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ABSTRACT 
 

Sociala medier har haft en explosiv framväxt de senaste åren och har i kombination med 

informationsteknikens mobila utveckling medfört att dagens barn och ungdomar spenderar mer 

tid online och på sociala medier än någonsin. Detta innebär inte bara snabb och lättillgänglig 

kommunikation mellan människor, utan även en ökning av problem såsom internetmobbning. 

Denna problematik är global och kan leda till förödande konsekvenser för inblandade barn och 

ungdomar. Under de senaste åren har det tillkommit ny forskning kring internetmobbning, där 

fokus hitintills tycks ha legat mer på riskfaktorer än skyddsfaktorer. Mot denna bakgrund var 

syftet i denna studie att sammanställa och analysera skyddsfaktorer mot internetmobbning, både 

gällande att utsätta någon samt att bli utsatt, bland barn och ungdomar som internationell 

forskning identifierat under det senaste decenniet. Vidare undersöktes huruvida något samband 

kunde utrönas gällande de identifierade skyddsfaktorerna mot internetmobbning. Studien 

utfördes med en systematisk litteraturöversikt som metod där tio kvantitativa, vetenskapliga 

artiklar granskats och analyserats. Resultaten visade på ett flertal olika skyddsfaktorer, vilka 

kunde grupperas till tre kategorier: Föräldraskap, Färdigheter hos barn och ungdomar samt 

Skolkontext. Inom kategorin Föräldraskap kan ett auktoritativt respektive tillåtande 

föräldraskap ses som skyddsfaktorer mot internetmobbning. Även ungdomens upplevelse av 

stöd från föräldrar, samt goda relationer till föräldrar, kan fungera som skyddsfaktorer. 

Kategorin Färdigheter hos barn och ungdomar utgjordes av de skyddande faktorerna etisk 

mediakompetens, dispositional mindfulness samt resilience. Inom kategorin Skolkontext var 

goda relationer till lärare samt positiva skolupplevelser skyddande mot internetmobbning. 

Resultaten tolkades genom systemteori samt control balance theory. För samtliga 

skyddsfaktorer kunde ses att sociala interaktioner tycks kunna vara en förutsättning för att 

skyddsfaktorer mot internetmobbning ska utvecklas. Denna studies slutsats är att betydelsen av 

sociala interaktioner är något yrkesverksamma kan ta fasta på. Framtida forskning bör fokusera 

på skyddsfaktorer mot internetmobbning för att skapa mer kunskap i ämnet samt för att gynna 

ett evidensbaserat preventivt arbete riktat mot att förhindra uppkomsten av internetmobbning.  
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INLEDNING 

Introduktion  
 

I dagens digitala och uppkopplade samhälle spenderar människor alltmer tid online. En 

bidragande faktor till detta är sociala medier, som haft en enorm genomslagskraft i samhället. 

De möjliggör bland annat socialt nätverkande via internet samt snabb och lättillgänglig 

kommunikation mellan människor. Flertalet aspekter av livet förs idag genom främst mobil 

teknik beroende på den utveckling som skett av smartphones och olika sociala medier (Statens 

medieråd, 2017). Att tekniken blivit allt mer mobil och lättillgänglig för gemene man, innebär 

i sin tur att sociala medier är något som används av en stor andel människor idag. Medan äldre 

generationer fått anpassa sig till samhällets digitala utveckling allteftersom, växer barn och 

ungdomar idag upp med internet, mobil teknik och sociala medier som en självklarhet och 

naturlig del av tillvaron. När unga vuxna väljer bland dagliga aktiviteter är det just användandet 

av mobiltelefoner och sociala medier som står högst upp på listan (Vaterlaus, Barnett, Roche & 

Young, 2016). Med andra ord är mobil teknik och sociala medier inbegripet i de allra flesta 

barn och ungdomars liv och något de lägger ner en stor andel tid på i vardagen. 

  

Undersökningar har visat att sociala medier används av drygt hälften av svenska 

mellanstadiebarn, och att så gott som alla ungdomar mellan 13–18 år använder sig av sociala 

medier (Statens medieråd, 2017). Sedan Statens medieråds undersökning “Ungar och medier” 

gjordes för första gången år 2005, har mobilanvändandet hos barn och ungdomar ökat radikalt: 

de ungdomar som tidigare definierades som högkonsumenter betraktas idag endast som 

genomsnittskonsumenter. I och med den digitala utvecklingen har det också skett en förändring 

i samhället gällande sättet unga människor kommunicerar och interagerar med varandra. Att 

unga vuxna främst väljer att kommunicera med andra personer via sociala medier (Rubin & 

McClelland, 2015) har medfört att inte bara text eller bilder ses som kommunikation idag: även 

att länka filmklipp till varandra kan ses som ett slags kommunikativt handlande (Statens 

medieråd, 2017). 

  

Med detta moderna, digitala och uppkopplade samhälle följer många möjligheter. Dock medför 

det även en mängd negativa aspekter och risker som dagens människor, och då framförallt barn 

och ungdomar, tvingas förhålla sig till. Denna explosiva mediala framväxt i samhället har även 

medfört flertalet negativa konsekvenser gällande internet och sociala medier. Exempel på 

sådana negativa konsekvenser är: internetmobbning, problem med integritet och 

självexponering, ensamhet, beroende, ångest samt depression. Bland dessa negativa aspekter är 

internetmobbning och dess konsekvenser allra vanligast förekommande och det som utmärker 

sig mest (Lowry, Moody & Chatterjee, 2017). Detta tydliggörs bland annat genom att mobbning 

på internet och sociala medier är mest framträdande och något som ökat bland de anmälningar 

om mobbning som kommer till Barn- och elevombudets (2018) kännedom. Kopplingen mellan 

sociala medier och internetmobbning kan förklaras med att sociala medier underlättar 

internetmobbning då de möjliggör för dess användare att på ett snabbt och lättillgängligt sätt 

interagera och kommunicera genom inlägg som utgörs av foton, text eller videoklipp samt det 
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faktum att internet och sociala medier kan ge en känsla av anonymitet och att det inte finns 

några direkta påföljder av ens handlingar (Lowry et al., 2017).  

 

Konsekvenserna av internetmobbning kan vara omfattande och ha en stor negativ påverkan på 

ungdomar. Internetmobbning har bland annat identifierats som en riskfaktor gällande 

förekomsten av framtida symptom avseende bland annat depressivitet, social ångest och i 

allmänhet lågt välbefinnande hos ungdomar (Fahy et al., 2016; Zych, Ortega-Ruiz & Del Rey, 

2015) samt att det kan leda till försämrade sociala förmågor, ensamhet, låg självkänsla, ångest, 

sänkta skolresultat, skolfrånvaro, självmordstankar och i värsta fall att den utsatta tar sitt eget 

liv (Paolini, 2018). Dessa destruktiva konsekvenser förstärks av att den mobila tekniken gör det 

möjligt för internetmobbningen att följa med i stort sett överallt, vilket medför en svårighet för 

den utsatte att finna någon fristad undan mobbningen. Sammantaget står det tydligt att de 

negativa effekterna förenta med internetmobbning inte går samhället obemärkt förbi och kan 

ha förödande inverkan på de barn och ungdomar som blir utsatta. 

  

På senare år har det presenterats en flora av forskning som syftar till att undersöka fenomenet 

internetmobbning. Bland de delar som undersökts gällande internetmobbning återfinns bland 

annat skyddsfaktorer. Det finns ett stort nyttovärde i att sammanställa och presentera de 

relevanta skyddsfaktorer för internetmobbning som tidigare forskning producerat. Detta då 

internetmobbning som problemområde är så pass utbrett och kan ha så kraftiga negativa 

konsekvenser för de utsatta. Studien anses även ha relevans för socialt arbete i och med att 

exempelvis yrkesverksamma som i sitt dagliga arbete möter ungdomar, kan ha nytta av att vara 

insatta i samt ha en förståelse för skyddsfaktorer rörande internetmobbning. Dessa 

yrkesverksamma skulle således kunna bära med sig den förståelse och kunskap denna studie 

bringar, för att sedan kunna använda detta i sitt arbete med ungdomar. Detta skulle i sådana fall 

kunna ge ökade förutsättningar att erbjuda adekvat hjälp till ungdomar utsatta för 

internetmobbning. Dessutom ses en möjlighet att studien skulle kunna gynna ett preventivt 

arbete mot internetmobbning, och då internetmobbning har såväl sociala som ekonomiska 

konsekvenser (Lowry et al., 2017) skulle ett framgångsrikt preventivt arbete kunna ge såväl 

personliga vinster för ungdomar, som vinster för samhället i stort. 

  

Syfte 
 

Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa och analysera skyddsfaktorer för barn 

och ungdomar mot att bli utsatt och att utöva internetmobbning. Studien avser därav att granska 

internationell forskning om skyddsfaktorer mot internetmobbning, där forskningen är utförd 

vid något tillfälle mellan år 2009 och 2019 samt riktar sig mot individer i åldrarna 9–20 år. 

Detta syfte konkretiseras i tre formulerade frågeställningar, vilka står att läsa på följande sida. 
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Frågeställningar 

 

- Vilka skyddsfaktorer för barn och unga gällande att bli utsatt för internetmobbning har 

befintlig forskning från det senaste decenniet resulterat i? 

 

- Vilka skyddsfaktorer för barn och unga gällande att utöva internetmobbning har befintlig 

forskning från det senaste decenniet resulterat i? 

  

- Kan det finnas något genomgripande tema för de skyddsfaktorer den granskade 

forskningen presenterat mot internetmobbning, samt hur kan detta eventuella tema 

tolkas? 

Begreppsdefinitioner 
 

Mobbning 
Mobbning (eng. bullying) innebär upprepade och kränkande handlingar där det finns en 

maktobalans mellan offer och förövare (Olweus & Leikrans, u.å.).  Exempel på sådana 

handlingar kan bland annat vara att orsaka skada på en individ eller dennes tillhörigheter, att 

skada någon verbalt genom elaka kommentarer, eller att på annat sätt utsätta en individ för 

obehag, kränkning eller skada upprepade gånger. Begreppet innefattar även en maktobalans 

mellan förövaren och offret, som gör det svårt för den utsatta att försvara eller värja sig. Olweus 

(1999) menar att mobbning karaktäriseras av tre kriterier: 1) ett aggressivt beteende eller 

avsiktligt skadande, 2) utförs flera gånger över tid samt 3) förekommer i en interpersonell 

relation som karaktäriseras av en maktobalans. Med vanlig mobbning (eng. traditional bullying) 

avses i denna studie att mobbningen sker bland barn och ungdomar i det verkliga livet, det vill 

säga utanför den digitala arenan. 

  

Internetmobbning 
Internetmobbning (eng. cyberbullying) är som begrepp inte alldeles enkelt att definiera. I 

forskning förekommer ett flertal definitioner, där vissa aspekter gällande definitionen är 

gemensamma medan andra skiljer sig åt samt diskuteras. Av dessa anledningar presenteras ett 

urval av dessa definitioner mer ingående under rubriken ”Internetmobbning som begrepp”. 

Huvuddragen gällande hur internetmobbning kan definieras, vilka även använts i denna studie, 

är dock att det är ett aggressivt beteende med avsikt att skada den utsatte samt att det sker genom 

teknisk utrustning: via sociala medier, textmeddelanden, digitala bilder eller liknande. Utöver 

detta krävs en upprepning av handlingen, alternativt en risk att handlingen kan upprepas genom 

spridning via internet. Slutligen brukar det vid internetmobbning råda en maktobalans mellan 

offer och förövare. I denna studie används inte bara en specifik definition av internetmobbning, 

eftersom detta hade begränsat materialinsamlingen avsevärt. 
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BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras begreppsdefinitioner, studiens teoretiska utgångspunkter samt 

utbredning av och statistik kring internetmobbning i en svensk respektive internationell kontext. 

Vidare redogörs för möjliga orsaker till, respektive konsekvenser av, internetmobbning. 

Slutligen tydliggörs relevansen för socionomens roll gällande fenomenet internetmobbning.  

 

Internetmobbning som begrepp 
 

Nedan presenteras ett urval av de definitioner av internetmobbning som står att finna i aktuell 

forskning i ämnet. Därtill påvisas delar av den debatt som förs kring internetmobbningens 

definitionskriterier. 

  

Internetmobbning kan definieras som ett aggressivt och illvilligt beteende vilket utförs av en 

individ eller grupp och som tar sig i uttryck via en mängd olika informations- och 

kommunikationstekniker (Smith et al., 2008). Dessa olika kontaktytor kan utgöras av 

exempelvis sociala nätverkssajter, spelkonsoler, sms, mobiltelefoner och diverse webbsidor där 

det aggressiva beteendet utförs upprepade gånger över tid mot ett offer som inte har möjlighet 

att på ett enkelt sätt försvara sig (Smith et al., 2008). Internetmobbning kan även definieras som 

uppsåtlig och upprepad skada som vållas via datorer, mobiltelefoner och annan elektronisk 

utrustning. Denna definition förtydligar att internetmobbning sker på elektronisk väg, men även 

att det är ett beteende som är 1) avsiktligt, 2) förekommer mer än vid ett enstaka tillfälle samt 

3) orsakar men hos den utsatte (Patchin & Hinduja, 2015). 

  

Det finns dock en oenighet i forskarvärlden kring vad som exakt ska definiera internetmobbning 

och vissa aspekter av befintliga definitioner debatteras (Internetstiftelsen, u.å.; Slonje, Smith & 

Frisén, 2013; Fahy et al., 2016). Exempelvis anser Gladden (2014) att ett beteende ska uppfylla 

ett flertal kriterier för att kallas för internetmobbning. Dessa kriterier är att det ska handla om 

oönskade aggressiva beteenden som utförs av en annan ungdom eller grupper av ungdomar, 

som inte är syskon eller ingår i ett partnerskap. Därtill ska det även finnas en framträdande 

eller upplevd maktobalans samt att beteendet har upprepats vid ett flertal tillfällen, alternativt 

att beteendet har en hög sannolikhet att upprepas. Det sista kriteriet som ska vara uppfyllt är 

enligt Gladden (2014) att beteendet ska inträffa via sociala medier, textmeddelande, e-mail, 

chattrum, en webbsida eller via ett direktmeddelande. En något kortare variant att definiera 

internetmobbning är enligt Tokunaga (2010) ett beteende som utförs av individer eller grupper 

med hjälp av elektronisk eller digital utrustning, som upprepande förmedlar hatfulla, elaka 

eller aggressiva meddelanden med avsikt att orsaka skada eller obehag för andra personer. 

  

Anledningen till att det inte finns en enhetlig definition av internetmobbning i forskarvärlden 

kan bland annat förklaras med att det kan vara svårt att avgöra vad som utgör en kränkande 

handling. Exempelvis kan det vara svårt att avgöra undertonen i ett textmeddelande, som ett 

sms eller e-mail (Rao, Bansal & Chandran, 2018). Så det som utförs som en handling av 

sarkastiskt slag, tänkt som ett skämt, kan innebära en kränkning och vara sårande för 

mottagaren. Även Patchin och Hinduja (2015) instämmer med detta och understryker att det 
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kan vara problematiskt att upptäcka, identifiera och koppla vissa handlingar till 

internetmobbning. Det rör sig om handlingar som inte är så extrema till sin natur. Ett exempel 

på detta kan vara ett skämt offentliggjort på internet och som är ett gränsfall till att anses som 

olämpligt, men som inte är riktat till någon särskild person (Patchin & Hinduja, 2015). Det kan 

således vara svårt och komplicerat att skilja sarkastiska, skämtsamma eller harmlösa handlingar 

från sådana som utförs med ont uppsåt. 

  

Bristen på konsensus bland forskare angående definitionen av internetmobbning är något som 

komplicerar möjligheten att jämföra olika studier, samtidigt som det skapar en frustration och 

förvirring angående vad olika aktörer faktiskt talar om (Patchin & Hinduja, 2015). Det går dock 

att hitta några gemensamma nämnare bland definitionerna av internetmobbning. Enligt Rao, 

Bansal och Chandran (2018) brukar de flesta definitioner ha följande gemensamt: förekomsten 

av maktobalans mellan utövare och offer, en avsikt att skada samt ett upprepande av 

handlingen. Dock menar forskare att även enstaka handlingar, som exempelvis ett 

Facebookinlägg, kan definieras som internetmobbning. Detta beror på den spridningsrisk som 

finns på internet (Patchin & Hinduja, 2015; Internetstiftelsen, u.å.). I dagens uppkopplade 

samhälle räcker det i praktiken med att en kommentar eller bild postas en gång för att denna 

ska kunna upprepas otaliga gånger, till exempel genom att bilden/posten gillas eller delas och 

därmed sprids vidare.  

 

Spridningsaspekten kan uppdaga ytterligare ett dilemma: om utövaren av internetmobbning 

lägger upp eller skickar exempelvis en bild med avsikt att skada någon, men själva spridningen 

av bilden sker av andra, definieras det då fortfarande som internetmobbning (Slonje et al., 

2013)? Detta dilemma har även Patchin och Hinduja (2015) haft i åtanke och enligt dem så kan 

en enda kränkande kommentar eller bild som är publicerad på internet, synlig för andra samt 

riktad till en enskild person, utgöra ett fall av internetmobbning. Detta dock förutsatt att 

kommentaren/bilden sprids vidare. Samma forskare anser även att de personer som 

understödjer den kommentaren/bilden genom att “gilla” eller dela den vidare också bidrar till 

internetmobbning. Detta eftersom offret kan bli utsatt och kränkt varje gång andra personer ser 

kommentaren/bilden. Friends (2016) instämmer i detta då de i sin nätrapport uppger att 

internetmobbning innebär kränkningar som upprepas alternativt att en enda kränkande 

kommentar/film/bild delas eller sprids vidare till flera personer. Möjligheten till spridning 

innebär en sårbarhet för ungdomarna i dagens mediala samhälle. Detta då exempelvis bilder 

kan florera praktiskt taget överallt samt på obestämd tid. Därmed menar bland andra Sofia 

Berne, forskare vid Göteborgs universitet, att upprepning av en händelse är ett 

mobbningskriterium som inte bör gälla för internetmobbning (Internetstiftelsen, u.å.). 

