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ABSTRACT 

Through a reception study, we immersed ourselves in the short film Gilla, produced by Crazy 

Pictures. The purpose has been to investigate how identity and ideology can influence a 

defined target group’s opinions and interpretations. 

The essay is based on research and theories about identity and ideology. Our identity is the 

basis for our opinions and interpretations. Ideologies are created in the society through the 

existence of dominance relationships, such as gender and class. This is relevant in order to 

analyse the power relationships that are dominant in the short film, and to find out why the 

respondents interpret their input as they do? We interviewed seven people aged 18 to 22. 

Our approach to answer the essay problem area has been through a reception study. Since the 

purpose was to investigate how the message of the film is interpreted out of a selected target 

group. 

The result shows that we live in a society with an ideology in which social media plays an 

important role of our daily routines. We buy the concept of the media being in control of our 

everyday life and consequently, this ideology is never being challenged. The language of the 

short film varies between comment language, to reinforce the on-line-hate which is the basis 

for the film, and the verbal coarse language, which is used to deliver a stronger viewer 

experience. Internet hate is growing because it is protected by anonymity and all respondents 

agreed that it is wrong and hence you could claim that the producers successfully conveyed 

the intent with their production. Motion picture did demonstrate its capacity to effectively 

inform and communicate, since it touches multiple senses and forces us to be more focused on 

what we are observing. 
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SAMMANFATTNING  

Genom en receptionsstudie har vi fördjupat oss i kortfilmen Gilla, producerad av Crazy 

Pictures. Syftet har varit att undersöka hur identitet och ideologi kan påverka en specifik 

målgrupps åsikter och tolkningar. 

Uppsatsen bygger på forskning och teorier om identitet och ideologi. Vår identitet är grunden 

för våra åsikter och tolkningar. Ideologier skapas i samhället genom att det finns olika 

dominansrelationer som exempelvis kön och klass. Detta är relevant för att kunna analysera 

vilka maktförhållanden som är dominerande i kortfilmen och för att få reda på varför 

informanterna tolkar som de gör? Vi har intervjuat sju personer som var i åldrarna 18 till 22. 

Vårt tillvägagångssätt för att kunna besvara uppsatsens problemområde har varit genom en 

receptionsstudie. Då syftet var att undersöka hur filmens budskap tolkas av en utvald 

målgrupp.  

Resultatet visar att vi lever i ett samhälle med en ideologi där sociala medier präglar en stor 

del utav våra vardagsrutiner. Vi köper konceptet att medierna styr vår vardag och därmed 

ifrågasätter vi inte ideologin. Näthatet ökar på grund av att det är anonymitets skyddat och 

alla informanter höll med om att det är fel med näthat och man kan därmed hävda att 

producenterna lyckats väl med att förmedla avsikten med sin produktion. Rörlig bild visade 

sig vara ett effektivt sätt att informera och kommunicera då de ockuperar fler utav våra sinnen 

och gör oss mer koncentrerade på det vi betraktar. 
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INLEDNING 

Mobbning är och har varit ett internationellt problem som kan beröra alla. Efter att 

medieteknologin tog fart och internet expanderade in i våra privata hushåll, har mobbningen 

även utvecklats till att gå från verbal till delvis anonyma trakasseringar och diskrimineringar. 

Tillgänglighet och uppkoppling har fört med sig att man kan kommunicera via datorer, 

telefoner, surfplattor etc. vilket gör det svårt för mottagaren att skydda sig emot de eventuella 

påhopp hen kan bli utsatt för. Det blir en enkelriktad kommunikation då den som utsätter 

någon kan skydda sig via anonymitet medan den som blir utsatt inte har samma möjlighet och 

kan därmed inte ge någon respons till den som trakasserat en.  

Definitionen av mobbning som sker via internet benämns som näthat. I en debatt med 

Avpixlat diskuteras det att de argumenteras mera om näthat än om melodifestivalen eller 

fotboll på sociala medier (Vinderos , 2013). Precis som också Siapera (2011) tar upp att 

mobila medierna har en stark påverkan på vårt samhälle, samt styrande makt över vilka samtal 

och diskussioner som dominerar.  

Instagram-upproret i Göteborg 2012 är ett sådant exempel som visar på hur mobil media 

sprider sig och har en enorm genomslagskraft. Ett Instagram konto med namnet ”Gbgorroz” 

startades med syftet att hänga ut tjejer och killar och kränka dem både ur ett sexistiskt och 

rasistiskt perspektiv.  Tips på andra orroz – horor, kunde skickas till kontot men att alla tips 

givetvis var anonyma. Kontot spreds snabbt med nästan 8000 följare på ett dygn. Detta 

eskalerades och resulterade i stor frustration att försöka ta reda på vem som låg bakom kontot. 

När ett tips kom ut att det var en tjej som gick på Plusgymnasiet i Göteborg samlades 1000 

personer för att få rättvisa för de nedvärderande kommentarerna (Palén, 2015). 

Vi har valt näthat framför verbal mobbning på grund utav att det är ett aktuellt 

samhällsproblem, samt att det anses som svårhanterligt (Polisen, 2015). Det har producerats 

mycket rörligt material som grundar sig på mobbing som t.ex. spelfilm och reklamfilm. För 

att begränsa vårt material har vi valt att fokusera på kortfilmen Gilla, producerad av bolaget 

Crazy Pictures. Gilla grundar sig på näthat och de Crazy Pictures vill förmedla med 

kortfilmen är att det inte är någon skillnad på det som ungdomar skriver på nätet och det som 

sägs i verkligheten. Vi valde Gilla för att bolagets serieproduktion är producerade för egen 

vinning och är därmed publicerade på deras egen hemsida samt YouTube. Gilla fokuserar på 

ämnet näthat som förekommer på tre olika internetforum men har valt att dramatisera det som 

att de sker i verkliga vardagsbaserade situationer. Gilla har visats på Tribeca Film Festival 
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och har därmed fått en internationell spridning, något som vi anser ökar relevansen för att 

använda de som material till vår undersökning.  

Genom vår undersökning vill vi ta reda på om rörlig bild är ett bra tillvägagångssätt att 

upplysa, informera och lyfta fram frågan om näthat. Vi vill även ta reda på om rörlig bild är 

ett bra upplysningsverktyg. Vi anser att det bästa sättet att få svar på dessa frågor är genom en 

receptionsstudie, då vi kommer i direktkontakt med kortfilmens målgrupp och får ta del utav 

deras åsikter samt tolkningar. 

Vi har skrivit denna uppsats ihop under hela arbetsprocessen. I början delade vi upp en del 

inläsning av litteratur och forskningsartiklar men vi har tagit del utav varandras delar i 

efterhand.  

  

1. BAKGRUND  

Crazy Pictures är ett filmkollektiv som startades 2008 i Norrköping. Deras kortfilmsserie 

Poesi för fiskar publicerades på YouTube och är anledningen till deras genombrott. Utöver 

kortfilmer har bolaget producerat reklamfilm, musikvideor och tv-produktioner. Under 

sommaren 2015 kommer bolaget att spela in sin första långfilm, Den blomstertid nu kommer. 

Gilla producerades 2015 och handlar om näthat. De vill upplysa om att det finns ingen 

skillnad mellan de vi säger till varandra i verkligheten och det vi kommenterar anonymt på 

internet.  

Vi har utgått ifrån en receptionsstudie som metod och har valt ut sju personer mellan 18-22 år 

som har fått se på kortfilmen Gilla. Vi valde den åldersgruppen för att vi ansåg att de 

använder sig utav sociala medier och att de inte alltid har ett kritiskt tänkande. Dessa personer 

står även inför olika vägval i livet och blir på grund av det lättpåverkade samt influerade av 

internettrender och därmed glömmer de negativa efterföljderna.   

Sedan har vi efter en förbestämd frågemall intervjuat dem för att kunna jämföra och analysera 

deras tolkningar och åsikter med hur vi har tolkat och analyserat filmen utifrån våran 

semiotiska textanalys. På detta sätt tror vi att vi kommer kunna besvara våra forskningsfrågor. 
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2. ORDLISTA 

Verbal mobbing – Mobbning som sker ansikte mot ansikte, utanför internet 

Verklighet – Något som sker utanför internet 

Näthat – Mobbning/trakasserier som sker mot en person med hjälp av mobilamedier via 

sociala medier, internetforum, etc. 

Sociala verkligheten – Hur vi kommunicerar med varandra är allt mindre i verkligheten och 

mer över internet. Detta resulterar i att det vi bildar en ny uppfattning om vad som anses vara 

socialt umgänge.  

Traditionell mobbning – Mobbning som sker mot en person av en eller flera andra, ansikte 

mot ansikte.  

 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att granska kortfilmen Gilla genom en receptionsstudie där vi 

kommer göra sju kvalitativa djupintervjuer och undersöka hur personliga intressen, 

bakgrunder och uppfostran kan påverka en specifik målgrupps tolkningar och åsikter.  

1. Hur uppfattar informanterna kortfilmens handling och syfte?  

2. Kan informanterna känna igen sig i situationerna som filmen iscensätter och i så fall 

hur?  

3. På vilket sätt påverkar informanternas bakgrunder och personliga intressen deras 

tolkningar utav kortfilmen? 

4. Är rörligbild ett bra tillvägagångsätt att upplysa och informera om näthat, och i så fall 

hur?  
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4. TIDIGARE FORSKNING 

4.1 FACEBOOKS PÅVERKAN PÅ MÄNNISKAN 

I Mary Morrows (2014) artikel om internets revolution tar hon specifikt upp att Facebook har 

påverkat e-kommunikationens utveckling. Grunden till det baserar hon på att Facebook var ett 

av de första sociala mediet som fanns på nätet. Efter Facebooks uppkomst började nyheter och 

meddelanden spridas snabbt över hela världen. Morrows framhäver att uppkomsten har skapat 

en del distraktioner, som leder enligt henne till att det blir brist på koncentration hos 

ungdomar i skolorna, eftersom att de istället för att fokuserar sig på undervisningen skickar 

bilder och texter emellan varandra.  

Morrow anser att sociala medier är en uppmärksamhets ”killer” men att hon kan förstå att det 

finns en fascination i sociala medier genom att man kan hålla sig nära sina vänner. Artikeln 

uppmärksammar också Twitter och påpekar att det forumet har hjälpt företag att hålla kontakt 

med sina kunder. Artikeln känns relevant för denna studie då den stödjer analys och resultatet, 

genom att artikeln påpekar den starka påverkan internet men först och främst sociala medier 

har på oss människor.  

Även i Christopher J. Carpenter (2011) artikel ligger fokus på Facebook och dess spridning. 

Facebook är ett av de mest besöka forumet med över 600 miljoner användare där mycket av 

användningen ligger på att folk söker socialt stöd när de är upprivna.  Men att det också finns 

de människor som missbrukar Facebook igenom att bete sig asocialt. Frågan som ställs i 

artikeln är riktat till om inte Facebook kan vara skadlig för vissa relationer?  Då det bildas 

olika grupper med människor som beter sig oacceptabelt mot andra, som till exempel 

nazistgrupper. Artikeln är relevant för uppsatsen då den på pekar att det finns människor på 

Facebook som beter sig oacceptabelt samt att det bildas olika grupper. Artikeln kan hjälpa till 

att upptäcka tydligare mönster när det kommer till analysen.  

Facebook lockar många människor till sig då den kan erbjuda dem att bygga en egen offentlig 

eller halvoffentlig profil, samt så kan de hjälpa personer att identifiera andra användare. Men 

något som också gör att många använder sig av detta forum är för att man kan spåra andras 

uppslutningar, på ett märkligt sätt är vi människor väldigt intresserade av vad varandra, nästan 

på ett stalkerliknande sätt (Nadkarni & Hofmann, 2011). Nadkarni och Hoffmann (2011) tar 

upp hur Facebook kan påverka människors identitetskonstruktion, samt att det bildas specifika 

personlighetsdrag. Precis som i tidigare artikeln nämns att det bildas nazistgrupper, som har 
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specifika personlighetsdrag (Carpenter, 2011). Nadkarni och Hoffman (2011) tar upp 

Hargittais undersökning, som fokuserade på studenter på ett universitet i Spanien. Där såg han 

tydliga mönster som visade att användningen av Facebook varierar beroende på kön, ras, 

föräldrarnas utbildning och etnicitet. Han fick även fram i sin undersökning att det var fler 

kvinnor än män som använde sig av Facebook. Deras artikel är relevant för studien eftersom 

den koncentrerar sig på varför folk använder sig utav forumet Facebook. Därigenom kan man 

använda detta vid analys av vilka som är i största riskzonen att bli utsatt för näthat. Men den 

är också relevant för att se varför informanterna har valt att använda Facebook.  

 

4.2 ÄR CYBERMOBBNING VÄRRE ÄN TRADITIONELL MOBBNING 

Hur människor kommunicerar har radikalt förändrats under de senaste decennierna och är 

fortfarande i ständig utveckling. Ungdomar växer upp i mitten av denna tekniska utveckling 

och ser verktyg som Internet och mobiltelefoner som avgörande för deras sociala liv. Som en 

följd av detta har dessa verktyg blivit en viktig del av deras vardag och sociala interaktion. 

Genom kommunikationen av denna nya teknik finns det också några oönskade biverkningar 

och en av dessa biverkningar kallas cybermobbning. 

Cybermobbning eller näthat är en modern form av mobbning som utförs med hjälp av 

elektroniska former av kontakt exempelvis SMS, MMS, Facebook och YouTube har ansetts 

orsaka värre konsekvenser för den utsatta, än traditionell mobbning (Sticca & Perrens, 2012).  

Sticca och Perrens (2012) studier undersökte betydelsen av medium (traditionell i jämförelse 

med cybermobbning), publicitet (offentligt kontra privat), och anonymitet (anonym kontra 

inte anonym) för den upplevda svårighetsgraden av hypotetiska mobbning scenarion bland ett 

urval av Schweiziska sjunde och åtta-klassare. I Schweiz har nästan alla ungdomar en 

mobiltelefon och tillgång till Internet hemma. Deltagarna fick ranka ett antal hypotetiska 

mobbning scenarion från de allvarligaste till det minst allvarliga. Studierna var uppdelade i 

två olika delar där scenarierna var experimentellt manipulerade utifrån aspekterna av mediet 

och publiciteten, samt anonymitet.  

Resultaten i de två studierna visade att offentliga scenarier uppfattades som värre än privata, 

och att anonyma scenarier uppfattades som värre än de som inte var anonyma. Internet 

scenarierna i allmänhet uppfattades som sämre än de traditionella men effektstorlekarna 
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visade sig vara små. Dessa resultat tyder på att den roll som medium har är sekundärt i 

förhållande till den roll som publicitet och anonymitet har när det gäller att utvärdera 

svårighetsgrader inom mobbning.  

Vi har angett att anonymitet och lättillgängligheten av elektroniska kommunikationsverktyg 

är en av anledningarna till varför nätmobbningen har ökat kraftig. Vi anser därför att denna 

studie har relevans för vår undersökning även om de har använt sig utav en kvantitativ studie 

där schweiziska ungdomar har fått ranka olika scenarier av mobbning både internet och 

traditionella. Vi kan applicera deras studies utgångspunkt och syfte i vår egen forskning, men 

metoden för att framställa ett resultat kan vi inte dra någon anknytning till. Det skulle snarare 

vara ett förslag för en vidare forskning att göra en kvantitativ studie utav vårt material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

5. TEORI 

5.1 IDENTITET 

När de talas om identitet brukar uttryck som ”att utveckla sin identitet”, ”att hamna i en 

identitetskris” och ”mognad” användas. Dessa tankegångar och uttryck sägs höra hemma i ett 

utvecklingspsykologiskt tänkande. Vardagstänkandet kring identitet hämtar sina influenser i 

någon form av psykologiskt synsätt. Våra identiteter grundar sig i vår uppfostran, personliga 

intressen, bakgrunder, etc. och de påverkar även våra åsikter och tolkningar (Hammarén & 

Johansson, 2011).  

5.1.1 Cyberspace, medier och identitet 

Hur påverkas och ändras förutsättningar och premisser för identitetsskapande i ett modernt 

teknologisk samhälle? En viktig faktor i denna kontext är medierna. När man talar om kön, 

kropp och status så har medierna inverkan på vår identitet. Om vi vill förstå hur människor 

berörs och formas av samtidskulturen så utgör medierna en viktig aktör och struktur. Hur 

berörs då människor av medier? Ibland syftar teorier om mediepåverkan att ge en allt för 

trångsynt bild av medierna som den enda viktiga och mäktiga aktören. Men medierna bedöms 

inte ha en lika stor effekt på exempelvis hur människor beter sig politiskt och socialt, då de 

antas besitta en större rationalitet och kunskap (Hammarén & Johansson, 2011). Det finns en 

studie som har undersökt hur medierna strukturerar och påverkar utformningen av 

vardagslivet som helhet, hur relationen mellan privat och offentligt ändras och hur 

mediebilder också blir en del av själva strukturen av ”verkligheten” (Gripsrud, 2011). Utifrån 

detta perspektiv är det inte så fascinerande att undersöka vilket innehåll som konsumeras utan 

här riktas snarare fokus mot hur människors förhållande till den sociala verkligheten förändras 

via deras medieanvändning, och hur det skapas nya sätt att kommunicera som upphäver 

fysiska och sociala gränser. Inom kulturstudier har man sedan sjuttiotalet försökt att 

sammanbinda och undersöka människors konsumtion av medier i någon form av socialt, 

kulturellt och politiskt sammanhang (Hammarén & Johansson, 2011). 

Under 2000-talet utvecklas ett kritiskt perspektiv på medieanvändningen, till skillnad från en 

tidigare mer moralisk analys av vad som är bra och vad som är dåligt för exempelvis 

ungdomar finner vi avancerade analyser av hur konsumtion och medieanvändning kan framgå 

som en del av samhälleliga maktmönster. Relationen mellan vardagsliv och medier förändras 

successivt, och grunderna för identitetsskapande förändras i det nya mediesamhället. Hur 

bidrar medierna till att sätta agendan för hur individer och kollektiv skapar och formar sina 
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identiteter, och hur ska vi se på mediernas roll under detta förlopp (Hammarén & Johansson, 

2011)?  

5.1.2 Medielandskapet  

Walter Benjamin förklarar hur medierna har förändrat intaget och uppfattningen av den 

sociala verkligheten. Medierna framkallar en ny blick och ett nytt seende men de bidrar även 

till att omstrukturera de vardagliga livet med mening och aktuellt innehåll. Människor 

planerar sin fritid efter mediernas utbud, sändningstid och medierna innehåller en viktig del 

utav vardagslivets materialitet. Kärnfrågan handlar om i vilken omfattning nya medier 

förändrar premisserna för identitetsskapandet. Om vi utgår ifrån att det blir allt svårare att 

skilja mellan någon form av verklighet och simuleringar som skapas via medieteknologi, får 

vi omformulerar vårt sätt att se på identitet (Gripsrud, 2011).  

Relevansen mellan denna teori och vårt material finner vi stark. kortfilmen Gilla som gestaltar 

hur livet på sociala medier och internetforum skulle vara om de omvandlades till verklighet, 

och att den anonymitet som internet förser inte längre går att gömma sig bakom. 

Medieteknologin är en bidragande faktor till hur vi skapar och formar våra identiteter.  

5.1.3 Makt, medier och identitet  

När man gör innehållsanalyser enligt Hammarén och Johansson (2011) utav teveprogram, 

filmer eller annat mediematerial hittar man starka tendenser av återgivna stereotypa 

identiteter. Vill man göra rätt och bra analyser av relationen emellan medier och identitet, är 

de viktigt att se de stora dragen i hur identiteter formas och influeras utav mediekulturen. Men 

man bör även vara öppen för de ändringar och komplexa mönster som uppstår i medierna och 

sugs upp utav den sociala offentligheten.  

Medierna återger inte bara verkligheten utan skapar den också. Människor tolkar och förhåller 

sig även till dessa strukturer på så sätt är alla inkluderade i att skapa verkligheten. Detta sker i 

en omväxling mellan vardagslivets kunskaper, mediernas bilder och vår egen subjektiva 

sammanfogning av det vi kallar identiteter (Hammarén & Johansson, 2011).  
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5.2 IDEOLOGI 

Winther Jörgensen, Philips (2000) hänvisar i sin bok till Fairclough som menar att ideologi är 

något som bidrar till en struktur för att medverka i reproduktion, produktion och 

omvandlingar av dominansrelationer. Olika ideologier skapas i samhället genom att det finns 

olika dominansrelationer som exempelvis kön och klass. Diskurser kan vara ideologiska men 

behöver inte vara det. De diskurser som är ideologiska upprätthåller maktrelationerna eller 

förändrar dem. Det är relevant för undersökningen eftersom det är viktigt att kunna analysera 

vilka maktförhållanden som är dominerande för att kunna se ett mönster, varför informanterna 

tolkar som de gör?  Enligt Winther Jörgensen, Philips (2000) är det svårt att se en tydlig 

barriär mellan de ideologiska diskurserna och de som inte är ideologiska. Begreppet ideologi 

kommer att användas i denna studie för att få reda på hur kortfilmen förhåller sig till den 

nuvarande ideologin, samt vilka ideologier som syns i filmen samt i dagens samhälle. 

Man skulle kunna ta romer i Sverige som ett exempel, man kan tycka att romer har mindre 

ideologiska diskurser då de inte riktigt passar in eller rättare sagt de sticker ut. Så man kan 

säga att en romer har mindre ideologiska diskurser som finns i ett svenskt samhälle. Men 

eftersom de ändå har en viss likhet är det svårt att sätta en barriär mellan diskurserna.   

5.2.1 Diskurs 

Det finns ständiga diskussioner om personligheter och att man försöker sortera människor i 

olika fack genom att ge dem olika begrepp som till exempel mjukis eller speciell. Det kallas 

för diskurs som med andra ord är styrande betydelsemönster. Själva diskursperspektivet ska 

hjälpa att förklara varför vissa ämnen är lättare för oss att prata eller tänka på än andra. 

Begreppet kommer inte användas djupgående mestadels på ytan för att förklara varför de 

olika informanterna tänker annorlunda, till exempel varför vissa har lättare att sätta 

kortfilmens språk i förhållande till kommentarspråket på internet (Lindgren, 2009).  

5.2.2 Hegemoni  

Fairclough menar att hegemoni är en förhandlingsprocess där man skapar ömsesidiga 

förståelser. Genom att det alltid finns motstånd och människor med resurser som ifrågasätter 

ideologin är hegemonin aldrig stabil. Hegemonin skiftar konstant som Fairclough säger ”En 

motsägelsefull och instabil jämvikt” (Fairclough 1992a:93). Hegemoni är relevant för studien 

för att kunna undersöka först och främst vad det är för hegemoni i kortfilmen eller om det är 
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en hegemoniskstrid. Vid analysen av de olika informanternas svar är det viktigt att undersöka 

om någon bestrider den varande hegemonin. Enligt Fairclough omfattar hegemoni begreppet 

en aspekt som gör att man kan studera hur de diskursiva praktikerna kan tillhöra en social 

praktik med maktrelationer (Winther Jörgensen & Philips 2000). 

5.2.3 Encoding och decoding 

Stuart Hall har skapat den teoretiska modellen encoding/ decoding. Där begreppet encoding är 

själva inkodningen av en viss text exempelvis den journalistiska arbetsprocessen som på sitt 

sätt formar hur rapporten ska gestaltas. Men journalistikens synsätt och val av utformningen 

av material påverkas av den dominerande ideologin i samhället (Ekström & Larsson, 2010).  

