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Sammanfattning  
Det finns många fördelar med sociala medier men likväl flera baksidor. Baksidorna inom denna kontext 

inkluderar kränkningar, trakasserier och hot. Näthat som begrepp är dessutom svårdefinierat, vilket gör 

ämnet än mer relevant att diskutera. För att lyfta diskussionen kring näthat på sociala medier ämnar detta 

projekt utforma en prototyp till en interaktiv produkt för unga. Den interaktiva produkten ska fungera i 

undervisningen på högstadie- och gymnasienivå som ett engagerande verktyg gällande näthat. Syftet med 

projektet är således att engagera unga gällande näthat på sociala medier.  

För att skapa en prototyp till en interaktiv produkt som engagerar unga gällande näthat på sociala 

medier ansåg vi experter och potentiella användare relevanta att undersöka. Projektet genomfördes därför 

med en kvalitativ forskningsansats genom enskilda intervjuer samt fokusgrupper. De enskilda intervjuerna 

genomfördes med experter inom området näthat och fokusgrupper med potentiella användare, i 

åldersspannet 13–19 år. Resultatet från undersökningen analyserades utifrån projektets teoretiska ramverk i 

form av motstrategier på sociala medier, interaktionsdesign och serious games. Därefter lyfte vi fram de teman 

som var extra framträdande och av störst relevans för projektet.  

Det empiriska materialet användes således för att identifiera de krav och behov den interaktiva 

produkten bör uppfylla. Projektet visar att den interaktiva produkten bör kunna användas regelbundet och 

vara av spelkaraktär. Vi identifierade tre framträdande kategorier som extra viktiga att inkludera i vår 

prototyp; motstrategier, definitionen av näthat samt genus. Utefter resultatet från projektet skapade vi en prototyp 

till ett interaktivt spel i form av en mobilapplikation med integrerad diskussion i klassrummet.  
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Abstract  
There are many benefits with social media but nevertheless several downsides. The downsides within this 

context includes violations, harassment and threats. Online hate speech as a concept is difficult to define, 

which makes the question even more relevant to discuss. In order to highlight the discussion about online 

hate speech on social media, this project will design a prototype for an interactive product adapted for 

youngsters. The interactive product shall work as an engaging complement when teaching youngsters about 

online hate speech.  

To create an interactive product who engage youngsters regarding online hate speech on social media 

we deemed experts and potential users as relevant to examine. The project therefore implemented a 

qualitative research approach through individual interviews and focus groups. The individual interviews 

were implemented with experts within the field of online hate speech and the focus groups with potential 

users, 13–19-year-olds. The results of the examination were analyzed based on the project’s theoretical 

framework, in the form of counter-strategies on social media, interaction design and serious games. The 

most prominent themes and the ones of the highest relevance for the project were subsequently highlighted.  

The empirical material was used to identify the requirements and needs that the interactive product 

should meet. The project shows that the interactive product should be able to be used regularly and be of 

game character. Three prominent categories were identified as extra important to include in our prototype; 

counter strategies, the definition of online hate speech and gender issues. Following the results from the 

project, a prototype was created for an interactive game in the form of a mobile application with integrated 

discussion in the classroom.  
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Förord 
Vi, Rebecca Albemo och Nils Wilhelmsson har författat rapporten gemensamt, således är den till lika stor 

del skriven av oss båda.   

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Raul och Håkan som har stöttat oss genom detta projekt. 

Vi vill även tacka våra intervjupersoner för ett engagerat deltagande i våra expert- och 

fokusgruppsintervjuer.  

 

Rebecca Albemo och Nils Wilhelmsson 
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1.0 Inledning  
Följande avsnitt introducerar projektets problemområde, vidare följer syfte och frågeställning, disposition samt 

avgränsningar.  

 
1.1 Problemområde 

Sociala medier är idag en del av många människors vardag. Till skillnad från traditionella medier där innehåll 

skapas av professionella aktörer som riktar sig till den breda massan genom envägskommunikation – öppnar 

sociala medier dörren till ett nytt interaktionssamhälle. Sociala medier tillåter samtliga nätanvändare att dela 

innehåll, delta i debatter samt interagera med andra användare (Landert, 2017). Fördelarna med sociala 

medier är således flera men det finns nackdelar. Nackdelarna inom denna kontext inkluderar kränkningar, 

trakasserier och hot (Wadbring & Mølster, 2015). Ett flertal digitala plattformar, däribland Facebook, har 

försökt att stävja näthat genom förändringar eller uppdatering av riktlinjer. Dessvärre finns ännu ingen 

övertygande lösning för att förhindra näthat (Saleem, Dillon, Benesch & Ruths, 2017). Tidigare forskning 

(Alkividaou, 2019; Bladini, 2017; Gelber & McNamara, 2016; Saleem et al., 2017) hävdar samtidigt att en 

exakt definition av begreppet näthat saknas.  

Problematiken med näthat påverkar samtliga samhällsmedborgare och kan kopplas till de attityder och 

normer som råder i samhället. Enligt Dahlstrand, Wigerfelt och Wigerfelt (2015) utgör attityder och normer 

emotionella riktlinjer, vilka styr människors agerande. De menar att förändring av attityder är en lång 

process, där barndomen spelar en grundläggande och avgörande roll. Den sociala och emotionella 

utvecklingen som sker i ens barndom kan därför anses unik och enklare att påverka (Dahlstrand, Wigerfelt 

& Wigerfelt, 2015). Detta styrks av Internetstiftelsens rapport “Skolbarnen och internet” (2018b) som visar 

att undervisning om skydd och kränkningar på nätet kan ge resultat. Rapporten visar att de elever som förses 

med undervisning är mindre utsatta för kränkningar på nätet än de som inte förses med undervisning. 

Samtidigt visar rapporten att regelbunden undervisning om hur man skyddar sig mot kränkningar på nätet 

har minskat (Internetstiftelsen, 2018b). Därav väljer vi att rikta vårt projekt mot unga i åldern 13–19 år.  

För att lyfta problematiken kring näthat och inte acceptera det rådande klimatet på sociala medier 

anser vi att man bör diskutera. Genom diskussion hävdar vi att engagemang kan skapas. Hur skapar man då 

diskussion och engagemang kring näthat? För att engagera unga kring näthat på sociala medier avser vi att 

utforma en prototyp till en interaktiv produkt. Då regelbunden undervisning om näthat minskat i skolorna 

anser vi att den interaktiva produkten bör fungera i undervisningen för högstadium och gymnasium. 

Interaktivitet är enligt Buskqvist (2009) ett begrepp med flera definitioner. I detta projekt utgår vi inte från 

den interaktion som sker i det fysiska rummet, ansikte mot ansikte, utan interaktionen som sker mellan 

människa och dator (Buskqvist, 2009). Palacious och Evans (2013) menar att digitala medier i klassrummet 

kan bidra till att elever går från passiva lyssnare till att bli mer engagerade. Anledningen till att vi väljer att 

utforma en digital och interaktiv lösning har sin grund i att interaktiva digitala lösningar kan öka elevers 

förståelse- och problemlösningsförmåga samt vara positiva för den lärande och kommunikativa processen 

(Blake, 2013).  
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För att identifiera vårt problemområde kommer vi först att redogöra för relevant tidigare forskning 

inom området näthat på sociala medier samt interaktivitet i undervisningen. För att kunna utforma 

prototypen anser vi det relevant att intervjua experter inom näthat. De experter vi valt att intervjua är 

personer som är verksamma i organisationer eller myndigheter som aktivt arbetar med att motverka näthat. 

Genom dessa intervjuer kan vi skaffa oss viktiga insikter i vad experter anser att prototypen bör inkludera. 

Expertintervjuerna kommer sedan att ligga till grund för våra fokusgruppsintervjuer med potentiella 

användare i åldern 13–19 år. Vi ämnar undersöka vilka krav och behov unga i åldern 13–19 år har gällande 

en interaktiv produkt som ska fungera i undervisningen samt deras syn på näthat. För att grunda våra 

intervjumanualer till expert- och fokusgruppsintervjuer, analysera det empiriska materialet samt utforma vår 

prototyp kommer vi utgå från ett teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket består av följande teorier; 

motstrategier, interaktionsdesign och serious games. Teorin om motstrategier tillämpas för att undersöka vilka 

motstrategier som är relevanta för diskussioner bland unga i åldern 13–19 år. Interaktionsdesign kommer 

främst att användas som stöd i designprocessen men även för att undersöka ungas krav och behov gällande 

prototypen till den interaktiva produkten. Serious games syftar till att utforma spel, utan kommersiellt syfte 

med fokus på att skapa engagerande och lärande upplevelser. Teorin om serious games kommer främst att 

användas för att undersöka ungas inställning till spel i undervisningen samt vad som framkallar en positiv 

respektive negativ spelupplevelse. Det teoretiska ramverket hjälper oss således att analysera det empiriska 

materialet. Resultatet från undersökningen kommer senare att ligga till grund för hur prototypen till den 

interaktiva produkten bör utformas.  

Projektets grundläggande fokus kretsar kring prototypens uppbyggnad, med andra ord, dess funktion 

och innehåll. Prototypens visuella uttryck kommer därför endast att beröras ytligt.  

 

1.2 Disposition 

Rapporten inleds med att redogöra för projektets syfte och frågeställning samt avgränsningar. Därefter presenteras 

tidigare forskning gällande näthat på sociala medier samt interaktivitet i undervisningen. Avsnittet diskuterar 

aktörers olika definitioner, härskartekniker på sociala medier, vad som utmärker näthat på sociala medier, 

13–19 åringar som nätanvändare samt interaktivitet i undervisningen. Efter att vi identifierat 

problemområdet redogör vi för de teorier vi anser passande för projektets syfte och frågeställningar; 

motstrategier, interaktionsdesign och serious games. Vidare följer en redogörelse av vår kvalitativa forskningsansats i 

form av expert- och fokusgruppsintervjuer. Det insamlade empiriska materialet följs därefter upp med 

resultat och analys. Efter att vi analyserat det empiriska materialet presenteras lösningen och dess grunder. Här 

presenteras vår lösning på de krav och behov vi identifierat samt utformningen av vår prototyp. 

Avslutningsvis följer avslutande reflektioner, förslag på fortsatt process samt relevans för samhället.  
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1.3 Syfte och frågeställningar  
Vårt syfte är att engagera unga gällande näthat på sociala medier. Samtidigt som fler och fler hävdar att de 

blivit utsatta för näthat är begreppet svårdefinierat och därav komplext att tackla. Detta projekt ämnar 

därför skapa en interaktiv produkt anpassad för unga som diskuterar näthat på sociala medier. Den 

interaktiva produkten ska vidare fungera i undervisningen som ett engagerande och motiverande 

diskussionsverktyg kring näthat på sociala medier.  

 

Utifrån syftet för projektet, har vi formulerat följande huvudfrågeställning: 

Hur kan en interaktiv produkt utformas för att engagera unga gällande näthat på sociala medier? 

 

För att besvara projektets syfte och huvudfrågeställning har vi även formulerat tre underfrågor.  

- Vad anser experter inom näthat att en interaktiv produkt anpassad för unga bör inkludera gällande näthat på 

sociala medier? 

- Vilken syn har unga beträffande näthat på sociala medier?  

- Vilka krav och behov har unga gällande en interaktiv produkt som ska fungera i undervisningen?  

 
Då experter och unga potentiella användare kan ha skilda meningar gällande prototypen anser vi att dessa 

bör studeras i förhållande till varandra.  

 

1.4 Avgränsningar  
Projektet ämnar utforma en prototyp till en interaktiv produkt. Prototypen kommer att vara av låg 

verklighetsgrad då den inte kommer att erbjuda samma funktionalitet som slutprodukten (Preece, Rogers & 

Sharp, 2016). Vi kommer således att avgränsa projektet till designförslag och idéer för den interaktiva 

produkten, baserat på det insamlade materialet från våra intervjuer och fokusgrupper samt relevanta teorier. 

Normer och attityder kan vara en bidragande orsak till hur människor väljer att agera. Då en människas 

sociala och emotionella utveckling sker i barndomen avgränsas projektet vidare till att undersöka 13–19 

åringar, mer specifikt deras krav och behov gällande en interaktiv produkt som ska väcka engagemang kring 

näthat. Den interaktiva produkten ämnar engagera unga kring samhällsproblemet näthat men vi förväntar 

oss ingen fullständig lösning. Däremot är vår förhoppning att genom vårt projekt utforma en prototyp som 

har potential för att bli en färdig produkt, och därmed bidra till att lyfta diskussionen kring näthat ytterligare. 
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2.0 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning gällande näthat på sociala medier samt 

interaktivitet i undervisningen. Avsnittet hjälper oss således att identifiera projektets problemområde. Vi 

kommer att redogöra för hur näthat definieras av olika aktörer, härskartekniker på sociala medier, vad som 

utmärker näthat på sociala medier, 13–19 åringar som nätanvändare samt interaktivitet i undervisningen.  

 

2.1 Näthat  
Tidigare forskning hävdar att en etablerad och exakt definition av näthat saknas (Alkividaou, 2019; Bladini, 

2017; Gelber & McNamara, 2016; Saleem et al., 2017). Alkividaou (2019) menar att detta beror på två 

grundläggande faktorer; den varierande tolkningen av yttrandefrihet mellan länder och regioner samt den 

sammanlänkade konceptualiseringen av skada. Näthat placeras i ett komplext samband mellan yttrandefrihet 

och grupprättigheter, men även begrepp som värdighet, frihet och jämlikhet (Alkiviadou, 2019). Enligt 

Bladini (2017) definierar uppslagsverk näthat som omfattande hot, trakasserier, kränkningar, förolämpningar 

eller nätmobbning mot en annan person alternativt hets mot folkgrupp. Enligt polisen (2019a) är näthat 

ingen juridisk term utan ett samlingsbegrepp som omfattar flera olika typer av brott. De vanligaste brotten 

som förknippas med näthat är; olaga hot, ofredande, förolämpning och förtal. Det kan i vissa fall även röra 

sig om integritetsintrång, kränkande fotografering, hets mot folkgrupp, sexuellt ofredande och brott mot 

dataskyddsförordningen GDPR (Polisen, 2019a).  