  

Skyddsfaktorer 
 

I detta avsnitt diskuteras begreppet skyddsfaktorer. Vidare presenteras hur föreliggande 

litteraturöversikt förhåller sig till skyddsfaktorer.  
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Det råder delade meningar angående frågan om vad som egentligen utgör en skyddsfaktor. 

Skyddsfaktorer kan ses som motsatsen till riskfaktorer (El-Khouri, Sundell & Strandberg, 

2005). Skyddsfaktorer kan också ses som att de kompenserar för de riskfaktorer som 

förekommer. Det finns kort sagt ingen konsekvent definition av “skyddsfaktor” som begrepp. 

Det råder inte heller något orsakssamband mellan risk- och skyddsfaktorer, utan förekomsten 

av dessa påvisar bara hur troligt det är att något ska förekomma. Långt mycket mer forskning 

är gjord kring riskfaktorer i jämförelse med skyddsfaktorer (El-Khouri et al., 2005). 

  

I de artiklar som ingår i denna litteraturöversikt gör sig gällande att forskarna sällan definierat 

vad en skyddsfaktor innebär i deras studie. Mer vanligt är att de redovisat att de undersökt risk- 

och skyddsfaktorer samt funnit olika typer av samband. Detta gör det svårt för oss att förstå hur 

forskarna nått slutsatsen att en viss typ av karaktäristika/variabel är just en skyddsfaktor. Vissa 

artiklar har undersökt vad som tidigare forskning identifierat som skyddsfaktorer, eller vad som 

i andra sammanhang anses vara vedertagna skyddsfaktorer. Exempelvis socialt stöd från 

familjen eller någon annan grupp. Det förekommer även att en del av de artiklar som ingår i 

vårt granskade material mer induktivt har påvisat samband mellan mindre förekomst av 

internetmobbning och en annan variabel, där variabeln följaktligen beskrevs kunna vara en 

skyddsfaktor. 

  

Vi ser ingen mening med att avgränsa begreppet skyddsfaktor till en enda definition, eller 

redovisa samtliga möjliga beskrivningar av innebörden av en skyddsfaktor. Däremot har det 

genomgående under genomförandet av denna studie funnits en noggrannhet med att endast 

inkludera forskning som uttryckligen redovisar skyddsfaktorer, eller drar slutsatser om aspekter 

som kan vara skyddande mot internetmobbning. Mot denna bakgrund är denna undersökning 

öppen till de olika perspektiv på skyddsfaktorer som de granskade studierna använder. 

   

Teoretiska utgångspunkter 
 

Denna litteraturöversikt har haft två teoretiska utgångspunkter: systemteori och control balance 

theory. Nedan presenteras och förklaras dessa begrepp, vilka har använts för att tolka och 

analysera studiens resultat. 

Systemteori 
Internetmobbning är något som sker i ett socialt sammanhang via kommunikation. Sett genom 

ett systemteoretiskt perspektiv på sociala system finns sociala kontakter mellan människor. 

Genom dessa sociala kontakter sker socialisation, vilket handlar om på vilket sätt samhället 

formar en individ, men även om att en individ socialiserar sig. Detta innebär att exempelvis 

rollförväntningar och sociala normer överförs från en grupp till en individ och därmed formar 

en persons karaktär och personlighet (Jönhill, 1995). Att se internetmobbning genom ett 

systemteoretiskt perspektiv öppnar upp för en förståelse för internetmobbning som ett komplext 

fenomen, påverkat av en rad olika sociala system vilka ungdomen ingår i. 

Systemteori utgår från att mycket i vår omgivning kan ses som system och att det i dessa finns 

många mindre enheter - var och en med en särskild funktion. Dessa enheter är alla 

sammankopplade och påverkar därigenom varandra, både med positiva och negativa aspekter 
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(Sparf, 2009). Inom den samhällsvetenskapliga forskningen innebär systemteori att just 

samhället kan ses som ett system på olika nivåer (Sparf, 2009) och att varje individ tillhör och 

omges av sociala system (Jönhill, 1995). Ett system inom samhällsvetenskapen kan utgöras av 

många olika sammanhang och storlekar. Exempelvis kan ett socialt system bestå av oreglerade 

system som en familj eller ett kompisgäng samt av mer reglerade system i form av exempelvis 

medborgarskap i ett land eller medlemskap i en idrottsförening. Det kan även vara mer 

informella anledningar som skapar ett socialt system, som exempelvis att kultur eller lika 

värderingar är den gemensamma grunden (Sparf, 2009).  

Control balance theory 

Utövandet av internetmobbning kan ses som en form av systematiskt maktmissbruk och ett 

medel för att öka känslan av kontroll över en annan person (Slonje et al., 2013). Denna makt- 

och kontrollaspekt innebär att den som utsätter en annan person för internetmobbning ofta 

uppfattar den andre som sårbar respektive svagare än sig själv, vilket skapar en maktobalans 

(Mason, 2008). Enligt Lowry, Moody och Chatterjee (2017) kan denna obalans förklaras med 

hjälp av den kriminologiska termen control balance theory (CBT), som utvecklats av Charles 

R. Tittle. Inom CBT är den grundläggande tanken att individer har en ökad motivation att agera 

på ett så kallat avvikande sätt när de känner att förhållandet mellan den kontroll som de utövar 

på andra inte är i balans eller stämmer överens med den kontroll som utövas på dem själva 

(Tittle, 1995). Att agera på ett “avvikande sätt” kan inom CBT betraktas som att en person gör 

något som anses oacceptabelt av andra personer i en grupp, alternativt att beteendet framkallar 

en negativ reaktion hos gruppen (Lowry et al., 2017). Implementeringen av control balance 

theory i fenomenet internetmobbning innebär alltså att personer som upplever att de 

kontrolleras mer än vad de kontrollerar och utövar makt på andra, teoretiskt sett har en större 

risk att utsätta andra personer för internetmobbning. 

Internetmobbningens förekomst och utbredning 
 

Här presenteras en så aktuell bild som möjligt över hur internetmobbningens förekomst och 

utbredning kan se ut för barn och ungdomar enligt forskning och undersökningar. Såväl svenska 

som utländska resultat presenteras för att ge en bild av internetmobbning ur både ett nationellt 

och internationellt perspektiv. Trots att det ingår ett stort antal länder i den internationella 

statistiken, gör denna litteraturöversikt inget anspråk på att ge en global bild av 

internetmobbningens utbredning. Istället är syftet med den internationella kontexten att ge ett 

förhållandevis brett perspektiv på förekomsten av internetmobbning i andra delar av världen. 

Följaktligen kan den svenska utbredningen av internetmobbning sättas i relation till andra 

länder. Slutsatsen är att den andel ungdomar som upplever sig internetmobbade i Sverige enligt 

Friends (2017), ligger på ungefär samma nivå som snittet i de många länder som ingick i den 

internationella kartläggningen av WHO. Det vill säga att omkring var tionde barn respektive 

ungdom har varit utsatt för internetmobbning. Nedan följer en mer ingående redovisning av de 

granskade enkätundersökningarna. 
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Svensk kontext 
I den rikstäckande svenska enkätundersökningen Ungar & medier 2017 tillfrågades barn och 

ungdomar bland annat ifall de blivit utsatta för någon av nedanstående händelser senaste året: 

Ifall någon lagt ut bilder eller filmklipp mot deras vilja, ifall någon hotat dem samt ifall någon 

varit elak mot eller mobbat dem (Statens medieråd, 2017). Det visade sig att nästan en tiondel 

av svenska nio- till tolvåringar, och drygt en femtedel av kategorin 13–16 år blivit utsatta för 

något av ovanstående. Slutligen gällande 17–18-åringarna svarade nästan en femtedel “ja” på 

någon av de tidigare nämnda frågorna (Staten medieråd, 2017). Gällande frågan om någon blivit 

mobbad via internet svarade 84–90 % i samtliga undersökta åldrar “nej”. Sammanfattningsvis 

kan sägas att de som svarat “ja” eller “vet inte” låg alltså på 10–16% och att det enligt denna 

undersökning är ungefär dubbelt så vanligt att bli mobbad i åldersgruppen 13–16 jämfört med 

de yngre och äldre åldersgrupperna. Enligt Friends nätrapport från 2017 svarade nästan var 

tionde av svenska ungdomar mellan 10 och 16 år att de varit utsatta för internetmobbning under 

det senaste året när de tillfrågades (Friends, 2017). Detta kan jämföras med tidigare nämnda 

statistik där mellan 10–16 % svarat “ja” eller “vet inte” på frågan om de blivit mobbade på 

nätet. 

  

Till ovanstående statistik från Statens medieråd (2017) anser vi viktigt att nämna att 

svarsfrekvensen på denna enkätundersökning var relativt låg. Bortfallet låg på 61,1% för nio- 

till tolvåringarna samt 61,3% för 13–18-åringarna. Detta skulle mycket sannolikt kunna påverka 

resultatet av studien. Hade fler svarat på enkäten hade det kunnat visa sig att fler är utsatta för 

internetmobbning. Detsamma gäller omvänt: hade fler svarat hade det kunnat visa sig att färre 

än var tionde faktiskt är utsatta för internetmobbning. Således finns det en osäkerhet kring den 

faktiska andelen ungdomar som blivit utsatta för någon form av internetmobbning. 

  

Internationell kontext   
Ur ett globalt perspektiv visar forskning på att vart femte barn är inblandat i någon form av 

internetmobbning (Zych et al., 2015). Denna kunskap är anskaffad genom en systematisk 

litteraturgenomgång baserad på 66 andra systematiska litteraturgenomgångar samt 

metaanalyser rörande internetmobbning. World Health Organisation (WHO) har gjort 

enkätundersökningar i 40 länder i Europa samt Kanada och Israel där de frågat bland annat ifall 

ungdomar blivit utsatta för internetmobbning. Ur denna statistik går att utläsa ett genomsnitt på 

att nästan var tionde av de unga uppgav sig internetmobbade via meddelanden eller bilder 

(Inchley et al., 2016). I åldersgrupperna 11, 13 och 15 år varierar andelen som någon gång blivit 

mobbade via meddelanden mellan 9 och 13 procent. Genomsnittet i dessa grupper låg på 10,5 

%. Angående frågan om de tillfrågade i dessa åldersgrupper någon gång blivit mobbade via 

bilder varierar andelen som svarat ”ja” mellan 6 och 10 %, genomsnittet ligger på 8,3 %. Viktigt 

att nämna är att det i statistiken som WHO presenterar finns en variation mellan länderna 

gällande förekomsten av internetmobbning. Exempel på länder som toppar listan, där närmare 

20 % av barn och ungdomar har upplevt internetmobbning, är Ryssland, Lettland och Irland. 

Gällande det motsatta, exempel på länder där andelen ungdomar som upplevt internetmobbning 

är som lägst, kan Grekland, Frankrike och Tyskland nämnas med omkring 5 % utsatta barn och 

ungdomar. 
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Skillnaden mellan den svenska statistiken som tidigare presenterats och denna internationella 

statistik, ligger i hur frågan är ställd: svenska undersökningar efterfrågar ifall 

internetmobbningen skett senaste året och WHO efterfrågar om ungdomarna någon gång blivit 

utsatta för internetmobbning. Dock presenteras även de som blir internetmobbade minst 2–3 

gånger i månaden, där genomsnittet ligger på 2,4 % (Inchley et al., 2016). WHO publicerade 

denna rapport år 2016 och enkätsvaren vilka ligger till grund för denna sammanställning 

inhämtades år 2013 och 2014. Någon nyare statistik i denna omfattning finns inte att tillgå 

eftersom WHO publicerar denna multinationella och gemensamt bearbetade rapport vart fjärde 

år. Därmed kommer nästa rapport att finnas tillgänglig år 2020.  

 

Problem med statistik kring internetmobbning 
Gällande utbredningen som helhet tycks det vara svårt att få en enhetlig bild över fenomenet 

internetmobbning. Detta beror bland annat delvis på svårigheter i att definiera 

internetmobbning som begrepp samt att statistik och forskning har ställt sina frågor till 

informanter och respondenter på olika sätt. Dessutom kan det vara svårt att som respondent 

själv definiera sig som utsatt för internetmobbning – även om personen i fråga enligt 

begreppsdefinitioner skulle kunna kategoriseras som mobbad via internet. Därmed kan det 

bildas en variation av hur vanligt det är att uppleva sig mobbad via internet. 

  

Orsaker till internetmobbning 
  

Generellt kan sägas att orsaker till internetmobbning kan förklaras på olika nivåer. Forskning 

kring internetmobbningens orsaker, både gällande att bli utsatt och att utsätta någon, har 

undersökt samt tagit fasta på en mängd olika aspekter kring detta fenomen. Viss forskning 

belyser betydelsen av maktobalans mellan utsatt och utövare. Andra pekar på den sociala 

relationella kontexten, personliga faktorer samt tidigare upplevelser av mobbning som möjliga 

orsaker till internetmobbning. Nedan beskrivs några förklaringar till uppkomsten av 

internetmobbning något mer ingående. Dock är det vanskligt att se nedan beskrivna orsaker 

som de enda möjliga, då internetmobbning är ett komplext fenomen. 

Enligt control balance theory kan obalansen i makt och kontroll leda till att den som blivit utsatt 

för internetmobbning även kan komma att utsätta andra för internetmobbning (Lowry et al., 

2017). Detta då obalansen kan leda till att den som utsätts upplever en lägre maktkänsla 

gentemot den som utövar internetmobbningen. Internetmobbning bli då ett medel för den utsatte 

att jämna ut obalansen och därigenom öka sin känsla av kontroll (Lowry et al., 2017). Även 

Mason (2008) har redogjort för denna hämndaspekt och beskriver de som utsatts för vanlig 

mobbning, och senare använder sig av internet för att hämnas på de som utsatt dem, i termer av 

“hämnare” (eng. retaliators). Sammanfattningsvis kan alltså att ha varit utsatt för vanlig 

mobbning respektive internetmobbning, orsaka att den utsatte själv utsätter andra för 

internetmobbning. 

Den vanligaste orsaken ungdomar gav till att internetmobbning ägde rum var relationsproblem 

enligt en undersökning i USA där ungdomar både fick fylla i en enkät och på ett berättande sätt 
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skriva ner sina upplevelser (Hoff & Mitchell, 2009). Dessa problem kunde bestå av avslutade 

kärleksrelationer, avundsjuka, intolerans och att vissa ungdomar gaddade ihop sig. Detta visar 

på betydelsen av relationer i den sociala kontexten och hur problem i sociala relationer kan 

orsaka internetmobbning. Fortsättningsvis har ett samband mellan internetmobbning och att ha 

lågt socialt stöd samt uppleva ensamhet påvisats (Wright & Li, 2013; Eden, Heiman & Olenik-

Shemesh, 2016). Ju lägre nivå av socialt stöd och ju högre nivå av upplevd ensamhet, desto 

större sannolikhet att ungdomen kommer utöva internetmobbning (Eden et al., 2016). Bristande 

socialt stöd och upplevelser av ensamhet skulle därmed kunna ses som orsaker till att ungdomar 

utsätter andra för internetmobbning. 

En aspekt som undersökts gällande orsak till internetmobbning är hur empati förhåller sig till 

att utöva respektive att inte utöva internetmobbning. Det visade sig att de som visade minst 

empati för individer som utsatts för internetmobbning, var de som utövade internetmobbning 

utan att själva blivit utsatta (Steffgen, König, Pfetsch & Melzer, 2011). Detta tyder på att en 

bidragande orsak till att utsätta någon för internetmobbning skulle kunna vara låga tendenser 

till att visa empati i kombination med att inte själv ha blivit utsatt för internetmobbning. De som 

visade mer empati i studien var: de som inte var inblandade i internetmobbning överhuvudtaget, 

de som både blivit internetmobbade själva och utsatt andra för internetmobbning samt de som 

aldrig mobbat andra via internet (Steffgen et al., 2011). En annan bidragande orsak till 

internetmobbning beskriver Mason (2008) som “entitlement bullies”. Begreppet innefattar 

individer vilka anser sig vara överlägsna och på så vis även anser sig ha rätten att trakassera 

och förnedra andra. Detta gäller i synnerhet ifall de utsatta är udda och avvikande. Enligt samma 

tes utgörs måltavlorna för “entitlement bullies” av de individer som denna typ av mobbare 

betraktar som annorlunda, underlägsna eller mindervärdiga (Mason, 2008). 

Ytterligare en aspekt gällande att bli utsatt för internetmobbning rör något som en betydande 

del av forskning påvisat (bl.a. Holfeld & Mishna, 2019), nämligen sambandet mellan att ha 

varit/vara utsatt för vanlig mobbning och att också ha varit/vara utsatt för internetmobbning. 