På grund av att produktionen har präglats av den rådande ideologi kommer det tillverkade 

materialet ha tydliga spår av ideologin och framställa samhällets maktförhållanden och 

samhällsordningarna som naturliga. När innebörden gynnas i inkodningen kallar Hall det för 

the preferred meaning. Innebörden grundas i dagens ideologi, medan the preferred reading 

gynnar en tolkning av en text (Ekström & Larsson, 2010). Att tittare eller läsare avkodar 

materialet kallas det för decoding (Gripsrud, 2011). Encoding och decoding är väsentlig för 

studien för att man ska kunna undersöka hur informanterna tolkar de olika klippbilderna, till 

exempel om de håller med olika påståenden i filmen.  

En text kan tolkas på många olika sätt samt har många olika innebörder. Men för att begränsa 

tolkningar har Hall beskrivit tre olika sätt för att avkoda ideologiska meddelande: de 

dominanta, förhandlande och oppositionella. När tittare gör en dominant tolkning håller 

personen sig inom den gynnande innebörden, the preferred meaning. Med andra ord 

ifrågasätter man inte ideologin som framträder i texten. Om tittaren tolkar ett klipp på ett 

förhandlande sätt innebär det att tittaren delvis ifrågasätter texten. Men i grunden accepterar 

hen ändå den rådande ideologin. Om en betraktare tolkar ett klipp som på ett oppositionellt 

sätt innebär det att betraktaren förstår the preferred meaning men bestrider den genom att anse 

dem som felaktiga. Betraktaren förstår att det är en beskrivning på den dominerande ideologin 

men anser inte att den är rätt (Ekström & Larsson, 2010). 
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6. METOD OCH MATERIAL 

6.1 MATERIAL 

För att kunna analysera hur mobbing skildras i rörlig bild har vi valt att använda oss utav 

kortfilmen Gilla som är en av filmerna i kortfilmsserien Poesi för fiskar som Crazy Pictures 

har gjort. Eftersom att kortfilmen kretsar kring näthat som är ett av dagens stora problem när 

det kommer till mobbing, blir materialet relevant då det tar upp den aktuella problematiken. 

Det som skiljer Gilla från andra liknade filmer är att Gilla precis som de flesta andra filmerna 

i kortfilmserien Poesi för fiskar börjar mitt i en dialog. Tittaren måste därför anstränga sig för 

att kunna förstå vad själva filmen handlar om. Andra filmer om mobbing är mer rak på sak 

och producenterna vill oftast göra det så lätt som möjligt för tittaren att förstå. Det är inte bara 

otydligheterna och de fria tolkningarna som gör materialet unikt utan även skildringen av 

näthat. Crazy Pictures försöker återge hur näthat hade sett ut om det hade varit utanför 

internet i exempelvis en matsal eller på en fest. Materialet är intressant att undersöka både för 

att filmen är upplagd på ett unikt sätt där betraktaren måste anstränga sig för att förstå 

helheten samt för att filmen skildrar näthat på avvikande sätt.  

6.1.1 Materialbeskrivning 

Kortfilmen börjar med att visa unga vuxna på en fest, där fokus ligger på en tjej som sitter på 

en soffa och pratar. Människorna omkring lyssnar på henne och skrattar eller nickar. Kameran 

ändrar vinkel och visar alla människor som befinner sig på festen, och fokus ändras till en 

kille som står längst bort i rummet i ett hörn. Festscenen byts ut till en klippbild där killen 

man såg precis ligger på en säng med sin dator öppen. Man hör ett Facebook ljud från datorn 

och killen drar datorn mot sig. Plötsligt dyker det upp en klippbild där killen slår upp en 

tidning som det står Nyheter 24 på. Direkt efter en klippbild där han öppnar en brevlåda som 

är tom, sedan står hans på en bondgård och gräver på en åker och till sist en klippbild där han 

står på en scen och jonglerar innan det går över till en längre scen.  

I den längre scenen sitter killen samt tjejen från första scenen vid ett bord med andra 

människor och diskuterar olika ämnen bland annat vad som är humor. Salen de befinner sig i 

liknar vid en matsal eller cafeteria.  Efter att de har diskuterat ett tag byts det tillbaka till när 

han ligger i sängen och sedan direkt tillbaka till festen som var första scenen. Killen som stod 

i hörnet går fram till tjejen som nu har rest sig upp och viskar i hennes öra saker som att hon 

ska dö, och att hon ska lägga ner sin blogg. När tjejen vänder sig om för att se vem som 
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viskade, är ingen där. Sedan kommer återigen klippbilden när han ligger i sängen med datorn 

och ett modemljud hörs och klippbildsföljden återkommer igen med att han slår upp en 

tidning där det står Nyheter 24, han öppnar en brevlåda som är tom, bondgården där han 

skördar något, scenen när han jonglerar och till sist tillbaka i matsalen.  

I matsalen sitter de fortfarande runt samma bord och pratar om olika ämnen samt att tjejen har 

lagt ner sin blogg. Killen säger en spydig fråga som ingen svarar på och han blir förbannad, 

efter att han inte får någon uppmärksamhet reser han sig upp och skriker över hela matsalen 

att tjejen är patetisk och att han inte kan förstår varför någon ens skulle vilja prata med henne 

osv.  Efter det reser sig människor från andra bord upp och börja också uttrycka sina åsikter 

om tjejen. Situationen leder till att människorna börja skrika på varandra. Sedan hamnar man 

tillbaka på klippbilden när han ligger i sängen med sin dator och sedan till när han öppnar 

brevlådan och den här gången har han fått brev. Sedan kommer delen där han står på scenen 

men den här gången så pratar han negativt om tjejen istället för att jonglera. Därefter klipps 

det mellan matsalen, scenen och festen samt att det blir mer ljud och hårdare ord för varje 

gång.  

Tillslut när man inte längre kan avläsa vad folk säger på klippbilden med scenen blir det tyst 

och man ser hur killen och tjejen ser på varandra. Han säger åter igen fula grejer till henne och 

så byter de scen till när han sitter på ett tåg. Man ser att han skriver något på sin mobil på 

YouTube men när han kollar upp ser han tjejen och reser sig upp och går mot tågets utgång 

och väntar på att kunna stiga av. Tjejen ställer sig bakom honom vid utgången och när tåget 

stannar och dörrarna öppnas står han kvar men hon stiger av. 

 

6.2 METODVAL 

För att besvara våra forskningsfrågor har vi utgått ifrån kvalitativa djupintervjuer med en 

grupp unga vuxna som har fått titta på kortfilmen Gilla. Detta för att få fram informanternas 

egna tankar, observationer och reflektioner om kortfilmen. Vi har själva gjort en semiotisk 

textanalys av materialet där vi har tagit fram viktiga samt relevanta aspekter att analysera 

närmare.  

Vårt syfte med uppsatsen är att granska kortfilmen genom en receptionsstudie och undersöka 

hur identitet och ideologi kan påverka en specifik målgrupps tolkningar. Receptionsstudier 

riktar sin uppmärksamhet emot betraktare istället för producenten eller författaren. 
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Receptionsstudier kan delas upp i två kategorier receptionsestetik och receptionshistoria, vi 

har utgått ifrån receptionsetik. Receptionsestetiken grundar sig i att undersöka varierande 

föremål, texter, etc. och utifrån de göra en tolkning av de man betraktar. Tre begrepp som 

receptionsetiken benämner är: Implicit betraktare, interna faktorer och externa faktorer 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  

Konstverk, texter och föremål exempelvis är skapade för att betraktas. Dessa platser/rum där 

föremålen har placerats/publicerats är ofta väl genomtänkta. Exempelvis en lokalnyhet som är 

publicerad i en lokaltidning kommer att betraktas utav den lokalbefolkningen som läser 

tidningen. Dessa läsare blir då textens huvudsakliga publik och implicita, eller ideala, 

betraktare, då de besitter en högre förkunskap om detta område än en utomstående vilket 

resulterar i en bättre förståelse för textens budskap. 

Interna faktorer är exempelvis hur karaktärer i en film genom gester och minspel 

kommunicerar med varandra eller betraktaren. Dessa karaktärer kan även guida betraktaren 

till förståelse utav filmens budskap. I en film kan det ibland finnas scener som är otydliga och 

är därmed lämnade till betraktarna själva att tolka och föreställa sig handlingen. Förståelsen 

av verkets innebörd är beroende av externa faktorer som exempelvis hur ett verk relaterar till 

andra verk, genom exempelvis genre, stil och tidsperiod. 

Samhället förändras ständigt och det är därmed viktigt att utföra och utveckla nya 

receptionsstudier. Upplägget för metoden är att utföra djupintervjuer med sju stycken 

informanter (Kvale, 2006). Intervjuerna är utformade efter en frågemall (bilaga 2), där 

frågorna är efter utvalda kategorier som ansågs ha relevans för materialet och för 

forskningsfrågorna. Kategorierna och frågorna har vi utformat på egen hand efter hur vi 

avkodat och tolkat materialet efter den semiotiska textanalysen, men vi har funnit inspiration 

till detta tillvägagångssätt utifrån befintliga metoder om intervjugenomföranden (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  

6.2.1 Enskilda intervjuer 

Enskilda intervjuer eller så kallade djupintervjuer kan vara passande när man diskuterar 

ämnen som kan anses som känsliga eller om man vill ha ärliga svar om ett diskutabelt eller 

kontroversiellt ämne. Det finns en större chans för eftertanke, observation och reflektion hos 

informanterna om de får mer egen tid. I en djupintervju bygger intervjuaren upp ett förtroende 

och tillit till informanten och det i sig leder till en trygg atmosfär där informanten vågar yttra 
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sina åsikter. Vi anser därför att det är lämpligt att genomföra enskilda intervjuer istället för en 

fokusgrupp, för att man lätt påverkas utav andra och diskussioner övergår lätt i förhandlingar 

om de mest lämpliga svaren (Kvale, 2006).  

6.2.2 Textanalys 

 För att ta reda på vilka teorier som skulle vara mest lämpliga använde vi oss utav en 

semiotisk textanalys. Semiotik är kunskapen om hur vi skapar betydelse i världen genom att 

vi ser allt som tecken samt observerar och tolkar allt vi ser runt omkring oss. Ett exempel på 

detta är att vi ser en skylt men en cykel på som tecken att här får vi cykla osv. När semiotik 

kopplas ihop med retorik ger det oss en möjlighet att klargöra hur den språkliga delen av en 

text samverkar med de icke språkliga delarna för att uppnå det retoriska syftet. Vi 

sammansätter två faktorer som vid första ögonkastet inte har en relation gentemot varandra, 

men tar vi de ett steg längre kan vi ur tolka ett meddelande. Till exempel vi ser ett lamm och 

reklamen är för toalettpapper. Lamm är mjuka och då drar vi slutsatsen att även toalettpappret 

är det. Ett annat exempel är vårt egna material då filmen handlar om hat men om man sätter 

dialogerna i relation med ljudeffekterna (Facebooks chattljud) och 

stockbilderna/mellanbilderna (spelet ”Framville”) kan man dra slutsatsen att filmen handlar 

om näthat som kan ske på Facebook (Ekström & Larsson, 2010). 

Ekström, Larsson (2010, s.160-161) ger förslag på frågor som kan användas för att analysera 

en konstruerad text utan att förlora helhetsbilden. Vi använde oss utav dessa för att bearbeta 

vårt material för att tydligt se vilka aspekter som är relevanta. Vi har valt ut sex av de angiva 

frågorna som ansågs relevanta för denna undersökning. De frågorna är relevanta för oss 

eftersom de tar upp handling och lingvistik, men främst hur läsaren tolkar och förstår. 

Eftersom denna studie i första hand fokuserar på hur åskådare betraktar kortfilmen Gilla är 

det viktigt att man får en god helhetssyn även i den egna textanalysen. Genom att använda sig 

utav frågor som fokuserar på filmens handling har vi skapat en egen analys som används för 

att kunna förstå informanternas tolkning. Samt för att kunna få svar på studiens ena 

frågeställning som fokuserar på att få fram informanternas tolkning av kortfilmens handling.  

Frågor om lingvistiken används då språket är en stor del utav filmen och en väsentlig del i 

undersökningen är att just få reda på hur informanterna uppfattar språket. Eftersom att 

kortfilmen handlar om näthat baseras mycket på internetspråk blir det då intressant att se om 

informanterna kan upptäcka några specifika detaljer. Som tidigare nämnt är studiens syfte att 

undersöka hur informanterna tolkar, betraktar och reagerar på kortfilmen. Så det är viktigt att 
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göra en egen analys innan om hur man själv uppfattar och tolkar filmen. Frågorna är vinklade 

som om man producerade materialet på egen hand för att man vill upptäcka vad som är 

textens dekonstruktion (Ekström & Larsson, 2010). 

 Vad handlar texten om och vad på står den?  

 Genom vilka språkhandlingar skapar texten en relation till sin läsare?  

 Hur riktar sig texten till läsaren? Hur bjuder den in och utestänger läsaren?”   

 Vad är det för slags text?  

 På vilket sätt påminner texten om tidigare texter och genrer?  

 Vilka röster hörs i texten? Hur uttalar sig olika deltagare – explicit och implicit?  

(Ekström & Larsson, 2010, s. 161) 

Ett exempel på en fråga och ett svar från vår analys.    

”Hur riktar sig texten till läsaren? Hur bjuder den in och utestänger läsaren?”   

- Genom att det använder sig utav funktioner och ett visst språk som kräver förkunskaper av 

läsare, då man måste läsa mellan raderna för att förstå hela kontexten, så stänger de ute det 

människor som inte sitter inne på denna kunskap. Exempel på detta är en scen där en 

karaktär har en bondgård som han sköter om, och sätter man just den scenen i relation till 

hela filmen som handlar om mobbning via nätet kan man tolka att det är spelet ”Farmville” 

från Facebook. Det ger små hintar om applikationer, funktioner etc. som används på nätet 

som de sätter i relation med dialogerna om mobbning.  

Av en semiotisk textanalys och de ovanstående frågorna kunde ideologi och identitet tas fram 

som relevanta teorier.  

6.2.3 Urval 

För att få relevanta intervjusvar krävs att rätt personer intervjuas, ett måste för att få ett 

givande resultat för vår studie är därmed att hitta den rätta målgruppen. Crazy Pictures har 

ingen bestämd målgrupp enligt deras hemsida men just Gilla som berör ämnet näthat tänker vi 

att de riktar sig till unga vuxna (18-22år). Vad som då krävs i vår forskning är att intervjua 

unga vuxna som använder sig utav internet och sociala medier, för att de ska kunna besvara 

våra forskningsfrågor. Varje individ vi intervjuar är lika intressant och variabler som kön, 

boendesituation, civil status, och jobbsituation fokuserar vi inte på, men sådana aspekter kan 

det vara intressant att se om det finns några skillnader i svaren.  
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För att hitta informanter till vår undersökning la vi ut annonser på Facebook och kontaktade 

en gymnasieskola där vi efterfrågade unga vuxna som passade vår målgrupp och som 

använder sig utav internet och sociala medier på en daglig basis. Genom detta sätt fick vi 

direkt tag på informanter som vi kunde kontakta via Facebook och mail, samt bestämma en 

tid och plats som skulle passa dem bäst. 

6.2.4 Informanter 

Informant A  Kille  22år Har sett filmen 

Informant B  Tjej  21år Har inte sett filmen 

Informant C  Tjej  21år Har inte sett filmen 

Informant D  Tjej  22år Har inte sett filmen 

Informant E  Tjej  19år Har inte sett filmen 

Informant F  Kille  18år Har sett filmen 

Informant G  Kille  19år Har inte sett filmen  

6.2.5 Genomförande 

Efter att vi fått kontakt med alla informanter bestämdes tid och plats för att ses. Eftersom de 

skulle titta på ett tio minuters långt klipp och fick inte bli störda under denna tid, så hade vi 

bokat två redigeringsbås. Under två dagar lyckades vi boka in alla intervjuerna, och vi delade 

upp de så vi gjorde hälften var. Detta för att vi inte ville att informanten skulle känna sig 

obekväm eller att maktfördelningen i rummet skulle vara ojämn.  

Varje intervju varade mellan 50-60 minuter. Vi ställde samma frågor till alla, men i vissa 

intervjuer togs sidospår upp eller att vissa teman förlängdes mer eller mindre. När vi gjorde 

intervjuerna så gjorde vi det med så öppna sinne som möjligt och försökte undvika ledande 

eller direkta frågor. Samtidigt som vi höll frågorna öppna så fokuserade vi på våra 

förbestämda teman, för att inte låta intervjun gå in på irrelevanta spår. Sedan kunde vi styra 

intervjuerna mot de teman som vi var ute efter, utan att vara främmande för att nya spår kunde 

visa sig under tiden. Vi hade förbestämt att låta informanterna kolla på kortfilmen två gånger, 

dels för att mycket symbolik i filmen förekommer som är viktiga byggstenar till handlingen, 
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samt att vi ville ta reda på om de hade en annan uppfattning efter att de hade sett den på nytt 

(Kvale, 2006).  

Efter att alla sju intervjuer var klara, transkriberades dessa och ställdes mot varandra för att ge 

en tydlig överblick över svaren hos de olika intervjuerna. Detta för att vi sedan skulle kunna 

välja ut de teman som gav svar åt våra forskningsfrågor, för att redovisa dessa i resultatdelen 

för vidare analys. 

6.2.6 Etik 

Innan intervjuerna började berättade vi vad syftet med uppsatsen var och hur vi skulle gå 

tillväga. Vi var tydlig med att allt var anonymt vilket tydde på konfidentialitet i studien, samt 

att vi berätta också att om de kände sig obekväma och inte ville svara på någon fråga så var 

detta helt okej. Detta benämner Kvale (2006) som viktiga etiska riktlinjer man bör tänka på 

när man genomför kvalitativa intervjuer. 

6.2.7 Intervjumall (Bilaga 2) 

En samtalsintervju består av frågor som struktureras efter olika teman, och blir en så kallad 

intervjumall.  När man utformar sin intervjumall så är form och innehåll något man ska ha i 

åtanke. Innehåll innebär att man knyter an till forskningens problemställning, medan form 

innebär att man ser till att skapa ett dynamiskt tillstånd där samtalet är levande. Alla frågor i 

en intervjumall ska vara korta och lätta att förstå, då de inte är meningen att forskaren ska 

behöva förklara vad hen vill veta. En viktig åtanke man ska ha när man gör en intervjumall är 

att ställa öppnafrågor så att den intervjuade får ett större talutrymme. Ett exempel på sådan 

öppnafrågor är ”kan du berätta om”, ”vad hände då?” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012). 

Genom vår semiotiska textanalys fick vi kunskap om vad som är relevant och intressant att 

undersöka vidare, samt diverse delar som lämpade sig att användas för att jämföra med 

informanternas tolkningar. Genom textanalysens resultat har vi tagit ut fyra olika teman för 

vår frågemall, som fokuserar på handling, personliga relationer och mobbing. Det första temat 

fokuserar på hur informanten uppfattar handlingen, andra temat går mer in på detaljerna i 

kortfilmens handling, för att kunna undersöka informanternas uppfattning kring Gilla mer 

djupgående. Tredje temat koncentrerar sig på hur informanten kan relatera sig till kortfilmen 

om det är något som berör dem extra. Fjärde och sista temat fokuserar på själva mobbningen, 

vad är egentligen mobbing för informanten? Dessa teman skapades med hjälp utav vårt syfte 
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och frågeställningar som begränsar uppsatsen undersökning, och hjälper till att begränsa 

frågorna samt att precisera dem. Eftersom att vi har en frågeställning som koncentrerar sig på 

hur informanterna uppfattar handlingen har vi skapat två teman som går in på det.  Ett mer 

ytligt och ett mer detaljerat som vi fann som intressanta i vår semiotiska textanalys. Eftersom 

uppsatsen också har två frågeställningar som fokuserar på om det finns någon 

igenkänningsfaktor för informanterna, har vi skapat några frågor som koncentrerar sig på 

olika aspekter av igenkänning. I slutet av intervjumallen återkommer två teman efter att 

informanterna har sett på filmen en andra gång. Detta för att upptäcka om det har uppkommit 

nya resonemang kring Gilla.  

Utifrån intervjumallen har vi fått fram relevant fakta om informanternas bakgrunder och 

personliga intressen. Dessa kunskaper har varit relevant för att kunna koppla informanternas 

tolkningar och åsikter till den utvalda teorin.  

6.2.8 Analysmetod 

För att kunna utföra en analys transkriberades allt material av intervjuerna och filmen för att 

få en övergripande förståelse utav texten. Detta på grund av vi skulle kunna se huruvida deras 

åsikter var lika respektive olika i samma frågor och scenarion de hade fått besvara. Identifiera 

meningsbärande textenheter och sedan koda, kategorisera och göra en strukturanalys var nästa 

steg. Meningsbärande enheter är meningar eller fraser som innehåller information som är 

relevant utifrån frågeställningarna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Efter 

att detta kunde man fastställa huvudkärnan i materialet, finna mönster och subkategorier 

utifrån dess relevans och återkoppling till forskningsområdet. De mönster och subkategorier 

vi har funnit kunde exempelvis vara baserade på ord, uttryck, metaforer, symbolik, etc. Efter 

denna process kunde en jämförelse av informanternas tolkningar, åsikter etc. om materialet 

och resultatet utifrån vår egen semiotiska textanalys göras. Vi avkodade sedan den 

jämförelsen och återkopplade till våra tidigare forskning och teorier om identitet och ideologi 

för att kunna redovisa en analys och ett resultat. 

6.2.9 Metodreflektioner 

Även om vi själva anser att kvalitativa intervjuer är den mest lämpliga metod när det kommer 

till receptionsstudier, finns det också några nackdelar med metoden. För att kunna uttala sig 

om enskilda individers tankar måste man komma in på djupet. Vad som också har riktats som 

kritik mot kvalitativa intervjuer är hur pass objektiv intervjuaren är.  
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Man kan hävda att det i alla syften krävs tolkning för att intervjua människor och att läsa av 

dem, samt för att sedan tolka det som sagts och få ner detta på papper. Det finns så många 

olika beteckningar på vad som faktiskt är objektivitet, och på grund av det går de inte heller 

att objektivt säga att den kvalitativa metoden varken är objektiv eller subjektiv. Därför går det 

i själva verket inte heller att påstå att detta är ett problem.  

I genomförandet av våra intervjuer flöt allt på som planerat, dock en reflektion om denna 

metod är det omfattande arbetet med att transkribera. En intervju på ca 60 minuter tog ungefär 

fem timmar att transkribera ord för ord.  
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7. ANALYS OCH RESULTAT 

7.1 SEMIOTISK TEXTANALYS 

Som tidigare nämnt har vi utgått ifrån fem frågeställningar från Ekström och Larsson (2010) 

för att få en överblick av materialet. Med hjälp av våra frågeställningar tolkar vi att texten 

handlar om mobbing och hur den kan tas i form i olika uttryck och sammanhang. Den tar upp 

hur det skulle vara om mobbingen som sker på nätet skulle ske i verkligheten. Det är skillnad 

på hat på nätet och hat i verkligheten, på nätet är det mycket grövre och hårdare språk som 

används för man kan skydda sig bakom en anonymitet som man ej kan i verkligheten. 

Filmens huvudkaraktär som även är mobbaren, anser vi är en väldigt ensam person som söker 

uppmärksamhet på ett kontroversiellt och provocerande sätt. Vi analyserar enbart detta 

material men på grund utav fördomar kan vi även tänka oss att de flesta personer som mobbar 

gör det för att tillfredsställa sitt eget bekräftelsebehov. I slutet av texten så lämnas mobbaren 

kvar på tåget medan den som blev utsatt går av. En tolkning vi drar utav de är att den utsatte 

kan gå vidare med sitt liv medan den som har mobbat alltid kommer att få leva med de 

dumheter och kränkningar den utsatt en annan människa för.  