Sammantaget är definitionen av näthat aningen otydlig. Dunkels (2016) menar att en viktig aspekt 

gällande definitionen av näthat är den personliga gränsen. Då alla individer har olika gränser argumenterar 

hon för att den som utsätts måste vara den som bestämmer vad som inte är okej (Dunkels, 2016). Samtidigt 

uppmanar Polisen (2019a) till att alltid anmäla om man upplever att man blivit utsatt för näthat. De kan då 

avgöra om det har skett något brottsligt, vilket oftast kan vara svårt att avgöra på egen hand. En anmälan är 

följaktligen viktig för statistiken, då det ger en tydlig bild över hur stort problemet är i samhället (Polisen, 

2019a).  

Då det inte finns någon konkret definition av näthat, avser projektet heller inte att utgå från en 

definition. Vi kommer däremot att ta hänsyn till Dunkels (2016) synsätt om att det är varje människas 

personliga gräns som bör avgöra vad som är ett okej beteende.  

 

2.1.1 Härskartekniker 
Enligt Nyberg och Wiberg (2014) utövas härskartekniker för att skaffa negativ makt över andra alternativt 

för att framhäva sig själv genom att förtrycka andra människor. De hänvisar till Berit Ås (1978) forskning 

kring härskartekniker i det fysiska rummet, vilka Nyberg och Wiberg (2014) menar även går att identifiera på 

sociala medier. I projektet kommer tidigare forskning om härskartekniker främst att användas under 

expertintervjuerna. Därefter beslutar vi om härskartekniker även är relevant att undersöka i våra 

fokusgrupper och därmed ges utrymme i vår prototyp.  
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Då spridnings- och nätverkseffekten dock skiljer sig, riskerar man som offer för härskartekniker på sociala 

medier att förlöjligas inför en betydligt större skara människor än vad som är fallet i det fysiska rummet. 

Nyberg och Wiberg (2014) redogör för sju härskartekniker; osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av 

information, dubbel bestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering och våld och hot om våld. 

Osynliggöra handlar i stora drag om att ignorera en persons åsikter. Detta är främst synligt i 

kommentarsfält, där man kan välja vilka kommentarer man vill besvara och på så vis utestänga vissa 

individer från diskussioner. Förlöjligande handlar oftast om att göra sig rolig på någon annans bekostnad, 

exempelvis genom att göra sig lustig över någons utseende. Det kan även handla om att nedvärdera en 

persons kompetens i sakfrågor. Undanhållande av information är en härskarteknik som inte är fullt lika vanlig på 

sociala medier som i det fysiska rummet. I det fysiska rummet kan detta exempelvis vara att man tar beslut 

när en viss person inte har möjlighet att närvara på ett möte. På sociala medier kan detta snarare identifieras 

genom att man döljer vissa sidor av sig själv, att man således inte är helt transparent. Detta tillvägagångsätt 

faller dock inte in under någon härskarteknik, därför är denna härskarteknik inte fullt lika använd på nätet. 

När en person utsätts för härskartekniken dubbel bestraffning, kan den utsatta uppleva att hur den än väljer att 

agera anses det vara fel. Påförande av skuld och skam används ofta tillsammans med någon annan av 

härskarteknikerna och kan identifieras i anslutning till sexuella trakasserier. När objektifiering tillämpas bedöms 

man efter sitt utseende och kön istället för sina handlingar och expertis (Nyberg & Wiberg, 2014).  

 

2.1.2 Sociala medier  
Byrne, Vessey och Pfeifer (2018) förklarar sociala medier som webbplatser eller mobilapplikationer, vilka 

erbjuder en plattform för social interaktion; socialt nätverkande, spel, virtuella världar, video och bloggar. De 

positiva aspekterna med de olika plattformarna är flera; möjligheten att hålla kontakt med vänner och familj, 

skaffa nya bekantskaper, dela innehåll och berätta om viktiga livshändelser. Möjligheten att interagera med 

varandra och skapa innehåll kan dock tyvärr användas för att kränka andra samt sprida hat och hot (Byrne, 

Vessey & Pfeifer, 2018). Saleem et al., (2017) menar på att innehåll som är förnedrande, oförskämt eller 

skadligt kan öka avståndet mellan användare och samtidigt stödja radikalisering samt uppmuntra till våld. 

Statens medieråds undersökning ”Ungar & medier” (2017), visar att var femte person i åldern 13–18 år har 

blivit utsatt för någon form av olämpligt beteende på sociala medier.  

Då vårt projekt ämnar undersöka åldersspannet 13–19 år är alla födda under 2000-talet. Enligt 

Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet” (2018a) är 00-talister den generation som aldrig levt 

utan internet. Rapporten visar på att mobilen är det medium som generationen använder allra flitigast (100 

procent). Enligt rapporten använder 00-talister helst följande sociala mediekanaler; YouTube, Snapchat och 

Instagram, varefter e-post och Facebook utgör de mest sällsynta sätten att kommunicera via 

(Internetstiftelsen, 2018a). Enligt Alexandersson och Hansson (2011) har ungdomar ett behov av att fritt 

kunna välja vilka sociala nätverk de vill vara en del av – där de tillsammans skapar en virtuell samvaro.  
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2.2 Interaktivitet i undervisningen 
Lärare konkurrerar ständigt med sociala mediers dragningskraft. Bruun (2015) menar dock att 

mobiltelefonen inte bör förbjudas. Hon hävdar att ett förbjudande av mobiltelefonen endast leder till fler 

konflikter. Istället förespråkar hon att träna elever till att använda dem smart, att ständigt hålla en dialog 

kring nätetik och hur mobiltelefonen bör användas (Bruun, 2015). Diaz (2012) har en liknande syn på 

mobiltelefoner i undervisningen. Hon menar att man bör fundera över hur man kan använda sociala medier 

på ett naturligt sätt i undervisningen. Detta då användandet av webben i undervisningen öppnar upp för 

interaktivitet och omvärldskommunikation som tidigare inte varit möjlig. Diaz (2012) argumenterar således 

för att en öppen och ständig diskussion kring webbens möjligheter, begränsningar och faror kan bidra till att 

elevers moral på nätet utvecklas. 

Blake (2013) hävdar att interaktivitet i undervisningen ökar elevers förståelse- och 

problemlösningsförmåga. Han argumenterar även för spel som positiva för den lärande och kommunikativa 

processen. Spel som är lyckade och korrekt uppbyggda har en förmåga av att ge eleven motivation. Om 

eleven upplever motivation är chansen stor att hen vill återkomma till spelet och därmed lära sig mer (Blake, 

2013).  

Sammantaget finns det flera fördelar med att använda interaktivitet i undervisningen. Det som 

däremot kan vara svårt är att övertyga lärare om hur de kan och bör applicera interaktivitet i klassrummet 

(Diaz, 2012; Brunn, 2015).   
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3.0 Teorier  
Följande avsnitt redogör för vilka teorier vi anser användbara för att besvara projektets forskningsfrågor och 

vidare som stöd i designprocessen av vår prototyp. Teorierna kommer att ge oss en analytisk ingång till 

projektets avsedda syfte genom att ringa in vårt teoretiska område. De kommer vidare hjälpa oss att placera 

det insamlade empiriska materialet i en större kontext och därefter tolka och analysera det utifrån våra valda 

teorier. Då projektet ämnar skapa en prototyp till en interaktiv produkt för unga som behandlar näthat på 

sociala medier, anser vi det relevant att undersöka vilka motstrategier som är relevanta för diskussion. Teorin 

om motstrategier kommer således att användas vid utformandet av intervjufrågor till experter och 

fokusgrupper. Detta för att se vilka motstrategier som är relevanta för unga i åldern 13–19 år. Teorin kommer 

vidare att vara närvarande vid analys av det insamlade materialet samt ligga till grund för utformningen av 

vår prototyp. För att skapa en interaktiv produkt är interaktionsdesign en teori vi anser särskilt relevant. 

Interaktionsdesign kommer att appliceras till intervjufrågor för både experter och fokusgrupper. Detta för att 

grunda våra designbeslut i utformningen av den interaktiva produkten. Serious games syftar till att utforma 

spel, utan kommersiellt syfte, med fokus på att utbilda och utveckla användarens kompetens. Teorin 

kommer primärt att användas för att utforma vår prototyp, men även för att undersöka krav och behov 

bland unga gällande spel i undervisningen.  

 
3.1 Motstrategier 
Som användare av sociala medier kan det vara svårt att veta hur man kan tackla kommentarer eller 

handlingar som upprör. Dunkels (2016) hänvisar till EU Kids Online (2013) och deras rekommendationer 

för att öka ungas motståndskraft på nätet. EU Kids Online (2013) argumenterar bland annat för att lära barn 

att använda förebyggande motstrategier; radera meddelanden och blockera avsändare. De menar att denna 

typ av utbildning bör ske i såväl skolan som hemmet. Nyberg och Wiberg (2014) argumenterar även för att 

motstrategier är viktigt att känna till i situationer på sociala medier där näthat kan förekomma. De 

presenterar tio motstrategier vilka effektivt kan användas för att bemöta näthat på sociala medier; dela vidare, 

rensa upp, blockera, ta sista ordet, välj passivitet, använd humor, bemöt med intellektualisering, avfölj och uteslut, bemöt med 

vänlighet och kombinera olika sociala medier (Nyberg & Wiberg, 2014).  

Dela vidare är ett effektivt sätt att bemöta näthat när man själv inte orkar besvara påhoppet. Man delar 

således vidare kommentaren inom sina sociala medier och låter ens följare göra upp med personen som 

ligger bakom påhoppet. Rensa upp, att helt enkelt radera kommentarer man inte anser vara passande. Blockera 

är ett fruktsamt tillvägagångssätt om någon betett sig illa vid upprepade tillfällen. Detta är en stark 

motstrategi som ibland kan leda till att personen man blockerar fortsätter men via andra plattformar. Detta 

anses vara det sista steget man själv kan tillämpa innan en polisanmälan görs. Ta sista ordet handlar om att 

man själv avgör när man är färdig med en diskussion. Man uttrycker således att man är färdig med 

diskussionen då det inte är någon idé att fortsätta, därefter ignorerar man personens vidare svar. Välj 

passivitet, genom att inte ge något svar till den som utövar näthat visar man tydligt att det personen skriver 

inte har någon effekt. Använd humor, när man bemöter näthat med humor sätter man sig över påhoppet och 
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utövar på så sätt ett sorts förlöjligande. På sociala medier är det även särskilt kraftfullt att kombinera humor 

med att ta sista ordet. Bemöt med intellektualisering, om man bemöter med intellektualisering krävs det att man 

är påläst och formulerar sig på ett korrekt sätt. Kan man hantera detta krävs det mycket för att en person ska 

kunna bemöta ens kommentar. Denna motstrategi är även extra kraftfull om man kombinerar den med att ta 

sista ordet. Avfölj och uteslut, när du avföljer någon visar du tydligt att du inte vill vara en del av personens 

nätverk längre, dock kan personen försöka återuppta kontakten vid ett senare tillfälle, detta är alltså en 

mildare variant av att blockera. Bemöt med vänlighet visar att man är en större och bättre person än avsändaren 

för näthatet. Det är svårt att fortsätta att vara arg på någon som svarar artigt och vänligt. Kombinera olika 

sociala medier, om man kombinerar olika sociala plattformar gör man sig mindre känslig för kritik. Om man är 

verksam på flera olika plattformar skaffar man sig flera olika sociala nätverk som kan fungera som stöd vid 

påhopp. Man kan även ventilera påhopp man fått på en plattform genom att publicera det på andra kanaler 

för att på så sätt få stöd och råd av sina följare där (Nyberg & Wiberg, 2014).  

Mathew et al., (2019) presenterar en rad motstrategier för att bemöta näthat, varefter ett flertal av 

dessa stämmer överens med de motstrategier Nyberg och Wiberg (2014) presenterar. Mathew et al., (2019) 

lyfter följande motstrategier; bemöt med intellektualisering, använd humor och bemöt med vänlighet. De inkluerar 

vidare motstrategierna; påpeka att det någon säger är motsägelsefullt, varna för konsekvenser offline och online, svara på ett 

sätt så att andra kan känna igen sig, fördöm näthat och använd ett fientligt språk. 

Påpeka att det någon säger är motsägelsefullt, vid användandet av denna motståndsstrategi krävs det att man 

har relevant kunskap om avsändarens bakgrund. Varna för konsekvenser offline och online, genom denna 

motstrategi varnar man för vilka konsekvenser den som sprider näthat kan råka ut för. Förhoppningen är att 

personen som sprider näthat ska tänka efter en extra gång och ta tillbaka sitt meddelande. Svara på ett sätt så 

att andra kan känna igen sig, inkludera andra i samma situation som din när du svarar på näthat. Detta för att få 

medhåll från andra och på så sätt få ett numerärt övertag mot den som näthatar. Svara genom att fördöma 

näthat, var tydlig med att det någon sprider är näthat. Använd inga argument mot själva påståendet, utan var 

tydlig med att något är näthat och att det inte är något som du besvarar. Använd ett fientligt språk, denna 

motstrategi kan dock få motsatt effekt och snarare leda till att konflikten trappas upp (Mathew et al., 2019). 

I vårt projekt är motstrategier viktiga för att utveckla ungas agerande mot näthat vid användandet av 

sociala medier. Teorin kommer som tidigare nämnt att appliceras vid våra expert- och fokusgruppsintervjuer 

för att ta reda på vilka motstrategier som unga anser relevanta för diskussion.  

 
3.2 Interaktionsdesign  
Vi använder inte bara teknologier – vi lever med dem (McCarty & Wright, 2004). För att skapa 

interaktionsdesign behöver man först förstå hur teknologier påverkar våra vardagliga liv; emotionellt, 

intellektuellt och sensoriskt. Design av interaktiva teknologier kräver således förståelse och analys av hur 

människor upplever teknologi (McCarty & Wright, 2004). Löwgren och Stolterman (2004) menar att 

interaktionsdesign formar digitala produkter för användning. De utvecklar sin redogörelse genom att likna 

interaktionsdesign vid en process formad av befintliga resursbegränsningar för att skapa, forma och 
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bestämma användarorienterade egenskaper för en digital produkt. Enligt Preece et al., (2016) koncentrerar 

sig interaktionsdesign på att skapa enkla och smidiga produkter och tjänster med fokus på användare och 

användarupplevelse. Designdisciplinen fokuserar på att minska de negativa aspekter man kan tänkas uppleva 

vid kontakt med interaktiva produkter för att istället öka de positiva. Negativa användarupplevelser kan 

orsaka irritation och frustration varefter positiva användarupplevelser kan resultera i tillfredsställelse och 

engagemang (Preece et al., 2016).  