Detta samband förutsätter dock en tillgång till internet via informations- och 

kommunikationstekniker (Holfeld & Leadbeater, 2018) vilket innebär att sambandet inte kan 

ses bland yngre barn. Däremot har de flesta tonåringar idag egna smartphones och/eller datorer, 

vilket gör att sambandet mellan vanlig mobbning och internetmobbning i hög utsträckning kan 

anses gälla bland ungdomar (Holfeld & Leadbeater, 2018). Detta samband är särskilt 

framträdande gällande internetmobbning och den typ av vanlig mobbning som utgörs av 

exempelvis verbala kränkningar, ryktesspridning samt utfrysning – till skillnad från mobbning 

som tar sig uttryck i fysisk form (Holfeld & Mishna, 2019). Det faktum att de ungdomar som 

varit utsatta för vanlig mobbning ofta även blir utsatta för internetmobbning, är inte något som 

förklarar orsakerna till internetmobbning. Det är dock ett viktigt förhållande att belysa när det 

kommer till internetmobbning. 

Konsekvenser av internetmobbning 
 

Internetmobbning kan orsaka många olika påföljder för samtliga inblandade. Nedan redovisas 

konsekvenser av internetmobbning både hos utsatta och hos de som utsätter andra. 
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De negativa konsekvenserna personer kan uppleva är enligt forskning mest utbredda hos de 

som blivit utsatta för internetmobbning. Den allra vanligaste konsekvensen är att påverkas 

känslomässigt (Dredge, Gleeson & de la Piedad Garcia, 2014). Ständiga trakasserier, 

förödmjukelse, ångest, inåtvänd ilska, frustration, skam, rädsla, ensamhet och minskad 

självkänsla är bara några exempel på vad de utsatta kan uppleva (Paolini, 2018; Elçi & Seçkin, 

2019). Att konstant känna sig rädd och ångestfylld kan även leda till olika typer av diagnoser 

för stressrelaterad ohälsa (Paolini, 2018). Ytterligare stressrelaterade konsekvenser för de som 

utsätts för internetmobbning är sömnproblem och magproblem, medan de mest allvarliga 

konsekvenserna är depression, självmordstankar och självmordsförsök/självmord (Paolini, 

2018; Holfeld & Mishna, 2019). Internetmobbning kan även påverka skolgången hos barn och 

ungdomar, då det kan orsaka svårigheter för den utsatte att fokusera på skolarbetet (Mishna, 

Saini & Solomon, 2009) samt leda till skolk och försämrad skolprestation (Paolini, 2018). Att 

använda droger, bete sig aggressivt och utsätta sig för sexuella risker är även det förenat med 

att ha varit utsatt för internetmobbning (Holfeld & Mishna, 2019). 

  

De barn och ungdomar som utsätter andra för internetmobbning kan uppleva negativa 

konsekvenser i form av bland annat stresspåverkan och depressivitet (Slovak & Singer, 2011). 

Konsekvenser av att ha utsatt någon annan för internetmobbning kan även komma senare i livet 

i form av antisocialt och utåtagerande beteende såsom vandalism, våldshandlingar eller hot om 

våld samt skadegörelse (Mason, 2008). Att mobba någon över internet innebär också att digitala 

spår lämnas – spår som kan bestå för evigt. Detta riskerar att skapa en negativ bild av personen 

som utsätter någon för internetmobbning, vilket kan påverka utövaren senare i livet. Exempelvis 

skulle framtida arbetsgivare kunna skapa sin uppfattning om personen via dennes digitala 

aktiviteter (Paolini, 2018). Dessutom gör samma lagar sig gällande oavsett om kränkningar, 

ofredande och förolämpningar inträffar i verkligheten eller på internet (Polisen, 2019). Därför 

kan den som utsätter en annan för internetmobbning bli åtalad och också straffad enligt 

brottsbalken. Att hamna i brottsregistret och bli straffad kan således också vara en negativ 

konsekvens av internetmobbning, vilket i sin tur kan ge upphov till negativa efterverkningar 

senare i livet (Paolini, 2018).  

  

Internetmobbning och socionomens roll 
  

Som socionom finns det möjlighet att arbeta inom ett flertal samhälleliga organisationer med 

olika inriktningar. Bland de som inriktat sitt arbete mot barn och ungdomar finns i Sverige 

exempelvis skolkuratorer, fältassistenter och behandlare inom psykiatrin. Nedan redogörs för 

dessa olika yrkesroller i förhållande till barn och ungdomar som har utsatts för 

internetmobbning. 

 

Internetmobbning drabbar främst barn och ungdomar. I skolmiljön där barn och ungdomar 

vistas större delen av sin tid finns skolkuratorer, vilka har till uppgift att vara första instans 

bland annat när det kommer till elevens psykiska mående. Gällande svenska skolkuratorer och 

deras arbetssituation har Novus (2017) gjort en kartläggning för Akademikerförbundet SSR. 

Delar av undersökningen innefattade en kartläggning om skolkuratorers arbetsbelastning 
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kopplat till elever som utsatts för nätkränkningar. Det som framkom var att svenska 

skolkuratorer lägger allt mer arbetstid på elever som upplevt kränkningar via nätet eller i sociala 

medier. Många skolkuratorer uppger även att problem relaterat till sociala medier bidrar till 

elevers ökade problematik. Nästan hälften av de tillfrågade skolkuratorerna menar att de lägger 

upp till två arbetstimmar per vecka på att arbeta med elever som blivit utsatta för kränkning 

eller dylikt via nätet eller i sociala medier, och för samma elevgrupp uppger närmare en 

femtedel av skolkuratorerna att de lägger ned två till fem timmar per vecka på detta arbete 

(Novus, 2017). I rapporten framkommer även att andelen skolkuratorer som uppger att de 

arbetar mellan fem och åtta timmar per vecka med ungdomar utsatta för nätkränkning nästan 

fördubblats från år 2015 till 2017 (Novus, 2017). När det gäller frågan ifall dessa kuratorers 

arbetsbelastning ökat under de senaste två åren på grund av ungdomars aktiviteter på sociala 

medier svarar sex av tio ”ja”. På frågan ”Vilka orsaker bedömer du ligger bakom elevernas 

ökade problematik?” anger drygt hälften av kuratorerna ”problem relaterade till sociala medier” 

som orsak (Novus, 2017). 

  

Fältassistenter är ytterligare en yrkesgrupp som arbetar med barn och ungdomar. Dessa utgörs 

av vuxna personer som de unga kan vända sig till för hjälp och stöd. Fältassistenterna arbetar i 

de miljöer där ungdomar finns såsom skolor, fritidsgårdar och på allmänna platser. Uppdraget 

för en fältassistent är att på både dag- och kvällstid, vardagar och helger arbeta uppsökande, 

förebyggande och erbjuda sitt stöd till barn och ungdomar. Till skillnad från en socialsekreterare 

som har ett kontor som utgångspunkt, har fältassistenter ofta en helt annan möjlighet att närvara 

i barn och ungdomars sociala sammanhang. Denna möjlighet kan, i kombination med det stöd 

fältassistenter kan ge, bli värdefull för de barn och ungdomar som blivit utsatta för 

internetmobbning. Internetmobbning kan, som tidigare nämnts, leda till psykisk ohälsa i form 

av bland annat depression, ångest och självmordstankar. Barn och ungdomar som drabbats av 

detta kan via en skolkurator få remiss till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). På BUP arbetar 

bland annat socionomer som behandlare för att hjälpa barn och ungdomar med psykisk ohälsa. 

Socionomer inom psykiatrin kan således erbjuda eleverna mer adekvat hjälp för de 

konsekvenser som internetmobbningen kan orsaka. 
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METOD 

I detta avsnitt följer en motivering till valet av litteraturöversikt som metod samt en genomgång 

av metoden i sig. Här redogörs även för litteratursökning, urvalsprocess, kvalitetsgranskning 

samt hur materialet bearbetats och analyserats. Slutligen innehåller avsnittet en diskussion kring  

metodens för- och nackdelar samt forskningsetiska reflektioner.   

 

Metodval 
  

Valet av litteraturöversikt som metod grundades i att huvudsyftet med denna studie var att 

sammanställa och analysera befintlig forskning rörande skyddsfaktorer mot internetmobbning. 

Det var även en lämplig metod i och med att kunskap kan skapas kring ämnet med hjälp av 

litteraturen (Friberg, 2017). Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) kan en litteraturöversikt delas 

in i en systematisk samt en kartläggande variant. I en systematisk litteraturöversikt är 

målsättningen ofta att identifiera samtlig forskning i det valda ämnet, vilket innebär ett 

omfattande och tidskrävande arbete. Samtidigt är det möjligt att utföra en sådan typ av studie 

med en varierad och anpassad ambitionsnivå. En kartläggande översikt innebär i sin tur en 

möjlighet att vara än mer flexibel i sitt arbetssätt och kunna anpassa metodsteg efter aktuell 

tidsram (Folkhälsomyndigheten, 2017). Den kartläggande litteraturöversikten sågs som ett bra 

alternativ för denna studie, eftersom den innebar en möjlighet att kunna utföra studien och 

tillhörande metodsteg på ett så bra sätt som möjligt i förhållande till den begränsade tidsramen. 

  

Vidare kan en litteraturöversikt utföras som en omfattande eller begränsad litteraturöversikt.  

Den förstnämnda karaktäriseras av ett väldigt utförligt arbetssätt, vilket förutsätter en 

förhållandevis stor tidsram (Folkhälsomyndigheten, 2017). Av den anledningen ansågs studien 

inte ha förutsättningar för att genomföra en omfattande systematisk litteraturöversikt, utan det 

bedömdes rimligare att ta inspiration från tillvägagångssättet vid en begränsad systematisk 

litteraturöversikt. Detta då den begränsade varianten tillåter ett mindre utförligt arbetssätt i 

studien. En begränsad systematisk litteraturöversikt kräver heller inte heller sökningar i s.k. grå 

litteratur (bl.a. opublicerade forskningsartiklar och rapporter) till skillnad från en omfattande 

systematisk litteraturöversikt (Folkhälsomyndigheten, 2017). I och med detta, samt på grund av 

begränsade resurser, valdes medvetet att endast granska litteratur i form av publicerade 

vetenskapliga artiklar som var peer reviewed. Att artiklarna ska vara peer reviewed är även i 

enlighet med vad Håman, Prell och Lindgren (2015) menar att en litteraturöversikt ska baseras 

på. 

 

Folkhälsomyndigheten (2017) påtalar att gränserna mellan olika typer av litteraturöversikter är 

otydliga och att valet av vilken typ av litteraturöversikt som bör göras, är avhängigt syfte och 

frågeställningar samt de möjligheter som finns för att kunna implementera väsentliga 

metodavsnitt. Eftersom syftet med studien – att sammanställa och analysera kunskap om 

skyddsfaktorer gällande internetmobbning riktad mot barn och ungdomar – var relativt brett 

och ämnade just att få fram kunskapen i ämnesområdet, motiverar även detta en begränsad 

kartläggande litteraturöversikt. Folkhälsomyndigheten (2017) menar också att det, beroende på 
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forskningsfrågor och syfte, kan vara lämpligt och nödvändigt att blanda och använda arbetssätt 

härrörande från olika typer av litteraturöversikter. Givet att studien i möjligaste mån siktade 

mot att utföras på ett så transparent och replikerbart sätt som möjligt, infördes vissa steg från 

en systematisk litteraturöversikt. I föreliggande studie landade således metodvalet i att ha en 

begränsad, kartläggande litteraturöversikt som grund, men att ta användning av den 

systematiska metodiken på de områden där det fanns utrymme och förutsättningar. 

  

Sökord 
  

Litteratursökningen initierades med en orientering i forskningsfältet med hjälp av 

universitetsbibliotekets söktjänst EBSCO.  Sökningar skedde i samtliga databaser för att få en 

överblick kring vilka databaser som gav störst antal sökträffar rörande ämnet “cyberbullying” 

och “protective factor*”. Detta innebar ett laborerande och testande av olika varianter av 

sökord, exempelvis cyberbullying AND protective factors, cyberbullying AND protective 

factor, cyberbullying AND protective factor* AND adolescent*, cyberbullying AND protective 

factor* AND youth* cyberbullying AND protective factor* AND child*. Slutligen valdes 

kombinationen ”Cyberbullying AND protective factor*” som sökord. Detta eftersom dessa 

sökord gav flest relevanta sökträffar till studies syfte. Därmed motiverades att använda samma 

sökord i samtliga databaser. Att medvetet inte välja något sökord för att begränsa sökresultatet 

till endast ungdomar, gjordes för att inkludera studier oavsett om begreppen “child*”, “youth*” 

eller adolescent*” användes i litteraturen som söktes. Enligt Håman et al. (2015) är det bra att 

använda och prova olika kombinationer av sökord, men de påtalar vikten av att endast redovisa 

de sökordskombinationer vilka resulterar i ett artikelurval som svarar mot studiens syfte. För 

att tydliggöra litteratursökningen gjordes en tabell rörande bland annat databaser, sökord och 

sökträffar (se bilaga 1). 

Databaser 
 

Sökningen skedde i databaser tillhandahållna av Umeås universitetsbibliotek, där 

databasvärden EBSCO användes. Detta val grundades i tidigare erfarenheter som studenter, där 

artikelsökning med inriktning på samhällsvetenskap varit fördelaktigt via EBSCO. Detta dels 

på grund av att relevanta sökträffar genererats, men även eftersom EBSCO erbjuder 

möjligheten att söka i flera databaser samtidigt. Detta var fördelaktigt då det vid en begränsad 

systematisk litteraturgenomgång ska ske sökningar i minst en, men helst i flera databaser 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Samtliga databaser som förekommer i EBSCO finns 

presenterade längst ned i Sökhistorik över vetenskapliga artiklar (se bilaga 1).   

Efter en navigering i de olika databasernas sökträffar valdes de fyra databaser vilka gav mest 

relevanta samt flest antal träffar ut. Dessa databaser var: Academic Search Elite, CINAHL, 

ERIC och PsychINFO. Google Scholar inkluderades även i denna studies sökstrategi på inrådan 

av M. Perlinski (Personlig kommunikation, 29 januari 2019). Denna fas i materialinsamlingen 

skedde 2019-02-25 till 2019-03-04. Därefter genomfördes själva litteratursökningen. 

Sökningen skedde inledningsvis i de tidigare nämnda databaserna samt slutligen i Google 
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Scholar. Givet att Google Scholar var sista sökinstans resulterade de första 100 sökträffarna 

praktiskt taget i samma material som redan påträffats i databaserna. En överskådlig tabell över 

litteratursökningen finns i tabellen Sökhistorik över vetenskapliga artiklar (se bilaga 1). 

Urvalskriterier 
 

Då möjligheterna att granska en större mängd forskning var begränsad valdes en sökstrategi 

som reducerade materialet till en hanterbar mängd. Detta innebar att ett formulerande av ett 

antal urvalskriterier. Att vara detaljerad i utformningen av urvalskriterier är viktigt eftersom 

detta gör att risken för överinklusion minskar (SBU, 2017). Således formulerades ett antal 

inklusionskriterier genom ett flexibelt och icke-linjärt arbetssätt. Allteftersom det material som 

valts ut enligt inklusionskriterierna bearbetades mer noggrant, uppdagades behovet av att snäva 

in materialet ytterligare för att bättre svara mot studiens syfte. Därmed ställdes även ett antal 

exklusionskriterier upp. Samtliga urvalskriterier användes i litteratursökning och i urval av 

litteratur. Eftersom denna studie inte hade för avsikt att finna all befintlig litteratur om 

skyddsfaktorer mot internetmobbning, fastställdes också en ändamålsenlig sökstrategi, vilket 

innebär att fokus ligger i att hitta tillräckligt mycket litteratur om ämnet 

(Folkhälsomyndigheten, 2017).  

  

Inklusionskriterier 
  

-        Vetenskapliga artiklar som är peer reviewed. 

-        Innehåller begreppet “cyberbullying” samt “protective factor*”.  

-        Artiklar publicerade år 2009–2019. 

-        Artiklarna ska vara skrivna på engelska. 

-        Studierna innefattar barn och ungdomar mellan 9–20 år. 

-        Endast originalartiklar.   

  

Att endast inkludera peer reviewed-artiklar motiveras med att de redan kvalitetsgranskats av 

ämneskunniga (Folkhälsomyndigheten, 2017) samt att tid för kunskapsfördjupning i olika 

statistiska metoder saknades. För att landa i ett material som svarade väl mot denna studies 

syfte, valdes begreppet “cyberbullying” samt “protective factor*” som innehållskrav. 

Forskningsartiklarna skulle vara publicerade, och/eller utförda, mellan år 2009 och 2019. Denna 

avgränsning gjordes för att nå det senaste och mest aktuella kunskapsläget. Anledningen till att 

engelskspråkiga artiklar utsågs som ett inklusionskriterium var att endast vetenskapliga artiklar 

eftersöktes till denna litteraturöversikt, och de flesta sådana publiceras på engelska (Östlundh, 

2012). Åldersspannet 9–20 år valdes då denna ålderskategori snävade in materialet till att svara 

väl mot studiens syfte. Ett sista inklusionskriterum utgjordes av att samtliga artiklar skulle bestå 

av originalkällor. Detta eftersom forskningsprocessen tydliggörs väl i denna typ av artiklar, 

vilket möjliggör en tillfredsställande kvalitetsgranskning. Följaktligen exkluderades då andra 

typer av vetenskaplig litteratur, exempelvis reviewartiklar, metaanalyser och manuskript. 
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Exklusionskriterier 
  

- Artiklar som ej har internetmobbning och dess skyddsfaktorer som 

huvudsakligt forskningsämne. 