Språket som texten använder sig av är uttryck som vi anser är väldigt vanliga hos unga 

människor. ”Finns här” (i forma av att trösta någon), ”LOL” (laughing out loud), ”Woop 

woop”, ”Burn” samt att starka uttryck som älskar, fitta, dö etc. används i de vardagliga 

konversationerna ungdomarna har sinsemellan. Vi kan tolka det som att texten riktar sig till 

personer som använder dessa uttryck samt har förståelse för dem, och de är tonåringar och 

unga vuxna som främst använder sig av dem.  

Genom att texten använder sig av funktioner och ett visst språk som kräver en viss förkunskap 

av läsaren, så stänger den ute det läsare som inte sitter inne på denna kunskap. Ett exempel på 

detta är en scen där en av karaktärerna har en bondgård som han sköter om, och sätter man 

den scenen i relation till hela filmen som handlar om mobbning via nätet kan man tolka att det 

är spelet ”Farmville” från Facebook. Producenterna ger små hintar om applikationer, 

funktioner, ljud etc. som används på nätet som de sätter i relation med dialogerna om 

mobbning.  

Kortfilmen påminner fast på ett mer rått sätt om organisationen Friends reklamer, då båda 

förmedlar samma budskap om mobbing. När vi tittar närmare på genren så anser vi att texten 
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är lite action och Hollywoodinspirerad, då den håller väldigt god kvalité samt bra ljus och 

effekter som har ett högt tempo vilket vi drar paralleller till action genren.  

Vi tycker att den som får det största talutrymmet i texten är mobbaren Morgan. Millan som 

han mobbar samt kränker har i sig inte samma talutrymme men uppmärksammas ändå väldigt 

mycket. I början av filmen är de två karaktärerna på samma maktnivå men när Morgan får fler 

anhängare så hamnar Millan i ett utsatt och sårbart läge. I slutet när de båda karaktärerna inte 

gömmer sig bakom någon form av media på nätet utan ses i verkligheten tycker vi att det har 

skett ett maktskifte och att det är Millan som lämnar med en högre status. Detta på grund utav 

ett symboliskt ställningstagande som Millan gör när hon lämnar tåget och kvar sitter Morgan 

med ett uttryck som vi avkodar som ångerfyllt.  

 

7.2 INTERVJUANANLYS 

Det finns två tydliga åsikter om vad huvudkärna i materialet är, den ena är karaktärernas 

egenskaper och hur de utvecklas igenom kortfilmen samt hur man känner sympati eller inte 

för dem. De andra informanterna som ser förbi detta och ser ett djupare innehåll anser att det 

handlar om näthat. De har kunnat fokusera djupare inom näthatet och därmed applicera 

samma tänk i subkategorierna. Dessa subkategorier har tagits fram med hjälp utav 

intervjumallen (bilaga 2).  

7.2.1 NÄTHAT 

De informanterna som ansåg att huvudkärnan i kortfilmen var näthat, har ett personligt 

intresse utav sociala medier. Genom sitt intresse har de lättare för att kunna se symboliken 

mellan dialog och klipp som medför till att dem tolkar det som näthat. Medier idag formar och 

skapar våra identiteter och därmed har personer med likartad intressen och bakgrunder lättare 

för att dra liknande slutsatser samt tolkningar utav samma material (Gripsrud, 2011). Hur 

mycket en person använder sig utav Facebook beror på en människans etnicitet, kön samt ras. 

Precis som också ovan nämnt det beror på bakgrund och intressen, så de personer som har 

lyckats uppfatta näthat som huvudkärna har en bakgrund som leder till att man använder sig 

mycket av sociala medier (Nadkarni & Hofmann, 2011).  

Ja dom typ näthatade någons slags bloggare och dom filmklipp man fick se var ju slags 

Facebook kommentarer. Men det var sociala medier som var själva fokusen. (Informant G) 
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G:s intervjusvar är präglad av kopplingar till internet samt sociala medier, och detta citat är 

bara ett utdrag som tydligt visar på vad hen har fokuserat på. Eftersom hen inte har blivit 

utsatt för någon form av trakasserier och sociala medier är en del utav vardagsrutiner, så kan 

hen lättare se mönster och koppla samman helheten utan att bli påverkad eller känna sympati 

för någon av karaktärerna.  

Kortfilmen har koncentrerat sig på att vi lever i ett samhälle med en ideologi där sociala 

medier präglar en stor del utav våra vardagsrutiner, eftersom att till exempel köp, 

jobbansökningar, etcetera går via internet. Det som också är väsentligt att tänka på är att 

nästan alla personer besitter en slags smartphone eller liknande som gör att de kan ladda upp 

sig på nätet när som (Morrows, 2014).  Informant G köper konceptet att medierna styr vår 

vardag och därmed ifrågasätter hen inte ideologin, och enligt Stuart Hall har G gjort en 

dominant avkodning av filmen (Ekström & Larsson, 2010) och därmed håller sig hegemonin 

stabil (Winther Jörgensen & Philips, 2000). G är en av de Facebookanvändare som är på 

forumet flera gånger om dagen. Därigenom kan han kanske lockas av att själv ha en profil, 

identifiera andra eller genom att spåra var andra har varit anslutna (Nadkarni & Hofmann, 

2011).  

7.2.1.1 Anonymitet 

Via anonymitet behöver man inte stå för sina åsikter på internet utan man kan gömma sin 

identitet bakom en IP-adress. Alla informanter uppmärksammade att anonymitet är den största 

skillnaden mellan verbal mobbning och näthat. Ens nuvarande identitet kan läggas åt sidan i 

och med att ens handlingar och åsikter skyddas utav anonymiteten som internet förser oss 

med.  

I och med att det har skapats nya sätt att kommunicera på som suddar ut de fysiska och 

sociala gränserna har vi inte samma ramar att efterfölja på internet.  Detta leder till att vi 

vågar utrycka oss mer provocerande och kontroversiellt gentemot varandra än vad vi skulle 

göra utanför internetvärlden (Hammarén & Johansson, 2011). I Sticca och Perrens (2012) tas 

det också upp att anonyma konversationer är värre än de som inte är anonyma. Som också kan 

hålla med i påståendet att de borde minska anonymitet på lika forum som exempelvis 

Facebook och YouTube.  

Det är så vidrigt när man själv tydligt visar vem man är, men bara får tillbaka en massa skit 

från personer man inte ens vet vilka dom är (Informant A) 
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Vi tolkar en irritation hos informanterna när frågan om anonymitet på internet kommer på tal. 

Detta citat visar på ett problem som är svårhanterligt då det är svårt att konfrontera och 

ifrågasätta ett beteende hos en person man inte kan identifiera. Detta problem har ökats 

kraftfullt och ses idag som ett samhällsproblem. Många söker stöd och tröst på sociala medier 

bland dessa Facebook, men istället för att finna tröst blir människor bara mer upprörda, sådant 

kan också leda till att relationer mellan människor förstörs (Carpenter, 2011).  

7.2.1.2 Unga vuxna 

Utifrån vår egen tolkning, informanternas svar samt kortfilmens innehåll så är målgruppen 

äldre tonåring och unga vuxna. Personer i åldrarna 18-22 använder sig mycket utav sociala 

medier och internetforum och hamnar därmed i riskzonen att bli utsatta för näthat. I och med 

att näthat har ökat kraftigt de senaste åren börjar det att bli ett vanligt samhällsproblem. Det är 

svårt att utreda detta problem på grund av anonymitet som vi tidigare har nämnt. Personer är 

mer accepterande av denna form av trakassering i och med att det är svårt att ställa någon 

inför rätten. Trakassering och diskriminering är ett brott enligt svensk lagstiftning men på 

grund av att det är svårt att utreda dessa brott börjar allt fler acceptera det och därmed blir det 

en del utav den ideologin vi lever i (Diskrimineringslag, 2014:958).  

Det är en stor debatt nu och ett aktuellt ämne, samt att det pratas rätt mycket om det. Just 

nätmobbing är vi den första generationen som är med om det. (Informant G) 

G:s citat är en bekräftelse på informanternas gemensamma åsikt om vilka som drabbas och 

hur vida stort problem det faktiskt är. 

 

7.2.2 KARAKTÄRERNA  

Ens bakgrund och intresse är en av de största aspekterna som påverkar en persons tolkningar 

samt åsikter. På grund av det har också informanterna olika åsikter om karaktärernas drag 

samt kortfilmens kärnpunkt. Men även om informanterna är olika kan man hitta mönster i 

deras uppfattningar som liknar varandra.  
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7.2.2.1 Karaktärernas roll  

Alla informanterna har olika tolkningar och uppfattningar men det finns ändå flera tydliga 

mönster. Bland annat de två mönstren om kortfilmens huvudkärna, de informanter som 

uppfattar kärnpunkten i kortfilmen som näthat och de som har uppfattar karaktärerna som 

kärnpunkten.  De personer som har fokuserat på karaktärerna och deras utveckling har haft 

svårt att uppfattat symboliken till internet och därmed missförstått filmens syfte. Eftersom 

symbolerna i filmen innehåller olika diskurser som hänvisar till filmens huvudkärna, krävs det 

att informanten måste ha kunskap om diskursen för att kunna uppfatta näthat som 

huvudkärnan (Lindgren, 2009).  

Några av de informanter som har tolkat karaktärerna som huvudkärnan har hamnat på den 

tolkningen på grund av sin bakgrund som har lett till att uppmärksamma andra detaljer som 

betonar andra diskurser.  Detta på grund av att dessa informanter har en bakgrund med näthat, 

de har själva upplevt hur det är att bli utsatt för mobbing på nätet. Trots att dessa informanter 

har kunskap om diskurser som innehåller näthat är de också bekanta med diskurser som 

förstår känslan att vara utsatt. På grund av att känslan att vara utsatt för näthat ligger dem 

närmare dras de lättare åt dessa diskurser och fastnar på andra detaljer än näthat till exempel 

att hen känner sympati med karaktärerna. Medan en informant som inte har samma bakgrund 

ser förbi de känslosamma situationerna och ser symbolerna som hjälper en att sätta ihop ett 

mönster som uppvisar att huvudkärnan i filmen är näthat (Hammarén & Johansson, 2011).  

På grund av att några av informanterna har själv varit utsatta för näthat koncentrerar de sig 

mest på karaktärerna. Det kan bero på att de mest kan relatera till dem och igenom det faller 

näthatet i bakgrunden. Men de uppfattar ändå att det handlar om näthat men anser att det är 

karaktärerna som är det viktiga. Walter Benjamin säger att medier bidrar till att våra liv 

omstruktureras, folk börjar anpassa sig efter medierna och planera deras dagar efter dem. 

Vilket också Mary Morrows (2014) pratar om i sin artikel, att IT-revolutionen har förändrat 

våra liv, eftersom alldagliga händelser sker via sociala medier har näthatet blivit ett 

samhällsproblem som människor möter dagligen. Och på grund av det förstår alla 

informanterna till en viss grad att Gilla handlar om näthat. Men eftersom att alla människor 

gör olika tolkningar baserade på uppfostran, bakgrund och intresse har också de sju 

informanterna gjort olika tolkningar och fått olika uppfattningar (Hammarén & Johansson, 

2011).  
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Hela filmen handlar om att han inte tycker om henne och att han vill sätta dit henne för att 

han själv inte trivs med sig själv. (Informant C) 

Utifrån C:s citat och hens bakgrund och erfarenheter utav näthat kan det avkodas som att C:s 

fokus ligger på karaktärernas dialoger sinsemellan. Eftersom när frågan kommer på tals om 

vad filmen handlar om är det först nämnda karaktärerna. På grund av att C själv har varit 

utsatt för näthat samt har sin erfarenhet i det, känner informanten till viss del igen sig i 

situationerna som visas i filmen. Det kan vara en förklaring till varför hen dras mer till 

karaktärerna än händelserna, då hen själv kan se sig i situationen och minnas hur hemskt det 

var. C kan känna sympati till karaktärerna genom sina egna erfarenheter och lägger där med 

sin energi och fokus på dem istället för att se bortom karaktärernas dialoger. Informanter som 

inte har denna bakgrund och personliga erfarenheten har lättare för att bryta ner dialogerna för 

att sätta dem i kontrast med klippbilderna som därmed ger dem en annan infallsvinkel.  

7.2.2.2 Huvudkaraktärerna 

Alla informanter uppfattade Millan och Morgan som huvudkaraktärerna. Vissa tyckte att det 

handlade mer om henne och andra mer om honom, och sedan så finns det också de som tyckte 

att det handlade om båda karaktärerna. Här nedan är ett exempel på hur en informant 

uppfattade karaktärernas:  

Först tror man att det handlar om henne och att hon är centrumet och att han bara har 

åsikter om hennes blogg. Men sedan så vänds allt mot honom och plötsligt är det han som får 

ta del av all skit.(Informant F) 

Plötsliga förändringen i F:s uppfattning kan bero på att de visar Millan som en stark karaktär 

med utmärkande stereotypiska drag som gör att informanten fastnar på den karaktären. Det är 

ett mycket vanligt sätt för att få åskådaren att fastna i tv-program eller liknande (Hammarén & 

Johansson, 2011). Men eftersom att Morgan sedan övergår från att ha varit en ”normal 

person” till stereotypiska mobbaren riktas informantens koncentration på honom. D nämner 

att Morgan har ett stereotypisk utseende för en ”tönt med glasögon” eller som hen vill kalla 

det ”hur mindre coola människor på film ser ut”. Eftersom att vi lever i ett samhälle där filmer 

hör till en del av vår ideologi är det lätt att personer börjar referera till filmer när de ska 

förklara begrepp eller liknande (Hammarén & Johansson, 2011). Det är också ett starkt bevis 

på hur mycket vi påverkas av medier. Om D inte hade sett till exempel filmer som gör en 
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bekant med stereotypiska karaktärer i det här fallet stereotypen tönt, hade hen inte kunnat 

referera till någon specifik diskurs och därmed hade inte karaktären blivet av samma genrer.   

När informanterna beskriver de två huvudkaraktärerna använder de utryck som utstrålning, 

uppmärksamhet och motsättningar. Informanterna poängterar exempelvis att Millan har 

utstrålning medan Morgan inte har det. Utstrålning har också att göra med vad de utstrålar för 

diskurser, och genom att informanterna formar mönster genom de funna diskurserna får också 

karaktärerna olika identitetsdrag (Lindgren, 2009). Den manliga huvudkaraktären Morgan 

som även är mobbaren beskrivs med negativt laddade egenskaper som till exempel tönt och 

deprimerad. Medan Millan den kvinnliga karaktären som är den utsatta, beskrivs med 

motsättande egenskaper utav informanterna som exempelvis populär, cool och normal.  

Enligt informanterna är båda karaktärerna uppmärksamhetssökande men de tas i uttryck på 

olika sätt. Morgan använder sig utav ett mer provokativt sätt för att tillfredsställa sina egna 

behov, behov som innebär att han ska lyfta sig själv, vara bättre än någon annan och därmed 

sårar han människor runt omkring sig utan att ha en åtanke på konsekvenserna. Han till 

exempel säger spydiga kommentarer som han vet sårar eller hetsar upp andra.  

 Millan däremot enligt informanterna får utlopp för sitt uppmärksamhetsbehov utav att 

marknadsföra sig själv via en blogg. Genom att skriva på sin blogg får hon likes, 

kommentarer av folk och känner sig därmed uppmärksammad. Men konsekvenserna utav 

hennes handlingar blir att hon får en massa anonyma negativa kommentarer och blir ett offer 

för näthat. Hon hade kanske inte varit lika utsatt för dessa trakasserier om anonymiteten på 

bloggar hade minskad.  

Morgan såg så osäker ut och han hade ingen utstrålning, han såg ut som att han tyckte synd 

om sig själv. Och hon Millan var raka motsatsen typ en vanlig tjej som ja uppfattade som mer 

självsäker. (Informant D) 

Om man bara utgår ifrån D:s citat om Morgan så kan man avläsa att D beskriver honom som 

en ensam och även utsatt person. Men sätter man dessa egenskaper i kontext med resten av 

kortfilmen och intervjun förstår man att han trycker ner andra människor för att själv finna 

välmående och känna sig starkare.  

Det kan tolkas som att Morgan har en identitetskris där han vill finna sig själv för att mogna 

och ta ett steg vidare i sitt liv. Men han använder sig utav fel verktyg för att bygga upp sig 
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själv och på grund av detta tar han snarar ett steg bakåt i sin personutveckling då han 

trakasserar andra och inte får den respons han förväntat sig (Hammarén & Johansson, 2011).  

D beskriver henne som en självsäker stark tjej som sprider en positiv stämning runt omkring 

sig och detta har också de flesta andra informanterna poängterar 

Informant F har däremot en annan tolkning utav denna karaktär. Hen håller med om att hon 

har tidigare nämnda egenskaperna men att hon blandar sig in i diskussioner och 

konfrontationer när hon istället kan hålla sig utanför dem. Dessa diskussioner och 

konfrontationer ska i filmen föreställa kommentarer på hennes blogg vilket F också anser är 

ännu en anledning till att låta de vara och inte försöka besvara dem.  

 

7.2.3 SPRÅK 

Ett mönster vi har funnit utifrån informanternas åsikter och tolkningar av kortfilmen är 

språkanvändningen. Språket som filmen använder sig av är tvådelad. Den ena delen är 

talspråk och den andra delen är skriftspråk som har överförts till dialoger. 

7.2.3.1 Skriftspråk 

Gilla använder sig utav ett slags kommentarspråk och med det menas att de talspråk som 

används påminner om de skrift/chattspråk som används på internet. Kommentarspråk går 

tydligt att urskilja för de informanter som använder sig utav sociala medier samt olika 

internetforum, då det själva använder sig utav den skriv och uttrycksformen. 

De pratade som i ett slags internetspråk med ganska så stereotypiska kommentarer, så jag 

tycker att de pricka in de klassiska Facebookuttrycken. (Informant G) 

Förkortningar, slang och andra ”internetord” som karaktärerna använder kopplar 

informanterna till olika forum beroende på vilka uttryck som används. I ett chattforum som 

exempelvis Facebook så är skrivspråket väldigt kort och koncist beroende på om man tycker 

om något som skrivs eller inte. Ett tecken på att informanterna anser att det är ett slags 

kommentarspråk i kortfilmen är på grund utav de använder sig själva utav denna form av 

uttryck och skrivsätt, och är därmed väl insatta i denna diskurs (Lindgren, 2009). Människor 

planerar sin fritid efter mediernas utbud, sändningstid och medierna innehåller en viktig del 
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utav vardagslivets materialitet. Därför är det i nuläget inte konstigt att de även styr våra 

sociala medier (Gripsrud, 2011). 

 

Bild 1 

   

Bild 2 

Bilderna ett och två är tydliga exempel på hur skriftspråk som används på internet överförts 

till dialoger. Sätter man dessa meningar i kontrast med de verbala språket så låter det ganska 

konstigt i våra öron, därför de verbala språket är mer fylligt och gestikulerande. Exempelvis i 

ett chattforum: Go Sanna! Woop woop! hade i de verbala språket kunnat översättas till: Vad 

duktigt du är! Och sen även lägga på en gest som en hand på axeln. Namnet kan man undvika 
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i den verbala verkligheten i och med att man kan utbyta ögonkontakt med den man 

kommunicerar till och inte behöver precisera sig till vem man pratar eller tilltalar. I ett 

kommentarsfält eller gruppchatt på internet måste du definiera dig vem du tilltalar i och med 

att det kan vara så många deltagare, samt att man måste vara mer kortfattad och direkt för att 

bibehålla intresset omkring sig.  

7.2.3.2 Talspråk 

Den andra delen utav språkanvändningen i kortfilmen gäller alla delar förutom dem som 

utspelar sig på caféet. När vi hade undersökt och analyserat språket så undersökte vi det i sin 

helhet och bröt inte ner det ord för ord. De gör att man ser dialogerna som dialoger och hur de 

arbetar tillsammans och bildar en helhet. Informanterna har delade åsikter om kortfilmens 

språkanvändning. Det finns dem som reagerar starkt på språket och tycker att det är alldeles 

för grovt och att de används på fel sätt. En del utav informanter reagerar inte på 

språkanvändningen då de anser att det används allt oftare i vardagen, och sedan de 

informanter som håller med om att det är ett grovt språk men har också påpekat att det 

används för att lyfta fram känslor och budskapet i kortfilmen.  

Det är väldigt grovt, de är egentligen bara extrema ord för att få fram en extrem åsikt. Sedan 

är det väl lite utav ett samhällsproblem i allmänhet. (Informant B) 

Det känns som att de använder sig utav ett väldigt starkt språk medvetet, men det får inte mig 

att reagerar särskilt mycket. (Informant F) 

Jag tror det är för att stärka budskapet i filmen. Jag tror att det är lättare att få fram att det 

är näthat på de sättet. (Informant A) 

Informant B tolkar språket på ett förhandlande sätt vilket innebär att hen delvis ifrågasätter 

språket, men i grunden accepterar den rådande ideologin (Ekstöm & Larsson, 2010). 

Informant F ser språket på ett mer oppositionellt sätt vilket innebär att hen förstår the 

preferred meaning men anser dem som felaktiga. Informant A gör en dominant tolkning och 

håller sig därmed inom den gynnande innebörden och ifrågasätter inte ideologin som 

framträder i språket. 
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7.2.4 SOCIALA MEDIER  

Klippbildernas innebörd är svårtolkad för någon som inte är insatt i sociala medier, eftersom 

den tar upp klassiska symboler från internetvärlden. Om man inte besitter diskurserna som 

visas i kortfilmen blir det lätt att det uppstår frågetecken som man försöker att lösa genom att 

finna diskurser som är så lika internetsymbolerna som möjligt (Lindgren, 2012). Några av 

informanterna har visat ett tydligt mönster på att de inte har förstått vissa klippbilder och 

därmed ha försökt att förklara dem genom att använda sig av begrepp som är så lika det de har 

sett. Trots att symbolerna i klippbilden är av stor betydelse för att man ska kunna uppfatta den 

korrekta handlingen, missuppfattar många av informanterna ändå symbolerna och därmed den 

grundläggande handlingen. Man kan genom detta nästan bekräfta att producenterna utgick 

ifrån att näthatdiskursen är ideologisk och därmed skulle de flesta uppfatta dem (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000).   

Men det finns också de informanterna som har lyckats pussla ihop de olika klippbilderna och 

därmed kunnat se de symboliska handlingarna. 

 

                                  Bild 3                                                                   Bild 4  

                                        

Bild 5 
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Han läser nyheterna som ska föreställa någon form av nyhetsflöde sen börjar han att spela ett 

Facebookspel, antar att det är Farmville. Det var ju som den vanliga Facebookrutinen han 

gick igenom. (Informant G) 

G:s citat visar på hur rörlig bild kan förmedla samma budskap som en dialog. Klippbilderna 

med de symboliska handlingarna bidrar till en tydligare uppfattning om att det är sociala 

medier det handlar om. G:s citat bekräftar till del att han är en person som är van vid sociala 

medier det är en del av hans ideologi. Det kan också bekräftas genom att hen tidigare i 

intervjun har nämnt att hen är van vid sociala medier, så citatet ”vanliga Facebook rutinen” är 

ett bevis på att sociala medier är en del av våra vardagsliv. Precis som Mary Morrows (2014) 

skriver att vi inte kan leva utan att ha våra mobiler nära oss, lektioner är inte de samma längre 

då människor nu är besatta av att ha konstant koll på vad som händer.  

Informanterna har med hjälp av symbolik avkodat klippbilderna (Gripsrud, 2011). Figur tre 

symboliserar Facebooks nyhetsflöde enligt informant G, och figur fyra symboliserar 

chattmeddelanden samt riktade kommentarer till karaktären. Informanten kopplar dessa bilder 

till en vanlig Facebook rutin då han kan känna igen sig i beteende mönstret. Hen kopplar figur 

5 till spelapplikationen Farmville som kan spelas på Facebook. Informanten kan göra dessa 

tolkningar på grund av att hen har spelat det själv. 