Steane och Yee (2018) redogör för interaktionsdesign ur ett nyare perspektiv som en designdisciplin 

vilken bestämmer strukturen och beteendet för interaktiva system, produkter, tjänster och upplevelser.  

Cooper (2014) menar att interaktionsdesign främst kännetecknas genom tillfredsställande av krav och behov 

hos de personer som interagerar med en produkt eller tjänst. Han hävdar att designmönster, processer och 

principer är nödvändiga för att designa effektiva interaktioner och gränssnitt för en produkt. Samtidigt 

argumenterar Cooper (2014) för att goda designlösningar skapas genom att noggrant uppmärksamma och 

betrakta de potentiella användarna av den interaktiva produkten eller tjänsten. Stickdorn och Schneider 

(2011) hävdar att en grundläggande faktor för att skapa god interaktionsdesign är att noggrant observera 

interaktionen mellan produkt och användare ur ett användarperspektiv. Detta för att vidare kunna designa 

interaktion som erbjuder användare en konsekvent och oavbruten känsla av upplevelse. 

 
3.2.1 Användarupplevelse  
Enligt Cooper (2014) utgör användarupplevelsen, även kallat user experience (UX), en viktig del inom 

interaktionsdesign. Han menar att användarupplevelsen kan betraktats som en paraplyterm där ett flertal 

design- och användardiscipliner samarbetar för att skapa kreativa produkter, system och tjänster (Cooper, 

2014). Användarupplevelsen beskriver således hur en produkt beter sig och används av människor i 

verkligheten. Viktigt att konstatera är att man inte kan utforma en användarupplevelse utan endast utforma 

för en användarupplevelse. Områden som är relevanta i utformandet av både interaktionsdesign och 

användarupplevelse är; användbarhet, funktionalitet, estetik, innehåll, utseende och känsla samt den 

sensoriska och emotionella attraktionen (Preece et al., 2016).   

 
3.2.2 Designprocess 

Då interaktionsdesign är en disciplin inom design är således teorier och koncept för andra designdiscipliner 

samt generella designstudier relevanta för att förstå och utveckla interaktionsdesign (Löwgren & Stolterman, 

2004). Preece et al., (2016) redogör för fyra grundläggande aktiviteter som de anser tillämpbara för 

designprocessen inom interaktionsdesign.  

 
- Fastställa krav 

- Utforma alternativ 

- Konstruera prototyper 

- Utvärdera 



 16 

 
Fastställa krav, ett grundläggande behov för ett användarcentrerat tillvägagångssätt. För att finna de behov 

som den interaktiva produkten ska uppfylla behöver man först fastställa slutanvändarna. Behoven fastställs 

genom datainsamling och dataanalys och ligger till grund för vidare utformning av den interaktiva 

produkten.  Utforma alternativ, denna aktivitet koncentrerar sig på att föreslå idéer som skulle kunna lösa 

behoven. Detta genomförs i två olika underaktiviteter; konceptuell design och konkret design. Konceptuell 

design behandlar vad människor kan göra med en produkt samt vilka koncept som behövs för att 

användaren ska förstå hur man interagerar med produkten. Konkret design behandlar produktens detaljer i 

form av färger, ljud, bilder, meny- och ikondesign.  Konstruera prototyper, denna aktivitet koncentrerar sig på 

att låta användaren interagera med produkten för att vidare utvärdera designförslagen. Förslagen behöver 

inte vara fungerande programvaror utan kan bestå av olika prototyptekniker. Utvärdera, denna aktivitet 

koncentrerar sig på att bestämma användbarhet och acceptans för produkten eller designen, för att vidare 

ifrågasätta användarupplevelsen (Preece et al., 2016).  

Följande aktiviteter informerar varandra samtidigt som de upprepas under processens gång och är 

således nyckeln för ett användarcentrerat tillvägagångssätt. Designalternativ utvärderas med hjälp av 

prototyper, och resultaten av detta återkopplas för vidare design eller identifiering av krav som saknas. Av 

alla dessa fyra aktiviteter är utvärdering särskilt betydande inom designprocessen för interaktionsdesign. 

Detta för att man ständigt vill säkerställa att produkten lever upp till slutanvändarnas kriterium för god 

användarupplevelse (Preece et al., 2016). Potentiella användare finns således med under hela 

designprocessen och styr utvecklingen av den interaktiva produkten. Preece et al., (2016) menar på att 

användarnas deltagande i designprocessen bidrar till en bättre känsla för slutprodukten. Det tillför en bättre 

förståelse för användarnas behov samtidigt som det leder till en mer passande och användbar produkt.   

Att förstå skillnader mellan människor kan vidare hjälpa ens arbete för att förstå att en lösning inte 

passar alla. Barn och vuxnas förväntningar på en produkt kan skiljas markant, exempelvis kan interaktiva 

spel passa utmärkt för barn varefter vuxna upplever dessa som irriterande (Preece et al., 2016).  

 

3.3 Serious games  
Spel har makt – makt att utbilda, träna och informera. Spel har även makten att förena människor, unga som 

gamla. Michael och Chen (2005) förklarar serious games som spel vars huvudsakliga syfte är att utbilda. Ma 

och Oikonomou (2017) definierar termen som system vilka förväntas skapa engagerande och fängslande 

upplevelser som vidare främjar lärande. Detta genom att erbjuda lärandemål, resultat och upplevelser (Ma & 

Oikonomou, 2017).  

Sørensen, Meyer och Egenfeldt-Nielsen (2011) redogör för ett projekt kallat ”Children growing up 

with Interactive Media – in a future perspective”. Ett projekt vars huvudsakliga syfte var att utforska barns 

vardagliga liv på digitala medier. Detta genom att identifiera vad barn finner särskilt viktigt för att vilja delta i 

aktiviteter, chatter, datorspel, webbplatser, sökande efter information och dylikt. Projektet resulterade i 

följande aktiviteter som särskilt betydelsefulla; action, challenge, reification, sociality, achievement, self-interpretation 
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och pleasure. Action, att göra något själv och ha kontroll. Challenge, att stå inför problem, vilka måste bli lösta. 

Reification, att skapa, producera och experimentera. Sociality, att kommunicera och vara del av en gemenskap. 

Achievement, att känna igenkännande och respekt. Self-interpretation, att utforska och experimentera med ens 

identitet där kön inkluderas. Pleasure, att ta del av situationer som ger sensorisk tillfredsställelse. Följande 

krav visar på vad unga upplever underhållande vid användandet av digitala medier och vad som därför kan 

vara relevant att inkludera i utformningen av serious games (Sørensen et al., 2011).  

Utformningen av serious games involverar bestämmelsen av vilka element som kan, men framför allt bör 

inkluderas i spelet. Balansen mellan de olika elementen bestäms genom spelets ämnesrelaterade innehåll, 

målgruppen samt den formella alternativt informella kontexten för vilket spelet är avsett för. För att ett spel 

ska bli införlivat i en utbildande kontext bör det ämnesrelaterade innehållet vara tydligt kopplat till 

läroplanen. En annan viktig aspekt inom serious games är att spelet inte ska isolera från andra former av 

lärande övningar. Spelet ska istället fungera som ett komplement och som en integrerad del av en specifik 

övning (Sørensen et al., 2011).  

Susi, Johannesson och Backlund (2007) menar att användandet av serious games kan leda till flera 

förbättringar. Exempelvis självobservation, identifiering av problem, problemlösande och beslutsfattande. 

De redogör även för sociala kompetenser som kan utvecklas; samarbets- och förhandlingsförmåga samt 

gemensamt beslutsfattande.  

Enligt Ma och Oikonomou (2017) framkallar spelande upplevelser emotionella reaktioner, positiva 

som negativa. Att fokusera på de känslor spelet framkallar är viktigt för lärande och prestation. Det handlar 

om att konstant justera spelegenskaper till spelarens emotionella status (Ma och Oikonomou, 2017).  

Teorin serious games kommer främst att tillämpas vid skapandet av intervjumanual för 

fokusgruppsintervjuerna. Detta för att undersöka vilka krav målgruppen har gällande spel som ska fungera i 

undervisningen. Vi kommer även att undersöka vad målgruppen anser bidrar till en bra respektive dålig 

spelupplevelse. Vidare kommer teorin att tillämpas vid utformandet av vår prototyp. Detta för att 

implementera de krav som identifierats för att spelet ska vara engagerande samt fungera i undervisningen. 
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4.0 Metod 
Vi har i detta projekt valt att använda oss av de kvalitativa metoderna intervju och fokusgrupp.  

Metodvalen grundas i syftet för projektet – att engagera unga gällande näthat på sociala medier genom att 

utforma en prototyp till en interaktiv produkt. Då produkten ska fungera i undervisningen för högstadie- 

och gymnasieelever, är 13–19 åringar särskilt relevanta att undersöka. För att få djupare kunskap om ungas 

nätanvändning och hur man kan arbeta förebyggande mot näthat på sociala medier, anser vi det relevant att 

även intervjua experter inom området. Expertintervjuerna kommer att genomföras under ett tidigt skede i 

projektet och vidare forma innehållet för våra fokusgrupper. Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna 

kommer således större vikt att läggas vid vilka krav och behov målgruppen har rörande en interaktiv 

produkt utformad för undervisning om näthat på sociala medier.  

Genom detta utförande kompletterar således de valda metoderna varandra. Detta då fokusgrupperna 

fungerar som en uppföljning till de intervjuer vi genomför (Ekström & Larsson, 2010). Följande upplägg 

möjliggör undersökning av betydelsefulla ämnen som endast berörs ytligt under intervjuerna för att vidare 

undersökas på en djupare nivå genom fokusgrupper (Wibeck, 2010).  

 
4.1 Intervju  
Projektets expertintervjuer genomförs med experter inom näthat, i form av halvstrukturerade kvalitativa 

forskningsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan en 

halvstrukturerad forskningsintervju liknas vid ett samtal med en struktur och ett syfte. Genom 

expertintervjuer kan man skaffa sig kunskaper i sak- och bakgrundsfrågor, vilka bidrar till kunskaper rörande 

ens forskningsfråga (Ekström & Larsson, 2010). Expertintervjuerna kommer således att ge oss kunskap om 

samhällsproblemet näthat samt det förebyggande arbetet. Det empiriska materialet från expertintervjuerna 

kommer att användas för att forma delar av vår intervjumanual för fokusgrupperna och även ligga till grund 

för vår prototyp. 

 
4.2 Fokusgrupp  
Fokusgrupper är en koncentrerad metod som diskuterar olika aspekter av ett visst ämne och som särskilt 

används för att studera människors uppfattningar, kunskaper, attityder och värderingar. Metoden genererar 

kunskap som är baserad på kollektiva erfarenheter och på den kollektiva förståelsen som växer fram i 

gruppdiskussioner (Ekström & Larsson, 2010). Analysen av data från fokusgrupperna möjliggör analys av 

den sociala interaktionen, hur de deltagande utvecklar en delad alternativt åtskild mening kring näthat och 

hur en interaktiv produkt kan fungera i undervisningen (Wibeck, 2010). Insikterna från fokusgrupperna 

kommer att överföras till vår prototyp och således ligga till grund för våra idéer och designförslag.  
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4.3 Urval  
Urvalet för expertintervjuerna är baserat på ett typurval, där vi valt ut intervjupersoner utefter expertis och 

yrkesroll i enlighet med syftet för vårt projekt (Ekström & Larsson, 2010).  De två intervjupersonerna 

besitter båda någon form av expertis inom området näthat på sociala medier, vilket vi anser vara nyttigt för 

vår studie. De har även erfarenhet av att utbilda skolungdomar i ämnet, vilket gynnar vårt projekt, då vi kan 

få användbara kunskaper om hur en interaktiv produkt för klassrummet bör utformas. 

Den första experten, Helena Meyer arbetar som utbildare på Friends, där hon är involverad i Friends 

antimobbningsprogram och arbetar med frågor kring antidiskriminering.  

Den andra experten, Ida Lithell arbetar som kommunikatör på Statens medieråd och är även 

projektledare för ”No Hate Speech Movement”. En kampanj som drivs på uppdrag av regeringen med syfte 

att höja kunskapen om rasism och liknande typer av fientlighet på nätet bland barn och unga.  

Vid fokusgruppsintervjuerna har vi tillämpat ett strategiskt urval, då vi valt deltagare baserat på 

projektets mål och den interaktiva produktens potentiella användare. Det strategiska urvalet består således 

av ungdomar i åldern 13–19 år, vilka vi vill få en djupare förståelse och kunskap om. Deras användning av 

sociala medier, syn på näthat samt krav och behov rörande en interaktiv produkt utformad för klassrummet. 

Då vi vill få en heltäckande bild av vårt urval har vi valt att rekrytera både högstadie- och gymnasieelever. 

Fokusgrupp A rekryteras genom ett snöbollsurval utifrån den tilltänkta målgruppen för vår prototyp 

(Ekström & Larsson, 2010). Den rekryterade gruppen utgör således en redan existerande grupp, där de olika 

deltagarna känner varandra sedan tidigare. Fokusgrupp B rekryteras genom en kontakt till en befintlig grupp 

passande för vår målgrupp. Då urvalet befinner sig i en känslig ålder och därav kan ha svårt att öppna upp 

sig för främlingar kring ett känsligt ämne, underlättar redan existerande grupper för att alla ska våga 

diskutera (Wibeck, 2010). För att anonymisera de deltagande har samtliga deltagare blivit tilldelade andra 

namn (se tabell 1). Bokstaven hänvisar till vilken fokusgrupp deltagaren tillhör och siffran hänvisar till den 

specifika deltagaren.  