- Artiklar som inte inkluderar skyddsaspekter mot internetmobbning i 

resultat/diskussion. 

- Reviewartiklar, metaanalyser och manuskript. 

- Forskning där samtliga mättillfällen skedde före år 2009 

  

Gällande exklusion fattades beslutet att exkludera vissa artiklar på grund av bristande relevans. 

Dels valdes att inte inkludera artiklar som inte hade både internetmobbning och dess 

skyddsfaktorer som huvudsakligt forskningsämne. Detta då studien ämnade att granska ett 

material som var direkt relevant för syftet, men även eftersom materialet skulle utgöras av 

forskning som utförts ingående kring internetmobbning och dess skyddsfaktorer. Beslut togs 

även att inte inkludera artiklar vilka, trots att de hade internetmobbning och skyddsfaktorer som 

huvudämne, inte redovisar skyddsaspekter i resultatet eller där forskarna själva inte drog 

slutsatser om skyddsfaktorer. Motivet till detta var att denna studie avsåg att landa i en empiri 

där de artiklar som inkluderas uttryckligen beskriver skyddsfaktorer mot internetmobbning, då 

just skyddsfaktorer var det som denna studie ämnade att undersöka. Gällande exkluderingen av 

viss typ av vetenskaplig litteratur ska reviewartiklar enligt Håman et al. (2015) inte ingå i en 

litteraturstudie, varpå dessa exkluderades. Då ett så aktuellt kunskapsläge som möjligt var mest 

relevant att undersöka, motiverade det till att exkludera forskningsartiklar där samtliga 

mättillfällen ägt rum före år 2009. 

  

Urvalsförfarande 
  

Urval steg 1 
Sökningen av materialet gjordes samtidigt vid varsin dator i var och en av de fyra utvalda 

databaserna Academic Search Elite, CINAHL, ERIC, och PsychINFO samt enligt tidigare 

presenterade sökord och sökbegränsningar. På respektive skärm kunde då samma lista på 

sökträffar ses. Därefter gicks sökträffarna som genererades igenom systematiskt i respektive 

databas. Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) ska litteratursökningen följas av en 

relevansbedömning, för att på så sätt kunna välja ut enbart de studier som är relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar. För att kunna göra en tillfredsställande bedömning, togs 

beslutet att inte dela upp arbetet, utan att samtliga titlar och abstracts skulle läsas av respektive 

utförare av denna studie. Detta för att säkerställa en korrekt uppfattning av artikeln, kunna 

resonera kring varje enskild sökträff samt för att gemensamt säkerställa att artikeln svarade mot 

de uppställda urvalskriterierna. 

  

Därefter gjordes sökningen i Google Scholar med samma sökord, dock inte med samma 

sökbegränsningar. Anledningen till detta var att det inte var möjligt att välja samma 

sökbegränsningar som i de övriga databaserna tillhandahållna via EBSCO. Den enda 

begränsning som var möjlig i denna databas var att artiklarna skulle vara daterade mellan år 
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2009 och 2019. Träfflistan i Google Scholar resulterade i (enligt Google Scholar “ungefär”) 

2180 sökträffar. Vid genomgången av de omkring 100 första träffarna uppdagades att träffarna 

bestod av en stor mängd samma artiklar som funnits via sökningarna i databaserna, samt att 

övriga träffar inte landade helt rätt i relevans baserat främst på titlar. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) finns inga regler för hur många studier som ska ingå i en litteraturstudie, då 

detta beror på forskarens förutsättningar. Ett förhållandevis stort urval på 23 artiklar, vilka både 

hade ett tillfredsställande innehåll samt utgjorde en hanterbar mängd, fanns redan. Därmed 

gjordes bedömningen att det inte var nödvändigt att gå igenom ytterligare sökträffar via Google 

Scholar. Att inte läsa fler titlar och abstracts via Google motiveras vidare med att detta skulle 

tagit för mycket tid i anspråk, samt att ett fortskridande i processen att bearbeta studiens material 

var nödvändigt. Sökningen i Google Scholar resulterade trots detta i att två artiklar som inte 

påträffats i databaserna valdes ut. Detta skede i urvalsförfarandet resulterade i ett material 

bestående av totalt 25 artiklar. 

  

Urval steg 2 
För flertalet artiklar var enbart läsning av abstract otillräckligt för en fullständig bedömning, 

exempelvis när relevansen var svårbedömd eller när det var otydligt när forskningen var utförd. 

Därför togs dessa 25 artiklarna vidare till en ytterligare granskning. Helst ska en 

fulltextgranskning av de utvalda artiklarna göras (Folkhälsomyndigheten, 2017), men detta 

bedömdes som orimligt i förhållande till tidsramen för denna studie. För att få tillräckligt med 

tid för fortsatt arbete med materialet, bedömdes det nödvändigt att göra en egen version av 

fulltextgranskning. Därmed beslöts att samtliga 25 artiklar skulle läsas individuellt och 

översiktligt i sin helhet, dock med ett särskilt fokus på metod, resultat, diskussion samt 

slutsatser. På så sätt kunde det säkerställas att artikeln som valdes ut uppfyllde de uppställda 

inklusions- och exklusionskriterierna. Denna genomgång av materialet i fulltext resulterade i 

att 15 artiklar exkluderades. Orsaker var främst otillräcklig relevans och bristande redovisade 

resultat på skyddsaspekter. Detta återigen eftersom det var väsentligt att endast inkludera 

artiklar som skulle kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, vilket är centralt i en 

relevansbedömning (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

  

Ett fåtal studier gallrades även bort baserat på relevans, då studiens samtliga mättillfällen skett 

före år 2009. Detta bedömdes generera för gammal kunskap och därmed placerade sig dessa 

artiklar för långt utanför studiens målsättning: att granska så ny forskning som möjligt. Efter 

denna granskning utförts bestod kvarvarande material av 10 artiklar. Dessa artiklar återfinns 

presenterade i en tabell innehållande: artikelns titel och författare, publiceringsår, syfte, 

undersökt population inklusive antalet respondenter, vilket land som forskningen utförts i, 

metodval samt resultat/slutsats (se bilaga 4). 

  

Detta urvalsförfarande resulterade i ett gediget genomgånget material, innehållande tio utvalda 

artiklar att ta vidare till kvalitetsgranskning. För att synliggöra söknings- och gallringsprocessen 

gjordes ett flödesschema (se bilaga 2) samt en tabell över sökhistoriken (se bilaga 1). De 

exkluderade studierna presenteras inte närmare eftersom en redovisning av de exkluderade 

artiklarna endast är ett krav vid en omfattande litteraturgenomgång (Folkhälsomyndigheten, 

2017). På nästa sida visas ett översiktligt flödesschema vilket illustrerar urvalsförfarandet. 
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Kvalitetsgranskning 
  

Att använda sig av en kvalitetsgranskningsmall för att avgöra om en originalartikel ska ingå i 

själva litteraturöversikten, bidrar till en likartad och systematisk bedömning 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). I granskningen av de utvalda artiklarna användes därför en 

utarbetad kvalitetsgranskningsmall (se bilaga 3) inspirerad från Håman et al. (2015) samt 

Rosella, Pach, Morgan och Bowman (2015). I enlighet med Folkhälsomyndighetens (2017) 

riktlinjer har granskningsmallen även anpassats efter just denna begränsade litteraturöversikt 

och unika studie. 

  

För att möjliggöra en enkel orientering bland artiklarna skapades en gemensam mapp döpt 

“Kvalitetsgranskning” i Google drive. Undermappar för samtliga tio artiklar skapades också, 

där varje mapp innehöll respektive artikel i pfd-format samt ett dokument med 

kvalitetsgranskningsmallen. Tillvägagångssättet för kvalitetsgranskningen var att läsa 

artiklarna och diskutera bland annat innehåll, hur artikelförfattarna uttryckt sig samt gå igenom 

olika översättningar till svenska så att förståelsen för vad forskarna uttryckt skulle bibehållas. 

Efter genomläsning av artiklarna fördes ett resonemang kring var och en av de kriterier som 

specificerats i granskningsmallen. Ett pendlade följde mellan läsning av vad artikelförfattarna 

uttryckt ordagrant, och diskussion kring hur detta kunde tolkas. Diskussion fördes även kring 

artikelns implicita information, alltså vad som kunde antas stå mellan raderna och vara allmänt 

underförstått baserat på annan information i artikeln.  

Textstycken och kommentarer dokumenterades i respektive artikels kvalitetsgransknings-

dokument för att på så sätt gemensamt besvara alla 15 frågor gällande artikelns kvalitet. 

Respektive artikel gicks igenom för att besvara kvalitetsgranskningsmallen punkt för punkt, 

och genom ett resonerande nåddes en slutgiltig bedömning av varje artikel. Således landade 

Gemensam sökning vid varsin dator

Databaser: 82 sökträffar

Google Scholar: 2180 sökträffar

Steg 1: Relevansbedömning utifrån titel och  
abstract 

Databaser: 49 lästa abstracts (23 utvalda)

Google Scholar: 23 lästa abstracts (2 utvalda) 

Utvalda artiklar i steg 1: Totalt 25 stycken 

Steg 2: Relevansbedömning utifrån metod, 
resultat, diskussion och slutsatser

Databaser: 23 lästa artiklar (10 utvalda)

Google Scholar: 2 lästa artiklar (0 utvalda)

Utvalda artiklar i steg 2: Totalt 10 stycken 

Utvalda artiklar till kvalitetsgranskning: 

Totalt 10 stycken
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materialet slutligen i tio gemensamt kvalitetsgranskade artiklar. Därefter kategoriserades 

artiklarna efter antalet uppnådda poäng, vilka motsvarade antalet ”ja-svar” på frågorna i 

granskningsmallen. Låg kvalitet motsvarade 0–8 poäng, medelhög kvalitet 9–13 poäng och hög 

kvalitet motsvarade 14–15 poäng. Den bedömda kvaliteten på artiklarna markerades vid 

respektive artikel i en tabell över de inkluderade artiklarna (se bilaga 4). Då ingen artikel höll 

låg kvalitet enligt bedömningen, samt eftersom antalet artiklar (tio) utgjorde en rimlig mängd 

data att bearbeta, så inkluderades samtliga artiklar efter kvalitetsgranskningen. 

Databearbetning och analys 
  

En systematisk bearbetning av materialet lades som målsättning för att på så sätt tydligt kunna 

presentera det manifesta innehållet gällande vilka skyddsfaktorer mot internetmobbning som 

forskningen kommit fram till. Därtill fanns ytterligare en föresats: att undersöka huruvida det 

kunde finnas något latent tema i materialet. När materialet skulle bearbetas och analyseras togs 

inspiration till arbetssättet därmed av förfarandet i innehållsanalys, eftersom denna metod är 

lämplig i de fall där målet är att redogöra för ett särskilt fenomen genom att finna en 

underliggande struktur samt teman (Forsberg & Wengström, 2016). Vidare har materialet 

bearbetats och analyserats med inspiration hämtad från en latent innehållsanalys (Forsberg & 

Wengström, 2016) eftersom studien även ämnade finna eventuella mönster och kategorier som 

inte är helt uppenbara. 

Kondensering och kategorisering 
Då genomläsning av material redan skett översiktligt vid urval steg 2, samt i sin helhet vid 

kvalitetsbedömningen, så gjordes ingen ytterligare genomläsning inför analysen eftersom 

materialet vid detta lag ansågs välbekant. För att kunna arbeta jämsides i realtid skapades ett 

gemensamt online-dokument med namnet “Databearbetning och tematisering”. I detta 

dokument bearbetades systematiskt en artikel i taget. Under varje huvudrubrik, som utgjordes 

av titeln på den aktuella artikeln, kopierades en egenformulerad sammanfattning in bestående 

av resultat/slutsats från den tabell där artiklarna tidigare summerats (se bilaga 4). Därefter 

granskades artikeln igen mer översiktligt, varpå utvalda textstycken kopierades från artikelns 

abstract, bakgrund, resultat, diskussion samt slutsatser och implikationer. Dessa textstycken 

lades sedan in under den egenformulerade summeringen. Textstyckena behölls i sin 

originalform och utgjorde därmed databearbetningens meningsbärande enheter. 

Därefter bearbetades de utvalda textstyckena mer noggrant. I dokumentet markerades särskilt 

intressanta delar från artikeln med digital överstrykningspenna. Löpande diskussioner fördes 

kring vad som presenterades i artikeln, hur forskarna uttryckt sig, hur resultaten kunde förstås 

samt hur en lämplig översättning till svenska kunde se ut för att kärnmeningen skulle bibehållas. 

Ett resonerande skedde även kring vilka eventuella perspektiv som studien hade (exempelvis 

ekologiskt eller salutogent) samt hur förståelsen av studien kunde ses mot denna bakgrund. 

Gällande förståelsen för studien och översättningen till svenska var det i vissa fall mest lämpligt 

att behålla engelska begrepp, då ingen tillfredsställande motsvarighet fanns på svenska. Istället 

förklaras innebörden av dessa engelska begrepp mer ingående i resultatavsnittet till denna 

studie.  
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Under detta skede bestod arbetssättet även av ett pendlande mellan läsning av artikeln i 

originalform samt av texten i det gemensamma online-dokumentet. Detta för att säkerställa en 

korrekt uppfattning av artikeln samt att inget viktigt förbisågs. Efter arbetet med att markera 

och diskutera viktiga beståndsdelar så sammanfattades i en mening på svenska det vilket 

tolkades som artikelns viktigaste budskap kring skyddsfaktorer. Detta steg benämns 

“kondensering” eftersom det kan liknas vid fasen i en kvalitativ innehållsanalys när de 

meningsbärande enheterna har deriverats till kortare förklarande meningar. Dessa 

kondenserade meningar skrevs ned, följt av en referens till den ursprungliga artikeln. Detta för 

att säkerställa möjligheten att löpande kunna gå tillbaka till den ursprungliga artikeln under 

arbetets gång. 

När samtliga artiklar bearbetats på ovan beskrivna sätt stod de tio kondenserade meningarna i 

en lista, varpå arbetet med att se samband och diskutera möjliga koder och kategorier 

påbörjades. Arbetet med detta skedde enligt en icke-linjär process. En del koder och kategorier 

framträdde relativt snabbt och tydligt, medan andra diskuterades mer ingående. Löpande under 

arbetet besöktes respektive artikel i fulltext, för att kunna säkerställa att kärnmeningen bibehölls 

när de kondenserade meningsbärande enheterna skulle grupperas. Efter en del testande och 

resonerande, identifierades samt namngavs till sist koder och kategorier. Resultatet från denna 

process finns illustrerad i en matris som bland annat visar kondenserade meningsbärande 

enheter, koder och kategorier (se bilaga 5). 

Tematisering 
En del av målsättningen med denna litteraturöversikt var att presentera materialets manifesta 

innehåll, men även att undersöka huruvida det kunde råda något latent tema i de granskade 

artiklarna. När arbetet med kategorisering var i det närmaste klart påbörjades därför ett mer 

fokuserat tankearbete gällande att finna en eventuell röd tråd i materialet. Resonemang fördes 

kring olika gemensamma faktorer i materialet, där matrisen över tematisering (bilaga 5) agerade 

som en behjälplig översiktsbild över de granskade artiklarna. I detta skede återgick även fokus 

till vissa artiklar i fulltext för att i detalj läsa vad forskarna förmedlat. Detta var viktigt eftersom 

målsättningen var att denna studies analys skulle baseras på så korrekt information som möjligt, 

och därmed kunna landa i ett tema med solid grund. Det latenta temat som slutligen uppdagades 

presenteras i en matris över tematiseringen (se bilaga 5) samt mer ingående i 

resultatdiskussionen. 

Forskningsetiska reflektioner 
  

Då detta är en litteraturöversikt, likväl som en kandidatuppsats via en högskoleutbildning på 

grundnivå, blir inte lagen (2003:460) om etikprövning tillämplig. Vid en litteraturöversikt bör 

det emellertid enligt SBU (2017) ingå att syna hur väl den granskade forskningen tagit etiska 

aspekter i beaktning. Detta är gjort i denna studie genom att artiklarna under 

kvalitetsgranskningen bedömdes efter hur väl forskarna redogjort för att de lämnat information 

om studien till deltagarna, ifall deltagarna och/eller vårdnadshavare gett samtycke till 

studiedeltagande samt ifall någon etisk kommitté godkänt studien. I denna litteraturöversikt 

uppfyllde nio artiklar dessa etiska krav. Den tionde artikeln redogjorde inte tydligt för etiska 
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aspekter, varpå en bedömning i det hänseendet inte var möjlig. Det förmodades dock att denna 

vetenskapliga, publicerade artikel vilken är peer reviewed och i övrigt baseras på en seriös och 

väl genomförd studie, troligtvis har tagit viktiga etiska aspekter i beaktning. Även frånsett 

denna artikel, och enbart grundat på de övriga artiklar som uppfyllde de etiska kraven under 

kvalitetsgranskningen, anses att de granskade artiklarna i denna studie i hög utsträckning 

baserats på etisk godkänd forskning.  

