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Abstract 
Title: Cyber bullying- about the papers image of cyber bullying in relation to the junior high 
school- and the high school students experience. 
  
This paper is about cyber-bullying, the youth’s experience and how the papers image of cyber-
bullying looks. The relevance of this essay be to be found in the aim of the research of the cyber 
bullying today. By examining how the youth’s usage and experience’s - and the papers image of 
cyber-bullying in the social media, it will be possible to create an understanding for how the social 
media is represented today. And in the next stage having the ability to work against the cyber 
bullying.  "
Two methods is used in the studie, a text analysis and a survey. The text analysis is based on a total 
of 257 articles from two of the biggest tabloids in Sweden, Aftonbladet and Expressen, and the 
biggest daily news papers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. All the articles has been 
publicized between 2010-01-01 to 2013-12-31.  The aim of the text analysis was to collect the 
papers picture of cyber bullying. A survey was created to corral information about the youth’s 
experience. The survey was sent to two schools in Stockholm, the junior high school 
Rålambshovsskolan and the high school Thorildsplans gymnasium. The survey resulted in 68 
answers where the experience of the youth summarized. "
The result of the text analysis showed that cyber bullying in the news papers makes up a picture of 
that the woman is the victim of the bullying, Facebook and Instagram is the most popular social 
medias, and that Facebook is the most common to be bullied on. But it also showed that the writer 
of the articles is using metaphors to tone up an feeling. The writer can decide what credibility 
different statements will have depending on with which words the writer describe the statements. 
The result of the survey showed that Kik, Facebook, Instagram and Snapchat was the most used 
social media. And that a majority of 54 of 68, had read something mean about someone they know 
on social media. 42 persons had not been exposed to cyber bullying, but 13 said that they had been, 
and the same number said that they didn’t know if they hade been cyber bullied. Facebook was 
mentioned as the most common social media to be exposed to cyber bullying on.    "
The author of the articles has the power to influence the persons that have pronounced in the 
articles credibility. This factors will in the end influence on the public, which will create their 
opinions based on what they read. This showed that the concept cyber bullying is obscure, the 
youth has to know if they are cyber bullied or not, and they have to know if they are cyber bullying 
someone or not. "
Key words: Cyber bullying, Text analysis, Survey, Social Media, Aftonbladet, Expressen, Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet. "
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1 Inledning 
Den 24 oktober 2012 skapades Instagram-kontot ”Gbgsorroz” (Göteborgs horor/slampor). Kontot 
uppmanade allmänheten att tipsa om ungdomar och deras sexliv. Omkring 200 personer fick sina 
namn och bilder publicerade på kontot. Många försökte komma fram till vem eller vilka som stod 
bakom ”Gbgsorroz” utan att lyckas. Sökandet efter de skyldiga ledde till upplopp och skadegörelse 
utanför Plusgymnasiet och senare Framtidsgymnasiet i Göteborg (www.gp.se 2014-01-22). 
Instagramupploppet fick ett slut när en 15- och en 16-åring dömdes den 25 juni 2013 till 
ungdomsvård respektive ungdomstjänst för grovt förtal, samt att de skulle betala 570 000 kronor 
till 38 stycken målsägande (www.domstol.se 2014-01-02). Instagramupploppet är den händelse 
som tanken med studien grundar sig på. Eftersom att händelsen visade på hur sociala medier kan 
påverka samhället samt hur pressen väljer att rapportera om händelsen. "
Tanken med studien är att skapa en förståelse för hur situationen ser ut idag, hur de unga 
upplever- och hur pressen rapporterar om nätmobbningen. Och på så vis samla information för att 
kunna hitta vägar för att motarbeta nätmobbningen. Vilket kan vara till glädje och nytta för andra 
som vill forska inom ämnet.  "
På 1990-talet utvecklades World Wide Web (www) och år 1991 blev detta system öppet för 
allmänheten (Hadenius, 2008:115-116). Utvecklingen av publikens användande av Internet har 
gått snabbt. För tidningen tog det 250 år från den första tidningen tills att dagspressen fick 
masspridning. För TV:n tog samma period tio år, medan det för Internet tog fem år (ibid, 128). 
Denna snabba utveckling av Internet har gjort att metoderna som mobbning kan utföras på 
förändrats vilket även har bidragit till att lagar och regleringar för medieplattformar inte har 
hunnit med. Justitieminister Beatrice Ask har meddelat att Justitiedepartementet börjat analysera 
strafflagstiftningen för att se över hur lagarna på ett bättre sätt kan motverka och träffa det som 
bör vara straffbart. Vilket även gäller det som sker på Internet (www.riksdagen.se, 2014-02-04).  "
Det klimat som råder på sociala medier idag gör att kommentarerna som skrivs blir allt hårdare. 
Bilder kan spridas emot vår vilja och vi vänjer oss vid det. Gränsen för vad som anses vara 
nätmobbning förskjuts då den utsatte och åskådarna blir mer hårdhudade. """""
"
"
""
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1.1 Syfte 
Denna studie har som syfte att undersöka hur nätmobbning framställs i pressen samt  hur 
högstadie- och gymnasieungdomars erfarenheter av nätmobbning ser ut. Dessa perspektiv jämförs 
sedan mot varandra för att granska eventuella liknader och skillnader. Studien kan bidra till en 
ökad förståelse om nätmobbningen som fenomen. Men en tanke är även att skapa ett material att 
använda i det förebyggande arbetet emot nätmobbning. Ett material som är till för alla som vill 
sätta sig in i arbetet emot nätmobbningen. "
1.2 Frågeställningar 