 

 
 

Tabell 1 – Deltagare för fokusgruppsintervjuer 
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4.4 Genomförande  
Intervjumanualen för expertintervjuerna (se bilaga 1) grundas i teorier och tidigare forskning om näthat, 

interaktivitet i klassrum, sociala medier, interaktionsdesign, härskartekniker och motstrategier. Dessa teman 

följer ett halvstrukturerat intervjuförfarande som nödvändigtvis inte följer i kronologisk ordning under 

intervjun (Larsson & Ekström, 2010). För att underlätta logistiken under projektet har vi genomfört 

expertintervjuerna via Skype, då intervjupersonerna befann sig på en annan geografisk plats (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuer via Skype är ett effektivt och resurssnålt tillvägagångssätt som passar väl för 

vår studie, då vi vid expertintervjuerna inte lägger vikt vid intervjupersonens emotionella kroppsspråk 

(Ekström & Larsson, 2010). Intervjuerna spelades in genom ljudupptagning efter godkännande från 

intervjupersonerna. Transkriberingen av intervjuerna genomfördes på en ordagrann nivå – pauser, röstlägen 

och vissa utsvävningar utelämnades då dessa ansågs irrelevanta för projektet (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Fokusgruppen genomfördes på ett strukturerat sätt, med en intervjumanual (se bilaga 2) grundad i 

teori, tidigare forskning och relevanta iakttagelser hämtade från expertintervjuerna (Ekström & Larsson, 

2010). Intervjumanualen strukturerades enligt följande; kort presentation, serious games, interaktionsdesign, 

interaktivitet i undervisningen, sociala medier, näthat, motstrategier, vår interaktiva produkt samt reflektion. 

Valet av att strukturera teman och frågor enligt följande är hämtat från Wibeck (2010). Öppningsfrågorna 

syftar till att göra deltagarna avslappnade och bekanta med situationen. Vi valde att låta deltagarna kort 

presentera sig med namn och ålder. Introduktionsfrågorna användes för att introducera ämnet 

fokusgruppsintervjun kretsar kring. Dessa frågor valde vi att koppla till serious games, interaktionsdesign samt 

interaktivitet i undervisningen. Övergångsfrågorna syftar till att försiktigt närma sig kärnämnet i 

intervjumanualen. Följande frågor kretsade kring användning och uppfattning av sociala medier. 

Nyckelfrågorna utgör kärnan i vårt projekt, där de mer komplexa och djupa frågorna ingår. Dessa frågor 

grundades dels i tidigare forskning gällande näthat men även teori rörande motstrategier. Nyckelfrågorna 

inkluderade även vår interaktiva produkt, där konkreta frågor om vår prototyp ställdes. De avslutande 

frågorna användes för att låta deltagarna få reflektera kring det som sagts under samtalet. Deltagarna fick 

även möjlighet att tillägga och tydliggöra uttalanden (Wibeck, 2010).   

 Vidare dokumenterades fokusgrupperna med hjälp av både ljud- och videoupptagning. Valet av att 

även inkludera videoupptagning grundar sig i att det underlättar identifiering av fokusgruppsdeltagare vid 

transkribering (Wibeck, 2010). Vid genomförandet av fokusgrupper är de rumsliga arrangemangen viktiga 

för att skapa en trygg samtalsmiljö (Wibeck, 2010). Deltagarna placerades därför utefter liknande rumsliga 

arrangemang vid de båda fokusgrupperna (se figur 1).  Då antalet deltagare för fokusgrupp B var fem 

användes inte en av platserna.  

Vid transkribering av de olika fokusgruppsintervjuerna kommer en skriftspråklig nivå att tillämpas 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Analysen av materialet genomförs på samma sätt vid både expert- och 

fokusgruppsintervjuer. Det transkriberade materialet färgkodas sedan utefter de teman vi inkluderat i 

intervjumanualerna, för att underlätta sortering och tematisering (Wibeck, 2010). Vidare värderas materialet 

utefter vilka teman som är mest framträdande och av störst relevans för vår studie. Dessa sätts sedan in i en 
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större kontext ihop med teori och tidigare forskning. Detta för att hjälpa oss att besvara projektets 

forskningsfrågor samt för att kunna implementeras i utformandet av den interaktiva prototypen (Ekström & 

Larsson, 2010).  

 

 
 
Figur 1 – Genomförande fokusgrupp 

 
4.5 Metodkritik  
En viktig aspekt för att en intervjustudie ska bli lyckad är att de som genomför intervjun skaffar sig 

kunskaper i ämnet innan intervjuerna äger rum. Detta är dels viktigt för att få intervjusamtalet att flyta på, 

leverera relevanta motfrågor samt för efterföljande analys (Ekström & Larsson, 2010). För att säkerställa 

detta, samlade vi på oss relevant kunskap i ämnet genom att läsa tidigare forskning, rapporter samt noggrant 

undersöka de olika intervjupersonernas arbete inom de organisationer de verkar. När man ställer frågor som 

intervjupersonen finner relevanta och intressanta ökar man även förtroendet och får intervjupersonen att 

våga öppna upp sig mer (Ekström & Larsson, 2010). Då intervjuer är en passande metod för att utvinna 

empirisk data som bygger på intervjupersonens erfarenhet och expertis i ett visst ämne, anser vi att 

kvalitativa intervjuer är en passande metod för vårt projekt.  

Då fokusgrupp A bestod av fem personer och fokusgrupp B bestod av sex personer, är det ojämn 

fördelning i de olika grupperna. Det önskvärda antalet deltagare i en fokusgrupp är dock fyra till sex 

deltagare. Därför anser vi att den ojämna fördelningen i antalet deltagare inte påverkar resultatet för vårt 

projekt, då de båda fokusgrupperna uppfyller kraven för antalet deltagare (Wibeck, 2010). Då vi använt oss 

av redan existerande grupper, finns det risk för att vissa ämnen inte blir diskuterade. Detta då deltagarna 

troligen redan är medvetna om varandras åsikter. För att motverka detta har vi som moderatorer varit extra 

lyhörda och noga med att få deltagarna att utveckla och fortsätta prata om ämnen där det känns som att allt 

inte framgår i deltagarnas svar (Wibeck, 2010). Då fokusgrupper är en passande metod om man vill studera 

innehåll i diskussioner, så som olika åsikter, tankar, attityder och uppfattningar i en viss sakfråga, anser vi 
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metoden vara relevant för vårt projekt (Ekström & Larsson, 2010). Den största skillnaden mellan 

fokusgrupp och intervju är att en fokusgrupp erbjuder en bredare insyn i åsikter om ett specifikt ämne, 

varefter intervjuer ger en djupare insyn i intervjupersonens personliga tankar. Då projektet inte syftar till att 

undersöka människors personliga koppling till näthat, anser vi att fokusgrupper är att föredra framför 

personliga intervjuer (Wibeck, 2010).  

 
4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Validitet hänvisas enligt Wibeck (2010) till studiens trovärdighet – att man har studerat det man avsett att 

studera. För att säkerställa validiteten rörande både expert- och fokusgruppsintervjuer har vi grundat vår 

intervjumanual i teori och tidigare forskning. Detta för att säkerställa att resultatet från intervjuer och 

fokusgrupper blir relevant för vårt projekt (Ekström & Larsson, 2010).  

Trovärdigheten i förhållande till fokusgrupper kan vara problematisk. De deltagandes faktiska åsikt 

kan påverkas av exempelvis grupptryck eller upplevt hot. Platsen för sessionerna spelar också en viktig roll 

för huruvida trygga de deltagande känner sig för att våga dela sina åsikter (Wibeck, 2010). För att 

åstadkomma ett tryggt klimat som inte hämmar de deltagandes åsikter anser vi det viktigt att arbeta för ett 

öppet samtalsklimat där alla åsikter är tillåtna.  

Reliabilitet hänvisas enligt Wibeck (2010) till att andra forskare ska kunna komma fram till samma 

resultat då de genomför studien. En aspekt som kan stärka vår reliabilitet är att vi arbetar gemensamt. Vi 

kommer i detta projekt genomföra egna analyser av materialet för att vidare tillsammans jämföra och 

diskutera det vi har kommit fram till. Genom detta tillvägagångssätt ökar vi möjligheterna för ett oberoende 

resultat. Under sessioner använder vi oss även av samma moderator vid både intervjuer och fokusgrupper 

samtidigt som den andre antecknar.   

Generaliserbarhet behandlar studiens överförbarhet till andra undersökningspersoner och situationer 

(Kvale & Brinkman, 2014). Då expertintervjuerna inte gör anspråk på att vara statistiskt representativa för 

den undersökta populationen, utan avser att ge oss upplysningar i ett specifikt ämne, blir generaliserbarheten 

i form av ett mättat empiriskt material sekundär. Däremot kan expertintervjuerna möjliggöra för en teoretisk 

generaliserbarhet (Ekström & Larsson, 2010).  

Då fokusgrupper syftar till att ge en djupare förståelse av ett visst problemområde anser Wibeck 

(2010) det svårt att generalisera vid studier som omfattas av fokusgrupper. Sammantaget hoppas vi dock att 

vår studie kan bidra till en viss föreställning av vilken syn som finns i relation till näthat på sociala medier 

bland 13–19 åringar, som vidare kan vara användbar för framtida studier.  

 
4.7 Etiska aspekter 
Då vårt projekt omfattar intervjuer och fokusgrupper avser de etiska aspekter projektet behöver ta hänsyn 

till främst individer. Gällande informerat samtycke kommer vi att tydligt informera de deltagande om 

projektets huvudsakliga syfte. Experterna fick godkänna att deras namn publiceras i rapporten. De 

deltagande deltar frivilligt, vilket betyder att de när som helst kan välja att inte vara en del av 
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undersökningen. Vi kommer även att utforma ett skriftligt avtal där vårdnadshavare till deltagare under 18 år 

får godkänna att deras barn deltar i undersökningen (se bilaga 3). Den skriftliga överenskommelsen kommer 

att behandla deltagandet i undersökningen men även framtida användning av material. För att garantera 

konfidentialitet kommer vi även att anonymisera namn och information som kan knytas till en viss person 

vid resultat och analys av fokusgrupper (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan konsekvenserna av en kvalitativ studie bli att de deltagande på 

något sätt skadas och på så vis hämmar de fördelar som de deltagande kan ge studien. För att förhindra 

dessa konsekvenser bör risken att skada de deltagande vara mindre än fördelarna av att genomföra 

undersökningen (Kvale och Brinkman, 2014). Vi kommer i vårt projekt inte att beröra upplevelsen av näthat 

utan istället fokusera på den kollektiva förståelsen av näthat. Vid tillfällen då vi märker att samtalet närmar 

sig känsliga ämnen kommer vi att skifta fokus för att inte riskera skada. 

För att säkerställa projektets vetenskapliga kvalitet kommer vi att arbeta för att det vi publicerar är 

korrekt och representativt för vårt forskningsområde. Resultatet från våra fokusgrupper kommer noga 

kontrolleras och valideras (Kvale & Brinkman, 2014). Vi anser det även viktigt att vara oberoende och hålla 

en professionell distans genom hela projektet. Att utelämna egna värderingar och inte bli emotionellt 

påverkad. Etiska frågor och riktlinjer kommer således att prägla den totala utformningen av vårt projekt.  
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5.0 Resultat och Analys  
I detta avsnitt presenteras resultatet från expert- och fokusgruppsintervjuerna. Vi avser att redovisa det 

empiriska material som fyller ett syfte för vårt projekt. Det empiriska materialet från expert- och 

fokusgruppsintervjuer kommer vidare att kopplas till de tidigare presenterade vetenskapliga teorier projektet 

grundas i samt tidigare forskning och därefter implementeras i vår prototyp.  

 

5.1 Expertintervjuer 
Nedan presenteras analys och diskussion av vad som framkommit under våra expertintervjuer. Resultatet 

och analysen presenteras utifrån olika teman som var särskilt framträdande under intervjuerna; näthat och 

härskartekniker, genus inom kontexten näthat samt motstrategier.  

 

5.1.1 Näthat och härskartekniker 

Tidigare forskning inom området näthat visar att näthat som begrepp är svårdefinierat, då det är den 

personliga gränsen som bör avgöra vad som upplevs som näthat och inte (Dunkels, 2016). Detta bekräftar 

även experterna, då de inte har en exakt definition att redogöra för. De anser dock att det är viktigt att 

definiera begreppet näthat för att inte blanda ihop det med andra företeelser på nätet. Kritik riskerar annars 

att benämnas som näthat och därmed hota yttrandefriheten.  

”Jag är helt övertygad om att det måste vara högt i tak och att man måste kunna komma med kritik och 

inte blanda ihop begreppen. Därför är det kanske också viktigt att kunna göra någon typ av definition.” 

(Ida Lithell) 

 

Detta är även något som Alkiviadou (2019) menar gör det svårt att definiera näthat. Då det är en subtil gräns 

mellan vad som faller in under yttrandefrihet och vad som är näthat. Alkiviadou (2019) belyser även att det 

därför är viktigt att begreppet näthat får en global definition. Detta skulle göra det enklare att skilja på vad 

som är näthat och vad som faller in under yttrandefriheten. Helena Meyer menar att det är viktigt för 

yttrandefriheten att man som individ vågar publicera utan risk för att få näthat. Hon argumenterar för att 

röster inte får tystna i rädslan av att bli näthatade. Helena Meyer menar även att en offentlig person bör få 

kritiseras i större utsträckning.  

”Ja och det är ju en gräns där också mellan när du blir en offentlig person. För då måste man tåla 

hårdare granskning och kanske ta mer ansvar och bli utsatt för mycket kritik och hårdare diskussioner 

[...]. Det får inte bli så att man inte kan göra sin röst hörd eller ifrågasätta varandra eller diskutera 

olika åsikter, men vi måste bli bättre på att göra det på ett konstruktivt sätt.”   

(Helena Meyer) 
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Den svåra gränsdragningen mellan näthat och kritik är således något som bör ges utrymme vid diskussion 

med unga om näthat på sociala medier. Definitionsfrågan kommer att inkluderas i intervjumanualen för 

fokusgrupperna, och vid visat behov vidare inkluderas i prototypen.  

Härskartekniker på sociala medier är vanligt förekommande och används för att skaffa makt över 

andra människor samt för att framhäva sig själv genom att förtrycka andra människor (Nyberg & Wiberg, 

2014). Detta är något som experterna även har identifierat som en förekommande företeelse på sociala 

medier. En av de vanligaste härskarteknikerna är enligt Helena Meyer dubbel bestraffning. Det vill säga att man 

får kritik oavsett hur man agerar, vilket ger mottagaren en känsla av att det är omöjligt att göra rätt (Nyberg 

& Wiberg, 2014). Ida Lithell anser att kunskap om härskartekniker kan utgöra en viktig strategi för att 

bemöta näthat på sociala medier. Kunskap om vilka härskartekniker som förekommer på sociala medier och 

hur de tar sig uttryck, kan således hjälpa en person som är mottagare av näthat. Då teorin om 

härskartekniker har sin grund i maktbalansen mellan män och kvinnor, är det även intressant att studera ur 

ett genusperspektiv (Nyberg & Wiberg, 2014).  