  

7.2.5 IAKTTAGELSEFÖRMÅGOR OCH PÅVERKAN  

Under denna kategori tar vi upp de mönster vi har upptäckt bland informanternas intryck av 

filmen. Vi har också undersökt hur informanterna uppfattar syftet samt slutet i filmen, då det 

kan vara avgörande för att man ska uppfatta näthat konceptet samt budskapet.   

7.2.5.1 Intryck  

Utifrån informanternas svar kan det fastställas att alla hade en god förkunskap om ämnet 

näthat. Det var medvetna om problemets existens och filmen besvarade snarare deras 

förutfattade meningar om hur näthat går till än att ge dem nya intryck. Vissa informanter hade 

hört talas om ämnet genom vänner, men de flesta hade läst om näthat på olika sidor eller varit 

på föreläsningar om det. Informanterna berättade också om att det är vanligt att man ser hur 

folk spårar ut på kommentarsfälten i tidningar som exempelvis Aftonbladet.  När det kommer 

till allmän mobbing har alla informanter stött på det mer eller mindre under skoltid, inte att de 
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har blivit utsatta men att de på något sätt har kommit i kontakt med det, till exempel genom 

föreläsningar eller genom att vänner har berättat. Även på nätet kan många bli utsatta för 

näthat och även här har många informanter hört talas om någon som har varit utsatt även om 

de själva inte varit drabbad. Enligt Sticca och Perrens (2012) artikel ska näthat vara värre i 

offentliga forum än de privata och anonyma näthat värre än de som inte är anonyma. Utifrån 

att folk har hört från andra personer att de har blivit utsatta för näthat kan man dra slutsatsen 

att dessa måste har varit i privata scenarier.  

Två av informanterna har själva varit utsatta för näthat och kan relatera till scener samt 

känslorna som skapas mellan karaktärerna. Eftersom att dessa två själva har varit med om 

nätmobbing har de inte samma slags intryck som informanterna som får sin teori bekräftad. 

De två blir mest sura över att näthat finns och tänker tillbaka på sina upplevelser.  Men de två 

motsäger inte kortfilmens tillvägagångssätt, utan håller med om att näthat kan vara så där. 

Förutom att de påpekar att vissa ord känns lite väl grova. Eftersom att mobbing är en del utav 

dagens ideologi har de flesta informanterna läst och tagit del om näthat i olika reportage, 

kampanjer och föreläsningar och har där genom skaffat sig kunskap om mobbing.  

Man läser ju reportage hit och dit om folk som går ut med sin historia och att det finns många 

kampanjer som har försökt att göra någonting emot det här. Men personligen har jag ingen 

relation till det. (Informant B) 

De informanterna som inte har blivit utsatta har ingen personlig relation utan deras 

igenkänning om ämnet blir via andra hand från olika källor. På grund av att dessa informanter 

inte har några egna erfarenheter eller personliga relationer till ämnet så har de blivit 

påverkade utav mediekulturen som har bestämt vilken inriktning och vilka åsikter de bör ha 

om mobbning (Hammarén & Johansson, 2011).  

7.2.5.2 Filmens syfte 

Syftet med filmen enligt informanterna är att uppmärksamma och informera om näthat. 

Informanterna påpekar att även om vi besitter kunskap om ämnet behöver vi alla bli påminda 

om i vilken utsträckning de sker i samt att det är viktigt att lyfta fram det.  

Informanterna anser att syftet även kan vara att få personer att förstå hur det kan kännas att bli 

näthatad. Att även om man inte själv har blivit utsatta utav trakassering eller diskriminering är 

det viktigt att de har förståelse för dem som blir eller har varit det, men att man även bli 

uppmärksammade på vad som faktiskt kategoriseras som mobbning.  
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Budskapet och syftet med filmen är att förverkliga näthat och visa att det finns och sker på 

riktigt. (Informant A) 

7.2.5.3 En andra uppfattning 

Alla informanterna fick se kortfilmen en andra gång för att vi skulle kunna undersöka om de 

skulle upptäcka något nytt. Efter att ha fått svara på frågor om mobbing och näthat var de nu 

mer inne på konceptet. Det alla nu hade gemensamt var att de hade satt sociala medier mer i 

samband till filmen, så att de flesta kopplade de enskilda klippbilderna mer till näthat och 

internetforum. Scener som de tidigare hade ansätt vara i den verbala verkligheten 

symboliserade de nu som internetforum.  

Jag tänker att festen var hennes blogg eller något för att folk bara tittar på henne samt att 

hon pratar så det kanske är något hon lägger upp på sin blogg. (Informant A) 

När A såg kortfilmen för första gången ansåg hen att festscenen var i verkligheten men efter 

att hen fått svara på frågor vinklad mot mobbing koncentrerade hen sig mera på mobbingen 

vid andra visningen och fick nya uppfattningar. Genom att A hittade de små symbolerna som 

för hen var beskrivningar av bloggdiskurser kunde A frambringa att denna scen inte var i 

verkligheten utan symboliserade Millans blogg (Lindgren, 2009).  

Andra ställningstagandet som flera informanter nämnde vid andra omgången var att syftet var 

det samma men att de hade begripit det tydligare när de observerade kortfilmen en gång till. 

Flera tog upp att kortfilmen ska vara som en ögonöppnare, att förstå att om näthat hade varit i 

verkligheten hade det nästan varit orealistiskt, så varför finns det då på nätet? Informanternas 

argument är tydliga tecken på att kortfilmen visar en hegemonisk strid. Som tidigare nämnt 

har näthat blivit en del av dagens ideologi men genom att kortfilmen försöker bestrida den 

samt att informanterna bekräftar de tyder på att hegemonin inte är stabil (Winther Jörgensen 

& Philips. 2000).  

Syftet är detsamma, att göra folk mer medvetna om att det faktiskt finns, synliggöra problemet 

för människor. (Informant B) 

B:s citat beskriver tydligt vad de flesta informanterna har sagt om syftet. Att det är att öppna 

ögonen på folk så att de förstår vad det är som händer i samhället. För många vet om att det 

finns men ändå inte. Det finns dock en informant som har antytt att syftet har ändrats. Från 

mobbing till mer feministiska och rasistiska påhopp.  
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Syftet har ändrats lite till feministiska och rasistiska påhopp frän SD, eftersom det var mycket 

rasistiska kommentarer och påhopp bara för att en kvinna våga säga emot. (Informant C) 

C:s förändring i uppfattningen kan bero på att hen själv har en feministisk ställning och kan 

lättare identifierar sig med en sådan situation på grund av sina starka åsikter inom feminism. 

Hen uppfattar dessa diskurser på grund av det tolkar ett nytt syfte.  

7.2.5.4 Filmens slut  

Slutet har en viktig vändpunkt eftersom alla informanter tolkar den som den enda 

verklighetsbaserade scenen som inte äger rum på nätet, samt att alla börja ifrågasätta sina 

tankar om Morgan. Informanterna börjar ifrågasätta de stränga åsikter de har haft om honom 

på grund av att de ser honom igen som i början som en svag person, en tönt. Som tidigare 

nämnt går han igenom en identitetskris, där han försöker hitta sig själv (Hammarén & 

Johansson, 2011). Enligt informanterna har han en personlighet som är blyg och osynlig både 

i början och i slutet. Men mellan början och slutet försöker han på något sätt att övervinna sin 

personlighet, som dessvärre resulterar i att han försätter andra samt sig själv i negativa 

förhållanden. Slutscenen i filmen är producerad på ett sätt som lämnar betraktaren till egna 

tolkningar. Eftersom att scenen inte innehåller några dialoger blir det svårt för informanten att 

förstå följetongen av den, samt att karaktärerna skiljs åt utan vidare förklaring.  

Jag tror slutet ställer mer frågetecken än klartecken. (Informant B) 

Han blir eftertänksam och inser vad han höll på med och fick lite verklighetsuppfattning och 

att han har ånger och att han bryr sig. (Informant D) 

När han träffar henne såg det ut som att han verkligen ångrar sig. (Informant C) 

Ingenting typ, jag har inga reflektioner. (Informant E) 

Det sista som sker är i verkligheten och det är först då man får lite verklighetsförankring i 

filmen. (Informant A) 

Utav de ovanstående citaten kan man se att alla informanterna har olika tolkningar och 

uppfattningar om vad slutet vill säga. Utifrån alla informanters intervjusvar får vi 

uppfattningen om att de anser att Morgan har ändrat sig och att han känner sig ångerfull samt 

verkar ha en bättre verklighetsuppfattning. Vi kan avkoda det som att han försöker ta sig ur 

den tidigare nämnda identitetskrisen och försöker bli en mognare människa (Hammarén & 
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Johansson, 2011). Dock vågar han inte stå till svars för sina tidigare handlingar då han möter 

Millan i verkligheten försöker han att fly istället för att bemöta henne och stå för sina 

kränkande kommentarer. En tolkning om varför han väljer att fly från Millan istället för att stå 

till svars för sina tidigare handlingar, är att han är rädd för de negativa konsekvenserna han 

kan bli utsatt för. Han försöker därmed skydda sig själv genom att försöka undvika en 

situation där han kan bli utsatt för kritik, även om det skulle vara konstruktivkritik. I ett 

utvecklingspsykologiskt tänkande om identitet så försöker man eftersträva att utveckla sin 

personliga identitet (Hammarén & Johansson, 2011).  Ett sätt att utveckla detta är att kunna ta 

emot konstruktiv kritik vare sig det handlar om ens personlighet eller arbetsmässig erfarenhet. 

Kan man inte stå för det man har skrivit om man ska identifierar sig. Med andra ord kan man 

säga att Morgan kanske inte menar till 100 procent det han skrev då han egentligen inte kan 

stå för det han säger. 

 

7.2.6 RÖRLIG BILD 

Mobbning har en lång historik medan näthat har en kortare i och med IT-revolutionens 

utveckling, och sätten för att uppmärksamma problemen har varierat genom åren. Kampanjer, 

föreläsningar, anti-mobbningsorganisationer, etc. är några exempel på hur mobbning och 

näthat har uppmärksammats.  

Spelfilm, kortfilm och reklamfilm går under kategorin rörlig bild och de utvalda materialet för 

denna undersökning går under den falangen. Rörlig bild har fördelen att man använder fler 

utav sina sinnen och därmed blir man mer koncentrerad, ockuperad och fokuserad på det man 

ser. En film kan fånga människors intressen med dramaturgi, effekter, igenkänning, färg, 

musik etc. En text eller föreläsning har inte de verktygen men kan förmedla samma budskap 

och information. Dock blir resultatet av intaget hos lyssnarna och läsarna inte densamma 

enligt våra informanter, då de anser att det blir upprepningar av den kunskap de redan besitter.  

Man tar mycket lättare till sig av att få titta och höra på något samtidigt än att exempelvis 

lyssna på en föreläsning som ofta kan bli tråkig och stel. (Informant G) 

Den borde visas för skolklasser i utbildningssyfte. (Informant A) 

Alla informanter har varit överens om att rörligbild är ett effektivt sätt att belysa ämnet näthat 

på och att det kan vara ett utbildningsverktyg för framtiden som skolan kan applicera i sin 
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läroplan. Detta på grund av att man kan närma sig ämnet med olika verktyg som en text och 

en föreläsning inte kan använda sig utav. Dessa verktyg kan vara att man kombinerar ljud och 

bild så att man använder sig av två sinnen, samt effekter och färg som skapar känslor där 

betraktaren kan känna större igenkänning.  Ett exempel från filmen är en scen vid caféet när 

Morgan skriker ut att han hatar Millan så trappas musiken på och blir allt hårdare samt att 

kameravinklarna blir ur fokus så att man får känslan av att ens blick flackar.  

 

Vi kan då tolka detta som något oroligt men även hatiskt med hjälp utav de förkunskaper och 

fördomar vi besitter och på grund av detta blir det mer effektfullt att titta på en film eftersom 

en text måste vara av hög kvalitet för att läsaren ska få likande uppfattningar och intryck. Det 

är även lättare att få åskådare att hålla med innebörden genom film då producenter kan vinkla 

handlingen så att betraktaren uppfattar filmen på de sätt producenten vill. 

 

7.2.7 SAMMANFATTNING 

Efter att alla informanterna hade sett filmen kunde man kategorisera in dem i tre grupper. De 

som endast fokuserade på ytligheterna, de som kollade djupet men inte kunde se kopplingen 

till näthat och till sist de informanter som också kollade på djupet i filmen men i jämförelse 

med förra gruppen såg de kopplingen till näthat. Att de har avkodat filmen olika kan bero på 

att alla har olika bakgrunder samt intressen och på grund av det ser olika mönster.  

Att bakgrund och intressen har en stor påverkan på hur man tolkar kortfilmen är en 

självklarhet. Beroende på vad för diskurser man har kännedom om uppfattar man kortfilmens 

budskap och betydelser olika (Hammarén & Johansson, 2011). Informanternas erfarenheter 

och bakgrunder är på grund av det något utav det viktigaste i analysresultatet, då det är de 

som har påverkat alla svar mer eller mindre. Informanterna har använt sig utav sina olika 

diskurskunskaper för att kunna få fram de olika symbolernas betydelser och sätta samman 

dem till ett mönster som klargör näthat.  

Informanterna har tolkat kortfilmen olika eftersom människor sällan har samma bakgrunder.  

Eftersom att en text kan tolkas på så många olika sätt har även uppfattningen på denna film 

varit olika som redan tidigare nämnt (Ekström & Larsson, 2010). De informanterna som 

kollade på filmen mer ytligt hade i de flesta fallen en så kallad förhandlande tolkning eftersom 

de ifrågasätter kortfilmen till en viss del på grund av att de inte har tittat på detaljerna, och på 
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grund av de inte förstår kortfilmens helhet. Men i slutändan ändå accepterar materialet och 

den rådande ideologin i den.   

Medan informanterna som har sett djupet men som har koncentrerat sig på andra detaljer har 

därmed inte uppfattat näthat som huvudsyftet. De har gjort en oppositionell tolkning, vilket 

innebär att åskådaren förstår the preferred meaning men nekar den, genom att inte godta den 

dominerande ideologin. Dessa informanter ser och förstår innebörden av inkodningen och att 

det handlar om näthat (Ekström & Larsson, 2010). Men eftersom att andra diskurser tilltalade 

dem mer fick de andra mönster och uppfattningar, och därför anser de att den dominerande 

ideologin i kortfilmen är felaktig (Lindgren, 2009).  

Alla informanter har varit överens om att rörlig bild är ett effektivt sätt att belysa ämnet på. 

Detta på grund av att man kan närma sig ämnet med olika verktyg som en text eller en 

föreläsning inte kan använda sig utav. Dessa verktyg kan vara att man kombinerar ljud och 

bild så att man använder sig av två sinnen, samt effekter och färg som skapar känslor där 

betraktaren kan känna större igenkänning. Därmed blir det mer effektfullt att titta på en film 

eftersom en text måste vara av hög kvalitet för att läsaren ska få likartade känslor och intryck 

som de fick av att titta på filmen. Det är även lättare att få åskådare att hålla med innebörden 

genom film då det är fler lager och därför fler igenkänningsfaktorer.  

Det framträder tydligt i intervjuanalysen att vi lever i ett samhälle där sociala medier har blivit 

en del utav dagens ideologi. Genom att intervjupersonerna direkt såg att det var internetspråk 

och medgav att näthat är en del av ett samhällsproblem idag. På grund av att sociala medier är 

en del av dagens ideologi blir även näthat en slags hegemoni. Men eftersom att det finns 

många som jobbar emot näthat som denna film är det ett bevis på att hegemonin är ostabil, 

och att kortfilmen precis som sina tittare har en hegemoniskstrid emot näthat (Winther 

Jörgensen & Philips 2000). Alla informanter håller med om att det är fel med näthat och 

därmed har producenterna lyckats med sin produktion. 
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8. RESULTAT DISKUSSION 

Genom vår semiotiska textanalys och noggranna granskning utav material fick vi fram en 

tolkning som kunde anses som den korrekt tolkning av syfte och handling. På grund av vår 

egen analys har vi upptäckt att många av informanterna hade svårt att avläsa filmens handling 

samt syfte. Där igenom kommer vi till vår första fråga, ”Hur uppfattar informanterna 

kortfilmens handling samt syfte?” Eftersom att producenterna har lämnat handlingen väldigt 

öppen blir det mycket fria tolkningar för åskådarna. Därigenom behövde informanterna för att 

kunna förstå något av handlingen koncentrera sig väldigt mycket. Trotts all ansträngning 

förstod alla informanter ändå inte handlingen, som resulterar i att filmen utesluter vissa 

grupper av människor. Kortfilmen är inte så konkret och rakt på sak som andra näthatsfilmer, 

och på grund av att de har producerat filmen för egen vinning så har de inga riktlinjer att 

efterfölja än sina egna. Filmen behöver inte vara supertydlig då ingen beställare existerar, men 

vi känner att de kunde varit lite mer tydliga med sina symboler och metaforer. De hade kunnat 

använda sig mer utav alldagliga tecken i produktion då vi anser att de förutsätter att alla unga 

vuxna besitter dessa förkunskaper.  

Eftersom att sociala medier är precis som Mary Morrows (2014) skriver idag är en del av 

dagens ideologi, har Crazy Pictures tagit det som självklarheter att alla tittare skulle förstå 

samt se symbolerna och koppla dem till sociala medier. Detta tror vi medför att om man bara 

ser filmen en gång, kanske på tv samt inte får frågorna om mobbning ställda (som hjälper en 

att fokusera på de rätta detaljerna), är det lätt hänt att uppfattningsförmågan kommer att vara 

väldigt låg hos åskådaren samt att det kommer bildas många frågetecken. Vi märkte att de 

fanns frågetecken mer eller mindre hos alla informanter men genom våra frågor kunde några 

uppfatta att det handla om näthat. Vid andra omgången kunde de upptäcka nya detaljer som 

besvarade deras frågor. Filmen är ändå tydligt med att det handlar om mobbing men det är 

kopplingen till näthat som många har haft svårt med. Det beror som sagt på att förstå 

symbolerna och metaforerna, exempelvis om man inte förstår de fyra korta klippbilderna: 

sängen, Nyheter 24, brevlådan och bondgården ”Farmville”, blir det svårt att sammanväva 

filmen. Dessa ska symbolisera Facebookrutiner, men om man inte känner till Nyheter 24 blir 

det svårt för läsaren att koppla till internet och därmed blir också brevlådorna obegripliga, 

vilket leder till att bondgården blir bara ett stort frågetecken. Detta kunde vi uppmärksamma 

som en svårighet hos de flesta informanterna då bara ett fåtal förstod klippbildernas innebörd.   
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Vår andra frågeställning är ”Hur kan informanterna känna igen sig i situationerna som filmen 

iscensätter?”. Igenkänningsfaktorerna för informanterna är höga samt låga i filmen beroende 

på hur man ser på dem. Precis som vi har nämnt i analys och resultatet så baseras de mycket 

på bakgrund och intressen. Det finns igenkänning i symbolerna men att de är vaga då inte alla 

förstår deras koppling. Eftersom att många av informanterna lyckades uppfatta internet utifrån 

språket som användes i filmen kan man urskilja att internetspråk är något som präglar vår 

ideologi i och med IT-revolutionen.  

Vår tredje frågeställning koncentrerar sig just på hur bakgrunder och erfarenheter kan påverka 

tolkningar. Trots att flera av informanter kunde känna igen sig i språket fanns det också de 

som inte gjorde det och även de som ansåg att språket var överdrivet. Man kan ställa sig 

frågan om filmen hade varit av bättre kvalitet om de hårda och grova språket hade tonats ner 

några nivåer till ett stadie som inte hade känts överdrivet? Men då är frågan om inte de starka 

reaktionerna hade minskad på grund av att språket var mildare. Vi har under analys och 

resultatet märkt att några har gjort en förhandlande tolkning av språket där de har förstått att 

språket ska föreställa internetspråk, men de håller inte fullständigt med eftersom de tycker att 

språket är för hårt eller felaktigt, vilket medför att filmen tappar pondus (Ekström & Larsson, 

2010). Som tidigare nämnt är det svårt för producenterna att ta bort det hårda språket då det är 

en utlösare till de starka reaktionerna. Men producenterna hade kanske kunnat komma på 

något annat som också leder till att åskådare reagerar starkt. Den största igenkänningsfaktorn 

är trotts allt mobbing och näthatet i filmen. Men även här har de tolkat och fokuserat på olika 

beroende på sina egna erfarenheter som vi har tagit upp i analys och resultatet.  

 

8.1 VIDARE DISKUSSION  

Vi vill själva ta tillfället i akt att kommentera Gilla om vilka delar/scener som vi anser håller 

god kvalité samt tydliga men även påpeka de delar som vi anser att producenterna kunde 

förtydligat. Vi har reflekterat och tolkat våra informanters åsikter om materialet men utifrån 

vår djupa granskning och analys av Gilla så har vi gjort en egen reflektion.  

Dramaturgin i filmen är bra, spänningen upptrappas och man ser tydligt Morgans hatfulla sida 

utvecklas. Vi anser att de har delat upp scenerna och dialogerna på ett sätt så att man förstår 

att det är olika internetforum de handlar om, beroende på vart de befinner sig. Till exempel att 

caféscenerna är en gruppchatt på Facebook vilket man förstår för att alla kommer till tals och 
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språket är kort och koncist samt att många förkortningar förekommer. Festscenerna framställs 

som Millans blogg då hon blir betraktad av alla och samtalen kretsar kring henne. De scener 

som försöker återspegla de olika internetforumen anser vi håller god kvalité, informationsrika 

och att de använder sig utav stereotypiska metaforer och symboler som bidrar till att man kan 

koppla scenerna till internet. En kritik vi vill rikta till producenterna är att även om vi förstod 

filmens innehåll, syfte och budskap så krävdes det att vi transkriberade hela filmen, gjorde en 

semiotisk textanalys samt att vi tittade på filmen väldigt många gånger för att uppfatta alla 

symboliska och metaforiska handlingar. Efter att genomförandet av vår semiotiska textanalys 

och intervjuanalys var gjord så har vi tagit del utav en ”behind the scens” (youtube.com, 

2015) film av materialet som konfirmerar att vår tolkning var den korrekt enligt 

producenterna själva.   

Slutscenen däremot är skapad på ett sådant sätt som gör det svårt att uppfatta den korrekta 

handlingen. Vi har uppfattat de som att scenen utspelar sig i verkligheten och ska alltså inte 

försöka återspegla något internetforum. Det sker inga konversationer i scenen mellan de två 

huvudkaraktärerna så man kan alltså inte avkoda något utifrån dialogerna och scenen avslutas 

med att Millan går av tåget medan Morgan står kvar. Vi vet inte om det är ett aktivt val av 

producenterna att låta slutet ska vara så fritolkat. Men det vi tar med oss utifrån våra 

informanters åsikter och vår egen reflektion är att slutet lämnar en hel del frågetecken hos 

betraktaren. Det spelar alltså ingen roll om man ser filmen en eller tio gånger, det är nästan 

omöjligt att få alla åskådare att göra samma tolkning utav scenen, om man inte får någon 

instruktion eller hjälpmedel ifrån producenterna som kan bidra till att man gör en viss 

tolkning.  

Under arbetet med transkriberingarna av informanternas svar upptäckte vi att språk 

handlingarna i filmen hade en viktigt betydelse som vi själva inte hade uppfattat. I 

intervjumallen fanns det en fråga som berörde språkanvändningen, men det var inget vi la 

någon större betydelse i. Efter arbetsprocessen med transkriberingarna ansåg vi att 

språkanvändningen var legitimt att ta med i intervjuanalysen.   