 

Andra etiska aspekter under denna studie har tagits i beaktning genom en kontinuerligt neutral 

hållning till dem som utsätter andra samt till dem som utsätts för internetmobbning. Därmed 

används inte ord som exempelvis “mobbaren” och “offret” eftersom ett sådant språkbruk på ett 

djupare sätt riskerar att manifestera dessa roller och definiera individer. Istället fokuserar 

studien på det faktum att internetmobbning består av handlingar, och att personer som utsätter 

andra snarare gör något än är något. Den som utsätts för internetmobbning blir utsatt snarare 

än att den är ett offer. Därmed beskrivs medvetet och konsekvent de som är inblandade i 

internetmobbning i uttryck likt “de som utsätter andra” respektive “de som blir utsatta”. Detta 

val gjordes även enligt en önskan att valet av benämning skulle spegla inställningen att 

människor inte ska behöva definieras och tillskrivas personliga egenskaper grundat på sina 

beteenden och/eller händelser de blivit utsatta för. 

  

Metoddiskussion 
 

Det krävdes en hel del inläsning via ett antal metodhandböcker såsom fysiska böcker, digitala 

handböcker och andra publikationer, innan kunskapen ansågs vara tillräcklig för att inleda 

arbetet med denna studie. Att finna enhetlig information kring vad som utgör samt särskiljer en 

litteraturöversikt och en litteraturstudie har inte varit alldeles enkelt. En variation återfanns 

dessutom gällande hur undersökningar som granskar litteratur kan benämnas. Exempelvis ses 

begreppen: systematisk litteraturgenomgång (Bryman, 2011), systematisk litteraturstudie 

(Forsberg & Wengström, 2016) samt systematisk litteraturöversikt (Friberg, 2017).  

Litteraturöversikt anses dock inom forskningen vara ett vedertaget begrepp 

(Folkhälsomyndigheten, 2017), varför föreliggande studie landar i att benämnas som sådan. 

Som tidigare nämnts påpekar dock Folkhälsomyndigheten (2017) att gränsdragningarna mellan 

olika litteraturöversikter är diffusa, vilket kan förklara oklarheten kring vad olika typer av 

litteraturöversikter ska innehålla. Gällande exempelvis litteraturstudier menar Håman et al. 

(2015) att dessa åsyftar att forskarna utgår från ett vetenskapligt syfte och därmed granskar 

vetenskapliga publikationer (såsom exempelvis publicerade artiklar och avhandlingar) 

systematiskt, metodiskt och med ett kritiskt förhållningssätt. Detta stämmer även in på denna 

studie och har stora likheter med de huvuddrag som återfinns i en begränsad systematisk 

litteraturöversikt. Därmed bedömdes det lämpligt att även inhämta metodkunskap från Håman 

et al. (2015) och andra källor som beskriver litteraturstudier och andra systematiska metoder att 

granska litteratur vetenskapligt.  

  

Systematiska litteraturgenomgångar tillämpas oftare inom bland annat det medicinska området 

för att svara på exempelvis vilka insatser som fungerar och på så sätt kunna bidra med evidens 
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och värdefull kunskap till praktiker (Bryman, 2011; Forsberg & Wengström, 2016; Friberg, 

2017). I och med att även denna studie anses kunna generera värdefull information och 

användbar kunskap för praktiker, i detta fall i form av yrkesverksamma inom bland annat socialt 

arbete, blir metodvalet i föreliggande studie motiverat. Vidare är studiens två första 

frågeställningar, gällande vilka skyddsfaktorer mot internetmobbning som forskning resulterat 

i, konkreta och kan liknas vid de frågeställningar som vanligtvis används inom det medicinska 

området. 

 

Internetmobbning kan beskrivas som ett komplext och mångfasetterat socialt fenomen, vilket 

forskare kan närma sig via olika teoretiska förståelseramar. En kritik mot detta metodval kan 

tänkas vara att denna litteraturöversikt utförts inom ett samhällsvetenskapligt område. Detta 

eftersom det samhällsvetenskapliga området präglas av ett flertal teoretiska synsätt samt låg 

konsensus gällande centrala forskningsfrågor (Bryman, 2011). Detta kan ses i att de granskade 

artiklarna i denna studie är färgade av respektive forskares perspektiv, vilket genererar ett 

heterogent material att analysera. Trots detta kan metodvalet i denna studie motiveras med att 

en systematisk litteraturöversikt enligt Friberg (2017) kan väljas i de fall där det finns en önskan 

att skapa överblick inom ett specifikt område samt att skapa en beskrivande eller samlad bild 

genom att göra en sammanställning av forskningsområdet, likt denna studie ämnar göra. 

 

Metodens för- och nackdelar 
Fördelar med denna metod kan ses i att det systematiska arbetssättet genererar en hög 

transparens och god replikerbarhet samt en soliditet gällande de slutsatser som kan dras. Detta 

eftersom metoden innefattar specifika steg samt att dessa ska beskrivas och presenteras på ett 

tydligt sätt. Att använda sig av detta metodiska och explicita tillvägagångssätt minskar även 

risken för skevhet (Bryman, 2011), det vill säga att forskarens egna uppfattningar påverkar både 

sökning av materialet samt resultatet i studien. I och med det systematiska arbetssättet, i 

synnerhet när det kommer till en omfattande systematisk litteraturstudie, baseras resultat och 

slutsats på en genomgripande mängd granskad forskning och det genererade resultatet kan 

därmed innefatta god styrka och pålitlighet. Detta arbete har visserligen inte utförts enligt en 

omfattande systematisk studie, men i och med att arbetet genomförts systematiskt samt att en 

grundlig redovisning av forskningsprocessen står att läsa, kan de genererade resultaten antas få 

god pålitlighet.  

  

Begränsningar med metoden och denna studie är att en förhållandevis liten mängd litteratur 

granskats, jämfört med sedvanliga systematiska litteraturöversikter. Detta kan sannolikt 

påverka trovärdigheten i resultaten då en större mängd granskad forskning, samt inklusion av 

bland annat icke-publicerade artiklar, hade kunnat resultera i en annan bild över möjliga 

skyddsfaktorer mot internetmobbning. Ifall studien hade inkluderat review-artiklar och 

metaanalyser hade även detta kunnat ge ett annat resultatutfall. Med denna småskaliga, 

begränsade systematiska litteraturöversikt så inskränks alltså även möjligheterna att dra 

generella slutsatser kring skyddsfaktorer mot internetmobbning utifrån resultaten. Samtliga 

utvalda artiklar använde sig av enkätundersökningar som metod. I och med ytliga kunskaper 

gällande statistik under utförandet av denna studie, kan därför ytterligare en begränsning med 

studien vara en minskad möjlighet att bedöma trovärdigheten i de inkluderade artiklarnas 
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resultat. En djupare förståelse för statistik hade därför sannolikt kunnat leda till en ännu mer 

kritisk blick vid exempelvis kvalitetsgranskningen, vilket eventuellt hade kunnat påverka det 

slutgiltiga materialvalet gällande inkluderade artiklar. 

  

Ansvarsfördelning 
Från inledningen av detta arbete var målsättningen att dela lika på arbetsbördan och genomföra 

allting gemensamt. Arbetet har därför alltid utförts genom att sitta tillsammans, vilket har lett 

till ett väldigt integrerat arbetssätt samt varit fördelaktigt utifrån det faktum att vi besitter olika 

styrkor vilka anses ha bidragit till arbetet i ett positivt hänseende. Att alltid arbeta i varandras 

sällskap gjordes även för att få ett bättre samarbete, effektivisera arbetsgången, lättare kunna 

diskutera med varandra samt få tillgång till varandras råd och uppfattningar. Alla moment har 

således genomförts i samarbete med varandra och texten har genomgående skrivits, reviderats 

och bearbetats tillsammans och i samförstånd. Arbetet med urval och granskning av material 

samt analys och tematisering gjordes helt gemensamt, såväl som utformning av framsida, 

abstract, innehållsförteckning och bilagor. Båda är således likvärdigt ansvariga för samtliga 

delar i detta arbete.  
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RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas de skyddsfaktorer mot internetmobbning som framkommit i denna 

studie. Detta görs under rubrikerna: Föräldraskap, Färdigheter hos barn och ungdomar samt 

Skolkontext. Resultatet är baserat på forskning gjord i länderna Canada, Cypern, Bermuda, 

Belgien, Spanien, Tyskland, Ungern och USA. Samtliga av de tio inkluderade artiklarna 

använde sig av enkätundersökningar som metod, där vissa utfört mätningar vid fler än ett 

tillfälle. Frågorna i enkäterna som studierna använt sig av bestod ofta av påståenden, där barn 

och ungdomar fick instämma på en skala. Majoriteten av den undersökta populationen angavs 

vara skolungdomar, men även barn och ungdomar har angetts som målpopulation. Åldrarna på 

respondenterna varierade mellan 9–20 år och vanligast var att ha undersökt skolungdomar i 

åldrarna 12–17 år. I snitt var andelen svarande flickor 53,3% vilket utgör en marginell majoritet. 

En mer detaljerad redovisning kring materialet presenteras i en tabell över inkluderade artiklar 

i litteraturöversikten (se bilaga 4). 

 

Skyddsfaktorer – en sammanställning  
  

I den granskade forskningen framkom ett spektrum av skyddsfaktorer för internetmobbning 

inom ett flertal områden. Dessa skyddande aspekter sammanställs i två tabeller vilka tydliggör 

ifall skyddsfaktorerna gäller mot att utsätta någon, eller att bli utsatt, för internetmobbning. 

Detta för att tydligt besvara de två första frågeställningarna. 

 

 Tabell över skyddsfaktorer mot att bli utsatt för internetmobbning. 
 

Frågeställning 1: 

Vilka faktorer kan enligt forskning skydda mot att bli utsatt för internetmobbning? 

 

Föräldraskap Färdigheter hos barn och 

ungdomar 

Skolkontext 

Högt föräldrastöd (Zsila et al., 2018). 
  

Socialt stöd från familj (Fanti et al., 

2012). 
  

Stöd från mödrar för ungdomar som 

utsatts för sexuella övergrepp (Hébert et 

al., 2016 
  

En tillåtande föräldrastil (Martínez et al., 

2019). 
  

Goda relationer mellan ungdomar och 

föräldrar (Davis & Koepke, 2016).  

Etisk mediakompetens (Müller 

et al., 2014). 
  

Resilience (Hinduja & Patchin, 

2017). 
  

Dispositional mindfulness 

(Royuela-Colomer et al., 2018). 
  

Positiva skolupplevelser 

(Davis, & Koepke, 2016). 
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Tabell över skyddsfaktorer mot att utöva internetmobbning. 

 

I analysen av materialet kunde det under tematiseringen utrönas en gemensam nämnare för 

dessa skyddsfaktorer, vilken kunde ses i de olika kategorierna och koderna. Detta tema 

sammanfattades som att sociala interaktioner kan vara en förutsättning för att skyddsfaktorer 

mot internetmobbning ska utvecklas och svarar mot vår tredje frågeställning, som berörde 

huruvida det fanns något samband mellan de framforskade skyddsfaktorerna. Detta tema åsyftar 

att samtliga redovisade skyddsfaktorer äger rum i en social kontext där sociala interaktioner 

kan vara grundläggande för utvecklandet av skyddande faktorer mot internetmobbning.  

 

Föräldraskap 
  

Nedan presenteras de funna skyddsfaktorerna mot internetmobbning vilka relaterar till 

föräldraskap. Dessa är: socialt stöd från föräldrar/familj, goda relationer till föräldrar samt olika 

föräldrastilar. 

  

Upplevt föräldrastöd 
Ungdomars upplevda stöd från föräldrar har undersökts i relation till att vara utsatt för 

internetmobbning. Det framkom att föräldrars omsorg och vakande öga i termer av högt 

föräldrastöd kan verka skyddande mot att barn och ungdomar blir utsatta för internetmobbning. 

Detta då det fanns ett samband mellan att de som upplevde högst stöd från föräldrarna också 

var de som angav att de inte varit utsatta för internetmobbning (Zsila et al., 2018). Vidare 

framhävdes den möjliga roll som föräldrar har angående att skydda ungdomar från 

internetmobbning, både gällande att utsätta någon samt att själv bli utsatt (Fanti et al., 2012). 

Detta eftersom ungdomar som uppgav högre nivå av föräldrastöd vid första 

undersökningstillfället också vid andra undersökningstillfället svarade för ett lägre antal 

incidenter gällande både att utsätta någon, samt att bli utsatt, för internetmobbning (Fanti et al., 

2012). Vidare sågs att föräldrars omsorg, stöd och engagemang (eng. ”care”) samt att 

föräldrarna även observerar och håller ett vakande öga över ungdomarna, spelar en viktig roll 

för att förhindra internetmobbning (Zsila et al., 2018).  

  

Frågeställning 2: 

Vilka faktorer kan enligt forskning skydda mot att utsätta någon för internetmobbning? 

 

Föräldraskap Färdigheter hos barn och 

ungdomar 

Skolkontext 

Socialt stöd från familj (Fanti et al., 

2012). 
 

Ett auktoritativt föräldraskap (Zurcher 

et al., 2018). 

Etisk mediakompetens (Müller 

et al., 2014). 
 

Dispositional mindfulness 

(Royuela-Colomer, 2018). 

Goda kontakter/relationer till 

lärare (Pabian, & Vandebosch, 

2016). 
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Det finns ungdomsgrupper vilka potentiellt riskerar att vara särskilt sårbara för att bli utsatta 

för internetmobbning. En sådan grupp är de som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn, 

en erfarenhet vilken anses öka risken för att även bli utsatt för andra övergrepp och kränkningar 

senare i livet, internetmobbning inkluderat (Hébert, Cénat, Blais, Lavoie & Guerrier, 2016). 

Vidare har samband undersökts mellan sexuella övergrepp på barn och internetmobbning samt 

tecken på psykiska problem kopplat till dessa. Resultatet visade att bra stöd från modern kan 

vara en skyddsfaktor mot att bli utsatt för internetmobbning bland ungdomar som blivit utsatta 

för sexuella övergrepp. Gällande sexuella övergrepp innefattades sexuell beröring samt försök 

till, eller genomförd, penetration (Hébert et al., 2016). 

  

Föräldrastil samt relationen mellan barn och föräldrar 
Två studier har undersökt hur internetmobbning relaterar till ungdomars upplevelser och 

beskrivningar av den uppfostran de får samt deras relationer till sina föräldrar. De föräldrastilar 

som undersöktes var bland annat det auktoritativa samt tillåtande föräldraskapet. Ena studien 

visade att ett auktoritativt föräldraskap i tidig ålder, som i synnerhet kantas av värme och stöd, 

kan vara en skyddsfaktor mot att barn och ungdomar utsätter andra för internetmobbning. 

Denna auktoritativa föräldrastil med värme och stöd relaterade även till mindre stödjande 

attityder till internetmobbning flera år senare (Zurcher, Holmgren, Coyne, Barlett, & Yang, 

2018). Den andra studien fann att en tillåtande föräldrastil, som kantas av värme och 

eftergivenhet, kan vara en skyddsfaktor mot att bli utsatt för internetmobbning (Martínez, 

Murgui, García & García, 2019). Med ett auktoritativt föräldraskap menas att föräldrarna ger 

barnen och ungdomarna tydliga förväntningar vilka följs av att föräldrarna också hjälper barnen 

att förstå varför förväntningarna finns. Föräldrastilen innefattar även egenskaper ur andra typer 

av föräldraskap. Dessa är att dels agera responsivt, förstående samt tillåtande avseende disciplin 

och regler, och dels att agera mer impulsivt samt dominant där lydnad utan förklaring krävs 

(Zurcher et al., 2018). Att föräldrarna agerar med värme och stöd innefattar bland annat att 

föräldern kan ge tröst och visa empati, har en lyhördhet för barnets känslor och behov samt har 

förmågan att ge barnet beröm. Mellan en auktoritativ föräldrastil och en tillåtande (eng. 

indulgent) föräldrastil finns vissa likheter. Även den tillåtande föräldrastilen kantas av att agera 

stödjande, resonerande och med värme. Dock innefattar inte ett tillåtande föräldraskap 

dimensionerna av strikthet som finns i det auktoritativa föräldraskapet (Martínez et al., 2019). 

 

Dessa föräldrastilar, vilka kan agera som skyddsfaktorer mot internetmobbning och som 

karaktäriseras av värme, stöd och eftergivenhet, kan antas skapa goda relationer mellan 

ungdomar och föräldrar. I en studie sågs att ungdomar som upplevde en god relation gentemot 

båda sina föräldrar, hade lägre sannolikhet att bli utsatt för internetmobbning (Davis & Koepke, 

2016). Vidare sågs att ungdomar som spenderade mer tid vid sina mobiltelefoner hade större 

sannolikhet att bli utsatta för internetmobbning än ungdomar som inte använde sina 

mobiltelefoner lika mycket. Detta kan föranleda att föräldrar sätter upp regler med syfte att 

begränsa ungdomars skärmtid online. Studien kunde dock inte finna stöd för att sådana regler 

minskar risken för att ungdomar ska bli utsatta för internetmobbning. Bra relationer till sina 

föräldrar var således mer skyddande mot att bli utsatt för internetmobbning än uppsatta regler 

av föräldrar med avsikt att begränsa ungdomars skärmtid online. Detta gällde dock inte 
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internetmobbning av aggressiv eller hotande karaktär. För denna sort var det endast bra 

relationer till modern som var skyddande (Davis & Koepke, 2016). 