 

5.1.2 Genus inom kontexten näthat 
Rapporten ”Skolbarnen och internet” (Internetstiftelsen, 2018b) visar att tjejer oftare utsätts för näthat. När 

kvinnor utsätts är den främsta orsaken att dem är just kvinnor, medan män som utsätts ofta får hat för sitt 

ställningstagande i en viss sakfråga (Bohlin, 2016). Ida Lithell hänvisar till Statens medieråds senaste 

undersökning som visar att den största skillnaden gällande anmälan av näthat beroende på kön rör sexism 

och sexuella trakasserier. Undersökningen visar att tjejer i högre grad anmäler sexism och sexuella 

trakasserier medan killar vanligtvis anmäler ospecificerade hot. Helena Meyer menar även hon att typen av 

näthat skiljer sig beroende på kön, då hon menar att tjejer oftast får ta emot mer sexualiserat näthat. Hon 

menar dock att det kan vara svårt för killar att prata om situationer där dem upplevt sexuella kränkningar. 

Enligt Helena Meyer är normer i samhället en bidragande faktor till detta.  

”Det kan vara svårare att prata om det som kille. Kanske framförallt om det är någon typ av sexuell 

kränkning. Dels, ja men det är väl coolt att tjejer skickar bilder till dig. Ja, fast det kanske är 

jätteobehagligt om den här personen inte alls har bett om det, eller inte alls vill ha det.”  

(Helena Meyer) 

 

Då näthat enligt experterna och tidigare forskning kan skilja sig beroende på kön, är det således intressant att 

göra kopplingar till de könsnormer som råder i samhället vilket Helena Mayer påpekar. Genusperspektivet 

kommer därför att inkluderas vid fokusgrupssintervjuerna, för att se hur den interaktiva produkten kan bidra 

till att skapa diskussion kring detta.  
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5.1.3 Motstrategier 

Gällande motstrategier mot näthat menar Ida Lithell att den som är utsatt måste få göra det som känns bra 

och att agerandet är högst subjektivt. Samtidigt hänvisar hon till material Statens medieråd producerat inom 

ramen för kampanjen ”No hate speech Movement”, vilket bland annat ger följande råd till en person som 

blivit utsatt för näthat.  

“Tror man att det är olagligt, gör en polisanmälan. Anmäl alltid elakheter till plattformen och prata med 

en vuxen eller någon man litar på, och diskutera. Man behöver ju kanske just den hjälpen. Stämma av, 

är det olagligt eller inte?”  

      (Ida Lithell) 

 
Ida Lithell argumenterar således för vikten av att våga be om hjälp och diskutera. Helena Meyer hävdar att 

unga är medvetna om vilka motstrategier som finns gällande ovälkomna kommentarer och handlingar på 

nätet. Hon nämner bland annat blockera, anmäla, prata med en vuxen alternativt någon man litar på. 

Blockera är en av de motstrategier Nyberg och Wiberg (2014) redogör för. Att blockera anses vara en av de 

starkaste markeringarna och kan därav orsaka starka reaktioner (Nyberg och Wiberg, 2014). Polisen (2019a) 

uppmanar till att alltid anmäla om man upplever att man blivit utsatt för näthat. Samtidigt vittnar Helena 

Meyer om att det är väldigt få som faktiskt gör detta.  

”Många unga som vi har pratat med säger att de hanterar näthat genom att inte bry sig. De menar på 

att det är såhär överallt, att man måste ha hårdare hud på nätet än utanför. Att man inte kan ta det 

som skrivs på nätet seriöst, men samtidigt vet vi ju att många blir väldigt ledsna.”  

(Helena Meyer)  

 

Ida Lithell har även hon träffat unga med liknande inställning. Under intervjun hänvisar hon till unga som 

hävdar att en polisanmälan inte leder till något, vilket hon menar är djupt beklagligt. Ida Lithell respekterar 

de som hävdar att en anmälan bara resulterar i en siffra i statistiken, men argumenterar samtidigt för hur 

betydelsefull denna siffra kan vara.  

Helena Meyer menar att människor har fastnat i en ond cirkel. Den hårda jargongen och tonen på 

nätet har bidragit till att många, och då framförallt unga har accepterat det hårda klimatet. Detta resonemang 

stöds av Sackemark och Englund (2015). De menar att då personen bakom skärmen inte behöver se 

mottagaren i ögonen, skjuts gränsen för vad som är ett okej beteende hela tiden framåt. Helena Meyer 

argumenterar samtidigt för att den onda cirkeln bör brytas.  

”Vi måste någonstans gå in och bryta den cirkeln. Det ska inte behöva vara såhär, man ska inte behöva 

acceptera att bli kränkt och utsatt. Vi kan stoppa den utvecklingen om vi vill.” 

(Helena Meyer) 
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Detta är således ett relevant argument för att inte acceptera det hårda klimatet på nätet, utan istället aktivt 

arbeta med problemet och därmed försöka stoppa utvecklingen.  

Gällande varifrån information kring näthat bör komma är de båda intervjupersonerna överens om att 

det är allas ansvar att sprida information om näthat. Dunkels (2016) menar att skolan är en viktig arena för 

att utöva ett organiserat arbete mot kränkande behandling. Helena Meyer har även hon en liknande 

uppfattning kring skolans ansvar i arbetet mot näthat. Hon argumenterar för att skolan dels bör ha kunskap 

om hur man kan hantera näthat lagligt men även värderingsmässigt. Detta argument stärker således vårt val 

av att utforma en interaktiv produkt som ska fungera i undervisningen.  

För att skapa engagemang kring näthat bland unga menar Helena Meyer att det är viktigt att involvera 

nätet i det vardagliga samtalet, både i skolan och hemmet. Hon menar att ett inkluderande av näthat i det 

vardagliga samtalet gör ämnet mindre tabubelagt. Helena Meyer anser således att det bör finnas en 

regelbunden diskussion kring näthat.  

Gällande information och diskussion om näthat för unga argumenterar både Ida Lithell och Helena 

Meyer för att det kan vara bra att inkludera aktuella händelser. Ida Lithell hänvisar till sina erfarenheter inom 

journalistiken.  

”Det är ju framför allt att man har en stor igenkänning, man måste bli berörd. Ett case som är 

personligt, det är den typen av historier som man oftast känner för och med. Det ska finnas ett stort drag 

av igenkänning.” 

      (Ida Lithell) 

 

Sammantaget anser således de båda experterna att personliga och gripande berättelser kan skapa igenkänning 

och därmed lyfta diskussionen kring näthat.  

Då det är viktigt med en regelbunden diskussion anser vi att vår prototyp bör kunna användas vid 

regelbundna tillfällen, och inte bara vara en engångsföreteelse i klassrummet. En annan viktig aspekt är att 

prototypen bör inkludera igenkänning i form av relevanta och uppmärksammade händelser.   

För att lyfta diskussionen kring näthat på ett lättsamt sätt menar Ida Lithell att man bör arbeta 

stärkande och förebyggande. Dunkels (2016) menar att ett stärkande av ungas självkänsla och mod att våga 

säga ifrån och söka hjälp kan öka deras motståndskraft mot risker på nätet.  Hon argumenterar således för 

att förbereda unga, så att de blir mer motståndskraftiga i situationer de kan hamna i (Dunkels, 2016). Detta 

resonemang stödjer således vårt projekt och visar varför det är relevant att utveckla en interaktiv produkt för 

klassrummet, där även personer som inte har blivit drabbade får ta del av problemet i ett förebyggande syfte.  
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5.2 Fokusgrupper  
Nedan presenteras analys och diskussion av vad som framkommit under våra fokusgrupper. Analysen är 

organiserad utefter teman som grundats i projektets teorier samt tidigare forskning; näthat och sociala medier, 

genus, motstrategier, serious games och interaktionsdesign. Då vi använde samma intervjumanual (se bilaga 2) för de 

båda sessionerna har vi valt att strukturera analysen utefter denna.  

 

5.2.1 Näthat och sociala medier  
Gällande sociala medier och generationen 00-talister visar Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och 

internet” (2018a) att generationen helst använder Instagram, Snapchat och Youtube. Rapporten stärks av de 

båda fokusgrupperna, då samtliga deltagare redogör för dessa sociala mediekanaler som deras primära. Vissa 

deltagare i fokusgrupp B diskuterar även mobilspel som Wordfeud och chattverktyg för spelgemenskaper; 

Discord. Internetstiftelsens rapport (2018a) visar även vilka sociala mediekanaler som inte är lika populära 

bland 00-talister. Facebook utgör en av de mest sällsynta sociala mediekanalerna som 00-talister 

kommunicerar via. Ett fåtal deltagare i fokusgrupp A menar att de använder Facebook stundtals och då 

främst för evenemang och grupper, varefter flertalet deltagare i fokusgrupp B inte har ett aktivt konto på 

Facebook.  

Beträffande positiva aspekter med sociala medier diskuterar fokusgrupp A bland annat motivation, 

förebilder, humor och nyheter. De menar på att sociala medier erbjuder lite av allting. Fokusgrupp B 

diskuterar främst möjligheten att kunna hålla kontakt med vänner och släkt.  

Angående negativa aspekter med sociala medier diskuterar fokusgrupp A främst stress. De menar på 

att sociala medier kan vara orsaken till att ungdomar idag mår allt sämre. I fokusgrupp B resonerar man på 

ett liknande sätt och diskuterar sociala mediers påverkan på människor. De diskuterar främst den jämförelse 

som skapas via sociala medier. 

”Typ på Instagram om någon lägger upp en bild på sig själv, då kanske man tänker oj vad fin hon eller 

han var och så jämför man sig med dem.”  

(B5) 

 

Samtliga deltagare anser således att det finns både positiva och negativa aspekter med sociala medier. 

Beträffande om kommunikationen skiljer sig beroende på om den sker i verkligheten eller på nätet är de 

båda fokusgrupperna överens om att det finns stora skillnader. Fokusgrupp A menar att man är mer sig själv 

i verkligheten samtidigt som man inte säger sin fulla åsikt.  

”På nätet tänker man kanske att de inte vet vem man är, och då skriver man verkligen allt man 

tycker.”  

(A5) 

 



 29 

Detta påstående stämmer överens med vad tidigare forskning menar kan vara orsaken till att tonen på nätet 

är hårdare (Alkiviadou, 2019; Mondal et al., 2018). Dunkels (2016) menar dock att man aldrig är anonym på 

nätet, utan att det istället handlar om en känsla av anonymitet som stärks av att man inte kan se mottagaren i 

ögonen. Känslan av anonymitet kan således påverka hur man väljer att agera på nätet (Dunkels, 2016).  

Fokusgrupp B diskuterar möjligheten av att inte kunna avgöra om någon skämtar. Flera deltagare 

menar att det kan vara svårt att tolka en person på nätet, vilket lätt kan leda till missuppfattningar. 

”Om någon säger något taskigt i verkligheten kan man höra på rösten att de skämtar. Det kan man 

inte höra ifall man skriver, det är bara text. Då vet man inte ifall det var ett skämt eller inte.”  

(B4) 

 

Gällande att identifiera och definiera näthat resonerar fokusgrupp A kring upprepade och obefogade 

kommentarer. Fokusgrupp B diskuterar taskiga kommentarer och uthängande av personer på sociala medier. 

De hävdar att handlandet av att hänga ut personer på sociala medier inte är fullt lika vanligt men definitivt 

borde definieras som näthat.  

Det vi kan konstatera utifrån dessa resonemang är att näthat många gånger kan vara problematiskt att 

definiera. Därav ser vi ett behov av att i vår prototyp inkludera en metod som diskuterar definitionen av 

näthat. 

 

5.2.2 Genus  
Tidigare forskning och rapporter kring näthat visar som tidigare nämnt att det finns tydliga skillnader 

gällande kön (Bohlin, 2017; Internetstiftelsen, 2018a). Beträffande hur killar respektive tjejer uttrycker sig på 

nätet menar killar i fokusgrupp A att tjejer kommenterar mer än vad killar gör, vilket de antar är en fråga om 

uppmärksamhet. Samtidigt diskuterar deltagarna den hårda tonen killar kan ha gällande hat på nätet. En 

aspekt som diskuteras gällande typer av kommentarer rör könsroller. Enligt Delegationen för jämställdhet i 

skolan (2011) kan kränkningar vara baserade på normer om hur tjejer och killar förväntas agera, vara och se 

ut. Deltagare ur fokusgrupp A hävdar att en kille vill verka macho varefter tjejer kräver bekräftelse. Samtidigt 

är de överens om att oavsett typ av kommentar rör det sig i de båda fallen om bekräftelse. 

”Tjejer blir placerade i ett fack där dem ska sköta det gulliga och fåniga på internet och killar ska sköta 

de politiska och tunga frågorna på internet. När tjejerna flyttar sig till det blocket blir de ifrågasatta och 

när killar flyttar sig blir det likadant och man blir kallad bög.”  

(A5) 

 

Fokusgrupp B däremot är inte lika övertygade om att man skriver olika på nätet beroende på kön. De menar 

istället att den stora skillnaden gällande val av formulering beror på om det sker på nätet eller i verkligheten. 
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Vissa av deltagarna vittnar dock om den kaxiga tonen som kan framträda då man skriver till sina 

killkompisar.  

”Om det är en killkompis så skriver man kanske mer kaxigt, man är lite mer självsäker när man 

skriver med killar.”  

    (B3) 

 

En anledning till att de olika fokusgrupperna diskuterar olika kring näthat beroende på kön kan ha sin grund 

i åldersskillnaden. Då fokusgrupp A är gymnasieelever och fokusgrupp B högstadieelever kan den personliga 

utvecklingen samt omvärldsanalysen spela roll.  

Rörande olika typer av näthat beroende på vilket kön det riktas till vittnar samtliga deltagare i 

fokusgrupp A om att näthat mot tjejer har en sexistisk underton. De menar på att oavsett könsfördelningen i 

en grupp är det alltid tjejer som blir nedvärderade.  

”Om tjejer kommenterar något konstruktivt så kan hon få kommentarer som att ‘du vet inget, du är en 

tjej’. Om en kille däremot kommenterar så får han ett mer konstruktivt svar.”   