• Hur framställs nätmobbning i Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter? 
•  Vilka erfarenheter har högstadie- och gymnasieelever av nätmobbning? 
•  Hur överensstämmer mediebilden av nätmobbning med de ungas egna erfarenheter? Vilka 
är  likheterna och skillnaderna? "

2 Sociala medier 

På sociala medier uppmanas användarna att skicka in bilder och kommentera det material som 
sajten tillhandahåller. Användarna blir på så vis de som till stor del skapar innehållet på de sociala 
medierna (Hadenius et al, 2009:371). Sociala medier erbjuder konsumenterna möjligheten att 
kommunicera med en specifik person eller den stora massan med hjälp av text, bilder och filmer.  "
Ungdomsbarometern har undersökt hur användningen av sociala medier skiljer sig från varandra 
hos unga 15-19 år. De sociala medier som kommer att nämnas baseras på att de siffror som 
Ungdomsbarometerns tog fram i januari 2014. Siffrorna visar de sociala medier som är populära 
hos ungdomar i åldern 15-19 år. Siffrorna visar att 91% använder sig av Facebook, 67 % använder 
Instagram. Kik används enligt Ungdomsbarometern av 61 %, Snapchat av 50 %, Twitter använder 
sig 46 % av och 24 % använder Vine  . Det är dessa sociala medier som är de som kommer att 1

undersökas i studien. Nedan kommer en beskrivning av respektive socialt medium.  "
År 2004 grundades Facebook som ger konsumenterna möjlighet att bland annat dela sidor, chatta, 
lägga upp fotoalbum, filmer och kommentera och ”gilla” allt som läggs upp på sidan (www.svd.se, 
2014-02-10).  "
Instagram är ett socialt medium som koncentrerat sig på bilder, men som även ger användaren 
möjligheten att lägga upp filmer. Möjligheten att redigera bilder så att en specifik känsla förstärks i 
bilden erbjuds. Användarna har även möjlighet att ”gilla” och kommentera varandras bilder och 
filmer (www.instagram.com, 2014-02-10).  

!2

!  Ungdomsbarometern Telekom februari 20141



"
Det sociala mediet Snapchat går ut på att skicka filmer eller bilder till sina kontakter som sedan 
kan visas i max tio sekunder innan bilden eller filmen försvinner (www.mobil.se, 2014-02-10).  "
Twitter är ett socialt medium där användaren kan skriva uppdateringar med max 140 tecken, 
konsumenterna av mediet kan följa och skriva till varandra (www.twitter.com, 2014-02.10).  "
På det sociala mediet Vine kan användaren publicera filmer på max sex sekunder, även här erbjuds 
övriga användare att kommentera och ”gilla” filmen som lagts upp (www.twitter.com, 2014-02-10).  "
Det sista sociala mediet som är en del av studien är Kik. Kik grundades år 2009 och ger 
användarna möjligheten att exempelvis ringa, chatta och skicka bild- och textmeddelanden utan att 
lämna ut sitt telefonnummer (www.play.google.com, 2014-02-10).  "
De ovan nämnda sociala medierna är av olika sort. Facebook och Instagram är exempel på sociala 
medier där spridningen kan ske till en stor massa. Detta till skillnad från Snapchat och Kik som i 
större grad erbjuder envägskommunikation, eller en kommunikation till en mer begränsad publik. "
Då det är användarna som skapar innehållet på sociala medier, innebär det att det även är 
användarna som bestämmer vilken ton som ska gälla.  

