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Intellektuell Output [Ο1] [O1A4. Förberedelse av ett frågeformulär] 

 
Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta 
dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, 
vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och 
Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon 
användning av informationen i det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta projekt är finansierat med stöd från Europeiska Kommissionen. Denna publikation 

[kommunikation] reflekterar enbart åsikterna av författaren och Kommissionen kan ej hållas ansvarig för 

någon form av användning som kan förekomma av informationen den innehåller. 
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1. Logisk Grund 

Detta frågeformulär är producerat inom ramverket för “MATE - Ett Innovativt Tillvägagångssätt 

för Förvärv av Interkulturell Kompetens för Studenter och Unga Migranter med Eleven i Fokus”-

projektet (Erasmus+, KA2) inom vilket 6 partners från Cypern, Österrike, Frankrike, Grekland och 

Sverige är involverade. Frågeformuläret syftar till att identifiera uppfattningar, ståndpunkter och 

attityder hos både lokala och migrerade elever mot olika former av hattal och partiskhet i sociala 

medier men också i deras vardagliga studentliv. Frågeformuläret fokuserar på hattal både online 

och offline. Det har producerats i linje med de senaste utvecklingarna i forskningen inom sociala 

medier, för att vara så relevant och uppdaterat som möjligt. Vi ber dig vänligen att bidra till vår 

ansträngning att identifiera hattal av alla sorter offline och online angående studentliv och 

bekämpa diskriminering i högre utbildning och i våra lokala samhällen generellt. Håll dig 

uppdaterad i MATE-projektet och ta del i dess innovativa och dynamiska aktiviteter, som bland 

annat workshops, träffa nya människor, bli upplärd som MATEvent-facilitator, gratis utbildning i 

anti-hattal online kampanjer och många fler!  
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2. Frågeformulär 

 

1. Hur skulle du definiera hattal i en kort mening?  

2. Har du någonsin fallit offer för hattal offline? 

(Exempelvis har du någon gång blivit hånad eller 

mottagit rasistiska kommentarer baserat på 

någon av dina personliga egenskaper, exempelvis 

etnicitet, ras, sexuell läggning mm) 

ja 

nej 

vet ej 

3. Om ja, vänligen specificera vilken aspekt av din 

identitet du kände blev utsatt. 

[I fallet av mer än en incident ber vi dig att svara 

angående den du anser vara mest allvarlig] 

min ras,  

min religion,  

min etnicitet,  

min fysiska kapacitet,  

min sexuella läggning,  

min politiska inriktning,  

mitt fysiska utseende,  

min socioekonomiska ställning,  

min inlärningskapacitet, 

mitt kön,  
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annat 

4. Om du svarade ja på fråga 2 och 3, vad tror du var 

den verkliga avsikten hos personen som uttryckte 

hattal mot dig? [vänligen referera till samma 

incident du hade i åtanke i fråga 3] 

[ ] hen ville göra mig illa 

[ ] hen ville mobba mig 

[ ] hen var partisk / agerade rasistiskt  

[ ] hen återgav rasistisk partiskhet och 

stereotyper 

[ ] hen bara gjorde det, utan specifik intention  

[ ] annat  
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5. Har du någonsin fallit offer för hattal på sociala 

nätverk? 

(Exempelvis har du någon gång blivit hånad eller 

mottagit rasistiska kommentarer baserat på 

någon av dina personliga egenskaper, exempelvis 

etnicitet, ras, sexuell läggning mm) 

[I fallet av mer än en incident ber vi dig att svara 

angående den du anser vara mest allvarlig] 

ja,  

nej,  

vet ej 

6. Om ja, vänligen specificera vilken aspekt av din 

identitet du kände blev utsatt. 

[I fallet av mer än en incident ber vi dig att svara 

angående den du anser vara mest allvarlig] 

 

min ras,  

min religion,  

min etnicitet,  

min fysiska kapacitet,  

min sexuella läggning,  

min politiska inriktning,  

mitt fysiska utseende,  

min socioekonomiska ställning,  

min inlärningskapacitet, 

mitt kön,  

annat 
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7. Angående incidenten med hattal som du upplevde 

på sociala nätverk, vänligen specificera på vilket 

sätt det uttrycktes.   

 

Genom en kommentar på en post på min 

sida/konto  

Genom en kommentar på en post på  en 

grupps sida/konto 

Personligt meddelande 

Omnämning  

Annat (vänligen specificera) 

8. Om du svarade ja på fråga 5 och 6, vad tror du var 

den verkliga avsikten hos personen som uttryckte 

hattal mot dig? [vänligen referera till samma 

incident du hade i åtanke i fråga 6] 

[ ] hen ville göra mig illa 

[ ] hen ville mobba mig 

[ ] hen var partisk / agerade rasistiskt  

[ ] hen återgav rasistisk partiskhet och 

stereotyper 

[ ] hen bara gjorde det, utan specifik intention  

[ ] annat  

9. Har du någonsin uttryckt hattal mot någon annan 

offline? 