Om vi ska reflektera över vår arbetsprocess så har vi utgått ifrån en kvalitativ 

receptionsstudie, för att få en djupare analys av de utvalda materialet. Vi tyckte att det var de 

bästa sättet för att kunna besvara våra forskningsfrågor samt syftet med vår undersökning. En 

kvantitativ forskning hade inte passat oss bra då man enbart betraktar materialet på ytan och 

inte bryter ner de för att se de i ett djupare perspektiv. Det vi kunde gjort bättre med vår 
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undersökning är en striktare tidsplanering, men utöver de är vi nöjda med vårt resultat. Det 

var ett intressant material att analysera och vi fick ut väldigt mycket ifrån våra sju 

informanter. Vi hade givetvis kunnat intervju fler personer men för det hade mer tid behövts. 

 

9. VIDARE FORSKNING 

Om man skulle vilja forska vidare finns det flera alternativ att för djupa sig i materialet. Vi 

har kommit fram till tre vidare forskningar områden som vi anser skulle kunna vara 

intressanta och relevant för produktioner av mobbingsfilmer.  

För att mer får en bekräftande studie där man kan hänvisa till siffror skulle det vara intressant 

att göra en kvantitativ undersökning av filmen Gilla. Där man gör en blankettundersökning 

där personer får svara på olika frågor genom att kryssa i olika rutor till exempel vad handlar 

filmen om? Och sedan rutor som näthat, mobbing, sociala medier, anonymitet, karaktärer, 

rasism och feminism.  

De andra förslaget på vidare forskning vi har kommit fram till är om man skulle jämföra Gilla 

med en annan mobbingsfilm som är rakt på sak i jämförelse med Gilla. Därigenom får man 

reda på vilken slags struktur och upplägg som är mest lönsam. Kanske att personer förstår den 

andra filmen snabbast men vilken påverkar och kommer man ihåg längst.  

Den tredje vidare forskningen vi har kommit på är om man skulle undersöka två olika 

grupper. De som ser på Gilla precis som den är konstruerad och de som ser på Gilla när man 

har tagit bort någon faktor till exempel att man tar bort de klippbilder som vi anser är 

betydelsefulla för handlingen. Genom en sådan undersökning får man det bekräftat att det är 

de klippbilderna som är betydelsefulla till förståelsen av handlingen. Man hade också kunnat 

mutea (tar bort ljudet) filmen och därigenom undersöka om ljudet är viktigt för att uppfatta 

handling samt budskap. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Transkribering av gilla 

Introduktion med produktionsnamnet Crazy Pictures 

Festbilder (i lugnt tempo) medan skådepelarna räknas upp samt namnet på filmen 

Sketch med huvudkaraktären (Morgan) ligger i sängen och Facebook chatt ljudet på datorn 

låter. Läser Nyheter-24. Öppnar brevlåda som är tom. Morgan som bonde som sköter om 

gården. Morgan jonglerar på en scen några lämnar lokalen 

 

Dialog på caféet  

- Jag har fått cancer i röven. Obotligt. Jag kommer att dö om en månad 

(Manliga huvudkaraktären Morgan, säger det väldigt tom) 

- På riktigt Morgan? 

(Kille med katt Kent, 

- Finns här. 

(Tjej, tröstande) 

- Du skojar? 

(Morgans side-kick, förvånad) 

- Ja jag skojar. Jag har inte fått cancer i röven. 

(Morgan, väldigt tom) 

- Haha, klockrent Morgan. Så jävla bra! 

(Morgans side-kick, skrattandes) 

- Cancer är inget att skämta om! 
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(Kent, stött) 

- Man får väl skämta om vad man vill eller hur? Jag tycker vi gör vågen för tsunamin nu. 

(Morgan, lite hotfull) 

- Så jävla rätt! Lol 

(Morgans side-kick, skrattandes) 

- Ursäkta? 

(Ny tjej, arg) 

- Totalt över gränsen! 

(Tjej, stött) 

- Ta det lugnt man får väl säga vad fan man vill eller hur? 

(Morgan, lite hotfullt) 

- Nej, inte om det du säger kränker någon. 

(tjej huvudkaraktär Millan, lugn med bestämd) 

- Men vi har väl yttrandefrihet i Sverige eller hur? 

(Morgan, lite hotfullt) 

- Fast vi har också lagar mot diskriminering 

(Millan, bestämd) 

- Fan har du ingen humor, tycker du Kent och hans katt är rolig också (Katten jamar) 

(Morgans side-kick, hotfullt) 

- För mig är det inte humor att skämta om cancersjuka och människor som har förlorat sina 

familjer. 

(Millan , bestämt) 

Morgan hånler 
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- Bra sagt! 

(Ny tjej, uppmuntrande) 

- Älskar din blogg Millan! 

(Kent, beundrande) 

- Vad ger dig rätten att säga vad humor är nu då? 

(Morgan, hotfullt) 

- Jag har inte sagt att jag vet vad humor är. Men jag tycker att det hör ihop med gemenskap 

och glädje, och när man säger något som kränker någon, då är det en väldigt märklig typ av 

humor som bara sjuka människor skrattar åt.  

(Millan, bestämt lite argt mot slutet) 

- Kärlek. Har du sett Katla? (syftar på katten) 

(Kent, beundrande över Millan) 

Morgan stirra på dem andra. 

 

Morgan ligger i sin säng och stirrar på datorn 

 

Lugn fest scen där allt kretsar kring Millan. Alla tittar på henne och vill prata med henne utom 

Morgan som står längst bak och betraktar de hela väldigt creepy. Sedan börjar han röra sig 

långsamt fram emot henne 

- Pryda jävla fitta. Det finns ingen som tycker om dig. Jag hoppas du dör. Om inte du lägger 

ner din blogg och håller käften kommer jag snart stå utanför din dörr. Du kommer inte hinna 

fly. Jag kommer att skära halsen av dig och våldta dig med ett jävla basebollträ.  
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(Morgan, hotfullt men lugnt. Detta säger han när Millan står med ryggen emot honom, och 

när hon vänder sig om är han inte där längre. Av detta kan man tolka att de skulle kunna vara 

en kommentar som skrevs på nätet och inte sas i verkligheten) 

Det är svart 

Återupprepad sketch med Morgan. Ligger i sängen och Facebook chatt ljudet på datorn låter. 

Läser Nyheter-24. Öppnar brevlåda som är tom. Morgan som bonde som sköter om gården. 

Morgan jonglerar på en scen nu på en enhjuling, några lämnar lokalen. 

 

Ny dialog på caféet 

- Katt åt kasse. Sket påse! 

(Kent, stolt)  

- Gulligt 

(Tjej, skrattandes) 

- Söt! 

(Ny tjej Sanna, lycklig) 

- Kan du inte ge den lite grus så att den blir stenad istället? 

(Morgan, hotfullt) 

- Morgan, vad är det för fel på dig? 

(Tjej, irriterad) 

- Like a baws! 

(Side-kicken, uppmuntrande) 

- Ni är så jävla okänsliga!  

(Tjej, upprörd) 

- Lite kul var det ändå. 
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(Ny tjej Sanna, bestämd) 

- Go Sanna woop woop! 

(Side-kicken, glad) 

- Ni får passa er så inte Millan läxar upp er igen! 

(Kent, kaxig) 

- Burn! 

(Tjej, kaxig) 

- Millan kommer inte säga något mer. Hon har lagt ner sin blogg. 

(Morgan, hotfullt) 

- Va, är det sant? 

(Kent, förvånad) 

- Grymt! 

(Side-kicken, belåten) 

- Varför då? 

(tjej, fundersam) 

- Hon ska väl frälsa några pestsmittade ungjävlar i Afrika, vad fan vet jag om de? 

(Morgan, fientlig) 

- Så jävla kung Morgan! (bjällran på dörren ringen på caféet)  

- (Side-kicken, skrattandes) 

- Ska det där också föreställa humor eller?  

(Millan, bestämd) 

- Pestsmittade barn eller du? 

(Morgan, fientlig)  
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Alla tittar på honom tröttsamt 

- Hallå, hallå, hallå! 

(Morgan, men ingen hör honom, sista är starkt betonat) 

- Millan Danielsson är så jävla patetisk, jag förstår inte ens varför någon skulle vilja tala med 

henne  

(Morgan, skriker ut de) 

- Så jävla rätt 

(Ny kille, uppmuntrande) 

- Jag tycker faktiskt Millan är ganska bra 

(Tjej, glad) 

- Hon är faktiskt rätt störd 

(Tjej) 

- Hon tror bara att hon är så smart för att folk följer hennes blogg. 

(Kille) 

- Falska jävel 

(tjej, skriker ut de) 

- Va fan säger du? 

(tjej, skriker) 

- Älskar din blogg 

(kille) 

- Varför skriver hon ens på det jävla kommentarsfältet 

(Kille) 

- Kan ni sluta skriva sådana här grejer på Facebook 
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(Kille) 

- Nice 

(Kille) 

(en tjej går iväg och Side-kicken håller upp en tumme) 

 

Hemma hos Morgan 

flera ljud av Facebook chatt 

en brevlåda öppnas och Morgan tar posten 

Morgan står på en scen och en massa människor står nedanför 

- Millan är en falsk liten hora som sprider sitt pk skit bara för att hon själv är så jävla 

uppmärksamhets kåt. 

(Morgan, bestämd) 

 

Morgan, Side-kicken, tjej och flera andra man inte kan antyda sitter kring ett bord på caféet 

- Jag inte rasist det är inte det jag säger varför i helvete ska jävla neger få ett glassig jobb bara 

för att han är neger 

(Morgan, skriker) 

 

Morgan står på scenen igen 

- Vafan ska en sneknulla jävla hora få en massa utrymme på sin blogg bara för att hon har en 

fitta mellan benen. 

(Morgan, hotfull) 

 

På caféet 
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- Ge feministerna lite mer kuks 

(side-kicken, arg) 

 

På fest 

- Du behöver straffknullas 

(Morgan, hotfullt) 

 

Flera bilder/scener överlappar varandra 

- En natt så kommer vi stå utanför ditt hus, ditt äckliga luder, din snekknullade fitta, du ska 

dö. 

(Morgan, hotfullt) 

 

På scenen 

alla tittare är i uppror finns många tummen ner men vissa tummen upp 

- Det är fan inte jag som har (något obegriplig men elakt) 

(Morgan, skriker till en annan kille) 

- (skriker något man inte hör) Du suger kuk 

(kille 1(svensk), skriker tillbaka till Morgan) 

- Om du föredrar att suga kuk så gör det din jävla bögjävel 

(Morgan, skriker till kille 1 igen) 

- Jag är gift tillskillnad från dig? 

(Kille 1) 

- lär dig svensk om du ska bo här blatte-fitta 
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(side-kicken, hotfullt till kille 1) 

- Någon borde fan spärra in den jävla äcklet  

(Tjej, syftar på Morgan) 

- Jag borde köra upp en flaggstång i din röv 

(Morgan, skriker tillbaka till henne) 

- Din jävla särskrivna ord bildad idiot 

(Tjej, skriker till Morgan) 

- Nej hållskäften på din fitta jäveln 

(Morgan, skriker) 

- Jävla hora, hora 

(Side-kicken, skriker) 

Det blir ett stort uppror och de börjar slåss vid scenen 

 

Flera av de tidigare scenerna överlappar varandra men är mer kaosartade än tidigare 

Vid brevlådan: Det har svämmat över med brev så att han nästan drunknar i dem. Nya 

kommer hela tiden 

Caféet: Morgan i fokus 

Festen: Morgan i fokus 

Brevlådan igen: det kommer massa nya brev 

Bonde: Gården brinner bakom Morgan 

Vid scenen: Upproret är än igång men ljudet är av och Morgan ser Millan. 

- Fitta, hora, slyna, luder, dö! 

(Morgan, skriker åt Millan) 
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Morgan är på tåget och man ser hur han skriver på något på sin mobil på Youtube, så ser han 

Millan sitta på andra sidan i tåget kolla ner på sin mobil. Han går mot utgången av tåget, hon 

går också mot utgången av tåget och ställer sig bakom honom. Hon går ut när tåget öppnar 

sig, han står kvar och dörren stänger sig och tågen kör vidare. 

 

Bilaga 2 

Intervjumall 

TEMA: Förkunskap  

Har du sett den innan?  

Har du hört tala om den?  

KOLLA PÅ FILM  

TEMA: Gilla  

När uppfattar du handlingen?  

Vad handlar den om?  

Vad tänker du på efter att du har sett kortfilmen?  

TEMA: Innehåll  

Hur reagerar du på språket?  

Varför tror du sådant språk används i kortfilmen?  

Hur uppfattar du karaktärerna?  

Vad tror du är filmens budskap?  

Hur tolkar du slutet?  

Kan du beskriva de olika klippbilderna?(endast de dem minns)  

TEMA: Personlig relation  

Kan du känna igen dig i någon av situationerna i filmen?  
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Var det någon del i filmen som tilltalade dig extra?  

Vad är mobbing enligt dig?  

Har filmen på något sätt påverkat ditt tänkande kring mobbing?   

TEMA: Mobbing  

Tycker du rörligt material om mobbing är ett bra sätt uppmärksamma frågan på?  

Varför tror du mobbing uppstår?  

Vad tycker du är skillnaden på verbalmobbing och nät hat?  

Vad tror du är filmens syfte?   

FILMEN EN GÅNG TILL  

TEMA: Innehåll  

Uppmärksammade du någonting nytt?  

Kan du beskriva de olika klippbilderna igen?(endast de dem minns)  

TEMA: Mobbing  

Vad tror du är filmens syfte? 

 

Bilaga 3 

Transkribering av informanterna 

Informant A 

TEMA: Förkunskap  

Har du sett den innan?  

Ja  

Har du hört tala om den?  
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- Först så gjorde de nakenlekar för 100 år sedan, antingen så kom gilla filmen upp som förslag 

på youtube för mig eller om det var någon på facebook som hade delat den. Och sen så 

klickade jag in på den.   

KOLLA PÅ FILM  

TEMA: Gilla  

När uppfattar du handlingen?  

Förstagången jag såg filmen uppfattade jag nog handlingen ganska tidigt. När han nog ligger i 

sängen av däckad och när de sedan hoppar där i mellan så har jag uppfattat att det är nät hat 

det handlar om. Så jag tror nog ganska tidigt. När de hoppar mellan där han ligger och det 

plingar till i facebook. Oh sen tillbaka intill den där festen och sen till borden tror jag. När de 

sitter där runt bordet och de använder korta kommandon tror jag, då förstod jag vad det 

handlade om.   

Vad handlar den om?  

Jag tänker nät hat i stort och kanske om man tar just de här två personerna, i slutet så inser 

man att han vet vem hon är och genom väldigt lite kan man starta ett stort drev mot någon 

person. Men nät hat uppfattar jag det som.  

Vad tänker du på efter att du har sett kortfilmen?  

Jag blev väldigt överväldigad, första gång jag såg den var den lite skojig men efter där så var 

är den väldigt stark eftersom den känns så jäkla hemsk. Jag har aldrig blivit utsatt för nät hat 

men om det är så här som det kan kännas när tusentals människor bara skriker på en så är det 

hemskt. Jag tror man blir lite ledsen efteråt. Att det är en verklighet som andra människor 

lever i.  

Hur uppfattar du att näthat är?  

Förfärligt jätte många människor som bara säger saker, när jag nät hatar står jag inte upp för 

mig själv. Men om det är mig de hatar så har jag gått och blivit en offentligperson om det är 

en blogg jag har. Så är det genom kommentarer som är från någon man inte känner till. Just 

det där hur vidrigt det är när man själv visar vem man är men själv bara får tillbaka massa skit 

från folk man inte ens vet vilka de är.    
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TEMA: Innehåll  

Hur reagerar du på språket?  

Det är väldigt vulgärt så det är väl också för att man ska förstå att det är nät hat relaterat. Det 

är lätt att det axillerar från att man skriver idiot till sneknullad fitta. Att de steget inte är så 

långt i nät världen, hårt språk.  

Varför tror du sådant språk används i kortfilmen?  

Nu tror jag det är för att stärka budskapet. Jag tror det är lättare att få fram att det är nät hat så. 

Om man surfar mycket på nätet känner man ju igen de här kommentarerna. Det är inget man 

hör på staden men ofta på internet så jag tror att det är för att förstärka bilden som de försöker 

göra av nät hat.  

Hur uppfattar du karaktärerna?  

Honom / hataren som startade igång hela drevet. Som en person inte är van att synas utanför 

internet men hittar ett sätt att synas. En väldigt ledsen och deprimerad person. Som har 

negativa känslor som visar på det här sättet i filmen. De andra karaktärerna. Hon som blir 

hatat på känns som en förhållandevis stark bloggare. Man märker ändå i filmen att hon ändå 

tar åt sig något sätt men också att hon inte lika mycket som han.  Hon värkar ganska cool 

ändå. Det märks ju på henne att hon är medveten om allt det här som händer kring hennes 

blogg.  

Hur är hon medveten om det?  

Till exempel blir hon lite distanserad på festen, hon kollar sig runt ryggen, inte riktig mä på 

festen. På festen hoppar de mellan olika känslor lägen. Och att hon någon gång sonar ut, hon 

kanske tänker på allt alla har skrivit, där hon försvinner iväg i tankarna. Lite illa berörd.  

De runt borden känns som typiska människor som utan att tänka allt för mycket kring det de 

säger. Om man säger att de svarar på det han säger när han säger att hon är dum i huvudet 

eller nått.  Om man tar han ena killen kring bordet han kanske inte alls tycker som han 

kommenterar där, det känns som han bara fläker ur sig någonting för att värka skön. De andra 

också, de visar hur lätt det är att skriva någonting på internet och sedan inte utveckla det.  

Vad tror du är filmens budskap?  
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Hur nät hat faktiskt skulle va om det gjordes värkligt. Det är så här det skulle utrycka åsikter 

om man hade förverkligat det, det hade kanske varit något likande. Man försöker förklara att 

det här som nät hat faktiskt är. Att man inte pratar om nät hat utan att förstå sig på det för att 

man inte har varit med om det, varken hatat eller bli hatat. Det blir svårt då att sätta sig i hur 

man känner från bådas håll så jag tror det är det de försöker att förklarar.   

Hur tolkar du slutet?  

Det känns som allt som har hänt innan, att det sista som händer är verkligheten på något sätt. 

Han ser på henne hon vet inte vem han är. Inte så mycket mer än så. Den sumerar inte, det är 

där jag tror att det är verklighet. Han är på väg att skriva någonting på mobilen.  Så att man 

får lite verklighets förankring i filmen. Hon har ju säkert sätt honom skriva men vet inte vem 

han är.  Jag tror inte hon vet vem han är.   

Kan du beskriva de olika klippbilderna?  

När han ligger i sängen där skulle jag vilja säga att det är en verklig scen och när det plingar 

till där. När de sitter vid bordet där, de runda då känns det som att de är inne på forumet. På 

internet, för det låter som ett gammalt morden, ljudet. Kanske någon övergång från verklighet 

till internet kommer inte helt ihåg hur scenerna följer. När han plockar ut brev, är 

meddelanden här igen en scen där de försöker visa hur det hade varit om alla kommentarer 

hade varit något fysiskt tänker jag. Festen känns ju som en fest men han kommer ju en gång 

bakom henne och sen så finns han inte kvar. Men där tror jag att de hoppar på något sätt 

emellan verklighet och internet. Så, breven, festen, bordet och slutet när det blir super 

kalabalik när han står på scenen. Då går ju folk loss. Det tänker jag också att det är internet. 

Det är ju där efter som han skriver på YouTube så jag tänker väl att det är på hennes blogg 

eller på YouTube.  

TEMA: Personlig relation  

Kan du känna igen dig i någon av situationerna i filmen?  

Neja, kan just känna igen att man har varit inne och läst en artikel på en hemsida av 

aftonbladet. Och hur folk sedan går bananas i kommentarsfältet. Där  kan jag tycka att det 

liknar. Men att hata eller hur man blir hatat kan jag inte känna igen mig i. Men visst de drevet 

kan jag känna igen hur det är någon som skriver något och så drivs det fram. Och så blir det 

plötsligt allmänt accepterad att tycka och då gör varenda än det.  
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Var det någon del i filmen som tilltalade dig extra?  

Det är väl när det går upp för mig att det handlar om nät hat och hur dåligt alla verkar ha det. 

Från båda sidorna.  Både han som gör det och hon som får ta emot det.  På ett tråkigt sätt med 

det är väl det jag har blivit berörd av.  

Ingen scen speciellt som jag blir berörd av men kanske när han ställer sig upp och säger att 

hon är dum i huvudet och folk omkring ställer sig upp då blir det extra starkt.  

Vad är mobbing enligt dig?  

Det finns på många olika skalor.  Mobbing kan vara när man utesluter någon.  Det behöver 

nödvändigtvis inte vara när man skriker till någon att man är en fitta eller så varje dag. När 

man utesluter någon kan vara det närmsta som kan hända mig. Det måste vara något som sker 

kontinuerligt om det ska vara mobbing. Om jag skulle trycka upp någon på väggen en dag 

men sedan aldrig göra om det är det inte mobbing.  Det är när man kontinuerligt utför 

handlingar som gör att någon drabbas både fysiskt och psykiskt av.  

Har filmen på något sätt påverkat ditt tänkande kring mobbing?   

 Nej, inte direkt men nät hat så tycker jag att det var en ögon öppnare. Hur det ser ut på 

internet och hur det kan vara men inte direkt mobbing. Jag har inte reflekterat så mycket, jag 

har aldrig haft någon i min umgänges kretts som har blivit utsatt för det vad jag vet. Så vi har 

aldrig pratat om det mera att det inte är bra. Sen att jag sett kommentarer på en artikel men 

inte mera. Jag har bara tänkt att alla är idioter.  

TEMA: Mobbing  

Tycker du rörligt material om mobbing är ett bra sätt uppmärksamma frågan på?  

Ja absolut, den borde man visa framför skolklasser. Om jag kunde se vad det handlar om 

ganska enkelt så och får mina ögon öppnade så kan nog flera få det.  

I rörligt material känner man mera igen sig i om man inte har varit med om det är det bara 

med rörliga bilder. Jämfört med text så är det bättre. Med det beror såklart också på texten. 

Jag tror ändå att det är lättare att se det verkliga med rörliga bilder.  Text kan vara bra för att 

utrycka känslolägen men jag tror det måste vara en bra text för att kunna nå fram på ett annat 

sätt. En rörlig bild behöver nog inte ha exakt samma kvalitet inte lika mycket för att 

budskapet ska nå fram.  
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Varför tror du mobbing uppstår?  

Osäkerhet tror jag hos människor. I grund och botten tror jag det är osäkerhet om man är 

osäker på sig själv och istället för att rannsaka sig själv kan det ibland vara lättare att gå på 

andra för att känna sig själv bättre än någon. Så om man tar han i filmen så känns det inte som 

har det mest strålande livet i verkligheten. För att visa att han finns så funkar ju internet 

perfekt för honom för att utrycka sig.  

 

Vad tycker du är skillnaden på verbalmobbing och nät hat?  

Jag skulle nog tycka att verbal mobbing är värre därför att, 100 verkliga människor framför 

100 människor på nätet är så mycket värre.  Då skulle jag mycket mera tänka fan det är något 

fel på mig. För det känns som det krävs mer för att någon ska säga det upprätt till mig än om 

någon skriver det på internet. Så skulle ta åt mig mer om det handlade om riktig mobbing.  