  

Sammanfattning föräldraskap 
Sammanfattningsvis bidrar de granskade studierna till ett något spretigt resultat, där dock 

samtliga identifierade skyddsfaktorer relaterar till relationen mellan barn och föräldrar. En del 

studier visade att högt föräldrastöd minskar risken för att bli utsatt för internetmobbning (Zsila 

et al., 2018) och att socialt stöd från familj är skyddande både gällande att bli utsatt och att 

utöva internetmobbning (Fanti et al., 2012). Stöd från mödrar verkade även som en 

skyddsfaktor mot att bli utsatt för internetmobbning för de ungdomar som utsatts för sexuella 

övergrepp (Hébert et al., 2016). Gällande föräldrastil och föräldrarelation så kan ett auktoritativt 

föräldraskap, i synnerhet ett sådant som innehåller stöd och värme, vara en skyddsfaktor mot 

att utöva internetmobbning (Zurcher et al., 2018) och en tillåtande föräldrastil kan vara en 

skyddsfaktor mot att bli utsatt för internetmobbning (Martínez et al., 2019). Även goda 

relationer mellan ungdomar och föräldrar är skyddande mot att bli utsatt för internetmobbning 

(Davis & Koepke, 2016). 

  

Färdigheter hos barn och ungdomar 
  

I detta avsnitt presenteras de skyddsfaktorer mot internetmobbning som relaterar till barn och 

ungdomars egna färdigheter. Dessa färdigheter kan både finnas likväl som utvecklas hos 

ungdomen och utgörs av: dispositional mindfulness, etisk mediakompetens samt resilience. 

 

Barn och ungdomars mentala redskap 
Dispositional mindfulness är något som identifierats som en möjlig skyddsfaktor för barn och 

ungdomar både mot att utsätta någon samt att utöva internetmobbning (Royuela-Colomer, 

Calvete, Gámez-Guadix & Orue, 2018). Det är ett mentalt förhållningssätt vilket kantas av en 

acceptans och öppenhet inför händelser. Begreppet dispositional mindfulness har ingen 

vedertagen motsvarighet på svenska, varpå den engelska benämningen lämpar sig bäst att 

använda. Förhållningssättet innebär att de med höga nivåer av dispositional mindfulness inte 

agerar impulsivt, utan snarare har en attityd som gör att de kan reagera medvetet i olika 

situationer samt att beteendemässiga och emotionella problem kan minska vid hög nivå av 

dispositional mindfulness. Gällande internetmobbning är hög nivå av dispositional mindfulness 

relaterat till låga nivåer av både att utöva, samt bli utsatt för, internetmobbning vid senare 

mättillfällen. Det är dessutom inte lika troligt att de som varit utsatta för internetmobbning som 

även har höga nivåer av dispositional mindfulness, ska bli utsatta igen. Detta tyder på att 

ungdomar med höga nivåer av dispositional mindfulness som utsätts för internetmobbning, kan 

skyddas mot att fortsättningsvis bli utsatta (Royuela-Colomer et al., 2018).  

   

Ökad användning av kommunikationsteknologi och digital information har medfört att 

internetmobbning blivit vanligare bland ungdomar. För att finna något som kan minska denna 

utveckling har en av de granskade studierna undersökt huruvida etisk mediakompetens skulle 

kunna agera som en skyddsfaktor vilken kan minska den påverkan som ökad mediaanvändning 
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har på internetmobbning, både gällande att utöva samt att bli utsatt. Resultaten visade ett 

samband mellan etisk mediakompetens och internetmobbning, vilket innebar att ju högre nivåer 

av etisk mediakompetens desto lägre nivåer av internetmobbning.  Etisk mediakompetens var 

mer skyddande mot att utsätta andra för internetmobbning än att bli utsatt. Detta då antalet 

ungdomar som utsätter andra för internetmobbning minskade, även vid ett högt 

mediaanvändande, förutsatt att ungdomen hade en hög nivå av etisk mediakompetens (Müller, 

Pfetsch & Ittel, 2014). 

 

Med etisk mediakompetens avsågs i studien att ha förmågan, kunskapen och motivationen att 

kommunicera med andra personer online på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar 

och sociala normer. Exempelvis att ungdomen behandlar andra online som denne själv vill bli 

behandlad online. Sammanfattningsvis bidrar ett flitigt användande av exempelvis smartphones 

och datorer till en ökning av internetmobbning, både gällande att bli utsatt och utsätta andra, 

medan etisk mediakompetens fungerar som en skyddsfaktor. Även vid en genomsnittlig nivå 

av etisk mediakompetens tycks det vara en potent skyddsfaktor mot att utöva samt att bli utsatt 

för internetmobbning (Müller et al., 2014).  

  

Fortsättningsvis har en studie tagit fasta på ungdomars färdigheter genom att undersöka hur 

resilience kan vara skyddande mot att bli utsatt för internetmobbning. Resilience är ett engelskt 

ord som saknar en lämplig översättning på svenska. Begreppet kan förklaras genom förmågan 

att av olika anledningar motstå, uthärda och återhämta sig från motgångar samt att hantera press 

utifrån. Vidare är resilience ingen given medfödd egenskap, utan snarare ett karaktärsdrag som 

dels är medfött och dels kan förstärkas eller försvagas beroende på individens omgivning. Ett 

barn med hög nivå av resilience kan därmed teoretiskt sett ha ett bättre utgångsläge att 

överkomma olika typer av hinder i livet. Detta eftersom barnet lättare kan anpassa sig vid samt 

hantera förändringar och även se den humoristiska sidan – oavsett vad som sker (Hinduja & 

Patchin, 2017). I studien sågs ett samband mellan att barn med höga nivåer av resilience mer 

sällan utsattes för internetmobbning. Därmed ansågs resilience vara en kraftig skyddsfaktor mot 

att bli utsatt för internetmobbning. Gynnsamma effekter kunde även ses då höga nivåer av 

resilience relaterade till att minska den negativa effekten som internetmobbning kan leda till 

ifall barnet redan blivit utsatt för internetmobbning (Hinduja & Patchin, 2017).  

 

Sammanfattning färdigheter hos barn och ungdomar 
För att sammanfatta så kan dispositional mindfulness vara skyddande mot att både utöva och 

bli utsatt för internetmobbning (Royuela-Colomer et al., 2018) och etisk mediakompetens 

skyddar både mot att utöva och bli utsatt för internetmobbning (Müller et al., 2014). Slutligen 

anses resilience vara skyddande mot att bli utsatt för internetmobbning (Hinduja & Patchin, 

2017). 
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Skolkontext 
 

Skolan är en miljö där barn och ungdomar generellt spenderar en betydande del av sin vakna 

tid. Nedan presenteras de skyddsfaktorer mot internetmobbning vilka relaterar till en 

skolkontext. Dessa är: goda kontakter/relationer till lärare samt positiva skolupplevelser. 

 

Vikten av positiva lärarrelationer och god psykosocial skolmiljö 
Skolan är ett område som kan påverka barn och ungdomar på olika sätt beroende på hur väl 

skolan erbjuder en positiv miljö i vilken elever kan trivas. Det har i en studie framkommit att 

positiva skolupplevelser kan utgöra en skyddsfaktor för att bli utsatt för internetmobbning 

(Davis & Koepke, 2016). Ungdomars skolupplevelser undersöktes på ett flertal olika skolor och 

därigenom sågs att de ungdomar som upplevde att skolan erbjöd en positiv miljö hade varit med 

om en mindre andel internetmobbning. Att uppleva en positiv skolmiljö innefattade bland annat 

att känna sig tillfreds samt trivas i skolan. Grundläggande var att en positiv skolmiljö i mångt 

och mycket relaterade till relationer (Davis & Koepke, 2016).  

 

Ett något oväntat resultat rörde att positiva skolupplevelser var mer skyddande mot att bli utsatt 

för internetmobbning än uppsatta regler i skolan med syfte att begränsa ungdomars användande 

av mobiltelefoner. Ungdomar vilka gick i en skola där det fanns regler som begränsade 

användningen av mobiltelefoner hade nämligen varit med om mer internetmobbning än 

ungdomar som gick i en skola utan sådana regler. Ur detta kunde forskarna se att positiva 

skolupplevelser var mer skyddande mot att bli utsatt för internetmobbning än uppsatta regler i 

skolan med syfte att begränsa ungdomars användande av mobiltelefoner. Sammantaget agerade 

en positiv skolupplevelse som skyddsfaktor mot att bli utsatt för båda de formerna av 

internetmobbning som undersökts: elak/sårande respektive aggressiv/hotande (Davis & 

Koepke, 2016).  

 

Elevers skolupplevelser kan även påverkas av deras relationer till sina lärare. Genom att 

undersöka sambandet mellan elevers relationer till lärare och internetmobbning framkom i en 

annan studie att goda kontakter/relationer till lärare kan skydda mot att utsätta andra för 

internetmobbning (Pabian & Vandebosch, 2016). Med goda kontakter/relationer till lärare 

avsågs i denna studie att ungdomen har en god relation till sin/sina lärare där eleven känner sig 

förstådd, hjälpt och stöttad.  

 

Sammanfattning skolkontext 
Sammanfattningsvis anses goda kontakter/relationer till lärare vara en skyddsfaktor mot att 

utöva internetmobbning (Pabian & Vandebosch, 2016) och positiva skolupplevelser är 

skyddande mot att bli utsatt för internetmobbning (Davis & Koepke, 2016). Båda dessa 

skyddande faktorer kan ses relatera till mellanmänskliga relationer i skolkontexten.  
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RESULTATDISKUSSION 

Mot bakgrunden av att det under senaste år tillkommit en mängd forskning kring olika fenomen 

kopplat till dagens digitala samhälle samt problem relaterat till detta, väcktes intresset för att 

undersöka vilka skyddande faktorer för internetmobbning som framkommit i forskning. Denna 

studie ämnade därmed att sammanställa och analysera skyddsfaktorer mot internetmobbning 

bland barn och ungdomar, både gällande att utsätta någon samt att bli utsatt, som internationell 

forskning identifierat under det senaste decenniet. Vidare tog studien sikte på att undersöka 

huruvida det kunde finnas något samband mellan de skyddsfaktorer mot internetmobbning som 

den granskade forskningen presenterat. Resultaten visade på ett flertal olika skyddsfaktorer 

vilka kunde grupperas till tre kategorier: Föräldraskap, Färdigheter hos barn och ungdomar 

samt Skolkontext. Inom kategorin Föräldraskap kan ett auktoritativt respektive tillåtande 

föräldraskap ses som skyddsfaktorer mot internetmobbning. Även ungdomens upplevelse av 

stöd från föräldrar, samt goda relationer till föräldrar, kan fungera som skyddsfaktorer. 

Kategorin Färdigheter hos barn och ungdomar utgjordes av de skyddande faktorerna etisk 

mediakompetens, dispositional mindfulness samt resilience. Inom kategorin Skolkontext var 

goda relationer till lärare samt positiva skolupplevelser skyddande mot internetmobbning. 

Majoriteten av de funna skyddsfaktorerna relaterar till kategorin “Föräldraskap”, därefter 

placerar sig kategorin “Färdigheter hos barn och ungdomar”. Det område där lägst antal 

skyddsfaktorer identifierades var i kategorin “Skolkontext”.  

 

Genomgripande tema: social interaktion 
 

För samtliga skyddsfaktorer kunde vi se att sociala interaktioner tycktes vara en förutsättning 

för att skyddsfaktorer mot internetmobbning ska utvecklas. För att förklara vår tankegång följer 

nedan en teoretisk genomgång av kärnan i vårt tema, nämligen sociala interaktioner, relationer, 

kommunikation samt systemteori. Med social interaktion avses att individer påverkar varandra 

ömsesidigt genom språk, gester och handlingar (“Interaktion”, u.å.), vilket kan ses som 

påverkan genom kommunikation. Sett genom systemteori och sociala system är just 

kommunikation fundamentalt (Michailakis & Schirmer, 2017). Även Jönhill (1995) påtalar att 

kommunikation och interaktion mellan individer är något som ständigt äger rum i sociala 

system. En förutsättning för detta är personernas förmåga att ta olika roller och utveckla eller 

avsluta relationer (Jönhill, 1995). Det krävs även någon form av struktur och kontinuitet i 

kontakten med varandra för att det sociala systemet ska vara bestående. Det behöver inte röra 

sig om att interagera ofta, utan det sociala systemet består så länge personerna har någon form 

av utbyte och att detta sker något sånär regelbundet och återkommande (Sparf, 2009). Personer 

ingår i en mängd olika sociala system. Dessa sociala system finns både utanför samt inom den 

digitala världen. Denna studies resultat har identifierat skyddsfaktorer för barn och ungdomar i 

sociala system inom familj och skola, där dessa system sett med ett systemteoretiskt perspektiv 

kan tänkas påverka de digitala system som barnet eller ungdomen ingår i. Exempelvis sociala 

medier.  
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Eftersom kommunikation bland annat kan ske både verbalt samt med ansiktsuttryck och 

kroppsspråk är blotta närvaron av en annan människa allt som krävs för att kommunikation ska 

äga rum. Med andra ord är det för två människor som befinner sig i närheten av varandra 

omöjligt att inte kommunicera (Michailakis & Schirmer, 2017). Enligt vår mening innefattar 

således samtliga identifierade skyddsfaktorer i denna studie i någon mån kommunikation och 

social interaktion. Detta kan ses i var och en av de kategorier för skyddsfaktorer som 

sammanställts. Gällande kategorin Föräldraskap så innefattar samtliga identifierade 

skyddsfaktorer en relationsaspekt, där kommunikationen och relationen mellan förälder och 

barn är det grundläggande. Detta gäller även kategorin Skolkontext, där skyddsfaktorerna dels 

berör elevers relationer till lärare, men även elevers upplevelse av skolmiljön. Det sistnämnda 

berörde främst den psykosociala skolmiljön, vilken i mångt och mycket styrs av elevernas 

sociala interaktioner och relationer till varandra respektive lärare.  

 

Gällande den tredje och sista kategorin, Färdigheter hos barn och ungdomar, så kan det även 

för dessa skyddsfaktorer anses finnas en relationsaspekt som innefattar kommunikation och 

sociala interaktioner mellan individer. Trots att dessa skyddsfaktorer berör individuella 

färdigheter, ingår barnet eller ungdomen alltid i olika sociala system där sociala interaktioner 

förekommer. Sparf (2009) påtalar att det endast krävs två individer för att utgöra ett socialt 

system, förutsatt att dessa på något vis interagerar med varandra socialt. I sociala system 

återfinns alltid olika sorters relationer, vilka är beroende av varandra och kräver ett ömsesidigt 

utbyte (Sparf, 2009). Detta kan exempelvis ses gällande den skyddande faktorn resilience, som 

är beroende av den sociala omgivningen trots att det även är ett befintligt karaktärsdrag hos 

individen (Hinduja & Patchin, 2017). Detta då omgivningen genom sociala relationer och 

interaktioner kan förstärka eller försvaga individens nivå av resilience. Bland annat kan goda 

kompisrelationer, socialt stöd, en stödjande omgivning, anknytningen till vuxna samt en känsla 

av sammanhang påverka nivån av resilience hos barn och ungdomar (Hinduja & Patchin, 2017). 

För att öka skyddsfaktorn dispositional mindfulness bör skolbaserade interventioner göras med 

fokus på mindfulnesstekniker (Royuela-Colomer et al., 2018). Även för dessa interventioner 

och tekniker är kommunikation och sociala interaktioner en förutsättning. Detsamma gäller för 

de skolbaserade åtgärderna som enligt Müller et al. (2014) krävs för att öka skyddsfaktorn etisk 

mediakompetens.  Dessa åtgärder innefattar nämligen ett samarbete vuxna och ungdomar 

emellan, vilket vi anser kräver sociala interaktioner. Sammantaget kan det därmed tolkas att 

sociala interaktioner kan vara grundläggande för utveckling av skyddande faktorer mot 

internetmobbning.  

 

Skyddsfaktorernas verkan 
 

De olika skyddsfaktorerna som denna studie identifierat kan förklaras och förstås på varierande 

sätt. I detta avsnitt beskrivs ett antal förklaringar som framkommit i denna studie till varför 

skyddsfaktorerna fungerar skyddande mot internetmobbning. 
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Att bli utsatt 
Gällande högt föräldrastöd som skyddsfaktor mot internetmobbning verkade föräldrastöd i 

kombination med att föräldrar även håller ett vakande öga över ungdomar, spela en viktig roll 

då det kan förhindra barnets inblandning i internetmobbning (Zsila et al., 2018). En 

skyddsfaktor som kan ses relatera till högt föräldrastöd är skyddsfaktorn socialt stöd från 

familj. Denna skyddsfaktor anses vara verksam eftersom familjemedlemmar är viktiga och 

spelar en stor roll gällande att skydda barn och ungdomar från att bli utsatta för 

internetmobbning (Fanti et al., 2012). Detta gäller i högre grad barn och ungdomar som har 

svårigheter och en tendens att “internalisera problem” (eng. internalizing problems), då dessa 

löper större risk att bli utsatta för bland annat internetmobbning av andra barn och ungdomar 

(Hodges & Perry, 1999). Att internalisera problem kan brett definieras som att barnet är mer 

introvert och hanterar problem inombords istället för att visa eller agera ut känslor för sin 

omgivning. Ett exempel och en möjlig orsak kan vara att barnet eller ungdomen har ett 

ambivalent anknytningsmönster gentemot sina föräldrar (Hodges & Perry, 1999).  

 

I en studie framkom att bra stöd från modern bland ungdomar som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp, var en skyddsfaktor mot att bli utsatt för internetmobbning (Hébert et al., 2016). 