(A2) 

 

Trots att de olika fokusgrupperna resonerar olika ser vi ändå ett behov av att diskutera genus inom 

kontexten näthat. Att förstå hur genus kan vara kopplat till kränkningar är viktigt att ha i beaktning vid 

analys och hantering (Delegationen för jämställdhet i skolan, 2011). Därav kommer genus att inkluderas som 

ett diskussionsämne i utformandet av vår prototyp.  

 

5.2.3 Motstrategier 
Gällande vilka motstrategier deltagarna i fokusgrupperna använder sig av skiljer sig de två diskussionerna. 

Mönstret i fokusgrupp A är att deltagarna förespråkar att använda passivitet eller bemöta med humor, för att visa 

att man inte bryr sig och på så sätt få näthataren att sluta. Dessa motstrategier identifierar även Nyberg & 

Wiberg (2014), som effektiva för att visa att man inte påverkas och distanserar sig från näthatet. 

”Det bästa är kanske att inte göra någonting. Inte svara och bara låta det vara. För dem vill ju ha en 

reaktion, de vill ju att man ska blocka, skriva något tillbaka eller göra någonting.”  

                        (A2) 

 

Deltagarna i fokusgrupp B, anser att det inte brukar hjälpa att bemöta näthat, utan ser motstrategierna 

blockera och avfölj och uteslut som de mest tillämpbara. Dessa motstrategier är väldigt kraftfulla och anses ofta 

vara det sista steget innan anmälan görs (Nyberg & Wiberg, 2014). Däremot gör fokusgrupp B skillnad på 

om det är de själva som utsätts eller någon annan. Om det rör sig om någon annan är de mer benägna att 
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bemöta näthatet. Detta kan vara genom att bemöta med vänlighet eller att påpeka att det någon säger är motsägelsefullt 

(Mathew et al., 2019). I relation till vårt projekt är det mycket intressant att de olika grupperna skiljer sig åt, 

då det gör det relevant att inkludera diskussioner om motstrategier i vår slutliga prototyp.  

De olika fokusgrupperna skiljer sig även åt i avseendet vem man vänder sig till om man blivit utsatt 

för grövre näthat. Fokusgrupp A tenderar att vända sig till vänner före vuxna, medan fokusgrupp B tenderar 

att vända sig till föräldrar eller andra vuxna de har förtroende för. Detta är något som även Dunkels (2016) 

identifierar, då flera studier visar att yngre barn har lättare att rapportera till vuxna än äldre barn. Detta kan 

enligt Dunkels (2016) ha att göra med att det finns en rädsla för att det kan leda till negativa konsekvenser 

för den som anmäler. Detta är något fokusgrupp A lyfter i sin diskussion. Då de är rädda för att en anmälan 

uppfattas som att man tar åt sig av det någon skriver alternativt skvallrar, vilket de menar kan leda till att 

näthatet mot en själv eskalerar.  

Anmälan av näthat till polisen är något som de båda fokusgrupperna känner en osäkerhet kring. En av 

deltagarna i fokusgrupp A uttrycker att det behöver gå mycket längre på nätet än i verkligheten för att en 

anmälan ska göras.  

”Jag tror att det kan gå ganska mycket längre innan man kontaktar polis på internet än i verkligheten.”  

       (A5) 

 

En viss okunskap om hur man går tillväga för att göra en anmälan uttrycks i fokusgrupperna. Detta är något 

som vi anser viktigt att inkludera i prototypen, dels hur man går tillväga för att anmäla, men också att det är 

samma lagar som gäller på nätet som i verkligheten och att det därför inte behöver gå längre för att man ska 

göra en anmälan (Polisen, 2019b). Efter analysen anser vi det viktigt att inkludera frågan vem man kan vända 

sig till. Detta då det är viktigt att få alla ungdomar att våga prata om problem de stöter på gällande näthat.  

 

5.2.4 Serious games och undervisning  
Michael och Chen (2006) definierar serious games som spel vars huvudsakliga syfte är att utbilda. Beträffande 

spel i undervisningen konstaterar de båda fokusgrupperna att de har haft relativt lite kontakt med den 

formen av lärande. De båda fokusgrupperna diskuterar plattformen Kahoot, en plattform vilken fokuserar 

på lärande genom frågespel (Kahoot, 2019). Trots åldersskillnaden mellan de olika fokusgrupperna 

argumenterar deltagare från samtliga fokusgruppsintervjuer för spel som ett motiverande sätt att lära sig på.  

”Det är roligare än att bara sitta och läsa eller svara på frågor i en mattebok, det blir lite variation i 

arbetet liksom.”  

 (A3) 

Sammantaget verkar erfarenheten av lärande genom spel vara positiv.  

Gällande vad som gör ett spel underhållande respektive tråkigt diskuterar fokusgrupp B variation och 

mål. De menar att ett spel upplevs tråkigt om det blir för enformigt och inte erbjuder användaren 
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återkoppling på de aktioner som hen utför. Enligt Connolly et al., (2012) är återkoppling en viktig aspekt att 

inkludera för att skapa lärandeprocesser genom serious games. Liknande resonemang görs i fokusgrupp A där 

man diskuterar enformighet och otydliga instruktioner. De argumenterar således för att en dålig 

spelupplevelse karaktäriseras av enformiga metoder och oklar vägledning.  

Deltagare i fokusgrupp B argumenterar för ett varierande lärande för att inte tappa motivationen. 

Samtidigt föredrar vissa deltagare att lära sig genom diskussion och samtal.  

”När man skriver kanske vissa inte tänker på vad de skriver, utan man bara skriver för att bli klar, 

men om man samtalar eller diskuterar tror jag att man lär sig lite bättre.” 

(B6) 

 

Då vi kan se ett behov av samtal och diskussion motiveras således vårt val av att inkludera spel i vår 

prototyp. O’Neil, Wainess, & Baker (2005) menar att spel som serious games kan öka användarens 

problemlösningsförmåga samt samarbets- och kommunikationsförmåga. De redogör även för en förbättrad 

förmåga av att förstå ett visst innehåll (O’Neil et al., 2005). Genom att utforma en interaktiv produkt som 

fokuserar på spel kan således diskussionen kring näthat förbättras.  

 
5.2.5 Interaktionsdesign 
Gällande interaktiva lösningar i undervisningen är de flesta av deltagarna i fokusgrupperna positiva. En 

viktig del i interaktiva upplevelser är enligt deltagarna att det finns en variation då det annars kan bli 

långtråkigt och tröttsamt.  

”Jag antar att spel i skolan är till för att det ska vara roligt, och då blir det ju inte roligt om det bara är 

samma sak hela tiden.”  

(B5) 

 

Upprepningar är således en aspekt att ha i åtanke vid utformandet av vår prototyp, då de kan bidra till en 

negativ användarupplevelse som vidare framkallar irritation och frustration (Preece et. al., 2016). För att 

undvika att upplevelsen av vår interaktiva prototyp blir negativ, är det av stor vikt att det finns variation i 

den slutliga användarupplevelsen. En annan faktor för att göra upplevelsen positiv är enligt deltagarna att 

det bör finnas en personlig koppling alternativt möjlighet att identifiera sig med problemen. En lösning på 

detta kan enligt deltagarna vara att man ges möjlighet att välja att spela som en karaktär vilken liknar en själv, 

men även att inkludera aktuella händelser. 

Då en viktig del i interaktionsdesign är att uppmärksamma användarnas krav och behov och vidare 

tillfredsställa dem (Cooper, 2014), är det således viktigt att vi uppmärksammar synpunkterna från 

fokusgrupperna och implementerar dem i vår slutliga prototyp.  

En annan iakttagelse från fokusgrupperna är att deltagarnas huvudsakliga medium är mobiltelefon. 

Detta då de tycker att mobiltelefonen är smidigare och lättare att ha med sig.  
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När det kommer till lärarens inblandning i kombination med att den interaktiva produkten används i 

klassrummet, skiljer sig de två fokusgruppernas diskussion. Fokusgrupp A ser gärna att läraren har så lite 

inblandning som möjligt, då de ofta uppfattar att lärarna inte är insatta i ämnet. De anser dock att en lärare 

kan behövas för att öppna för diskussion.  

Fokusgrupp B däremot ser inte lärarens inblandning som ett problem. Detta kan återigen kopplas till 

att äldre barn har svårare att prata med vuxna om problem och istället vänder sig till vänner (Dunkels, 2016). 

Då vi vill skapa en positiv upplevelse för hela målgruppen (13–19 åringar), anser vi att det är viktigt för vår 

interaktiva produkt att begränsa lärarens inblandning men samtidigt inte helt utelämna den.  

När det gäller diskussionen i klassrummet som komplement till den interaktiva produkten, anser 

deltagarna i fokusgrupperna att anonymitet är viktigt. De tycker även att det vore intressant med statistik i 

form av procentfördelning med olika val gjorda i den interaktiva prototypen visas och ligger till grund för 

diskussionen.  

”Inte att det syns vem som svarade vad, men att det visas i procent. Att man får svara själv först och sen 

diskutera varför man valde det och varför inte det andra.”  

(B5)  

 

Utefter dessa synpunkter från fokusgrupperna, kan vi fastställa krav för vår interaktiva produkt. Vilket är ett 

grundläggande behov när man designar en produkt utefter ett användarcentrerat tillvägagångssätt (Preece et 

al., 2016).  

 

5.3 Sammanfattning  
Gällande näthat ser vi ett behov av att diskutera definitionen av näthat, då varken experterna eller 

fokusgrupperna har en tydlig definition av näthat att redogöra för. Experterna argumenterar för att det kan 

vara bra att skapa en tydlig definition av näthat för att inte förväxla näthat med kritik och därmed hota 

yttrandefriheten. Vi vill därför inkludera en metod i prototypen som möjliggör diskussion för definition och 

identifiering av näthat.  

Tidigare forskning, experter samt deltagare i fokusgrupp A menar att näthat skiljer sig beroende på om 

det är riktat till tjejer respektive killar. Enligt Ida Lithell och Statens medieråds senaste undersökning anmäler 

tjejer i högre utsträckning sexism och sexuella trakasserier. Ett flertal deltagare i fokusgrupp A har en 

liknande åsikt. Fokusgrupp A och vissa deltagare i fokusgrupp B ser även skillnader i hur tjejer respektive 

killar uttrycker sig på sociala medier. De menar att de olika könen är indelade i fack, vilka styr deras agerande 

och kommentarer på sociala medier. Trots att fokusgrupp B inte ser någon tydlig skillnad gällande olika 

typer av näthat beroende på kön, ser vi sammantaget ett behov av att inkludera genus i vår prototyp. 

Då de olika fokusgrupperna lyfter olika motstrategier för att tackla näthat ser vi även ett behov av att 

inkludera motstrategier som ett diskussionsämne i vår prototyp. Som tidigare nämnt, är detta något som 

även Dunkels (2016) rekommenderar genom att hänvisa till EU Kids Online (2013) rekommendation för att 
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öka barns motståndskraft på nätet. Deltagarna visar även en viss osäkerhet gällande polisanmälan av näthat, 

vilket gör det relevant att inkludera lagar och regler. Polisen (2019b) menar som tidigare nämnt att det alltid 

är viktigt att näthat anmäls för att få en uppfattning om hur stort problemet är.  

De krav som kan utläsas utifrån vår empiri gäller den interaktiva produktens funktion samt 

undervisningsform. Samtliga fokusgruppsdeltagare anser spel som ett motiverande sätt att lära sig på. De 

menar att en interaktiv produkt bör erbjuda variation, återkoppling och tydlig vägledning. Gällande 

undervisning är variation samt diskussion och samtal de primära kraven för att undervisningen ska få ett bra 

utfall. Fokusgrupp A vill att läraren ska vara minimalt involverad, varefter fokusgrupp B ser en trygghet i att 

ha läraren närvarande. Detta krav motiverar således vårt val av att inkludera serious games i vår prototyp. 

Precis som andra digitala utbildningsmaterial låter serious games läraren vara fysiskt närvarande men 

professionellt frånvarande. Läraren är således fysiskt och socialt närvarande men däremot inte aktiv i spelet 

eller den aktivitet eleverna utför (Sørensen et al., 2011).  

De olika fokusgrupperna visar även intresse för att inkludera anonym statistik. För en positiv 

användarupplevelse ser de gärna en personlig koppling för att lättare kunna identifiera sig med problemet. 

Detta krav kan även utläsas ur vår empiri från expertintervjuerna, där experterna menar på att identifikation 

och personliga berättelser kan vara ett bra sätt att engagera unga gällande näthat på sociala medier. Då 

fokusgrupperna argumenterar för att inkludera möjligheten att välja karaktär i spelet, kommer detta 

implementeras och på så sätt ge användaren en engagerande och fängslande upplevelse, vilket är av stor vikt 

i utformandet av serious games (Ma & Oikonomou, 2017). 
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6.0 Lösningen och dess grunder 
Detta avsnitt redogör för hur vi omvandlar resultatet från den empiriska undersökningen till en prototyp. 

Vid utformandet av vår prototyp kommer vi att utgå från Preece et al., (2016) fyra grundläggande aktiviteter 

inom interaktionsdesign; fastställa krav, utforma alternativ, konstruera prototyp samt utvärdera. Då projektet ämnar 

utforma en prototyp av låg verklighetsgrad kommer inte den fjärde aktiviteten, utvärdera vara en del av 

projektet. Vi kommer därför att presentera avsnittet enligt följande; målgrupp, krav och behov, utforma alternativ 

samt konstruera prototyp. 

 

6.1 Målgrupp  
Projektets primära målgrupp är som tidigare nämnt 13–19 åringar. Målgruppen består således av både 

högstadie- och gymnasieelever. Det vi kan konstatera utifrån vår empiri är att 13–19 åringar är vana 

medieanvändare och har precis som alla andra generationer ett specifikt sätt att använda sociala 

mediekanaler. Instagram, Snapchat och Youtube utgör de vanligaste kanalerna för åldersgruppen, vilket även 

bekräftas i Internetstiftelsens (2018a) rapport ”Svenskarna och Internet”. Vi kan även utläsa att sociala 

medier utöver näthat kan skapa stress och jämförelse bland unga, men samtidigt bidra till flera positiva 

aspekter, däribland socialt umgänge, humor och motivation. För att kunna införliva vår interaktiva produkt i 

undervisningen är även skolan och lärare viktiga att ha i åtanke. Enligt Sørensen et al., (2011) är det minst 

lika viktigt att lärarna finner ett intresse för användandet av serious games. Spelet bör därför vara designat så 

att även lärare uppfattar det relevant för att lära och diskutera (Sørensen et al., 2011). Skolan och lärare utgör 

således projektets sekundära målgrupp.  