Skillnaden skulle kunna vara att man brassar på mera på nätet i sin mobbing. Orden är mer 

tuffa, på internet är personerna inte lika rädda för sin egen person och då blir det lättare att 

klanka ner på andra. Man kan gömma sig bakom en ip adress.  

Vad tror du är filmens syfte?  

Uppmärksamma hur det verkligen är. Vad nät mobbing faktiskt är. Kan tänka mig att det är 

bra för föräldrar att se det här, de behöver också förstå att nät mobbing faktiskt kan vara 

hemskt. Vilka krafter det faktiskt är som ligger bakom det om det är 100 eller 100 tals 

människor eller 10 tals spelar ingen roll som hittar en plattform och plötsligt och skriker ut sig 

aggressioner. Att uppmärksamma vad nät hat faktiskt är. Och vad det kan innebära hos 

människor. Det spelar ingen roll vilka.  Budskapet är att förverkliga det och att visa att det 

finns på riktigt.  

FILMEN EN GÅNG TILL  

TEMA: Innehåll  

Uppmärksammade du någonting nytt?  

Jag tänkte att festen var hennes blogg eller något för att folk bara tittar på henne. Och hon 

pratar och det kanske hon lägger upp på sin blogg. Och de pratar inte med varandra. Att de 
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observerar vad hon säger. Sen ändrade jag mig nästan när de började prata men de kanske var 

deras kommentars fällt. Sen tänkte jag när han går loss i slutet på scenen att han har vänt sig 

en annan plattform, lite oklart och när han ser henne skulle kunna vara att hon loggar in på 

plattformen.  

Kan du beskriva de olika klippbilderna igen? 

Först så är det festen och det kommer upp lite namn som om de skriver. Sedan kommer man 

till när han ligger i sängen. Sen när det plingar till sen modden ljudet. Sen öppnar de 

postfacken och sen så han på en åker lite oklart., sen så ser man honom på scenen men då har 

det inte kommit folk än. Sen så kommer de till bordet och babblar. Sen festen eller bloggen 

när han säger något till henne. Kanske ett personligt brev eller en kommentar också oklart.  

Sen i sängen ingen har mår ju skit. Super bakis eller vrå deprimerad. Jag undrar vad det är 

som händer när de ignorerar honom vid bordet? Vad det symbolisera. Om det kan vara en 

grupp chatt men det tror jag inte heller för han verkar så dum.  

TEMA: Mobbing  

Vad tror du är filmens syfte? 

- Håller kvar.  Tror också fortfarande att hon inte vet vem han är. 

 

Bilaga 4 

Informant B 

Har du sett den innan?   

Nej inte just den 

Har du hört tala om den?  

Nej men jag har sett andra filmer med dem 

Vad handlar den om?  

Oh ja, jag hann tänka att den handla om flera olika saker, ja drar de kanske till mobbning 

egentligen men lite nät hat och såna saker så det skulle ja vilja säga att de handlar om  
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När uppfattar du handlingen? 

Ehm jag tror jag tänkte lite grann de först men sen blev ja lite osäker då tänkte ja att det skulle 

komma någon annan twist på de hela, men de var nog från andra omgången, eller andra 

gången när han vaknar i sängen av Facebook ljud, kanske då att det var då ja spikade va de 

handlade om eller halvvägs in i den sekvensen, aa någonstans där. Kuverten han plocka ut ur 

postlådan tänkte ja kunde stå för mejl symbolen sen när han står på scenen och folk skrek åt 

honom uppfatta ja de som kommentarer på nätet och de stärkte också min tes om att de handla 

om nät hat  

Vad tänker du på efter att du har sett kortfilmen?  

nej jag tycker det är hemskt att det faktiskt får vara så att folk faktiskt kan gömma sig bakom 

en datorskärm eller nånting annat över internet och hata ner på folk det känns ganska brutalt 

det känns ganska jobbigt att folk faktiskt blir utsatta för de. (Varför tror de det är så?) man 

vågar väl inte ta upp saker i folks ansikten de är lättare att ha en åsikt bakom en anonymitet 

istället för att behöva stå för de och ta de face to face, vilket bara är ännu värre egentligen 

men aa de är väl därför tänker ja.  

Hur reagerar du på språket?  

Det är väldigt grovt, det är ju egentligen bara extrema ord för att få fram någon extrem åsikt 

på nå vänster och använder man grövre ord så förstärker du de du vill ha sagt som egentligen 

säkert inte grundar i nånting bara förstärker saker. Sen är de väl lite samhällsproblem i 

allmänhet, många delar hör man till vardags också och inte bara i de forumet men det har varit 

och är eller jag vet inte om det är på väg att ändras men man använder grova ord för hur man 

uttrycker sig och man menar kanske inte illa mot någon men aa det är starka ord ändå som 

kan vara förnedrande för nån. 

Varför tror du sådant språk används i kortfilmen?  

Jag tänker att det är just för att, för att, ehm.. för att göra det starkare att få folk att reagera mer 

på budskapet som filmen vill sända ut tänker ja. 

Hur uppfattar du karaktärerna?  

Killen känns ju väldigt ostabil väldigt osäker men att han gömmer sig bakom åsikter och 

oklart om han faktiskt har dom åsikterna eller om bara vill provocera för att få 
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uppmärksamhet eller han vill ju inte åstadkomma något egentligen än att skapa kaos för 

andra. (Varför tror du han vill provocera?) ja ehm, jag tänker att när man försöker trycka ner 

någon annan är de antagligen för att man vill bygga upp sig själv och just i det här fallet han 

har ju bara.. allt han säger är ju i princip negativt, så ja tänker ja vet inte riktigt hur han ska 

bygga sig själv positivt för det är ju inte de han gör heller utan snarare att han provocerar fram 

samma åsikter hos andra och få folk att hålla med han eller mot han och samtidigt vill han väl 

att folk ska säga emot han så att han får hugga tillbaka.  

Hon är ju raka motsatsen för hon har ju starka åsikter hon också men hon laddar dem positivt 

mot andra och vill liksom mer sprida positivitet och värna om världen om människor och såna 

saker. Sen tänker ja just ja det är de att hon laddar de positivt för att hon tycker de ska vara 

rättvist. 

Sen lägger man märke till han i mössan för att han, han är ju egentligen den personen som i 

vilken situation som helst ta efter och följa efter de dom andra gör och eftersom han de 

handlar om skriker högst och tydligast egentligen så kommer ju han följa efter vilket då bara 

bygger upp huvudkaraktären men också blir de skadligt för han själv för att han tar efter de 

dåliga beteendet. Så ja tänker att han är den som sticker ut de andra märker man inte av på 

samma sätt för dom gör inte samma tydliga ställningstagande.   

Vad tror du är filmens budskap?  

Jag tänker att det är att det vill visa på, ja kan ju ha helt fel, men ja tänker att budskapet är att 

de vill visa på att det händer för det är ju inget som kommer upp i slutet stoppa nät hatet de 

säger ju inte så men samtidigt tänker ja att de vill visa på att de händer och vilken utsträckning 

de faktiskt kan hända i. 

Hur tolkar du slutet?  

Ehm.. ja tänker ju ha sitter och skriver nånting, men jag trodde att de skulle hända nånting 

mer. Jag tror känslan ja fick av de hela var att han var ganska slutkörd att han hade fått tagit 

mycket också och de visa de ju när han höll på att drunkna i alla kuverten och att de börja äta 

på han också eller snarare att de börja äta på honom mer att dra igång hela den här grejen han 

fick inte bara medhåll utan de börja gå mer och mer emot honom också. Medan hon såg inte 

så skakad ut av de alls när ja tänker efter så jag undrar åt vilket håll de egentligen va. Jag tror 

de ställer mer frågetecken än klartecken slutet.  
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Kan du beskriva de olika klippbilderna?  

 Ja på farmen när han gräver och odlar majs eller vad han nu gör den sticker väl ut jag ser 

ingen direkt koppling med de andra men om ja tänker efter så tror ja att de är nå spel typ 

”farmville” eller nått men ja kommer inte ihåg dom andra.  

Kan du känna igen dig i någon av situationerna i filmen?  

Alltså jag själv har inte blivit utsatt för nät hat eller mobbing för den delen heller men man 

känner igen sig i och med att man vet om att de finns och att man har hört om att de har hänt. 

Jag har inte varit med om de och inte någon ja känner heller eller så, men man vet ju ändå om 

att de händer och man läser ju reportage hit och dit om folk som går ut med sin historia och 

mycket kampanjer som har varit och försökt göra något emot de så på det sättet men inte 

personligen kan ja inte säga att jag har varit med om det så att jag kan känna igen mig på de 

sättet men man ser ju om man är ute på forum eller så att de förekommer sen är ju bara 

problemet att du inte vet vilka dessa personer är helt enkelt. (Varför tror du att du har undan 

kommit de?) Oj jag vet inte, jag är inte så aktiv ute på forum och så alls det har inte varit 

aktuellt när jag har vuxit upp helt enkelt 

Var det någon del i filmen som tilltalade dig extra?  

Oj, ag vet inte om det var någon speciell del jag tror man måste titta på den ett par gånger för 

att förstå alla delar för just nu börjar ja ifrågasätta allt ja just har sagt när ja börja tänka på 

slutet så att jag vet inte jag har nog ingen specifik del som ja kan plocka nu. Jag tycker att de 

är en ganska slående film frågan är bara hur ja har tolkat den  

Vad är mobbing enligt dig?  

Alltså mobbing för mig är ju när du får en annan människa eller människor att inte må bra 

eller känna sig mindre värda eller va nedtryckt på något sätt eller alla sätt, de är mobbning för 

mig  

Har filmen på något sätt påverkat ditt tänkande kring mobbing?   

 Nej jag tror inte det för jag har jobbat ganska mycket med mobbning med olika projekt i 

skolan och såna saker så att ja tror den egentligen bara förstärker hur dåligt ja tycker att det är, 

det skapar ju en känsla att titta på en sån här film och andra filmer som handlar om mobbning 

att man funderar på vad man kan göra, vad mer man kan göra än att själv bete sig som en bra 
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med människa. Ja filmen skapar mer en känsla hos mig än att ja ska ändra något beteende tror 

ja 

Tycker du rörligt material om mobbing är ett bra sätt uppmärksamma frågan på?  

Ja det tycker ja för ja g tycker man kan skapa känslor mycket bättre så, föreläsningar i all ära 

men det blir oftast tråkigt (varför då?) men jag tänker att det kan vara jätteintressant om de är 

rätt personer som står och pratar men problemet är ofta att de blir tradigt på nå vänster de blir 

upprepningar och de rinner ut lite grann i sanden och man kan inte behålla känslan. Oftast är 

de ju nån som berättar om något den har varit med om och man hör den berättelsen och sen 

ska man prata om mobbning i allmänhet och då är känslan borta, medan kortfilm eller bilder 

är starkare och de sitter kvar, ser du någon Youtube film eller likande så ser du en film och de 

intrycket sitter kvar medan en person som berättar något som redan vet om, vilket självklart är 

viktigt men alla vet om de och har säkert hört de en massa gånger tidigare och då tappar man 

lätt fokus och har glömt bort känslan och en film bibehåller de mycket bättre    

Varför tror du mobbing uppstår?  

- Ja, fördomar eller ja det grundar sig nog i fördomar att nå sticker ut eller nån tycker inte 

likadant men sen hela gruppmentaliteten att en person tycker något och får andra att tycka 

likadant och så eskalerar de hela.  

Vad tycker du är skillnaden på verbalmobbing och nät hat?  

- Nät hats mobbning är ju folk som gömmer sig vilket betyder att det är mycket svårare att 

göra något åt, för att man inte alltid kan ta reda på vilka personerna är och det lämnar ju så 

mycket mer frågetecken för man vet ju inte riktigt vad de grundar sig i då man inte vet vilka 

de är, medan mobbning i verkligheten om vi säger så är minst lika hemskt men du kan lättare 

göra något åt de. Det finns folk runt omkring men också en själv och man har modet att göra 

de.  

Vad tror du är filmens syfte?  

- Ja tänker att man vill visa att de finns man vill öka medvetenheten och att också att få folk 

att ställa de svåra frågorna typ varför finns de här, vad ser du egentligen när du tittar på den 

här filmen att vad menar man, ja tänker hade de bara velat säga mobbning är dåligt och visa 

vad de är så hade de inte gjort den så svårtolkad film, så ja tänker att de är att verkligen få folk 
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att tänka vad var de jag egentligen såg men såklart också öka medvetenheten att de här 

förekommer och finns för det är många som blundar 

FILMEN EN GÅNG TILL  

Uppmärksammade du någonting nytt?  

- Ja men nu tänker ja att när de är på fest och hon är i centrum att det faktiskt händer på riktigt 

de är ingen nät grej men allt annat sker på Facebook. Och att slutet är att han vet vem hon är 

men hon vet inte vem han är så nu tolka ja de så.  

Kan du beskriva de olika klippbilderna igen?  

 - Eh.. ja han läser ju tidningen och han läser sin mejl och han spelar farmville, var de nå fler.. 

jag tror ja fastna på skörden igen  

Vad tror du är filmens syfte? 

- Ja tror fortfarande att de är samma syfte att de faktiskt vill visa att de händer och att det kan 

vara vem som helst du vet inte vem de är. Aa men syftet är densamma att göra folk mer 

medvetna att visa att det faktiskt finns. Du kan liksom möta folk som exempelvis har skrivit 

om dig på stan eller gatan utan att veta att de är dom som har gjort de. Men att synliggöra 

problemet för människor är syftet tror jag. 

 

Bilaga 5 

Informant C 

Har du sett den innan?  

 Nej  

Har du hört tala om den?  

Nej  

När uppfattar du handlingen?  

Jag tror när de sitter på, vid bordet typ eftersom det blir så olika. Första gången när de sitter 

vid bordet. Som jag inser att det är facebook. På de sättet de kommenterade på, det är så likt 
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facebook men de tar det hit så. På hur de uttrycker sig på de sättet de säger saker. Då jag 

fattade att det är facebook.  

Vad är det för facebook? 

Där är det en chatt sen blir det mera en grupp. Eftersom det mera är mot henne. Både folk som 

gillar henne och inte gillar henne. Som kommenterar en massa.  

Vad handlar den om?  

Hela filmen handlar om att han inte tycker om henne att han vill sätta dit henne för att han 

själv inte trivs med sig själv. I filmen får man se hur han står i bakgrunden, medan hon tar lite 

mera plats och folk pratar med henne. Så det är aven sjuka så då skapar han en facebook 

grupp mot henne.  

Vad tänker du på efter att du har sett kortfilmen?  

Jag tycker det är jätte obehagligt, sakerna på nätet, att ord kan ta så hårt på en. Ibland kan 

vissa tro att det är ingenting men det sätter sig ju verkligen. Sen så tycker jag att han är riktig 

obehaglig, usch fyfan.   

Varför är han obehaglig?  

Sättet som han pratar på. Och sen så sättet han beter sig gör att man blir rädd för honom man 

skulle inte vilja träffa honom.  

Hur reagerar du på språket?  

Det var inte välvalda ord de använde fitta kuk och sådana ord, eftersom det ger mer effekt. 

Man har tänkt eller jag har tänkt på det att ibland använder man sådana ord för att det ska vara 

mera power i det. Så jag tror det är därför det används i den här filmen.  För att det slår mer än 

att man säger du är dum i huvudet. Mycket tyngre om man säger du är en jävla hora. Där för 

man använder det tror jag.  

Varför tror du sådant språk används i kortfilmen?  

De jag sa. Att man använder sådana ord för att det betyder mer och för att det är känsligare. 

Det blir mer att man känner sig mindre om någon säger du är en jävla fitta än att man säger du 

är dum i huvudet. Speciellt tjejer så, säger vi, då känner de sig mycket mindre för att det är ett 

fult ord emot tjejer.  
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Hur uppfattar du karaktärerna? 

Killen är ju fett skum asso, han med glasögonen. Han var väldigt jävla dum i huvudet.  

Tjejen uppfattar jag som en väldigt normal tjej. Men vågar säga ifrån, vågar ha egna åsikter. 

Man får reda på att hon har en blogg oftast är bloggar till för att man ska utrycka sig om vad 

man tycker och tänker.  

Medans den där kompisen som såg ut som sidd i ICE AGE är väl mer osäker på sig själv och 

hänger på honom huvudkaraktären. 

Sedan finns det andra personer i filmen som är emot och säger nej men det är inte tjust, skärp 

dig liksom. Så uppfattar jag karaktärerna.  

Varför tror du att han agerar som han gör?  

Det är väl för att hon , nä men det är svårt att säga. Jag tror han gör det för att han är väl arg 

inte populär, han vill ha uppmärksamhet så då säger han att han har Cancer i aschlet liksom. 

Bara för att liksom, först så är det väl för att folk ska tycka synd om honom. Men sen så visar 

det säg ju att det är ett skämt så då blir det tydligen alvarligt. Så då blir han kylig, dryg och 

alvarlig liksom. För att han är så där ska man inte få göra vad man vill liksom. Så det är väl så 

jag uppfattar honom.  

Vad tror du är filmens budskap?  

Filmens budskap tror jag är. Filmen heter ju gilla eller like liksom det är väl mycket det där 

med facebook att man kan gå väldigt, att näthat kan gå väldigt långt. Men just med det här så 

tror jag att det är att ett ryckte eller han har ju skapat ett ryckte om henne så eskalerar det. Så 

det är typ att näthat, att nätet idag har en sån stor makt att vi inte kan kontroller den, för den 

bara flödar med olika saker i det här fallet då kommentarer då. Men också att man kanske ska 

tänka på vad man skriver för i slutet så är det som att han ångrar sig vad han liksom har sagt, 

han är väldigt nerstämd och så.  Så man kanske inte ska bara säga vad man tycker och tänker 

för mycket kan man hålla för sig själv. Men också om man han var en mycket ensam person 

eller sådär och vill ha uppmärksamhet. Man kan få uppmärksamhet på ett bättre sätt än att 

kasta skit på någon annan eller kalla en person för dum i huvudet eller hora. Så det är väl det 

som jag uppfattar.  

Hur tolkar du slutet?  
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Slutet var väl, att han träffar henne och att han verkligen såg ut som om han ångrar sig. Hon 

såg ju på honom på ett speciellt sätt, han gick ju därifrån är han såg henne. Och sen i slutet så 

hälsar de inte på varandra. Som jag tyder på att han är jätte ledsen för det han har gjort och 

hon vill ite ha något att göra med honom. Så så såg jag slutet på.  

Vart är det de möts?  

På en tunnelbana, då är de utanför facebook. I verkliga livet. Det blir en parallell.  

När de sitter där runt bordet så är de på facebook och sen när han sitter i sin säng och bredvid 

facebook för att man känner igen chat signalen. Men i slutet så är det i verkliga livet skulle jag 

säga.  

Kan du beskriva de olika klippbilderna?  

När han är vid sin brevlåda så är det typ människor men det är tomt i början det tyder ju på att 

han inte har så många vänner. Som hör av sig, eller meddelanden på facebook. Men efter ett 

tag får han ju fler och fler så i slutet så eskalerar det ju. Det blir hur många som helst. Så det 

är ju facebook för mig också. Samma sak när de sitter runt bordet då är det kommentarsfält. 

Tunnelbanan är för mig sedan riktiga livet.  Och sen i sägen är deyt också verkliga livet när 

han ligger där med sin data. Har jag glömt någon scen?  

Vad var första scenen?  

Första scenen är väl när de är på en fest och då är de väl att han är så avundsjuk på att hon är 

så populär att han vill vara i hennes sitts. För att man återkopplar ju till det här hela tiden och 

sen i en scen så går han ju fram till henne och bara du är dum i huvudet jag ska döda dig och 

grejer. Det är ju hat mot kvinnor han är ju ingen feminist så att säga kan man ju lugnt säga. 

Det här är alltså verkliga livet. Just det han säger till henne är hans egna tankar. Vad han 

tänker liksom, göra. Han ska ju typ inte döda henne men han vill ju inte henne väl. Så då 

börjar han med näthat.  

Kommer du håg någon mera scen?  

Ja scenen, det är ju den där facebook sidan de har för där är det både människor för och emot. 

Och där är det också kommentarsfäll att han hoppar in och då skriker folk jag håller med eller 

nej jag håller inte med. Så det är mycket så där kommentarfällt men ändå liksom ju mer tid får 

man ju följa hans brevlåda och här börjar den bli full.  
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Kan du känna igen dig i någon av situationerna i filmen?  

Ja det kan jag väl göra, jag har själv blivit utsatt för nät hat typ. Eller det var på msn som 

skrev direkt till mig eller kompisar som skrev direkt till mig. Så jag vet ju på ett sätt hur det 

känns få de hatet emot sig men också hur det är sen i verkliga livet. När man får träffa dem in 

real life. Då är det typ som i tunnelbanan, nu är det typ som i tunnelbanan. Om jag skulle 

träffa dem nu på bussen hemma skulle det inte vara någonting men på nätet så är det ju 

fortfarande att man kan dölja sig själv på ett sätt. Ens data är ens mur, skydds mur.  

Mobbarens skydds mur. Det är lättare att kommentera någonting hemskt liksom på facebook 

än att bara liksom säga någonting fult jag hatar dig, du är en jävla idiot, fan va ful du är. Det 

är lättare att skriva det än att säga det. För egentligen är mobbare väldigt fega tycker jag.  

När blev du mobbad?  

När jag blev mobbad så gick jag i låg högstadier. Då var inte facebook så populär utan det var 

mer msn. Så all mobbning var på msn. Det har aldrig skett på facebook. Så jag kan inte 

relatera till de med facebook men jag vet hur det känns via det som hände på msn. Så det är 

väl typ det jag kan säga.  

Var det någon del i filmen som tilltalade dig extra?  

Jag tror det var brevlådorna hur det ökade beroende på vad ha sa, det var de som fastnade hon 

mig. Att man ser liksom via filmens gång, han får mer människor med sig. Han säger grövre 

saker. Det var typ det som gjorde att jag fastnade. För det här är ju verkligen nät hat. Han är 

en mobbare som bara vill illa. För man kan se hur han, efter scenen får han jätte mycket brev i 

hans brevlåda som är på hans inbox på facebook.  

Vad är mobbing enligt dig?  

Mobbing enligt mig är, när man går på en individ säger taskiga saker för att trycka ner för att 

man själv vill må mycket bättre. Eller att man går flera i en grupp och trycker ner en person. 

Så att de själv mår bättre för att de känner att de har en makt position och för att de ska må 

bättre. Det är väl det som jag uppfattar från min erfarenhet som mobbing. Det var så minna 

mobbare fungerade att de fick en maktposition. När de tryckte ner mig så mådde de mycket 

bättre. Men sen så kan mobbig också vara när man är avendsjuk på den personen och försöker 

trycka ner den. Bara för att man själv vill vara i jämn lik. Eller att man vill mycket högre upp 

än den andra.  
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Har filmen på något sätt påverkat ditt tänkande kring mobbing?   

Egentligen inte. För man har läst och hört mycket om hur det är med nät hat. Jag har läst och 

sätt tv program om sånt, hur det just är med det nya nät hatet hur det är att vara med om det 

och hur det fungerar. Men sen så har jag också varit med om det på msn så jag vet ju som jag 

har sagt tidigare hur det känns. Så jag tycker inte den har förändrat någonting bara att det var 

på ett annat, att man visar på ett annat sätt.  

Hur då annat sätt?  

Att det inte är facebook, att man inte visar att man går in på facebook och visar skrivtliga 

kommentarer. Utan man gör det mer muntligt. För det blir lite mera vake upp call då tror jag. 

För de som ser det här. För det är klart att jag blir påverkad av det jag ser men jag vet hur det 

fungerar. Men jag tror att de som inte riktigt har varit med om det eller vet hur det fungerar 

kommer nog bli väldigt mycket aha skit är det så här det fungerar. Så det är ett bra sätt att 

berätta hur det går till tycker jag.  