Detta skulle kunna förklaras genom att bra stöd från mödrar kan motverka den sårbarhet som 

orsakas av sexuella övergrepp bland unga, vilket i sin tur minskar risken för att även bli utsatt 

för andra övergrepp och kränkningar senare i livet, såsom internetmobbning (Hébert et al., 

2016). Ytterligare en skyddsfaktor mot att bli utsatt för internetmobbning var resilience, vars 

verkan som skyddsfaktor skulle kunna förklaras med att ungdomar som är “resilient” möjligen 

inte definierar förekomna händelser som internetmobbning (Hinduja & Patchin, 2017). Detta 

då ungdomarna kanske inte påverkas så djupt att av de, i många fall, sårande och kränkande 

händelserna. Att dessa ungdomar inte utsätts för internetmobbning lika ofta skulle även kunna 

bero på att de inte reagerar så tydligt eller åtminstone inte reagerar på ett sätt vilket 

tillfredsställer de barn eller ungdomar som utövar internetmobbningen, varför de som utsätter 

ofta väljer andra att utsätta istället. 

 

Att utöva 
Gällande goda kontakter/relationer till lärare som skyddsfaktor mot att utöva 

internetmobbning förklaras detta med att en god relation mellan ungdom och lärare kan ha ett 

starkt positivt inflytande på ungdomar vilket gör dem mindre benägna att utöva 

internetmobbning (Pabian & Vandebosch, 2016). Vidare förklaras i en studie att ett auktoritativt 

föräldraskap, i synnerhet med inslag av värme och stöd, kan verka som en skyddsfaktor mot 

att utsätta någon för internetmobbning. Anledningen är att ett sådant föräldraskap kan skapa en 

grogrund för varma och öppenhjärtiga relationer mellan barn och föräldrar (Zurcher et al., 

2018). Dessa relationer främjar då en positiv kommunikation kring internetmobbning, vilket 

skulle kunna bidra till att skydda mot att utöva internetmobbning.  

 

Både att utöva och att bli utsatt 
Etisk mediakompetens och dess verkan som skyddsfaktor mot att bli utsatt och utsätta andra för 

internetmobbning kan förklaras genom att det bidrar till ett ansvarsfullt och respektfullt 
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användande av kommunikativ digital teknik (exempelvis att använda sociala medier via en 

smartphone) (Müller et al., 2014). Detta innebär att ungdomar med genomsnittlig till hög etisk 

mediakompetens dels kan vara benägna att utlämna mindre information om sig själva vilket 

därmed gör dem mindre sårbara för internetmobbning, men även att dessa ungdomar är mer 

inkännande gentemot andra människors känslor och har ett välfungerande konsekvenstänkande 

som gör dem mindre benägna att utsätta andra för internetmobbning (Müller et al., 2014).  

 

Dispositional mindfulness kan vara skyddande, både mot att själv bli utsatt för 

internetmobbning och att utsätta andra, då det setts vara förenat med skyddande personliga 

egenskaper. Dessa egenskaper är: positiv självuppfattning, tillräcklig social kompetens, lägre 

risk att uppleva ångest och depression, samt lägre sannolikhet att internalisera och externalisera 

problem (Royuela-Colomer et al., 2018). Vidare har dispositional mindfulness även setts vara 

förenat med psykiskt och fysiskt välbefinnande, vilket även det skulle kunna förklara dess 

verkan som skyddsfaktor mot internetmobbning. Dessutom är mindfulness associerat med 

bättre sociala relationer för ungdomar och likaså mindre inblandning i konflikter, vilket skulle 

kunna leda till att risken för att på något sätt vara inblandad i internetmobbning minskar 

(Royuela-Colomer et al., 2018).  

 

Tidigare studier 
 

Andra studier som granskat tidigare forskning gällande skyddsfaktorer för internetmobbning, 

både med avseende på att utöva och bli utsatt, har identifierat skyddsfaktorer hos individen samt 

i skolkontexten (Zych et al., 2015). De funna skyddsfaktorerna mot att utöva internetmobbning 

var enligt denna granskning empati, skolklimat och upplevd säkerhet i skolan. Vidare visade 

sig skydd mot att bli utsatt vara upplevd säkerhet i skolan samt skolklimat. De skyddsfaktorer 

mot internetmobbning som ovan nämnda systematiska granskning funnit, relaterar generellt till 

individ- och kontextuella faktorer (Zych et al., 2015). Detta anses även vara i linje med denna 

studies resultat, som funnit skyddsfaktorer hos individen men även i skol- och familjekontexten. 

Vidare indikerar ny forskning att skyddsfaktorer mot internetmobbning finns inom områdena: 

samhället, skolan, familjen, gruppen samt hos individen själv (Zych, Farrington & Tofti, 2019). 

Tre av dessa områden återfinns även bland denna studies kategorier för de identifierade 

skyddsfaktorerna, då med benämningarna Färdigheter hos barn och ungdomar, Föräldraskap 

samt Skolkontext. 

 

Skyddsfaktorerna och de teoretiska utgångspunkterna  
 

Det faktorer som enligt Zych et al. (2019) gav starkast skydd mot att bli utsatt för 

internetmobbning var individrelaterade kompetenser. Detta kan relateras till de tre olika 

individuella färdigheterna vilka denna studie identifierat som skyddsfaktorer mot att bli utsatt 

för internetmobbning: resilience, etisk mediakompetens samt dispositional mindfulness. 

Vidare, gällande skyddsfaktorer mot att bli utsatt för internetmobbning, identifierade denna 

studie fem skyddsfaktorer som relaterade till föräldraskap. Vanligast förekommande i denna 

studie var alltså skyddsfaktorer relaterat till föräldraskap samt färdigheter hos barn och 
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ungdomar. Vi ställer oss därmed nyfikna på relationen mellan familj och färdigheter hos 

ungdomar.  

 

En tänkbar länk mellan dessa områden kan enligt vårt perspektiv utgöras av familjesystemet 

och hur förväntningsstrukturen ser ut inom detta system. Socialisation är en sorts 

inlärningsprocess som beror på ett systems förmåga att bevara sig själv. Det är alltså inte något 

som en person kan välja eller inte, utan något som kräver självsocialisering (Jönhill, 1995). 

Socialisation behöver inte heller vara något att sträva efter då det innefattar både beteenden som 

anses följa normer samt avvikande beteenden. Gällande självsocialisering är detta något som 

inträffar när system självreproducerar sig själva och innebär att en person har en förmåga att 

observera sina egna tankar, vilket medför att personen ställs inför såväl egna som andras 

förväntningar. Om personen inte når upp till förväntningarna kan det leda till besvikelse. 

Sammanfattningsvis handlar socialisation om på vilket sätt samhället formar en individ, men 

även om att en individ socialiserar sig (Jönhill, 1995). Vidare struktureras system via 

förväntningar och dessa förväntningar är beroende av tid och rum (Michailakis & Schirmer, 

2017). Inom familjesystemet finns alltså specifika förväntningar på barnet, och barnet har en 

förmåga till självsocialisering. Med kognitiva förväntningar menas de förväntningar vilka leder 

till besvikelse och frustration om de inte infrias, och som därmed föranleder en 

inlärningsprocess (Michailakis & Schirmer, 2017). Sett till föräldraskap och färdigheter hos 

barn och ungdomar torde det därmed enligt oss vara rimligt att anta att de förväntningar som 

föräldrar har på sina barn inom familjesystemet, kan bidra till inlärning av de individuella 

färdigheter vi identifierat som skyddsfaktorer.  

 

Varje individ kan tillhöra flera olika system och dessa är därför sammankopplade med och 

beroende av varandra, vilket innebär att systemen påverkar varandra i stor utsträckning. De 

sociala systemens interaktion med varandra kan framkalla olika effekter på människor (Sparf, 

2009). Med ett systemteoretiskt perspektiv kan det då ses hur exempelvis föräldraskap kan 

påverka vad som sker i de system som ungdomen ingår i när det kommer till andra sociala 

system, som exempelvis de olika system barnet befinner sig i rörande skolkontexten. Vidare i 

enlighet med control balance theory (CBT) så kan vi tänka oss att en balans i exempelvis 

familjesystemet kan bidra till att ett barn eller en ungdom inte behöver utöva kontroll över andra 

i andra system, eftersom denne redan upplever en balans i den kontroll som utövas på denne 

själv. Detta då en bärande tanke inom CBT är att individer har en ökad motivation att agera på 

ett så kallat avvikande sätt när de känner att förhållandet mellan den kontroll som de utövar på 

andra inte är i balans eller stämmer överens med den kontroll som utövas på dem själva (Tittle, 

1995). Därmed skulle det enligt oss kunna vara en rimlig tanke att barn och ungdomar som 

befinner sig i familjesystem, där barnet också upplever en balans i makt och kontroll, kan vara 

skyddade mot att utöva internetmobbning i andra sociala system.  

 

I alla sociala system finns sociala hierarkier där bland annat makt, ekonomiska förutsättningar, 

yrkesval, utbildningsnivå och social status spelar in i avgörandet angående var en person 

befinner sig i hierarkin. Skolkontexten kan anses utgöra ett sådant socialt och hierarkiskt 

system, i vilket barn spenderar en ansenlig del av sin tid (West, Sweeting, Young & Kelly, 

2010). För att tolka och förstå skyddsfaktorn goda kontakter/relationer till lärare skulle CBT 
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kunna tillämpas. Utifrån CBT kan det nämligen tänkas kunna uppstå en maktobalans i skolan - 

dels elever sinsemellan, dels mellan elever och lärare. Gällande det sistnämnda kan lärare anses 

sitta på en del makt i relation till elever. Med detta menas att lärare är i en maktposition bland 

annat utifrån ålder och social status, men även i och med att det åligger dem att betygsätta 

elever. Denna maktposition kan innebära att elever upplever en maktobalans, vilken i vissa fall 

kan tänkas påverka barn på så sätt att de kan känna ett behov av att utjämna denna maktobalans. 

Kopplat till CBT skulle då ett sätt att utjämna den upplevda maktobalansen och återfå en känsla 

av kontroll, kunna vara att exempelvis utöva internetmobbning på någon annan. Därmed kan 

den funna skyddsfaktorn goda kontakter/relationer till lärare förstås på så sätt att i de fall 

eleven har en god relation till sin lärare och känner sig förstådd, hjälpt och stöttad, så kan en 

balans uppnås i utövandet av makt och kontroll mellan elev och lärare, vilket följaktligen kan 

innebära en minskad risk att eleven utsätter andra för internetmobbning. 

 

Gällande maktobalans elever emellan, kan detta vara en följd av att skolan kan ses som en 

hierarkisk miljö, där elever blir uppdelade efter bland annat ålder, utseende, grupptillhörighet, 

skolprestation och socioekonomisk status (West et al., 2010). Tydliga hierarkier i klassrum har 

visats associeras till högre förekomst av vanlig mobbning (Garandeau, Lee & Salmivalli, 2014), 

och eftersom forskning visat att internetmobbning mest troligt sker samtidigt som vanlig 

mobbning (Waasdorp & Bradshaw, 2015), kan detta ytterligare underbygga resonemanget om 

att maktstrukturer i skolkontexten skulle kunna sammanlänkas med internetmobbning. Den 

maktobalans som skapats av den hierarkiska skolmiljön skulle kunna innebära att vissa elever 

upplever att den kontroll de utövar på andra elever, är lägre än den kontroll som utövas på dem 

själva. Utifrån CBT skulle således även en maktobalans mellan elever kunna tänkas öka 

förekomsten av internetmobbning, såväl som utgöra en skyddsfaktor i de fall det råder en balans 

elever emellan gällande utövandet av makt och kontroll. 

 

Hur har den granskade forskningen utförts? 
 

Denna studie har, som tidigare redogjorts för, identifierat ett flertal skyddsfaktorer inom olika 

områden. Variationen av skyddsfaktorer skulle kunna bero på att internetmobbning kan ta sig 

uttryck i flera olika former och att olika skyddsfaktorer därför kan bli tillämpbara beroende på 

vilken typ av internetmobbning som är aktuell (Davis & Koepke, 2016). En annan förklaring 

till att olika skyddsfaktorer framträdde kan vara att de olika studierna utgick ifrån olika 

teoretiska utgångspunkter och förståelseramar och därmed undersökte olika aspekter gällande 

skyddsfaktorer för internetmobbning. Likt Michailakis och Schirmer (2017) menar kan detta 

förfarande förklaras i att forskaren (observeraren) har tillskrivit det observerade egenskaper och 

orsaker, även kallat kausala attributioner. Dessa orsaker forskaren har sett är av en mer linjär 

“orsak och verkan-karaktär”, samt avhängigt det perspektiv och den position forskaren har. 

Med det menas att beroende på vilken förståelse som forskarna bär med sig, samt hur dessa 

forskare ställer forskningsfrågan, så resulterar forskningen i en observation som också är 

beroende av forskaren.  
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Sociala förhållanden och internetmobbning är ett mångfacetterat fenomen där bakomliggande 

antaganden, och vilka aspekter som forskaren fokuserar på, är viktiga att presentera 

(Michailakis & Schirmer 2017). I studierna vi granskat kan detta ses i att forskarna, vilka utfört 

de olika studierna, bland annat presenterar tidigare forskningsresultat om skyddsfaktorer mot 

internetmobbning som i sin tur motiverar att studien utförs (Fanti et al., 2012). Skyddsfaktorer 

mot internetmobbning har också undersökts med motivet att det råder brist på forskning om 

variabeln vilken möjligen skulle kunna utgöra en skyddsfaktor, och att deras forskning därmed 

är befogad (ex. Martínez et al., 2019). Att forskning identifierat skyddsfaktorer inom olika 

områden anser vi även kunna bero på att skyddsfaktorerna för internetmobbning undersöktes 

med olika frågeställningar. Vissa studier undersökte om variabler kunde skydda mot att bli 

utsatt (ex. Fanti et al., 2012) medan annan forskning undersökte om en variabel är skyddande 

mot att utsätta någon (ex. Pabian & Vandebosch, 2016). Andra studier eftersökte om variabler 

kunde skydda både mot att bli utsatt och att utsätta någon (ex. Royuela-Colomer et al., 2018).  

  

Vissa forskare har dock uttryckligen använt sig av vad som kan ses vara en cirkulär förståelse 

för (risk- och) skyddsfaktorer och dess relation till internetmobbning. Exempelvis ämnade Fanti 

et al. (2012) undersöka sociala relationer med en ekologisk (systemteoretisk) förståelseram och 

Pabian och Vandebosch (2016) har undersökt de dubbelriktade relationerna mellan bland annat 

lärarkontakt och att utöva internetmobbning. Detta kan ses genom cybernetiken inom 

systemteori som en cirkulär kausalitet. Med en cirkulär kausalitet menas att en handling eller 

ett beteende hos en person startar en process hos en annan människa, vilken i sin tur åter 

påverkar den första personen (Michailakis & Schirmer, 2017). Därmed har forskarna närmat 

sig internetmobbning med förståelsen att människor ömsesidigt påverkar varandra, vilket även 

ses vara en grundtanke inom systemteori.   

 

Merparten av den granskade forskningen har tagit fasta på vad som kan benämnas en 

heteronormativ familjekonstellation bestående av barn och deras biologiska föräldrar/förälder. 

Därmed riktar vi en kritisk blick mot hur begreppet familj kan förstås i den granskade 

forskningen - och i förlängningen föreliggande studies analys. Detta anses värt att nämnas då 

det inte står givet att en familj under alla omständigheter ser ut på detta heteronormativa vis. 

Föräldrarollen, eller rollen som vårdnadshavare, skulle lika väl kunna uppfyllas av exempelvis 

icke heterosexuella personer, andra släktingar, närstående eller övriga personer i barnets eller 

ungdomens sociala nätverk. Möjligheterna att generalisera de funna skyddsfaktorerna kopplat 

till föräldraskap och familj riskerar därför att inskränkas, när forskningen endast 

uppmärksammat den biologiska roll som föräldern har - snarare än den funktion denna roll fyller 

för barnet eller ungdomen. Således väcks en nyfikenhet gällande hur kunskapen om 

skyddsfaktorer mot internetmobbning hade kunnat påverkas av ett perspektiv bortom den 

heteronormativa familjekonstellationen. 

 

Studiens trovärdighet och generaliserbarhet 
 

I flertalet av de granskade artiklarna nämns att generaliserbarheten för studiens resultat är 

begränsad. I flertalet granskade artiklar nämns även att enkätundersökningar kan ses som en 
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svaghet då dessa exempelvis inte kan fånga upp nyanserade svar, samt att respondenterna skulle 

kunna svara enligt vad de tror förväntas. Detta påverkar i förlängningen även vår studies 

generaliserbarhet. Att denna studie har en begränsad karaktär och endast inkluderat ett fåtal 

artiklar påverkar och begränsar också möjligheten att generalisera resultaten. I och med att vi 

valt en bred definition av internetmobbning kan detta påverka resultatet av vår studie. Den 

forskning vi valt att granska definierar begreppet internetmobbning på olika sätt och därmed 

har de olika granskade studierna förmodligen undersökt olika variabler samt ställt sina 

enkätfrågor på olika sätt. Sett till studiens trovärdighet så har skyddsfaktorer mot 

internetmobbning undersökts med ett tydligt uttryckt syfte enligt en utförlig samt systematisk 

metod, vilket torde kunna ge denna studie en hög trovärdighet samt goda möjligheter till 

replikerbarhet.  

 

Slutsatser och implikationer 
 

Det råder ingen tvekan om att internetmobbning är ett komplext fenomen som kan förstås på 

en mängd olika sätt där forskning utförts med flertalet olika förståelseramar och perspektiv. 