 

6.2 Krav och behov  
Enligt Preece et al., (2016) är det av stor vikt att förstå de potentiella användarnas egenskaper och kapacitet. 

Användarnas behov, krav, ambitioner och förväntningar bör därför noggrant undersökas. För att kunna 

göra detta krävs det att man förstår användarnas kompetens, nuvarande uppgifter och mål samt den kontext 

inom vilken produkten kommer att användas. Vidare menar Preece et al., (2016) att tolkningen av empirin är 

det som bidrar till utformandet av produkten.  

Nedan presenteras en konkret figur (se figur 2) över de krav och behov vi identifierat från vår 

empiriska undersökning. Fortsättningsvis följer en tolkning av de olika krav och behov målgruppen har 

gällande en interaktiv produkt som ska fungera i undervisningen och behandla näthat på sociala medier.   

 



 36 

 
Figur 2 – Krav och behov 

 

Gällande näthat på sociala medier visar vår empiriska undersökning att motstrategier, definition och genus bör 

inkluderas som spelmoment i vår prototyp. Samtliga teman utgjorde stora diskussioner där 

meningsskiljaktigheterna var flera. Vi ser därför ett behov av att inkludera dessa teman som grundläggande 

diskussionsämnen i vår prototyp. Vidare inkluderas även lagar och regler och kontakt i form av en 

informationsfunktion i prototypen. Den interaktiva produkten bör vara mobil, ett krav som identifierades 

hos både experter och fokusgrupper. Empirin visar att den interaktiva produkten ska fungera regelbundet 

och vara återkommande. Den ska även inkludera aktuella händelser och identifiering som bidrar till att 

användaren kan göra personliga kopplingar. Empirin visar att den interaktiva produkten gärna får utformas 

som ett spel med motiverande inslag. Återkoppling och variation var de krav som identifierades för att 

användarupplevelsen ska bli så bra som möjlig. Statistik var ett inslag som de båda fokusgrupperna 

argumenterade för samt att den interaktiva produkten bör fungera med lärarens närvaro men utan dennes 

inblandning.  

 

6.3 Utforma alternativ  
Utefter de krav och behov vi identifierat kommer vi att utforma alternativ som tar de olika kraven och 

behoven i beaktning.  

Då vår empiri visar att mobilen är det medium unga i åldern 13–19 år helst använder, väljer vi att 

designa för mobilen. Expert- och fokusgruppsintervjuerna menar att det är viktigt att den interaktiva 

produkten kan användas regelbundet, vilket grundar vårt val av att utforma en mobilapplikation (Garrett, 

2011). En mobilapplikation är dessutom enkel för användaren att återvända till (Cooper, 2014). Gällande 

spel i undervisningen visar vår empiri att 13–19 åringar upplever spel som ett roligt och motiverande sätt att 

lära sig på. Därav anser vi att den interaktiva produkten bör formas utefter principerna för serious games (Ma 

& Oikonomou, 2017). 
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Då vårt projekt ämnar engagera unga i åldern 13–19 år gällande näthat på sociala medier anser vi det 

relevant att inkludera de sociala mediekanaler som denna generationen främst använder. Vi kommer således 

att göra relevanta kopplingar till hur näthat på Instagram, Snapchat och Youtube kan ta sig uttryck. Detta 

erbjuder användaren en personlig koppling och möjlighet till igenkänning med mobilapplikationens funktion 

och innehåll (Sørensen et al., 2011).  

För att stärka den personliga kopplingen ytterligare vill vi även erbjuda användaren möjlighet att välja 

karaktär för spelet (Ma & Oikonomou, 2017). Spelet kommer därefter att kretsa kring den valda karaktären, 

vilken användarna får följa genom en dag på sociala medier. Användarna spelar en dag i karaktärens liv per 

tillfälle, där varje spelad dag beräknas ta cirka 40–60 minuter, detta för att passa en medellång lektion. 

Karaktären kommer då att få ta emot olika typer av näthat som användarna vidare får tackla via 

mobilapplikationens funktioner. Därefter kommer de olika valen att presenteras anonymt på storbild i 

klassrummet där eleverna får diskutera kring resultatet. Vi hoppas således via karaktärens upplevelser på 

sociala medier kunna öppna diskussionen kring näthat på sociala medier. Innehållet för de olika dagarna 

uppdateras regelbundet för att materialet ska baseras på aktuella händelser i vilka användarna kan känna igen 

sig (Sørensen et al., 2011).  

Då vår empiri visar att variation är en viktig aspekt för en god användarupplevelse kommer den 

spelade dagen bestå av olika spelmoment. Motstrategier, definitioner och genus kommer att utformas som 

spel där varje tema utgör ett specifikt spelmoment. Vid det spelmoment som kretsar kring motstrategier 

kommer karaktären få ta emot näthat genom generationens primära sociala mediekanaler. Därefter erbjuds 

användaren ett antal val på hur karaktären bör handla mot näthatet. Efter att användaren valt motstrategi 

visas en översikt i form av ett stapeldiagram, som visar hur samtliga elever i klassen valt att bemöta näthatet. 

Stapeldiagrammen presenterar de olika valen samt hur många procent av klassen som valt att agera via en 

viss motstrategi. Vidare får klassen diskutera kring de olika valen och varför vissa motstrategier är vanliga 

respektive ovanliga att använda. Klassrummet utgör i detta fall en arena där ett känsligt ämne diskuteras. 

Vissa elever kan känna sig bekväma i en sådan miljö medan andra kan uppleva situationen påfrestande. 

Därav kommer användarnas statistik att presenteras anonymt i klassrummet. Användarna kan således själva 

välja om de vill delta i diskussionen och framföra sin åsikt. För att göra situationen optimal anser vi det 

viktigt att den slutliga produkten ger tydliga instruktioner till läraren – om hur hen bör förhålla sig till elever 

som inte önskar framföra sin åsikt muntligt.  

Då det finns både för- och nackdelar med alla typer av val kommer det även finnas möjlighet vid 

diskussions-stadiet klicka på de olika procent-staplarna. Detta kommer endast vara möjligt då diskussionen 

är genomförd för att inte påverka användarnas åsikter. Återkoppling var ett behov vi identifierade i empirin 

och även en viktig aspekt för att vägleda användaren och därmed utforma för en god användarupplevelse 

(Norman, 2002).  

Det spelmoment som kretsar kring definitionen av näthat tillämpar samma metod, bortsett från att 

användaren får möjlighet att göra en egen bedömning och avgöra om exemplet bör definieras som näthat. 
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Dunkels (2016) menar som tidigare nämnt att det är den personliga gränsen som bör avgöra vad som är ett 

okej beteende. Vidare följer en ny diskussion kring hur resterande del av klassen valt att definiera exemplet.  

Gällande det spelmoment som kretsar kring genus får karaktären ett meddelande på Snapchat från en 

kompis, där karaktärens kompis kan vara en tjej, kille eller icke-binär. Kompisen frågar karaktären om råd 

via någon av generationens primära sociala mediekanaler, gällande näthat som är stereotypiskt för könet 

kompisen identifierar sig med. Användaren får därefter välja mellan olika alternativ som beskriver hur 

karaktären ska vägleda kompisen. Därefter får användaren diskutera med resterande del av klassen gällande 

varför klimatet på nätet kan skilja sig gällande kön samt deras val av olika motstrategier. 

Då vi identifierat ett behov av att inkludera lagar och regler samt relevanta kontakter och 

tillvägagångssätt om hur man gör en polisanmälan anser vi det även viktigt att tillämpa en funktion i 

mobilapplikationen som erbjuder detta. Vi adderar därför en funktion till startsidan som erbjuder 

användaren information rörande tidigare nämnda kategorier.  

Då det fanns meningsskiljaktigheter kring lärarens inblandning i utförandet av den interaktiva 

produkten, gör vi en kompromiss i form av att läraren endast öppnar för diskussion och vidare är 

närvarande men passiv. Detta är även något som Ma och Oikonomou (2017) argumenterar för, då det är 

viktigt att läraren finns med som stöd vid instruktion och diskussion men sedan tar ett steg tillbaka när 

spelet pågår.  

 

6.4 Konstruera prototyp  
Efter att ha fastställt krav och behov samt utformat alternativa lösningar låter vi nu prototypen ta form. Då 

prototypen är av låg verklighetsgrad kommer den inte att inkludera samma funktionalitet som den tänkta 

slutprodukten. Vi kommer dock att diskutera slutproduktens tänkta funktionalitet. Prototypen vi har valt att 

utforma är därmed konceptuell, vilket innebär att vi kommer visa vad produkten ska kunna göra samt hur 

den ska uppträda (Preece et al., 2016). Även om tyngdpunkten inte kommer att ligga vid designval och grafik 

kommer vi att ge exempel på ett visuellt uttryck för prototypen. Det visuella uttrycket demonstreras via 

färgval, typsnitt samt miljöer.  

Det första steget för utformandet av vår prototyp bestod av att göra en enkel tankeskiss (se figur 3) 

över vilka funktioner som bör inkluderas samt dess uppbyggnad. Detta hjälpte oss att få en första överblick 

över prototypens olika kategorier och innehåll (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015).  
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Figur 3 – Tankeskiss över prototypens uppbyggnad 

 

Därefter skapade vi ett bildmanus (se figur 4) över spelets olika delar samt hur flödet i mobilapplikationen 

ska se ut. Detta för att på ett enkelt sätt kunna ändra och hitta nya lösningar på problem som 

uppmärksammas (Preece et al., 2016).  

 
Figur 4 – Bildmanus 
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Efter att ha arbetat fram skisser med hjälp av papper och penna, övergick vi till att arbeta i prototyp-

programmet Adobe XD. Vid utformningen av prototypen skapades allt material från grunden med hjälp av 

olika programvaror inom Adobe Suits. Detta för att ge produkten så hög originalitet som möjligt. I detta 

stadie började vi även att arbeta fram förslag på ett visuellt uttryck för prototypen. För att åstadkomma hög 

läsbarhet har vi använt oss av ett sans-seriff-teckensnitt som aldrig används i mindre teckenstorlek än 15 

pixlar (Cooper, 2014). Typsnittsfärgen anpassas utifrån bakgrundsfärgen då vi hela tiden vill skapa en hög 

kontrast till bakgrunden (Cooper, 2014). Bakgrundsfärgen är exempelvis orange när typsnittsfärgen är 

ljusgrå.  

Nedan presenteras prototypen steg för steg, med en kort beskrivning av varje moment. För att 

tydliggöra visar prototypen endast en ”speldag” varefter den färdiga produkten är tänkt att inkludera flera 

dagar.  

 
Figur 5 – Mobilapplikationens startsida 

 

Mobilapplikationens startsida erbjuder två val; ”Spela” och ”Information”. Väljer man spela kommer man 

vidare till spelets början. Väljer man information, kommer man till en informationsfunktion gällande näthat, 

innehållande de olika delar vi identifierat i vår empiri; kontakt samt lagar och regler. Färgen orange 

symboliserar spelets start och är vidare återkommande som typsnittsfärg. Orange symboliserar enligt 

Bergström (2016) en underhållande upplevelse, vilket är en känsla vi vill att målgruppen ska känna då de 

interagerar med den interaktiva produkten. Då den interaktiva produkten behandlar ett känsligt ämne syftar 

färgen till att lätta upp stämningen och bidra till en positiv upplevelse. 
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Figur 6 – Mobilapplikationens informationsfunktion 

 
Informationsfunktionen erbjuder användaren två val; ”Kontakt” samt ”Lagar och regler”. Dessa kategorier 

symboliserar teman som vi identifierade i vår empiri som behov. ”Lagar och regler” innehåller lättläst 

information om relevanta lagar och regler anpassade för vår målgrupp. ”Kontakt” utgör en samlingssida 

med kontaktuppgifter till olika aktörer som aktivt arbetar med näthat. Kontaktsidan innehåller även en guide 

över hur man går tillväga för att göra en polisanmälan. Under informationsfunktionen är textmängden 

relativt omfattande, därav har vi valt en ljusgrå bakgrund med orange typsnittsfärg. Detta för att återigen öka 

kontrasten och åstadkomma hög läsbarhet (Cooper, 2014). 

 

 
Figur 7 – Mobilapplikationens startsida 

 
Väljer man alternativet ”Spela” på startsidan, behöver användaren genomföra två steg innan spelet startar. 

Det första steget är att ange den kod som behövs för att ansluta till det spel som ens specifika klass spelar. 

Varje klass har således en egen unik kod för varje speltillfälle. När användaren angivit koden i textfältet 

trycker hen på knappen ”Anslut”.  

Nästa steg är att välja karaktär, detta för att erbjuda den personliga kopplingen som vi identifierat som viktig 

i resultatet från den empiriska undersökningen. Varje karaktär har ett eget utseende samt flera olika 
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personliga egenskaper och intressen. Syftet med att utforma karaktärer var att visa på hur man kan skapa 

igenkänning genom karaktärer som målgruppen identifierar sig med. De karaktärer vi skapat är således 

förslag – för en slutlig produkt kan karaktärerna behöva justeras för en tydligare och bättre 

målgruppsanpassning. När användaren valt karaktär, trycker hen på knappen ”Spela” och spelet startar.  

 

  
Figur 8 – Första sekvensen där karaktären går 

 

Spelet startar med en animerad sekvens där karaktären går genom ett stadslandskap med mobiltelefonen i 

handen. Detta för att ge användaren en känsla av att det är en dag i karaktärens liv man spelar och på så sätt 

ge spelet en handling. Efter att karaktären gått genom landskapet, stannar karaktären upp och en notifikation 

från Youtube, Instagram eller Snapchat visas. Denna sekvens visas mellan varje moment i spelet. För en 

slutlig produkt tänker vi att bakgrunden skiftar än mer distinkt – detta för att ge användaren en känsla av att 

tiden går under dagen.  