Hur är det du tar åt dig?  

Det är klart att man tar åt sig för sådant här är ju aldrig kul för någon. Mobbing är aldrig 

någonsin bra. Och eftersom vi lever i en digitaliserad värld är sociala medier en stor del av 

vårt vardags liv.  Det sker mobbing på det sättet via sociala medier som facebook och 

uppenbarligen så vill ju han människor på sig för att han vill trycka ner henne. För att han är 

avundsjuk på att hon har en blogg och folk tycker om henne, blablabalbal  Han ska höja sig 

själv. Och jag tror att det är mycket sånt idag och istället för att göra någonting åt det försöker 

man trycka ner andra istället. Så att andra ska må dåligt, ta livet av en annan människa. 

Nästan att de som är mobbade ifråga sätter sin, att de typ är rädda och det är inte meningen att 

de ska bli.  

Tycker du rörligt material om mobbing är ett bra sätt uppmärksamma frågan på?  

Ja, visst man kan skriva om det men om du ser set på fil så uppfattar du det, uppfattningen blir 

mycket starkare.  Mer bild, om du ser någon mobbas på riktigt men då på film blir det mer 

effektfullt.  Det går mer in än om du läser en text. För att det förklara mera hur det går till 

verkliga livet. Om man ser hur det verkliken går till, man kan ju förklara det i text form men 

jag tror inte riktigt att man fattar på samma sätt som när det är på rullande bild.  

Varför tror du mobbing uppstår? 
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Jag tror mycket har att gör med avundsjuka, att man själv inte mår bra, att man tror att man 

ska må bättre av att trycka ner någon annan. Avundsjuka på någon som är väldig duktig. Om 

man ser upp till någon vill man trycka ner den för att den personen ska må lite dålig. Jag 

tycker det är fruktansvärt att det händer i skolan. Att det i överhuvudtaget händer, att man inte 

kan vara glada för varandras skull. Att man i stället ska trycka ner varandra. Och kasta skit på 

en liksom.  Jag tycker det är jätte hemskt.  

Vad tror du är filmens syfte?  

Syftet är att man ska visa hur mobbning ser ut i rörligbild. På ett annorlunda sätt, jag tycker 

att de har lyckats väldigt bra med det.  

Minns du några fler bilder 

Jag tycker det var väldigt obehagligt när man fick se honom i när bild när han sa du är en 

jävla hora, fitta. De sättet som man framställer honom på tycker jag är jävligt obehagligt. På 

de sättet att han tittar in i kameran och de orden och så mycket inom bords honom som måste 

ut och det går utöver henne. Och just att han använder de hårda orden emot henne gör att det 

blir ännu läskigare, som hora, fitta.  

Uppmärksammade du någonting nytt?  

Det var det feministisk och rasistiska på hoppen som de säger när grabbarna sitter där innan 

scenen där ha står på scenen. Så nu fick jag upp lite ögonen på att han är lite SD are typ och 

hon är feminist av sig som vågar att säga ifrån och får tyst på honom med sina kommentarer. 

Vågar ifråga sätta behöver allting vara humor. Så det var andra uppfattningen jag fick.  

Något mera?  

Nej det är fotfarande de samma om facebook bara att jag fick in en mera politiks syn på det 

hela. SD mot feminismen fick jag upp   

Kan du beskriva de olika klippbilderna igen?  

Ja, när han står vid hagen åkern, någon gång skyfflar han någon gång brinner det och någon 

gång är det majs. Jag såg det som farmvill, kanske helt ute och cyklar nu. Andra gången när 

majs planterna kom upp då förstod jag det. Men första gången jag såg filmen förstod jag 

verkligen inte det.  
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Vad tror du är filmens syfte? 

Syftet har ändrats lite till feministiska och rasistiska på hopp från SD.  Eftersom det var 

mycket rasistiska kommentarer och på hopp bara för att en kvinna vågar säga emot och han 

blir osäker så då sprider han ryckte om henne om att han ska döda henne och sådant.  

 

Bilaga 6 

Informant D 

Har du sett den innan?   

Nej  

Har du hört tala om den?  

Nej  

Vad handlar den om?  

Eh, en kille som är väldigt hatisk mot en bloggare och som säger at han skämtar när han säger 

elaka saker fast han menar de, om jag skulle sammanfatta vad ja tolkade 

När uppfattar du handlingen? 

Gud nu kommer jag inte ihåg när det va men när han så nått om hennes blogg då koppla ja de 

till de 

Vad tänker du på efter att du har sett kortfilmen?  

Mitt intryck efter.. alltså nu vet jag ju inte om det är de som är tanken men ja tänkte att de låg 

en tanke med att man vågar säga väldigt mycket elakt om folk men att när man som i den här 

slutscenen väl ser dom i verkligheten så är man inte så tuff länge så uppfattar ja de (Varför 

de?) för att han bara titta på henne och inte vågade agera om han verkligen hatade henne 

tänker ja att han hade gått fram till henne nu när han hade chansen  

Hur reagerar du på språket?  
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Hmm.. haha bara att jag inte gillar sånt språk, nej men det var riktigt elaka saker de sa och att 

de kändes hatiskt de negativa och de som var goda människor lät chockerande och dom elaka 

kommentarerna lät som sagt väldigt hatiska.  

Varför tror du sådant språk används i kortfilmen?  

För att de ska rikta sig till en yngre målgrupp och för att de kanske ska vara datorspråk, de 

använder sig typ av woop woop, like aa typ sånt och förkortningar 

Hur uppfattar du karaktärerna?  

Först tyckte jag jättesynd om den här Morgan han såg så osäker ut och han hade ingen 

utstrålning han såg ut som att han tyckte synd om sig själv och ja men osäker i sitt uttryck och 

sen hade väl lite stereotypiskt utseende för en tönt med glasögon eller inte bara glasögon de 

lät jätteelakt men om man tänker hur man är van att se mindre coola människor på film så 

faller han ju in i den ramen.  

Hon var väl piffigare alltså egentligen motsatsen alltså med läppstift eh och lite stylad hon såg 

ut som en typ vanlig tjej och henne uppfatta ja som mer självsäker  

Sen var även de andra karaktärerna eller alla killar såg väldigt töntiga ut typ att man inte ville 

att dom skulle va coola och ja vet inte varför eh aa. 

Vad tror du är filmens budskap?  

Att man ska tänka efter innan man agerar och tänka på vad man står för, just den här 

slutscenen när de kom till sitt klimax och att han hade chansen att konfrontera henne så gjorde 

han faktiskt inte de eh aa.  

Hur tolkar du slutet?  

Som att nej men som att han blir eftertänksam och att inser vad han höll på med att han fick 

lite verklighetsuppfattning och att han har ånger att han bryr sig.  

Kan du beskriva de olika klippbilderna?  

 Mm gud va svårt, men när han står scenen och folk skriker hatiska ord mot honom och tar 

henne i försvar, eh och sen när han kommer och viskar i hennes öra att han ska döda henne 

och elda upp hennes hus jag tror att de var ganska i början när de va på någon fest. Sen 

kommer ja ihåg dom där breven hela tiden som kommer hela tiden och han som ligger i 
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sängen jag såg inte riktigt vem de va men ja antar att de va han huvudkaraktären (hänger 

klippbilderna ihop?) jag vet inte men ja tänker att han har fått tagit ganska så mycket stryk 

alla dom här breven att han blir typ jag vet inte och så kanske han vill ge tillbaka på nått sätt 

för ja han ligger ju där med sin data men sen innan han har gjort allt detta så drömmer han att 

allt detta händer och sen när han ska gå till handling för han sitter ju med telefonen på 

tunnelbanan då kanske han har bestämt sig för att han ska göra de men så ser han henne och 

då vågar han inte, så allting innan scenen på tunnelbana de var bara en dröm han hade om hur 

hans nät hat hade sett ut en dröm som sker på nätet  

Kan du känna igen dig i någon av situationerna i filmen?  

Nej inte att jag har varit utsatt själv men det är exakt såhär ja tänker att de fungerar alla fall på 

nätet att dom som slänger iväg hat är egentligen dom som är mest osäkra som ja nu tolka att 

han va, och att man absolut inte är lika tuff i verkligheten sen utan att de är så himla mycket 

lättare bakom en skärm. Och just de här ofta när man är elak att man ska komma ifrån de 

genom att säga att man skojar att de var ett skämt de där när han prata om cancer. 

Var det någon del i filmen som tilltalade dig extra?  

Det var ju nog slutscenen för ja gilla den symboliken om jag nu uppfatta de hela rätt men sen 

så gilla ja också eller ja tyckte att de var effektfullt när han gick fram till henne på festen för 

de var en så enkel scen men den var så himla stark.  

Vad är mobbing enligt dig?  

Eh alltså gud de är det värsta ja vet mobbning, nej men när man är elak mot andra människor 

utan att ha belägg för de och när man trycker ner, jag vet inte riktigt hur ja ska förklarar, jag 

tycker att alla gånger man inte är schysst på ett sätt som man inte kan försvara är mobbing för 

mig mot en individ  

Har filmen på något sätt påverkat ditt tänkande kring mobbing?   

 Nja de var typ såhär ja tänker mig att de går till eller vad man ska säga, de ända ja tänka mig i 

såna fall när man kollar på en sån här film är att de är nog så sjukt mycket vanligare än vad 

man tror och de har nog blivit mycket lättare att mobbas med hjälp av nätet för att man inte 

behöver stå för de man gör och man behöver inte möta någon utan man kan gömma sig 

bakom en skärm och vara anonym. 
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Tycker du rörligt material om mobbing är ett bra sätt uppmärksamma frågan på?  

Eh ja, jag tycker alla sätt att uppmärksamma mobbing på är bra men sen kan ja tänka mig att 

de blir mer effektfullt via film om man nu får folk att titta på filmen för att de blir ju väldigt 

konkret för att de ger ju så mycket mer intryck än om ja skulle få en broschyr om mobbning 

typ och att de går att göra en roligare grej utav de. Den här filmen de är ändå såhär även om 

de är ett seriöst ämne så är de ju ändå en historia och dramaturgi som gör att ja vill fortsätta 

att titta och de tror ja är unikt med film.  

Varför tror du mobbing uppstår?  

För att folk är avundsjuka, asså ja är helt säker på att avundsjuka och osäkerhet bara är de det 

handlar om. Man vill må lite bättre själv och därför sticker man ner någon annan.  

Vad tycker du är skillnaden på verbalmobbing och näthat?  

Eh haha att de är över nätet, nej men att jag tror de är så mycket lättare att spä på, på nätet för 

man behöver inte stå till svars för de så att ja tror de är mycket lättare att mobbas över nätet 

och också att man agerar innan man hinner tänka. Att man klickar skicka och så är de helt 

plötsligt gjort men att utföra en fysisk handling så krävs de mycket mer innan ja utför 

handlingen mentalt  

Vad tror du är filmens syfte?  

Att uppmärksamma och informera om hur vanlig de är i vardagen skulle ja säga, att de finns 

runtomkring oss och att man ska se sig omkring kanske lite, fast de är jättemycket budskap 

tycker jag dels de här att dom börjar klanka ner på honom och går emot honom då kan man ju 

tänka att ett budskap är då gör man lika dant själv att man kanske ska fånga upp dom som 

mobbar för de kanske finns historia i varför dom gör de, och sen scenen när en sidkaraktär 

gick iväg att man ska våga stå upp för varandra även om de är jobbigt tänker ja också 

  

Uppmärksammade du någonting nytt?  

Njae inte direkt jag håller kvar vid att jag tror de hela är e visuelldröm han har om hur hans 

nät hat är och kommer bli och sedan vaknar han upp och ser du henne och får då lite mer 

verklighetsuppfattning att de är en riktig person han skulle gjort detta emot.  

Kan du beskriva de olika klippbilderna igen?  
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 Ja nu såg jag nå bonde liknande scener men jag förstod inte kopplingen där emellan eller vad 

de hade men resten av filmen att göra, men direkt efter de så står han på en scen och jonglerar 

och ja tänker att de är ett sätt att försöka fånga uppmärksamhet hos andra men att han 

misslyckas för vissa går ju faktiskt därifrån.  

Vad tror du är filmens syfte? 

Jag tror att de är att väcka känslor och tankar hos människor om mobbning i och med att den 

inte är så tydlig så får ja en känsla av att man ska se till sig själv och fundera vad är mobbning 

för mig. Men sen även att uppmärksamma och lyfta ämnet då med internet blir de mycket 

större och lättillgängligt med mobbning över nätet. 

 

Informant E 

Har du sett den innan?  

Nej  

Har du hört tala om den?  

Nej  

När uppfattar du handlingen?  

I slutet skulle jag vilja säga men jag förstod ju i början vad han var för någon person. Men 

handlingen i slutet. När han fick mer och mer post bara och bara stod där och stod på scenen 

och bara sa hora och ska mörda dig och allting. Och hon bara stod där. Det var då jag fattade 

allt kändes det som även om jag inte vet vad det handlar om.  

Vad handlar den om?  

Det vet jag inte. Någon psykopat. Det är en jätte konstig bild. En konstig person som är helt 

fuckt upp i huvudet typ. Han har ju typ röster i sitt huvud så han måste ju vara skitsofren.  

Vad tänker du på efter att du har sett kortfilmen?  

Jag kan inte relatera till någonting så det är svårt att tänka på någonting efter. Det ända jag 

kan tänka på är dumma människor som säger så till folk och att de bara vill trycka ner folk. 

Typ de eftersom jag har varit med om det själv.  
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Hur reagerar du på språket?  

Inte så mycket, men om någon skulle säga dessa saker mot mig hade jag så klart blivit sur 

men i filmen reagerar jag inte så himla mycket. Orden är ju kränkningar, inga positiva ord i 

alla fall. Förutom hon tjejen hon var ju smart och känslosam jämfört med han andra med 

killen som sinte hade känslor alls. För när han bara låg där i sängen så såg han så död ut och 

när han sa saker till henne verkade han inte ha några känslor.  

Varför tror du sådant språk används i kortfilmen?  

Den vill väl antagligen säga någonting med det. Som jag inte riktigt uppfattar. De vill väcka 

någonting hos än. Kanske engagemang till att stoppa våldtäkter, våld, förtryck, och någonting 

mera. Typ kanske ungdoms misshandel.  

Hur uppfattar du karaktärerna?  

Den första var typ en psykopat, helt konstigt i huvudet. Den andra då tjejen som blev förtryckt 

och kränkt verkade ju helt normal. De andra han killen med katten han var typ hoho lite halvt 

bort men ändå med. Sedan var det en kille med glasögon om höger med den killen  

Hur tolkar du slutet?  

Ingenting typ, jag har ingen reflektion. Det var nog när han stod på scenen och hon bland 

publiken och sen så drog de bara i han. Jag tänkte inte så mycket över det det var mest i 

mitten som jag tänkte.  

Kan du beskriva de olika klippbilderna?  

I början var han i en säng med en dator lite av drogad sedan var det pling plong så var det 

någon farm med majs och sedan var det block med massa som brevlåda som finns i 

Stockholm. Full laddad med brevlådor. Sedan någon scen när han jonglerar på eller så var det 

ett café där de snackar och så och han snackar om att han har canser i röven. Sedan tyckte de 

att han var okänslig så kom det tillbaka och så blev det igen pling plong och så kom raddaren 

igen med postlådorna och jongleringen på scenen och så. Så kom det nytt så var han på cafét 

och så var han sedan på ett party. Så stirrar han och sen går fram till henne och säger det där 

med att han ska våldta och sånt och dö och sånt. Sedan när hon vände sig om var han inte där 

så antagligen så var det bara en röst i henne huvud för att hon var rädd från i början. Sen 

tillbaka till sängen och hela raddaren igen med postlådorna. Sedan kommer man till cafet men 
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då hör de inte vad han säger för att han säger hallo hallo hallo. Sedan ställer han sig upp för 

att han blev sur och säger någonting jag inte minns. Så blev det skit vad säger du och alla 

började komma med han bara fan va du är en slynare du borde inte vara här. Vad gör du här 

och säger en massa negativa saker. Sedan sängen igen och postlådorna. Sedan scenen där han 

sa en massa saker om att hon ska dö och blabla. Varför ska vi diskrimineras mera än vad de 

ska. Sedan så blev det verklighet i ett tåg kuppé. Då såg han henne tror jag, och jag tror de är 

äldre då. Och så gick han därifrån till öppningen och då gick hon också efter. Och så stod han 

bara där också när tåget stannade och hon hoppade av. Och sen så åkte tåget vidare.  

Kan du känna igen dig i någon av situationerna i filmen?  

Ja, att folk har kallat mig för hora och slyna och att du är inte värd någonting. Blivit förtryckt, 

jag har blivit utsatt för samma sak som hon ungefär. Det finns relevans i att de tar upp skarena 

jag relaterar till men jag tycker de gör det på ett dåligt sätt. Jag tycker inte hans karaktär ger så 

jätte mycket. Jag fattar inte början när man ser honom och han ligger i sängen och så pling 

plong och så kommer allt med mailen och så i slutet har han hur mycket mail som helst. Man 

bara ja som om han skippar hela skolan för att han är dum eller nått. Eller att han överröstas 

av mail som han inte ens orkar läsa. De kanske var från henne eller från hans familj jag vet 

inte. Så finns de bara där så skitar han i dem. Men ja det kan ju vara bra att de tar upp 

reflekterande saker som folk kan relatera till.  

Var det någon del i filmen som tilltalade dig extra?  

Jo i början när hon med uppsatt hår sa till då tänkte jag gud vad hon borde ni inte snacka om 

något annat. Och när hon andra tjejen säger att när man kränker andra folk så tycker jag inte 

att det är att skämta om det är bara sjuka folk som har en sådan humor. För det skulle typ 

kunna vara jag som sa så.  

Vad är mobbing enligt dig?  

Det kan vara allt möjligt från att någon he ner jackan ett fåtal gånger när man bara är fyra år. 

Det kan vara allt från att man he vatten på en till att man gör övertydliga saker som om man 

bara trycker ner någon bara av att rent stå och kolla på den. Slå någon är mobbing men också 

misshandel, aggressivitet.   

Har filmen på något sätt påverkat ditt tänkande kring mobbing?   



84 

 

Nej, för jag vet ju redan att det finns sådant ute. För att jag själv har blivit ut satt för det. Och 

när jag ser sådant här blir jag bara sur eller så reagerar jag inte alls. Som nu för jag tyckte att 

det vara lite halv oklart vem och vad som var vad. Men blir sur över att det finns folk som gör 

så och de tas inte på allvar.  

Tycker du rörligt material om mobbing är ett bra sätt uppmärksamma frågan på?  

Jämfört med text går det nog lättare att referera till eftersom en text måste vara ganska power 

full. Det ska brinna i ögonen när man ser texten men det är inte ofta som media har en sådan 

kraft att göra det. Rörligt material gillar jag, en grej jag tyckte va bra som jag tyckte att man 

förstod bra var barnfonden eller någonting Där han fick massa ord alla sa som var svarta och 

sen i slutet fick han ett rött ord som var hej. Den  tycker jag var väldigt bra för den är mycket 

tydligare än den här filmen tycker jag. För där kombinerar man ju lite text och rörligbild.  

Varför tror du mobbing uppstår?  

Osäkerhet, dåligt hemma. Man ska var tuff man ska inte visa sig svag för andra. Man vill visa 

sin status även om man egentligen inte har någon status.  Det börjar ju oftast redan vid fyra 

års åldern. Man kan komma från ett annat land vara mörkhyad eller som jag inte språket så 

bra när jag var lite. Om man inte är nöjd med sig själv.  

Vad tycker du är skillnaden på verbalmobbing och nät hat?  

Om jag skulle föredra något skulle jag föredra verbal. Men det beror också på olika 

perspektiv. Om man skulle bråka nu skulle jag föredra verbal men när jag var mindre skulle 

jag föredra nät hat för då kan man spara meddelanden och visa upp dem för föräldrar. Men 

när man är äldre så kan man ändå lösa det lite granna. Det är ju otufft att mobba nu på 

universitet skulle ju alla säga till. Man vågar ju vara strängare och argare och sexuellare på 

nätet. För att man inte ser personen är det bara att spotta ut allting. Face to face då måste man 

vänta på sin tur och överrösta någon och så blir det bara kaos.  

Vad tror du är filmens syfte?  

Att engagera folk, väcka känslor hos de som är mobbade eller har varit det. Att väcka någon 

slags spärr i hjärnan.  

Uppmärksammade du någonting nytt?  

Nej, förutom att jag missade en tjej. 
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Kan du beskriva de olika klippbilderna igen?  

Nej jag tror inte jag har missat nått från förra gången kändes det som. Att han läste tidning 

glömde jag också. Och cafet är typ ett café eller skolmatsal.  

Vad tror du är filmens syfte? 

Nej, samma. 

 

Bilaga 7 

Informant F 

Har du sett den innan?  

Ja  

Har du hört tala om den?  

Den har gått på SVT det är därifrån jag har sett den. Högstadiet någon gång någon som har 

sagt har du sätt poesi för fiskar.  

När uppfattar du handlingen?  

När den där bilden med brevlådan kommer för sista gången och det är överfullt med brev då 

fattade jag handlingen. För att det är först då som jag fatar att filmen handlar om. För först 

tror man att det är hon som är i centrum och han bara har åsikter om hennes blogg och att hon 

är en slyna och hora och sånt. Men att sedan allt vänts mot honom och det är han som får ta 

del av den skiten som hon först fick ta del av. Det är han som får breven. Det är han som är 

utsatt istället för henne.  Det är så jag uppfattar det. Breven hade lika gärna kunna varit till 

henne för han vill ju bara kommentera på hennes blogg och allt fel som hon gör. Att hon är en 

jävla Pk fitta och allt han säger till henne.  Men all denna skiten vänds mot honom. Det är 

sedan han som får står på scenen och får ta emot all skit. Från en publik som hon också hade 

innan. Men nu så stor hon där nere i publiken. Och han är där uppe på scenen och det är han 

som får ta del av skiten som han innan var en av alla de som ut satte henne för.  

Vad handlar den om?  
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Någon form av publikt forum som man kan ge sina åsikter på. Kretsar kring massa folk som 

har massa åsikter om dennes persons åsikter då. Först den tjejen tror hon hette Millan. Att det 

först är hon som står på den scenen och han är där nere för att titta upp för att ge henne skit 

och allting. Utan att det egentligen inte spelar någon roll. För jag är bara en person som på 

nätet som kommenterar hennes skit och att det är ingen som märker mig. Men sen istället så 

blir han sen på scenen och får all skit efter det han har sagt mot.  

Vad tänker du på efter att du har sett kortfilmen?  

Jag tänker på de som har bloggar eller på facebook. De som får ta emot nät hat och sådant.  

Hur skitit de faktiskt kan vara att vara i centrum och utrycka sina åsikter.  

Hur reagerar du på språket?  

Det känns som att de använder sig av väldigt starkt språk medvetet. Men det får inte mig att 

reagerar särskilt mycket. Det känns des då mer att de har lagt in starka ord bara för att det är 

så här det kan se ut. Sådana ord får de höra bloggare och så.  

Varför får det inte dig att reagera? 

Man har ju läst mycket flachback, man vet ju hur skargången är och hur språket faktiskt är. 

Och sedan har man väl sett grejer som är lite starkare kanske. Som är lite starkare språk jag 

tycker de håller igen lite i språket ändå.   

Varför tror du sådant språk används i kortfilmen?  

För att just det är så verkligheten ser ut.  Att de ska gör det så autentiskt som möjligt. Och då 

är det sådana ord de får höra bloggare till exempel.   

Hur uppfattar du karaktärerna?  