Skyddsfaktorer mot internetmobbning för barn och ungdomar, både gällande att utöva och bli 

utsatt, har i denna studie funnits inom föräldraskap, Färdigheter hos barn och ungdomar samt 

i skolkontexten. Samtliga skyddsfaktorer kan relateras till social interaktion där denna sociala 

interaktion skulle kunna vara en förutsättning för att skyddsfaktorer ska utvecklas. Denna 

studies resultat tyder på att kommunikation i sociala relationer är något att ta fasta på gällande 

skydd mot att både utöva, samt bli utsatt för, internetmobbning. Dessa resultat kan innebära att 

yrkespraktiker såsom socionomer, som i olika yrkespositioner möter barn och ungdomar, kan 

se vilka skyddsfaktorer som finns inom olika områden och att sociala interaktioner tycks vara 

grundläggande för utvecklandet av dessa skyddsfaktorer.  

 

Skyddsfaktorerna som denna studie presenterat skulle kunna bli användbara genom att 

implementeras i ett preventivt arbete mot internetmobbning. Preventionsprogram mot 

internetmobbning i skolor borde fokusera på att skapa en god kontakt och relation mellan lärare 

och elever, att åstadkomma positiva skolupplevelser för eleverna, att det finns tydliga riktlinjer 

och handlingsplaner till skolkuratorer gällande internetmobbning samt att införa undervisande 

inslag som fokuserar på att stärka elevernas kompetens gällande ett ansvarsfullt och etiskt 

användande av kommunikativ teknik. Vidare är det viktigare att det preventiva arbetet fokuserar 

på positiva relationer snarare än att införa regler som begränsar barn och ungdomars skärmtid 

online. Gällande relationerna borde fokus ligga dels barn och ungdomar sinsemellan, dels på 

relationer mellan unga och vuxna. Detta gäller såväl i hemmet som i andra miljöer. 

Denna studie fann skyddsfaktorer mot internetmobbning, där dessa relaterade till föräldraskap, 

skolkontexten samt till individrelaterade färdigheter. Dessa områden återfanns även i tidigare 

forskning rörande skyddsfaktorer mot internetmobbning. I dagsläget finns en förhållandevis 

begränsad mängd forskning kring skyddsfaktorer mot internetmobbning, medan mer forskning 

kring prevention finns. Därmed anser vi att mer forskning kring skyddsfaktorer bör göras för 

att kunna basera ett preventivt arbete på evidens. Om denna framtida forskning undersöker 
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internetmobbning i relation till familj, skulle den även kunna gynnas av ett vidgat perspektiv 

bortom den heteronormativa familjekonstellationen. Vidare tyder denna studie på att det skulle 

kunna råda en övervikt gällande forskning som undersökt skyddsfaktorer relaterade till 

föräldraskap, kontra det antal utförda studier vilka tagit fasta på skyddsfaktorer relaterade till 

skolkontexten samt färdigheter hos barn och ungdomar. Detta kan indikera på ett behov av än 

mer forskning gällande skyddsfaktorer mot internetmobbning i relation till skolkontexten 

respektive barn och ungdomars färdigheter. Givet att forskning kring ämnet internetmobbning 

även utförs löpande inom olika områden, samt att denna studie är begränsad, anser vi att fler 

studier framöver bör utforska skyddsfaktorer mot internetmobbning som helhet för att på så sätt 

skapa mer kunskap kring vad som är skyddande mot detta komplexa fenomen. Detta är 

angeläget för att gynna ett evidensbaserat preventivt arbete som kan bidra till att förekomsten 

av internetmobbning minskar. 
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Bilaga 4 

Tabell över inkluderade artiklar i litteraturöversikten  

 

Artikel Syfte Undersökt 

population 

Metod Resultat/slutsats Kvalitet 

A longitudinal 

study of 

cyberbullying: 

Examining risk 

and protective 

factors. 

 

(Fanti et al., 

2012).  

Att undersöka 

möjliga risk- och 

skyddsfaktorer 

som skulle kunna 

vara associerade 

med 

internetmobbning 

samt att bli utsatt 

för “cyber-

victimization”. 

Skolelever i 

åldrarna 11–

14 år 

(50,1% 

flickor av 

1416) på 

Cypern. 

 

År 1: 1513 

svarande. 

År 2: 1416 

svarande. 

Longitudinell 

studie med 

enkätundersök-

ningar som grund. 

Dessa utfördes vid 

två tillfällen med 

ett års mellanrum. 

Exponering för 

mediavåld, socialt 

familjestöd och 

vanlig mobbning 

är associerade 

med 

internetmobbning 

och “cyber-

victimization”. 

 

Vikten av 

föräldrars och 

övriga 

familjens roll 

gällande att 

skydda barnen 

från 

internetmobbning 

och “cyber-

victimization” 

belyses.  

Medelhög 

Child sexual 

abuse, bullying, 

cyberbullying, 

and mental 

health problems 

among high 

schools students: 

A moderated 

mediated model. 

 

(Hébert et al., 

2016).  

Undersöka 

kopplingen 

mellan sexuella 

övergrepp och 

internetmobbning 

hos ett stort 

representativt 

urval av 

ungdomar samt 

att undersöka 

eventuella direkta 

och indirekta 

effekter av 

sexuella 

övergrepp 

gällande 

internetmobbning 

och psykisk hälsa. 

Studien ämnade 

även undersöka 

den eventuella 

skyddande 

funktionen som 

moderligt stöd 

kan innebära. 

  

Skolelever i 

åldrarna 14–

18 år (10-

12:e klass) i 

Canada. 

 

Tillfälle 1: 

8194 

svarande 

(57,8% 

flickor). 

 

Tillfälle 2: 

(6 månader 

senare) 

6780 

svarande.  

Data från två 

redan utförda 

enkätundersök-

ningar   

Stöd från mödrar 

verkade som en 

skyddsfaktor mot 

att bli utsatt för 

internetmobbning 

för de ungdomar 

som utsatts för 

sexuella 

övergrepp.  

 

De negativa 

konsekvenserna 

av 

internetmobbning 

i form av psykisk 

ohälsa minskade i 

takt med ökat 

moderligt stöd.  

Hög 

Sida 1 av 4 
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Artikel Syfte Undersökt 

population 

Metod Resultat/slutsats Kvalitet 

Cultivating youth 

resilience to 

prevent bullying 

and 

cyberbullying 

victimization 

 

(Hinduja & 

Patchin, 2017). 

  

Undersöka på 

vilket sätt 

”resilience” spelar 

in gällande att 

skydda ungdomar 

från de skadliga 

konsekvenserna 

av vanlig 

mobbning och 

internetmobbning.  

Engelsktala

nde 

skolelever i 

åldrarna 12–

17 år i 

USA. 

 

1204 

svarande 

(49,8 % 

flickor).  

Enkätundersök-

ning 

“Resilience” är en 

potent 

skyddsfaktor både 

gällande 

förhindrande av 

att bli utsatt för 

internetmobbning 

och att minska 

effekterna när 

man är redan är 

utsatt.  

  

Medelhög 

Ethical Media 

Competence as a 

Protective Factor 

Against 

Cyberbullying 

and 

Cybervictimizatio

n Among 

German School 

Students. 

 

(Müller et al., 

2014).  

 Att undersöka 

relevansen som 

“etisk 

mediakompetens” 

har som 

skyddsfaktor mot 

att  

utöva och att bli 

utsatt för 

internetmobbning.  

Skolelever i 

åldrarna 10–

17 år i 

Tyskland 

(Berlin). 

 

934 svarade 

(53% 

flickor).  

Enkätundersök-

ning 

“Etisk 

mediakompetens” 

fungerar som en 

skyddsfaktor mot 

att utöva och att 

bli utsatt för 

internetmobbning.  

Medelhög 

Parenting and 

Cyberbullying 

Across 

Adolescence. 

 

(Zurcher et al., 

2018). 

Utforska 

inflytandet av 

olika 

föräldrastrategier 

som en faktor 

som kan vara 

förenad med 

ungdomars senare 

utövande av 

internetmobbning.   

Material 

från två 

mättillfällen 

tillhörande 

en longi-

tudinell 

studie gjord 

i en stor 

nordväst-

stad i USA. 

 

Material A 

(år 2007) 

svarade 

barn på 

enkäter vid 

hembesök. 

 

Material B 

(år 2015) 

svarade 

ungdomar 

på digitala 

enkäter. 

  

Totalt 448 

svarande.  

Material A: 

Enkätundersök-

ning + intervju. 

 

Material B: 

Enkätundersök-

ning. 

Ett auktoritativt 

föräldraskap 

under tidig ålder, 

där föräldrarna 

agerar stödjande 

och med värme, 

kan vara en 

skyddsfaktor mot 

att utöva 

internetmobbning 

för ungdomar. 

 

Auktoritärt 

föräldraskap var 

en riskfaktor att 

utöva 

internetmobbning, 

i synnerhet för 

pojkar.  

Medelhög 

Sida 2 av 4 
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Artikel Syfte Undersökt 

population 

Metod Resultat/slutsats Kvalitet 

Parenting in the 

digital era: 

Protective and 

risk parenting 

styles for 

traditional 

bullying and 

cyberbullying 

victimization. 

 

(Martínez et al., 

2019).  

 

  

Att analysera 

vilka av fyra 

föräldrastilar som 

skulle kunna 

agera som risk- 

eller 

skyddsfaktorer 

mot att bli utsatt 

för mobbning och 

internetmobbning 

i Spanien.   

1 109 

ungdomar i 

Spanien 

mellan 12 

och 17 år 

(49,96 % 

flickor).  

Enkätundersök-

ning 

En tillåtande 

föräldrastil (eng. 

indulgent 

parenting) som 

kantas av att agera 

resonerande, med 

värme samt 

eftergivenhet, kan 

vara en 

skyddsfaktor mot 

att vara utsatt för 

både 

internetmobbning 

och vanlig 

mobbning. 

 

 

Medelhög 

Psychoactive 

Substance Use 

and Problematic 

Internet Use as 

Predictors of 

Bullying and 

Cyberbullying 

Victimization. 

 

(Zsila et al., 

2018). 

  

Att, i ett nationellt 

representativt 

urval, undersöka 

hur 

användandet av 

droger, överdrivet 

användande av 

internet samt 

socialt stöd står i 

relation till både 

att vara utsatt för 

vanlig mobbning 

och 

internetmobbning.   

Skolelever i 

klass 9–10 

(medelålder 

16 år) i 

Ungern 

(västra, 

centrala och 

östra). 

 

6237 

svarande 

(49 % 

flickor). 

Enkätundersök-

ning 

Upplevt socialt 

stöd var en viktig 

skyddsfaktor mot 

att bli utsatt för 

både vanlig 

mobbning och 

internetmobbning. 

 

Föräldrars omsorg 

och att dessa 

håller ett vakande 

öga minskar 

risken för att som 

ungdom bli utsatt 

för vanlig- och 

internetmobbning.    

Hög 

Risk and 

protective factors 

associated with 

cyberbullying: 

Are relationships 

or rules more 

protective? 

 

Davis & Koepke, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Att undersöka 

vilka ungdomar 

som löper störst 

respektive minst 

risk att vara utsatt 

för “online-

victimization”. 

Skolelever i 

klass 8–12 

(medelålder 

15,4 år) i 

Bermuda. 

 

2079 

svarande 

(57% 

flickor).  

Enkätundersök-

ning 

Bra relationer 

mellan ungdomar 

och föräldrar samt 

positiva 

skolupplevelser är 

generellt mer 

skyddande mot 

internetmobbning 

än när föräldrar 

sätter regler för 

ungdomarnas 

skärmtid online. 

  

Hög 

Sida 3 av 4 
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Artikel Syfte Undersökt 

population 

Metod Resultat/slutsats Kvalitet 

Short-term 

longitudinal 

relationships 

between 

adolescents’ 

(cyber)bullying 

perpetration and 

bonding to 

school and 

teachers. 

 

(Pabian & 

Vandebosch, 

2016).   

Att över tid 

undersöka de 

dubbelriktade 

relationerna 

mellan 

(internet)mobbnin

g och a) goda 

kontakter/relation

er med skolan, b) 

goda 

kontakter/relation

er till lärare som 

ungdomar har.  

Skolelever i 

åldrarna 9–

17 år 

(medelålder 

12,7 år) i 

Belgien. 

 

Långitudi-

nell studie 

med två 

mät- 

tillfällen. 

Analyserad 

data av 

2128 

svarande. 

 

Tillfälle 1: 

2333 (andel 

svarande 

flickor ej 

angett) 

 

Tillfälle 2: 

(6 månader 

senare) 

2128 

svarande 

(50,5 % 

flickor.) 

  

Enkätundersök-

ning 

Det fanns ett svagt 

negativt samband 

mellan goda 

kontakter/relation

er till lärare och 

att utöva 

internetmobbning.  

Således skulle 

goda 

kontakter/relation

er till framförallt 

lärare kunna vara 

en skyddsfaktor 

mot 

internetmobbning. 

 

 

  

Hög 

The Protective 

Role of 

Dispositional 

Mindfulness 

Against the 

Perpetuation of 

Cyberbullying 

Victimization 

and Perpetration 

Among 

Adolescents 

 

(Royuela-

Colomer et al., 

2018).  

Att undersöka om 

“dispositional 

mindfulness” har 

en skyddande roll 

mot fortsatt 

inblandning 

gällande att bli 

utsatt för 

internetmobbning 

och/eller att utöva 

internetmobbning.  

Skolelever 

13–20 år 

(medelålder 

14,6 år) 

 

Långitudi-

nell studie 

med tre 

mättillfällen 

vid 6 

månaders 

mellanrum. 

 

985 (59,5 % 

flickor) 

svaranden 

som deltagit 

vid samtliga 

tre 

mättillfällen 

i Spanien 

(Baskien).  

Enkätundersök-

ning 

Det fanns en ett 

negativt samband 

över tid mellan 

“dispositional 

mindfulness” och 

att både utöva 

samt bli utsatt för 

internetmobbning. 

Således indikerar 

resultaten att 

“dispositional 

mindfulness” kan 

vara skyddnade då 

det förutsäger en 

minskad frekvens 

gällande både att 

utöva och bli 

utsatt för 

internetmobbning. 

  

Medelhög 
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Bilaga 5              

Matris över tematisering 

TEMA KATEGORI 

 

KOD KONDENSERAD 

MENINGSBÄRANDE 

ENHET 
Sociala 

interaktioner 

kan vara 

en förutsättning 

för att 

skyddsfaktorer 

mot 

internetmobb-

ning ska 

utvecklas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigheter 

hos barn och 

ungdomar i 

relation till 

deras 

omgivning 

 

Barn och 

ungdomars 

mentala 

redskap, vilka 

även kan 

utvecklas  

 

- “Dispositional 

mindfulness” verkar vara 

skyddande mot att både 

utöva och bli utsatt för 

internetmobbning 

(Royuela-Colomer, Calvete, 

Gámez-Guadix & Orue 

2018). 

 

- “Etisk mediakompetens” 

skyddar mot att utöva och 

att bli utsatt för 

internetmobbning (Müller, 

Pfetsch & Ittel, 2014). 

 

- “Resilience” skyddande 

mot att bli utsatt för 

internetmobbning (Hinduja 

& Patchin, 2017). 

 

Skolkontext Vikten av 

positiva 

lärarrelationer  

- Goda kontakter/relationer 

till lärare kan vara en 

skyddsfaktor mot 

internetmobbning (Pabian, 

& Vandebosch, 2016). 

 

God psykosocial 

skolmiljö 

- Positiva skolupplevelser är 

skyddande mot att bli utsatt 

för internetmobbning. (Davis, 

& Koepke, 2016).  

 

Föräldraskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomars 

upplevda 

föräldrastöd och 

goda relationer 

till föräldrar 

- Goda relationer mellan 

ungdomar och föräldrar är 

skyddande mot att bli utsatt 

för internetmobbning. 

(Davis, & Koepke, 2016). 

 

- Högt föräldrastöd minskar 

risken för att bli utsatt för 

internetmobbning (Zsila et 

al., 2018). 
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TEMA 
 

 

KATEGORI 
 

KOD KONDENSERAD 

MENINGSBÄRANDE 

ENHET 

Forts. Sociala 

interaktioner 

kan vara  

en förutsättning 

för att 

skyddsfaktorer 

mot 

internetmobb-

ning ska 

utvecklas 

 

Forts. 

Föräldraskap  

 

Forts. 

Ungdomars 

upplevda 

föräldrastöd och 

goda relationer 

till föräldrar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Socialt stöd från familj 

skyddande både gällande att 

bli utsatt och att utöva 

internetmobbning (Fanti, 

Demetriou & Hawa, 2012). 

 

- Stöd från mödrar verkade 

som en skyddsfaktor mot att 

bli utsatt för 

internetmobbning för de 

ungdomar som utsatts för 

sexuella övergrepp (Hébert, 

Cénat, Blais, Lavoie, 

Guerrier, 2016). 

Föräldrastilar  

- Ett auktoritativt föräldraskap, i 

synnerhet med stödjande och 

med värme, kan vara en 

skyddsfaktor mot att utöva 

internetmobbning (Zurcher, 

Holmgren, Coyne, Barlett, & 

Yang, 2018). 

 

- Tillåtande föräldraskap 

“Indulgent parenting”, agera 

resonerande och med värme 

kan vara en skyddsfaktor mot 

att bli utsatt 

för internetmobbning (Martíne

z, Murgui, García, & García, 

2019). 
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