
om näthat, skulle du då helst…"

Utgå från din egen 
kunskap och dina 
egna erfarenheter

Utgå från elevernas 
kunskap och erfarenheter

Utgå från både dina egna

Nej
99 st; 83%

Ja
20 st; 17%

14. "Hade du hört talas om No Hate-
kampanjen innan denna enkät?"
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Fråga 15, 16 och 17 ”Hur användbart anser du att det är att använda 

podcasts/diskussionsfrågor/värderingsövningar i klassrummet?”  

 

 Podcast Diskussionsfrågor Värderingsövningar 

Medelvärde 4,5294118 5,1512605 5,3529412 

    
Typvärde 4 6 6 

 

Fråga 18. Upplevd kunskap, frågor som rör kön och genus    

1 0 

2 4 

3 8 

4 16 

5 42 

6 38 

7 11 

  

  

Medelvärde: 5,134454 

Typvärde: 5 
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33

29

1
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7

KLASSRUMSÖVNINGARNAS ANVÄNDBARHET,  
FRÅGA 15-17

1  =  I N T E  A N V Ä N D B A R ,  7  =  M Y C K E T  A N V Ä N D B A R .  
S T A P L A R N A  V I S A R  D E  O L I K A  S V A R S A L T E R N A T I V E N S  

F R E K V E N S

Podcast Diskussionsövningar Värderingsövningar
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Fråga 19. Upplevd kunskap, Frågor som rör etnicitet  

Värde Frekvens 

1 0 

2 3 

3 8 

4 26 

5 38 

6 34 

7 10 

  

  
Medelvärde 5,02521 

Typvärde: 5 
 

Fråga 20. Upplevd kunskap, Frågor som rör olika sexuella läggningar    

Värde Frekvens 

1 2 

2 0 

3 11 

4 24 

5 40 

6 33 

7 9 

  

  
Medelvärde: 4,97479 

Typvärde: 5 

 

Fråga 21. Upplevd kunskap, Samhällets normer, utöver de som rör kön/etnicitet/sexuell 

läggning    

Värde Frekvens 

1 0 

2 1 

3 5 

4 26 

5 37 

6 37 

7 13 

  

  
Medelvärde: 5,201681 

Typvärde: 5 
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Fråga 22. Upplevd kunskap, anonymitet på nätet   

Värde Frekvens 

1 3 

2 6 

3 14 

4 31 

5 36 

6 24 

7 5 

  

  
Medelvärde: 4,537815 

Typvärde: 5 

 

Fråga 23. Upplevd kunskap, lagstiftning kring kränkningar på nätet   

Värde Frekvens 

1 5 

2 21 

3 32 

4 24 

5 24 

6 12 

7 1 

    

    

Medelvärde: 3,680672 

Typvärde: 3 
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Fråga 24. Upplevd kunskap, var det finns hjälp att få när kränkningar på nätet 

inträffar  

Värde Frekvens 

1 9 

2 15 

3 33 

4 22 

5 22 

6 15 

7 3 

    

    

Medelvärde: 3,756303 

Typvärde: 3 

 

Fråga 25. Upplevt intresse, frågor som rör kön och genus    

Värde Frekvens 

1 3 

2 4 

3 9 

4 25 

5 17 

6 31 

7 30 

    

    

Medelvärde: 5,201681 

Typvärde: 6 
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Fråga 26. Upplevt intresse, frågor som rör etnicitet  

Värde Frekvens 

1 1 

2 4 

3 5 

4 16 

5 28 

6 36 

7 28 

    

    

Medelvärde: 5,423729 

Typvärde: 6 

 

Fråga 27. Upplevt intresse, frågor som rör olika sexuella läggningar 

Värde Frekvens 

1 3 

2 4 

3 11 

4 23 

5 26 

6 27 

7 25 

    

    

Medelvärde: 5,067227 

Typvärde: 6 
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Fråga 28.  Upplevt intresse, samhällets normer, utöver de som rör kön/etnicitet/sexuell 

läggning    

Värde Frekvens 

1 1 

2 2 

3 4 

4 17 

5 29 

6 36 

7 30 

    

    

Medelvärde: 5,512605 

Typvärde: 6 

 

Fråga 29. Upplevt intresse, anonymitet på nätet  

Värde Frekvens 

1 2 

2 4 

3 8 

4 28 

5 34 

6 28 

7 15 

    

    

Medelvärde: 4,94958 

Typvärde: 5 
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Fråga 30. Upplevt intresse, lagstiftning kring kränkningar på nätet   

Värde Frekvens 

1 4 

2 2 

3 15 

4 22 

5 36 

6 28 

7 12 

    

    

Medelvärde: 4,815126 

Typvärde: 5 

 

Fråga 31. Upplevt intresse, var det finns hjälp att få när kränkningar på nätet inträffar  

Värde Frekvens 

1 3 

2 2 

3 14 

4 15 

5 33 

6 28 

7 24 

    

    

Medelvärde: 5,12605 

Typvärde: 5 

 

 

Nej
21 st; 18%

Ja
98 st; 82%

32. "Brukar du prata om frågor som rör kön/genus, 
etnicitet, olika sexuella läggningar eller samhällets 

normer med människor i din omgivning? ... "
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Familj 
60 st; 28%

Vänner
86 st; 40%

Klasskamrater
49 st; 23%

Lärare/Föreläsare
14 st; 6%

Kollegor
6 st; 3%

33. "Om ja, vilka pratar du oftast med om dessa frågor?"

Ja
36 st; 30%

Nej
83 st; 70%

34. "Brukar du prata om anonymitet på nätet, lagstiftning 
kring kränkningar på nätet eller var det finns hjälp att få när 

en utsätts för näthat med människor i din omgivning? ..."

Familj
21 st; 30%

Vänner
27 st; 39%

Klasskamrater
14 st; 20%

Lärare/Föreläsare
8 st; 11%

35. "Om ja, vilka pratar du oftast med om dessa frågor?"