 

 
Figur 9 – Mobilapplikationens första spelmomentet, motstrategier 

 
Användaren trycker på ikonen med en notifikation, därefter visas en bild med ett scenario från en av de 

tidigare nämnda sociala mediekanalerna. Användaren får vidare iaktta näthatet karaktären fått skickat till sig 
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och därefter klicka sig vidare genom att trycka på ”Agera”. För att tydliggöra användarens val i den givna 

spelsituationen har vi använt oss av tonplattor i kontrasterande färg mot bakgrunden (Norman, 2002). Detta 

då tydlig vägledning var ett krav vi identifierade i vårt empiriska resultat. Användaren kan således endast 

välja att trycka på ”Agera” i den givna situationen. I nästa steg väljer användaren den motstrategi hen anser 

att karaktären bör tillämpa och trycker därefter på ”Svara”. Vi har valt ut några av de motstrategier vi anser 

passande utifrån vårt empiriska material. Detta för att visa på spelmomentets huvudsakliga funktion. För en 

slutlig produkt kan således flera alternativt färre motstrategier inkluderas. Exempelvis kan prata med en 

vuxen eller vän utgöra viktiga motstrategier. Detta då vår empiriska undersökning visar att det är viktigt att 

man vågar berätta och prata om problem. Fortsättningsvis kommer användaren till en laddningssida, där 

mobilapplikationen väntar på att resterande del av klassen ska göra sina val.  

 

 
Figur 10 – Storbild, diskussion i klassrum, motstrategier och genus 

 

När alla deltagare svarat visas resultatet på storbild i klassrummet. I mobilapplikationen visas ett meddelande 

som uppmanar användaren att diskutera, när klassen diskuterat färdigt kring de olika motstrategier som valts 

väljer användaren ”Fortsätt” och spelet fortsätter.  

 

 
Figur 11 – Mobilapplikationens andra spelmomentet, definition 
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I spelets andra moment ska användaren definiera vad hen anser bör definieras som näthat. Vid detta tillfälle 

får användaren en ny notifikation från någon av de sociala medier vi identifierat att målgruppen använder. 

Användaren klickar på notifikationen och kommer därefter vidare till applikationen där näthatet visas. Här 

kommer användaren vidare genom att trycka på ”Definiera”. Då användaren ska definiera om den tycker det 

karaktären mottagit räknas som näthat eller inte, får användaren positionera markören på en skala som går 

från arg till glad. Fokusgruppsdeltagare menar att det ibland kan vara svårt att tolka en kommentar eller 

handlings avsikt på sociala medier. Genom att tillsammans med klassen diskutera en kommentar eller 

handling anser vi att problemet kan kontextualiseras. När användaren positionerat markören på skalan, väljer 

den ”Skicka” och kommer vidare till samma laddningssida som visats vid tidigare moment.  

 

 
Figur 12 – Storbild, diskussion i klassrum, definition 

 

Därefter uppmanas användaren att diskutera (se figur 12) sin definition med resterande del av klassen. När 

diskussionen är klar trycker användaren på ”Fortsätt” och spelet fortsätter.   

 

 
Figur 13 – Mobilapplikationens tredje spelmomentet, genus 
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Spelets tredje moment kretsar kring näthat och genus. Här får karaktären ett meddelande som skickats via 

mobilapplikationen Snapchat från en vän. Vännen har varierande kön från gång till gång, detta då 

användaren ska få uppleva olika typer av näthat, vilka rapporter (Internetstiftelsen, 2018) visar är typiskt för 

ett visst kön. Då karaktären användaren väljer att spela med är av ett kön under hela spelets gång, blir detta 

således lösningen för att inkludera alla existerande kön i spelets genusmoment. Vidare trycker användaren på 

notifikationen och ett meddelande från vännen visas där hen frågar om råd angående hur vännen ska 

hantera det mottagna näthatet baserat på vännens kön. Efter att användaren läst meddelandet, trycker hen 

på ”Hjälp vän” där olika val för motstrategier visas. Användaren gör sitt val och trycker på ”Svara” och 

sedan visas samma laddningssida som tidigare och en uppmaning att diskutera frågan (se figur 10). När 

användarna diskuterat klart, väljer hen ”Fortsätt”.  

 

 
Figur 14 – Mobilapplikationen, speldagen avslutas 

 
För att avsluta dagen visas en filmsekvens där karaktären kommer hem. Användaren får ett meddelande som 

tackar för att hen har hjälpt karaktären att tackla näthat och gärna får fortsätta diskutera näthat med sina 

vänner. Meddelandet avslutas med ”Hoppas vi ses snart igen”.  

Då vi byggt vår prototyp i ett prototyp-program fanns det vissa begränsningar. Sekvenserna mellan 

momenten är tänkt att i en slutlig produkt visas som en kort film, dock tillät inte vårt prototyp-program 

detta. Därför är sekvensen uppdelad i flera olika artboards. 

Följande beskrivning av prototypens funktion är en idé till hur den slutliga produkten skulle kunna 

fungera. Vissa ändringar och justeringar kan således behöva göras för en slutlig produkt.  
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7.0 Avslutande reflektion och fortsatt process 
Detta avsnitt ämnar redogöra för projektets syfte och forskningsfrågor genom avslutande reflektion samt 

begränsningar. Vidare följer en diskussion kring relevans för samhället och fortsatt process.  

 

7.1 Avslutande reflektion 
Detta projekt syftade till att ta fram en prototyp till en interaktiv produkt som engagerar unga gällande 

näthat på sociala medier. Prototypen resulterade i en spelbaserad mobilapplikation med integrerad 

diskussion i klassrummet kring näthat på sociala medier. Beträffande projektets forskningsfrågor har vi med 

hjälp av våra teorier och empiriska undersökningar kommit fram till följande;  

Gällande projektets forskningsfråga som behandlar vad experter inom området anser att en interaktiv 

produkt anpassad för unga bör inkludera gällande näthat på sociala medier – visade vår empiriska 

undersökning att definitionsfrågan är särskilt relevant att diskutera. Då det ännu inte finns någon tydlig 

definition av näthat ansåg de båda experterna att detta är något som bör lyftas. För att engagera unga ansåg 

de att igenkänning med en personlig koppling var en viktig aspekt. De pekade även på att uppmärksamma 

normer och det sexualiserade näthatet mot kvinnor. Vidare hänvisade experterna till unga de mött som 

menar på att en polisanmälan inte får någon effekt. Detta var något som de båda experterna ansåg vara djupt 

beklagligt och bör förbättras. Slutligen argumenterade de för ett förebyggande och regelbundet arbete mot 

näthat.  

Angående projektets forskningsfråga som berör ungas syn gällande näthat på sociala medier visade det 

empiriska resultatet att unga kan ha svårt att tolka varandra på nätet. De anser att problematiken rörande 

tolkning kan vara en stor orsak till att kommentarer och handlingar på nätet missuppfattas. Detta då man 

inte kan avgöra om en person skämtar eller inte. Flera deltagare hävdar dessutom att man är mer sig själv i 

verkligheten och att sociala medier utgör en arena med ett hårdare klimat. Fokusgruppsintervjuerna visar 

utöver detta, precis som expertintervjuerna, att definitionen av näthat är komplex. Detta då samtliga 

deltagare hade olika definitioner av näthat att redogöra för.  

Beträffande projektets forskningsfråga som undersöker ungas krav och behov gällande en interaktiv 

produkt som ska fungera i undervisningen var variation särskilt viktigt. De olika fokusgrupperna 

argumenterade för att enformiga metoder leder till att de tappar tålamodet och blir irriterade (Preece et al., 

2016). Deltagarna ansåg precis som experterna att igenkänning och personliga kopplingar gör dem extra 

motiverade och engagerade. Vidare argumenterade de för tydlighet och återkoppling som viktiga aspekter 

för att erbjuda en god användarupplevelse. Flera fokusgruppsdeltagare ansåg att läraren inte bör lägga sig i 

diskussionen kring näthat utan istället endast öppna för diskussion.  

Vi anser att vi genom vår studie besvarat projektets syfte och forskningsfrågor genom de teorier och 

metoder vi tillämpat. Projektet resulterade, som tidigare nämnt, i en prototyp till ett interaktivt spel anpassat 

för skolmiljö i form av en mobilapplikation. Prototypen är designad för att kunna fungera regelbundet med 
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spelmoment som behandlar motstrategier, definitioner samt genusfrågor på nätet. Utefter de krav och behov 

vi identifierat hävdar vi att denna typ av mobilapplikation skulle kunna lyfta diskussionen kring näthat. 

 
7.2 Begränsningar 
Då vi i detta projekt valt att använda oss av de kvalitativa metoderna fokusgrupp och intervju kan resultatet 

ses som icke-representativt för populationen 13–19 åringar (Ekström & Larsson, 2010). Möjligtvis hade 

enkäter passat bättre för att få en mer övergripande bild av målgruppens krav och behov gällande en 

interaktiv produkt som ska fungera i undervisningen samt deras syn på näthat. Vi anser dock att våra valda 

metoder givit oss en djupare inblick i vad potentiella användare och experter hävdar bör inkluderas i en 

interaktiv produkt som behandlar näthat på sociala medier. Utan intervjuer och fokusgrupper hade vi inte 

utvunnit empiriskt material om målgruppens tankar och värderingar, vilket vi anser är en grundläggande 

aspekt för att utforma en interaktiv produkt som behandlar näthat på sociala medier.  

Då interaktionsdesignsprocessen är en iterativ process med ett grundläggande fokus på användaren 

och användartester (Preece et al., 2016; Cooper 2014) är en annan begränsning att vi endast utfört de tre 

första stegen i designprocessen. Samtidigt var projektets syfte att endast utforma en prototyp av låg 

verklighetsgrad, där nästkommande steg består av att utföra användartester och utvärdera prototypen.  

 

7.3 Relevans för samhället  
Näthat är ett problem som påverkar samtliga samhällsmedborgare. Genom att låta människor diskutera och 

reflektera kring frågor som rör hur man uppför sig på nätet redan i en tidig ålder – är förhoppningen att 

nästa generation som växer upp får en annan syn på problemet. Med detta projekt hoppas vi kunna bidra till 

att förändra ungas syn på näthat – som ett problem vilket inte går att lösa. Då debatten rörande näthat 

pågått nästan lika länge som sociala medier funnits – anser vi att det behövs ett nytt angreppssätt på 

problemet. Vi har genom vår empiri insett att föreläsningar och uppläxningar rörande näthat inte hjälper. 

Unga vill ha en diskussion med varandra där de gemensamt kommer fram till lösningar om vad ett önskvärt 

beteende är. Vår förhoppning är således inte att problemet ska lösas över en natt, utan att det i framtiden 

kan skapas ett klimat på nätet och sociala medier som tillåter kritik men i en trevlig och respektfull ton.  

 

7.4 Fortsatt process  
För den fortsatta processen är det givetvis nödvändigt att potentiella användare får testa den framtagna 

prototypen och därefter utvärdera förslaget. Användartesterna hade troligen lett till nya idéer och förslag på 

hur det interaktiva spelet kan förbättras. De hade även varit nyttiga för att utveckla det visuella uttrycket och 

göra den slutliga produkten än mer målgruppsanpassad. Då vårt empiriska resultat visade att variation är 

särskilt viktigt för en god spel- och användarupplevelse, hade även variationen mellan de olika 

spelmomenten, kunnat utvecklas för att uppnå en starkare känsla av variation. 
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För att det interaktiva spelet ska bli införlivat i klassrummet hade lärare kunnat involveras. Lärares 

krav och behov hade då kunnat tas i beaktning vid utformningen av prototypen, där även ett lärarmaterial 

hade kunnat utvecklas (Sørensen et al., 2011).  

Vi är medvetna om att det finns flera olika typer av näthat och att den framtagna prototypen främst 

belyser genusbaserat näthat. För den fortsatta processen vore det intressant att undersöka och addera flera 

olika typer av näthat till det interaktiva spelet. Lagar och regler under informationsfunktionen hade kunnat 

utvecklas till ett spelmoment, där användaren får lära sig om lagar och regler genom en spelupplevelse.  
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9.0 Bilagor 
9.1 Bilaga 1, Intervjumanual experter 
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9.2 Bilaga 2, Intervjumanual fokusgrupper  
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9.3 Bilaga 3, Avtal fokusgruppsdeltagare 

 

Begäran om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom 
ramen för ett examensarbete vid Medie- och kommunikationsutbildningen 
vid Karlstads Universitet.  
 
Vi är två Medie- och kommunikationsstudenter som läser vårt tredje och sista år vid Karlstads 
Universitet. Vi gör just nu vårt examensarbete i form av ett C-projekt gällande näthat. Projektets 
syfte är att utveckla en prototyp till en interaktiv produkt gällande näthat på sociala medier. 
Plattformen ska vidare fungera i undervisning på högstadium och gymnasium som ett roligt och 
engagerande verktyg. För att undersöka vilka krav och behov 13–19 åringar har gällande en 
interaktiv läromedelsplattform samt information och diskussion kring näthat på sociala medier 
ämnar projektet genomföra en fokusgrupp. De viktigaste frågorna vi behöver få svar på handlar 
om ungdomars syn på näthat och hur dem anser att en interaktiv produkt bör utformas för att på 
bästa sätt fungera i undervisningen. Vi kommer således inte undersöka enskilda ungdomars egna 
upplevelser av näthat eller nätmobbning.  
 
Undersökningen kommer att genomföras ………………. Vi vill med detta brev be er som 
vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den fokusgrupp som ingår i examensarbetet. 
Fokusgruppen kommer att dokumenteras med hjälp av ljud- och videoupptagning, detta för att 
underlätta efterarbetet. När fokusgruppen är analyserad kommer ljud- och videoupptagning att 
raderas. Alla deltagande kommer att garanteras anonymitet i den slutgiltiga rapporten. I enlighet 
med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten att intill den 
dag arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas strikt 
konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 
 
Vad vi behöver från er är att ni som vårdnadshavare skriver under detta brev och 
skickar det med den deltagande till oss, så att vi kan samla in svaret vid genomförande av 
fokusgruppsintervjun. Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 
 
� Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 
� Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 
Datum ……………………………………… 
 
…………………………………………………….. …………………………………………. 
Vårdnadshavares underskrift/er deltagarens namn 
 
Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående telefonnummer: 
 
Med vänliga hälsningar 
Nils Wilhelmsson (0705–949545) och Rebecca Albemo (0705–488184). 
 
Handledare för C-projektet är Håkan Liljegren (hakan.liljegren@kau.se) och Raul Ferrer Conill 
(raul.ferrer@kau.se).  
 
 