"
3 Tidigare forskning och teori 

I den tidigare forskningen som gjorts inom ämnet finns bland annat två kandidatuppsatser som 
berör studiens ämne. En av dem är ”Mobbning på sociala medier- en jämförande studie av 
skolkuratorer och högstadieelevers tankar om nätmobbning” (Lönn, Björneke, 2013). I studien 
jämförs skolkuratorers och högstadieelevers tankar om nätmobbning. Slutresultatet visar att det 
inte fanns någon större skillnad på hur skolkuratorer och eleverna uppfattade nätmobbning. 
Denna studie är av intresse då den behandlar bland annat nätmobbning och högstadieelevers syn 
på nätmobbning. "
En annan uppsats med ett liknande ämne är ”Folk är väl tuffare bakom skärmen” (Ahnlund 
Bäckman, 2013). Författarna har gjort en fokusgruppsstudie om ungas tankar beträffande 
nätkränkningar. Studien undersöker Instagramupploppen genom intervjuer på ett antal 
göteborgsskolor. I fokus ligger hur kön och genus spelade in i upploppen. Instagramupploppen är 
intressanta av flera anledningar. De visade hur uttalanden på sociala medier kan se ut. Upploppen 
är också intressanta för att det var två tjejer som låg bakom kontot, vilket förvånade många. """
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3.1 Mobbning 

Konrad Lorenz (1903-1989) var en etnolog och är den förste, vad som är känt, som använde sig av 
begreppet mobbning. Han använde begreppet för att beskriva djur som attackerade i flock. Det 
dröjde till 1960-talet då en lärare i Sverige använde Lorenz begrepp mobbning för att beskriva 
elevernas beteende på skolgården (www.friends.se, 2014-01-22).  "
Även om forskningen inte riktats specifikt åt mobbning innan 1960-talet forskades det bland annat 
i England och USA mycket kring aggressivt beteende på skolgården. Aggressivitet är ett 
närliggande område till mobbning vilket gör att det går att dra kopplingen mellan aggressivitet och 
mobbning. Det var under 2000-talet ett avgränsat forskningsområde skapades för mobbning 
(Eriksson et al, 2002:19). Begreppet mobbning kommer ursprungligen från engelskans ”mob” 
vilket är en grupp individer som är aktiv (Olweus, 1986:8). Mobbning har olika tolkningar i olika 
länder. Det svenska begreppet mobbning är inte detsamma som det engelska bullying. "
Att mobbning påverkar offren negativt känt sedan länge. De som blir utsatta för mobbning kan i 
värsta fall drabbas av depressioner, ångest, dålig självkänsla och för några har mobbningen gått så 
långt att de begått självmord (Eriksson et al, 2002:80). Nätmobbning har hamnat på agendan 
sedan det begåtts flera självmord bland unga som har blivit mobbade på Internet. 154 ungdomar 
begick självmord år 2012 och enligt suicidforskaren Pirjo Stråte som är vice ordförande på 
Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd (SPES) är mobbning en stor orsak till 
självmorden. "
Friends är en organisation med uppdraget att stoppa mobbningen, och på sin hemsida beskriver de 
mobbning genom att förklara det som ”[…] grundläggande kan sägas att det handlar om ett 
upprepande aggressivt beteende med ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara 
sig.” med en fortsättning som lyder ”[…] Mobbning är inte engångsföreteelser eller konflikter, utan 
en systematisk kränkning av en person” (www.friends.se, 2014-01-22).  "
Författaren- och psykologiprofessorn Dan Olweus skriver i sin bok Mobbning- vad vi vet och vad 
vi kan göra (1986) att mobbning kan definieras som ”[…] när en eller flera individer, upprepade 
gånger och över en tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer” (Olweus, 
1986:8). Olweus har genom sin forskning kommit fram till att mobbning skapas av ett aggressivt 
beteende över tid. Han beskriver begreppet social smitta, vilket innebär att barn kommer att bete 
sig mer aggressivt om deras förebilder har ett aggressivt beteende (Eriksson et al, 2002:39-40).  
 