(Exempelvis har du någon gång uttryckt  

åsikter/känslor rotade i rasism om någon annan 

baserat på hens etnicitet, ras, sexuell läggning 

ja,  

nej,  

vet ej 
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mm) 

 

10. Om ja, vänligen specificera grunden till det mest 

allvarliga hattalet du använde. 
ras,  

religion,  

etnicitet,  

fysisk kapacitet,  

sexuell läggning,  

politisk inriktning,  

fysisk utseende,  

socioekonomisk ställning,  

inlärningskapacitet, 

kön,  

annat 
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11. Om ja, vad var din verkliga intention? Varför 

gjorde du det? 
[ ] Jag bara uttryckte mina åsikter   

[ ] Jag ville bli accepterad, hålla med andra  

[ ] Jag känner att dessa människor drar nytta av 

sina egenskaper 

[ ] Jag ville hämnas 

[ ] Jag bara gjorde det, alla säger sådana saker 

[ ] annat 

12. Har du någonsin uttryckt hattal mot någon annan 

på sociala nätverk? 

(Exempelvis har du någon gång uttryckt  

åsikter/känslor rotade i rasism om någon annan 

baserat på hens etnicitet, ras, sexuell läggning mm) 

 

ja,  

nej,  

vet ej 
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13. Om ja, vänligen specificera grunden till hattalet du 

uttryckte. [I fallet av mer än en incident ber vi dig 

att svara angående den du anser vara mest 

allvarlig] 

ras,  

religion,  

etnicitet,  

fysisk kapacitet,  

sexuell läggning,  

politisk inriktning,  

fysisk utseende,  

socioekonomisk ställning,  

inlärningskapacitet, 

kön,  

annat 
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14.  Angående hattal-incidenten du provocerade, 

vänligen specificera sättet du uttryckte det på. 
Genom en kommentar på en post på min eller 

någon annans sida/konto  

Genom en kommentar på en post på  en 

grupps sida/konto 

Personligt meddelande 

Omnämning  

Annat (vänligen specificera)  

15.  Om ja, vad var din verkliga intention? Varför 

gjorde du det? 
[ ] Jag bara uttryckte mina åsikter   

[ ] Jag ville bli accepterad, hålla med andra  

[ ] Jag känner att dessa människor drar nytta av 

sina egenskaper 

[ ] Jag ville hämnas 

[ ] Jag bara gjorde det, alla säger sådana saker 

[ ] annat 

16.  Vet du om hattal är sanktionerat enligt lag i det 

land du bor i/studerar i? 
ja,  

nej,  

vet ej 
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17. Om ja, vet du vad straffet är? ja,  

nej,  

vet ej 

18. Till vilken grad instämmer du eller instämmer du 

inte med följande uttalande:  

“Straffet för hattal borde vara strikt” 

[ ] instämmer helt 

[ ] instämmer 

[ ] varken instämmer eller ej  

[ ] instämmer ej 

[ ] instämmer inte alls 

19.  Till vilken grad instämmer du eller instämmer du 

inte med följande uttalande:  

“Folk borde få uttrycka sina idéer även om de 

förolämpar andra” 

[ ] instämmer helt 

[ ] instämmer 

[ ] varken instämmer eller ej  

[ ] instämmer ej 

[ ] instämmer inte alls 
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20.  Till vilken grad instämmer du eller instämmer du 

inte med följande uttalande:  

“Människor som använder hattal borde inte 

straffas om hattalet inte leder till utförandet av 

kriminella handlingar” 

[ ] instämmer helt 

[ ] instämmer 

[ ] varken instämmer eller ej  

[ ] instämmer ej 

[ ] instämmer inte alls 

21. På en skala från 1-10, där 1 är mycket progressiv 

och 10 är mycket konservativ, hur skulle du 

beskriva dig själv? 

 

22. På en skala från 1-10, där 1 är extremvänster och 

10 är extremhöger, hur skulle du beskriva din 

politiska ideologi? 
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23. Hur ofta använder du sociala nätverk? Facebook  

Flera gånger om dagen 

En gång om dagen  

Mer sällan 

 

Instagram  

Flera gånger om dagen 

En gång om dagen  

Mer sällan 

 

Snapchat  

Flera gånger om dagen 

En gång om dagen  

Mer sällan 

 

Twitter  

Flera gånger om dagen 
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En gång om dagen  

Mer sällan 

YouTube  

Several times a day  

Once a day  

Less Often 

 

WhatsApp  

Several times a day  

Once a day  

Less Often 

 

Pinterest  

Several times a day  

Once a day  

Less Often 
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24. Hur gammal är du?  

25. Vilket genus har du? kvinna,  

man,  

jag vill ej definiera  

26. Är du en EU-medborgare? ja 

nej 

27. Om ja, vilket EU-medlemsland kommer du från?  

28. Om nej, vilket Tredjeland kommer du från?  

29. Om du kommer från ett annat EU-medlemsland 

eller ett Tredjeland, hur länge har du 

bott/studerat i Sverige? 

 

30.  Vad är din månatliga inkomst (den totala summan 

pengar -oavsett källa- med vilken du bekostar din 

levnad)? 

Upp till 500€ 

Upp till 800€ 

Upp till 1200€ 

Mer än 1200€  

 

 