Jag uppfattar honom, killen då som lite tänker att han är en no bodie men han tycker det är 

väldigt kul att utrycka vad han tycker och tänker och pissa på henne och säga att hon är en pk 

hora. Och allt det där att hon är en feminist fitta.  Han tycker det är väldigt lätt att pissa på 

henne. För han är ju ingen och ingen ser honom. Och den där tjejen då är lite mer försiktig 

och så och lite mer populär än honom. Och hon tycker att det är mer okej om jag utrycker 

mina åsikter för att folk lyssnar på mig. Medans han tänker det är inte så många som lyssnar 

på mig så jag kan egentligen vad jag vill utan att att någon bryr sig. Han tänker så i början.  
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Varför tror du han säger de han säger?   

Jag tror han säger de han säger för att han först och främst tycker om att säga det han tycker. 

Och han känner sig rätt så skyddad av det här skalet som han tror att han sitter i. Men också 

att att han säger, han är väl trött på alla de där pk känslorna. Han är trött på alla som bara 

säger grejer som ska sägas. Han tycker nu så får det vara nog. Någon måste faktiskt säga emot 

det här. Den här skiten som han uppfattar det. Det kan möjligen vara så att han är lite hippster 

han vill bara gå emot. Han tycker det är trött att alla tycker likadant. Han är trött på att hon 

skriver sånna där platta grejer på bloggen som egentligen inte säger någonting. Att hon på 

bloggen bara skriver exakt det alla andra tänker. Han vill att andra röster också ska bli hörda. 

Det finns andra vågor som ska upp.  

Vad tror du är filmens budskap?  

Ett av dem vet inte om det är huvudbudskapet men det är all hat på nätet. Att man kan få ta 

emot väldigt mycket om man skriver sina åsikter på nätet. Det finn så mycket troll där ute 

som bara vill trycka för att såra och trycka upp sig själva bara. Sedan ett annat budskap tror 

jag kan vara det där som jag sa innan att han är trött på att alla bara tycker och tänker och 

säger precis som det ska vara att han vill att det faktiskt finns andra åsikter som ska lyftas.  

Hur tolkar du slutet?  

Han sitter ju, jag uppfattar inte riktigt vad som händer i slutet. För han sitter och håller på med 

telefonen och skriver någonting på den och ser henne sedan där borta då. Och jag tänker att 

han skriver då till henne då och ser och tänker o skit där sitter hon ju. Och att det är jätte 

konstigt om jag skriver till henne om hon sitter där borta när jag sitter och hånar henne här.  

Hon vet ju exakt vem jag är och vad jag håller på med.  Så då går han väl bort för att gömma 

sig.  Och tjejen kommer bort millan. I vilket man först tror att de ska försonas för nu har de 

båda tagit skit. Båda vet hur illa det är och kan vara att faktiskt vara offentliga personer som 

får ta del av så mycket skit. Men sen blir jag lite förrvirrad när hon bara kliver av. Så det är 

väl ett steat meant från henne. Jag hatar dig din jävel kanske.  

Kan du beskriva de olika klippbilderna?   

Först hade vi festen var den allra första, det första är ju att kameran går runt och hon sitter i 

soffan och man hör hennes mun går hon utrycker sina åsikter hon är centrumet av rummet. 
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Medans han står utför. Han står bortom alla andra. Han är bara en del av alla andra.  Medans 

hon sitter där och pratar. Han kan inte riktigt säga sin åsikt utan det hon som kan. 

Sedan har vi bondgården viket jag inte riktigt fattar. Jag förstår inte den allas men i slutet 

förstår jag den.  Sista gången när han är på bondgården när de bränner upp allt. Då är det 

antagligen att han har gjort något dumt här. Nu har han sagt någon ting till henne igen. Så nu 

har de som gillar henne tröttnat på honom. Nu bränner vi upp hans gård eller något sånt. Om 

jag ska gissa först bonde klippet så är det typ att han.  För att han skördar ju också något 

någon form av solrosar kanske. Men det är någon ting han har planterat upp. Och jag tänker 

att det är han, ibörjan har han ju ingenting men sen så växer det ju. Så samtidigt som den här 

solrosen växer, vet inte om det är en solros så. Men alltid parallellt med det här bonde klippet 

så är det ju brev inkastet så des då mer solrosen växer des då mer får han utrycka sin åsikt. 

Och des då mer åsikter kommer in till honom om hans åsikter. Sista bilden där när jag 

verkligen fattar vad som hände så står han helt fyllt med brev. Rummet är helt fyllt med brev.  

Åsikter till honom om vad han tycker och tänker. Festen hade vi, bondgården och 

brevinkastet. Sen har vi ju också de som pratar. Han och hans kompisar inom situations 

täcken jag vet inte riktigt vet inte riktigt vilka de är. Där han har sin killkompis då som också 

liknar honom lite. Han håller med honom lite. Vad skoig du är som säger sånna grejer. 

Medans de andra bara oj skit så där kan man inte säga. De är lite mera pk och lite mer som 

millan som också sitter där. Och där blir det mer och mer konstigt när de blandar inde där 

klippen specillt när han gå fram till henne på festen och viskar att hon är en jävla hora, slyna 

och ta bort din blogg. Och sedan kipperde när de sitter runt det där bordet igen och pratar som 

ett kompisgäng. Bordet är på en cafeteria någon stans.  Någon liknande skol matsal, kanske 

köpcentrum.  

Nu kom jag förresten också på att det finns scen klippet när han står på scenen. Det kan jag ju 

inte glömma bort det var typ det viktigaste i filmen. Det är när han går upp och tar plats. Nu 

tycker han det är min tur att tycka och säga vad jag tänker.  Scenen är bara någonstans en 

teater  där han står på scenen bara. De är nedför och skickar de där breven till honom.  Och 

säger vad de tycker och tänker om honom samtidigt som han säger så i slutet drar de ner 

honom från scenen.  

Kan du känna igen dig i någon av situationerna i filmen? 

Nej inte personligen så.  
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Var det någon del i filmen som tilltalade dig extra?  

Då åter kommer jag till det där med breven när han var helt fyllt med brev. Där man märker, 

en bild på en människa som det har gått åt helvetet för. Visst på bondgårdsklippet har hans 

solros växt upp men det är ju fortfarande att de blåser på toppen. Han får ta del av massa brev 

och livet är skit liksom och de hatar honom lika mycket som han hatade millan innan.  

Vad är mobbing enligt dig?  

Man ska nog vara fler än tre stycken.  Som går emot en ensam individ.  Han har ingen och 

ingen ting han är bara helt ensam och utsatt och han hatar de tre eller hur många de nu är som 

utsätter honom för den där skiten. Och när jag tänker mobbing så tänker jag alltid att det är 

skolmiljö och oftast inringad är han. Det är snöbolls krig och tio personer står runt och de 

kastar på dig. Det är nog min bild av mobbing. Inringad av x antal personer som bara vill den 

person i mitten illa och ingen ting annat. Bara visar med allt att man inte villa ha den personen 

här. Det är någonting fel på dig.  

Har filmen på något sätt påverkat ditt tänkande kring mobbing?   

Nej det vet jag inte. Jag skulle vilja säga att ofta de som är mobbade som man sympatiserar 

med gör man ofta. Men han killen i filmen känns ju det låter lite hårt men det känns som han 

förtjänar det. För han är ett svin mot henne varför ska han inte få svinaktigheter tillbaka. Så 

det blir nej på en frågan.  

Tycker du rörligt material om mobbing är ett bra sätt uppmärksamma frågan på?  

Ja det tycker jag, alla sätt är väl bra sätt att uppmärksamma mobbing på. Eller alla bra sätt är 

bra sätt att uppmärksamma mobbing på. Bar aman ser och visar att det är ute varje dag och vi 

måste bara se det. Det är fler lager, nu får man musik och man får orden och bilden också. Det 

blir som en verklig händelse. Vi kan ju se situationen, det kan lika gärna vara vi som är där på 

plats där i filmen. Det är mera tydligt än om det hade varit skriven  som text.  

Varför tror du mobbing uppstår?  

Det skulle jag vilja säga är för att man är annorlunda. För att de inte riktigt är som man vill att 

de andra ska vara. Men mobbarna tycker väl då att personen är lite speciell och de tycker inte 

att han passar in där. Han är lite för annorlunda och speciell för att hänga med oss och för att 

vara en del av gemenskapen.  
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Vad tycker du är skillnaden på verbalmobbing och nät hat?  

Verbalmobbing är ju mycket mera tydlig. Och den hände faktiskt där och då. Nät hat är ju 

mera, kan ju komma i stort sätt från vem som helst. Som bara vill dig illa och därifrån blir väl 

verbal mobbing lite mera gör ont. Än nät hatet eftersom det kan vara vem som helst där ute. 

Men på verbal ser du exakt vem det är som har sagt det till dig. Både verbal mobbing och nät 

hat är lite så där okej jag vet inte varför han har sagt så där. Men verbalmobbing är ett snäpp 

värre skulle jag säga nästan samma anledning om att rörligt material blir lite mera. Det blir 

mer lager du ser mera exat vad det är som händer. Fler lager just det här med ljud bild, skrivet 

är ju bara skrivet.  Precis som nät hatet bara blir orden som du har framför dig kan vara 

avsändare anonym du kanske inte vet vem personen är. Verbal mobbing blir som vår kontakt 

vi har nu. Om du säger något taskgt till mig nu vet jag exakt vem du är och alla dina sinnens 

utryck.  

Vad tror du är filmens syfte?  

Att lyfta fram att folk är utsatta att det finns folk som blir annorlunda behandlade och 

mobbade av helt konstiga anledningar. Mobbning är det vidrigaste som finns. Att det inte ör 

okej på något sätt. Att det är en fråga som måste lyftas fram. 

 

Uppmärksammade du någonting nytt?  

Den där vändpunkten att han först och främst bara gömmer sig bakom en skärm när han 

vaknar upp i sin säng. Och man hör det där deret.. då  är han ju helatiden bakom skärmen. När 

de är i klippet i cafeterian. Sitter  runt bordet och han ställer sig upp och säger  millan daniel 

som är en jävla fitta och hora. De ser honom och ser exakt vem han är. Så gömmer han sig 

inte längre bakom skärmen. Nu vet alla vem han är nu är han inte längra de nät trollet som 

han var tidigare som gömde sig bakom sin skärm. Innan han ställer sig upp vet ingen vem det 

är som ger henne så mycket skit för att han gömmer sig.  Han blir i filmen som två karaktärer 

i filmen eller personligheter. Killen som gömmer sig och sen vid den vändpunkten när han 

ställer sig upp så alla vet vem han är så är han en ny kille.  Fick jag för mig där att de på ett 

symboliskt sätt hade  att hans hår, att de hade lagt upp hans hår. Och när han är den tillbaka 

dragna killen har han håret nere i pannan. Han har två olika personligheter som symboliseras 

av två olika hår stilar. Den andra grejen jag har uppfattat är teatern, för han har ju sin scen 

också i början. För först så trodde jag att han fick sin scen först från den punkten när han sa 
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till henne. Men han har haft sin scen hela tiden. Men det är bara de att det är väldigt få som 

lyssnar på vad det är han säger och tycker.  

Är det en hobby?  

Han har en liten hobby för att utrycka sina åsikter. Förstagången man ser när han på teatern 

och han står på scen och liksom se mig här står jag och han jonglerar. Han vill ha 

uppmärksamhet. Men man ser också att folk går därifrån. En person sitter kvar alla två tre 

förts gångerna. Och jag antar att det är hans mamma och hon lyssnar alltid på vad han säger 

eftersom hon är hans mamma, nära släkting eller vän. Eftersom personen gör tumme upp och 

så.  

Men jag tror fortfarande att huvudbudskapet och syftet med filmen är samma har inte 

förändrats någonting.  

Kan du beskriva de olika klippbilderna igen?  

Sängen tog jag nog inte med förra gången. Jag har inte fattat riktigt bondgårds grejen mer än 

att han odlar upp sin åsikt och så som jag tror. Och att de ljuder dedeip.. varje gång när han 

vaknar är någon som skriver på hans blogg eller så om hans åsikter. Lite samma som 

brevinkast klippet han får ett brev någon som tycker något på datan.  

Vad tror du är filmens syfte? 

Nej inte ändrat. 

 

Bilaga 8 

Informant G 

Har du sett filmen förut? 

- Nej 

Har du hört talas om den? 

- Nej faktiskt inte 

Vad handlade filmen om? 
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- Ja dom typ nät hatade någon slags bloggare, och ja dom filmklipp man fick se var ju slags 

Facebook kommentarer jag vet inte på bloggen, Youtube och sånt där också kanske. Men det 

var sociala medier som var själva fokusen. 

När uppfattade du handlingen? 

- eh, ja ganska, andra, andra gången man såg eller från att han killen låg i sin säng och det 

börja blippa till på hans dator och sen satt dom vi bordet jag minns inte exakt vad dom sa, 

men, men ja då förstod jag för dom pratade i (skratt) kommentarspråk nästan eller vad man 

ska säga, eh och det kändes ganska stereotypiskt såhär kommentarer med alla möjliga typer 

av, jag tyckte dom pricka in dom vanliga facebook typerna rätt bra. 

Någon specifik kommentar du kommer ihåg 

- ja typ bland de första när de diskuterar yttrandefrihet när hans argument, han säger nått 

kränkande om ja först nånting och sen om tsunamin typ eller nått sånt där och hon bloggaren 

tycker inte om det och han ja menar då att han har någon slags yttrandefrihet eh ja och sen har 

han sin lilla kompanjon som håller med och tycker han är cool på nå vänster och vill vara 

med.  

Vad får du för tankar efter att ha sett filmen? 

-  Jaa.. jag tycker dom träffar rätt bra, jag tycker dom prickar in så att säga. Jag tycker att det 

var en rätt bra film dom visar de sociala livet ganska, ganska bra. Eh tankar i övrigt vet jag 

inte riktigt asså jag vet inte om jag lärde mig något nytt eller insåg att det är såhär det blir om 

man nät hatar, det var ja nog redan medveten om, men men ja typ det.  

Hur reagerar du på språket? 

Ja det kanske var lite mer än vad jag ser i mitt nyhetsflöde, jag är dock inge stor debattör på 

Facebook heller men jag brukar inte så ofta se något sånt i alla fall inte utav någon ja känner, i 

såna fall är det redan något välkänt typ något klipp eller så när folk skriver såna saker men jag 

vet inte, kanske lite oftare att dom använde de här i filmen än vad som sker på riktigt tror jag.  

Varför tror du sådant språk används i kortfilmen? 

Kanske för att, nej jag vet inte.. kanske för att väcka någon slags uppmärksamhet, intresse 

eller debatt. Eller för att kanske markera att de faktiskt sägs sådana saker men inte i lika stor 

utsträckning.. jag vet inte  
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Hur uppfattar du karaktärerna? 

 Ja, ja han känns ju som en ganska stereotypisk nät hatare, eh känns som en ganska tragisk 

person jag vet inte om alla nät hatare är det men det känns som att man får ofta höra att dom 

som mobbas typ är osäkra och ledsna själva och han känns ju verkligen som en tragisk person 

som ligger hemma. Det kändes bara sunkigt hur han låg där hemma han ansiktsuttryck såg 

alltid besvärat ut, och när han stod där på slutet i tunnelbanan eller spårvagnen va de nu va då 

såg han ju bara förskräckt och ledsen ut. Men aa som på nått sätt tar ut sin ilska över internet 

jag vet inte riktigt om han gör det för att få någon slags identitet eller om han bara aa eh jag 

vet inte riktigt. 

Hon tjejen kändes som mer sund för att aa jag vet inte men bloggare dom utsätts väl rätt ofta 

för de där och jag vet inte riktigt hon kändes ju som nån som också la sig i debatten så att när 

han skriver nått dumt eller han drog nått osmakligt skämt om typ tsunamivågen så var det hon 

som konfronterade honom så aa eh dom andra kändes ju mer den här killen som tyckte att han 

var cool var ju bara patetisk och ville på nått sätt hänga med den tuffa killen jag vet inte. Och 

dom andra två tjejerna kändes också lite eller aa dom var inte lika kontro eller aa dom 

konfrontera inte honom riktigt lika mycket utan det var mer bara att de tyckte han var omogen 

eller inte omogen men att de var osmakliga skämt sådär men inte någon riktigt konfrontation. 

Vad tror du är filmens budskap? 

Eh, ja men på nått sätt visa vad som händer på sociala medier och även typ att hur såna där 

kommentarer hur de förstör för folk och hon drabbas ju verkligen av hoten och alla 

kommentarer allting och det blir liksom inte bra för honom heller för han får ju också massa 

hat mot sig och jag vet inte men det blir som bara aa det känns som att jag vet inte exakt om 

det är budskapet men nått där i kring.  

Hur tolkar du slutet? 

Eh jag fick som nån känsla att han börjar skriva en kommentar till typ nått Youtube-klipp hon 

har lagt upp men så såg han henne och jag vet inte det känns ju som att han är ganska feg 

alltså han har ju, han vågar inte stå för det ansikte mot ansikte och ja tror inte det såg inte ut 

som att han skickade iväg kommentaren, eh och kanske insåg han, det kanske var så att han 

insåg att de är en människa han skriver till det är inte bara en profil på Facebook eller nån 

blogg eh aa det känns som han fick sig en tankeställare och han såg inte ut att må så bra ja 

ungefär så.  
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Kan du beskriva de olika klippbilderna? 

Jag minns när han skrev de eller aa han skrek ju ut de när han ställde sig upp där och skrek då 

efteråt så bara då låg han ju i sängen och de bara plingade en massa brev och så när man såg 

det här klippet med att han öppnar sin brevlåda så är de nån slags symbolisk typ grej då är det 

också eller aa ja skulle gissa på att de är Facebook och att breven då är email egentligen de 

minns jag.  

Kan du känna igen dig i någon av situationerna i filmen?  

Eh ja jag har själv inte varit med om de jag har sluppit undan nät hat och sånt där men jag har 

inte lagt mig in i så mycket diskussioner över sociala medier överhuvudtaget men ja känner 

igen situationer ja minns nån bekant som skrev nått osmakligt på en tjejkompis bilder å det 

blev världens och i lilla Piteå så känner ju alla alla så de vara världens, de var ju också så att 

helt plötsligt var den 100 kommentarer under den där bilden och två grupperingar som hatade 

på varann men och man känner igen dom där typerna från aa när du har sett något men de kan 

va typ en feministiskt initiativ eller nånting de har skrivit om och så bara  massa 

kommentarer. Men jag själv har aldrig varit en del utav de jag har bara suttit och läst.  

Var det någon del i filmen som tilltalade dig extra? 

Aa kanske när han står där på scenen och pratar eller typ läser upp dom där hatbreven och 

folk börjar skrika dumma saker åt honom och hurrar åt honom det är som en de är lite kaos 

där folk kastar saker på honom och några hejar på honom och hon (Millan) står bara där och 

liksom tittar på honom och säger ingenting jag förstod inte exakt vad dom ville men den delen 

minns ja de kändes ganska starkt.  

Vad är mobbing enligt dig? 

 Ja.. jag tänkte säga att de är när flera personer retar en person eller såhär går på en person 

kontinuerligt men jag vet inte om de måste va fler personer egentligen de kanske räcker med 

en person så länge folk inte gör något åt de men men ja vet inte riktigt, ja är inte säker på vad 

jag anser är mobbing, men de han gör är ju någon form av nät mobbning men samtidigt jag 

vet inte riktigt om nät hat och nät mobbning är samma sak, de känns mer som nät hat det hade 

varit mer som mobbning om hon inte, om det var mer typ som fyra pers hade varit på henne 

och hon inte hade nån som backade up, så tänker ja om mobbning. Så jag skulle kalla de där 
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nät hat men de går säkert inom nät mobbning om man behövde välja ett ord skulle ja säga nät 

hat.  

Har filmen på något sätt påverkat ditt tänkande kring mobbing?  

Jag tror jag var ganska medveten innan, de kändes mer som att den bekräftade min tankar och 

funderingar men aa kanske inte jättemycket ja tror redan att ja va ganska medveten  

Varför tror du att du är så medveten? 

De är ganska stor debatt nu eller de är ganska aktuellt så de pratas rätt mycket om de man han 

fått höra de i skolan och aa de är ganska aktuellt och just nät mobbning är vi som första 

generationen som är med om det, och jag tror de är inget jag vet men att ungdomar är rätt 

medvetna om att de existerar i alla fall. 

Tycker du rörligt material om mobbing är ett bra sätt uppmärksamma frågan på? 

Absolut det tror jag verkligen. Man tar mycket lättare till sig av att få titta och höra på något 

samtidigt än att exempelvis lyssna på en föreläsning som ofta kan bli tråkig och stel.  

Varför tror du mobbing uppstår? 

De är ett ganska dumt fenomen egentligen jag vet inte, eh. Ja varför de uppstår ja de känns 

klyschigt att dom som gör de på nått sätt är besvikna, arga och rädda själva och döljer de 

genom mobbning fast jag vet inte om de är så.. eh jag vet inte riktigt varför de uppstår, jag har 

inget bra svar på de.  

Vad tycker du är skillnaden på verbalmobbing och nät hat? 

Nät hat känns ju på nått sätt fegare men ja tycker ju att mobbning i vanliga fall är ganska fegt 

också. Det känns ofta.. eller nät mobbning kan en kille eller tjej sitta hemma själv i sin lilla 

källare och inte våga säga ett ord men liksom sitta, den kan ju mobba en fotbollsstjärna eller 

den kan ju mobba en super auktoritet över nätet för den har som ett slags skydd aa den 

behöver ju inte ta konfrontationerna men en sån person skulle ju aldrig, eh en tio årig grabb 

skulle kunna nät mobba mig typ men jag tror inte att han och hans två kompisar skulle mobba 

mig person till person inte på samma sätt alla fall  

Vad tror du är filmens syfte? 
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Vad är skillnad på syfte och budskap, eller aa okej de är väl kanske att uppmärksamma de 

skulle kunna vara de alla fall att uppmärksamma människor om att de händer och att hotbrev 

skickas och vilka följder de får  

Uppmärksammade du någonting nytt? 

Ja jag kom att tänka på att nånting de vill visa med sociala medier är när han ställer sig upp 

och när hon inte svarar honom hon pratar med han katt killen typ och han får panik och ställer 

sig upp och skriker nu minns ja inte vad han skrek då börja folk ställa sig upp i rummet och 

tar sig rätten att tycka till om henne och det kanske också är att dom vill visa att människor 

även om dom inte var några enorma nät hatare så ändå så tycker dom till om henne, så ja de 

kanske vill visa utsattheten för offentliga profiler. Ja sen förstår ja fortfarande inte riktigt jag 

försökte hänga med och lista ut varför han står kvar där på slutet och hon går av men ja har 

ingen bra förklaring till de, men han ser ledsen ut. (varför tror du han gör de?) antingen 

kanske han inser att han har sårat en riktig människa eller typ att han va kär i henne men kom 

liksom inte in i hennes gemenskap och då la de en grund till att han va arg och ledsen.  

Kan du beskriva de olika klippbilderna igen? 

När han öppnar datorn börjar med att han läser nyheterna läser typ nyhetsflödet sen går han 

ochplockar nån typ av farmville aktikgt och sen jonglerar han på en scen jag vet inte om de 

ska föreställa nå form av spel. Så det var ju som den vanliga Facebook rutinen som han gick 

igenom där innan han börja kommentera.  

Vad tror du är filmens syfte? 

Kanske lite mer mot att folk tar sig rätt att tycka till och att de är lättare att tycka till när nån 

redan har tagit den stora konfrontations grejen eller aa alltså bara hålla med och sen även 

kanske hur utsatt man är som sociala medier kändis typ. 