Friends och Olweus definitioner av mobbning har kombinerats i studien. De kommer att ligga till 
grund för hur begreppet mobbning kommer beskrivas i studien, ”mobbning är när en eller flera 
personer utsätter en eller flera personer för negativa handlingar över en tid. Mellan mobbaren och 
offret finns det en maktbalans där mobbaren är den starke”. "
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Att mobbaren har ett beteende som skiljer sig från offret framkommer även i en studie som 
Skolverket beställt. En grupp forskare menar att mobbaren ofta har ett manipulativt beteende. Den 
andra sidan anser att mobbaren ofta helt saknar sociala färdigheter (Eriksson et al, 2002:13). 
Denna oenighet handlade om mobbarens sociala färdigheter. Men forskarna var eniga över att 
mobbarens hemförhållanden vara problematiska Det var fyra anställda vid Örebro Universitet 
inom ämnena sociologi och socialt arbete vid Institutionen för Samhällsvetenskap som i början av 
2000- talet fick uppdraget att gå igenom forskningen kring mobbning. Syftet var att sammanställa 
vad man vid tidpunkten visste om mobbning samt beskriva vad som behövdes göras för att 
förhindra mobbning (ibid, 12). Undersökningen visade att mobbningen kryper längre ned i 
åldrarna. Det konstaterades även att flickor och pojkar i samma utsträckning blir utsatta för 
mobbning men att pojkarna inte berättar om sin utsatthet (ibid, 13). "
Att mobbaren anses sakna sociala färdigheter och att dess hemförhållanden var problematiska kan 
kopplas till riskfaktorer. Birgitta Kimber, speciallärare, legitimerad psykoterapeut och forskare 
beskriver hur ungas utveckling påverkas riskfaktorer. Riskfaktorer är faktorer som, om de finns 
närvarande, kan utveckla bland annat psykisk ohälsa, asocialitet eller missbruk. Dessa risknivåer 
finns på olika nivåer. På individnivån finns bland annat koncentrationssvårigheter, skolk och 
utagerande beteende. Familjenivån innehåller bråk, psykisk sjukdom, missbruk inom familjen 
eller att föräldrarna visar litet intresse för sina barn. På kamratnivån går det att finna 
kamratproblem i de tidiga skolåren (årskurs 1-6) och umgänge i asociala kretsar. Nästa nivå kallas 
för skolnivån och innehåller otrivsel, låg kunskapsnivå och låga förväntningar på eleverna. Den 
sista nivån är samhällsnivån. På denna nivå ingår tillgänglighet till droger. Den unge kommer inte 
att råka illa ut om bara någon av dessa faktorer uppfylls, men om flertalet faktorer är uppfyllda 
ökar risken att den unge kommer råka illa ut (Kimber, 2009:25).  "
3.1.1 Avskiljande anonymitet 
Avskiljande anonymitet, eller dissociative anonymity kallar psykologen John Suler den känsla av 
anonymitet som gör att vi kopplar bort oss från oss själva. Detta leder till att en handling på 
Internet inte kopplas ihop med vad vi gör i livet, vilket leder till en minskad känsla av sårbarhet. 
Den anonymitet som användare upplever på Internet bidrar till ett mindre hämmat beteende. 
Vilket gör att exempelvis kommentarer som skrivs på sociala medier kan innehålla hårdare ord än 
vad som hade sagts ansikte mot ansikte (Dunkels, 2012:32).  "
En ytterligare faktor som är bidragande till elaka kommentarer på sociala medier är att svar inte 
alltid sker direkt. Det kan ta timmar eller dagar innan ett svar på en kommentar skrivs vilket även 
det gör internetanvändare mindre hämmade. Det beror på att våra handlingar påverkas av hur 
andra runt omkring oss handlar, och det är på så sätt vi formas mot den sociala normen. Men på 
Internet där kommentarer och reaktioner inte alltid kommer med detsamma kan den sociala 
normen kringgås (Dunkels, 2012:33). Då nätmobbning sker med en skärm mellan offret och 
mobbaren gör att mobbaren upplever den avskiljande anonymiteten. På så vis kan denne skriva 
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elaka kommentarer eller lägga ut bilder på sociala medier utan att känna sig hämmad på ett sätt 
som personen förmodligen känt om det skett ansikte mot ansikte. Detta gör att det finns en risk att 
offret utsätts för elakare kommentarer än vad som hade skett genom ”vanlig” mobbning. 
Avskiljande anonymitet är av intresse för studien då resonemanget delvis förklarar varför ett 
beteende kan ändras och bli mer aggressivt på Internet. "
3.2 Agenda setting och framing 
Agenda setting, eller dagordningsteorin är en teori som studerar hur medierna bestämmer den 
politiska dagordningen. Det innebär att de frågor som medierna väljer att uppmärksamma är de 
som samhället kommer att diskutera (McCombs, 2006:24). Skriver tidningarna mycket om 
nätmobbning kan publiken komma att uppfatta nätmobbning som vanligt förekommande. "
Att mobbning påverkar offren negativt är sedan tidigare känt. De som blir utsatta för mobbning 
kan i värsta fall drabbas av depressioner, ångest, dålig självkänsla och för några har mobbningen 
gått så långt att de begått självmord (Eriksson et al, 2002:80). Nätmobbning har hamnat på 
agendan sedan att det begåtts flera självmord bland unga som har blivit mobbade på Internet. 154 
ungdomar begick självmord år 2012 och enligt suicidforksaren Pirjo Stråte som är vice ordförande 
på Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd (SPES) är mobbning en stor orsak 
till självmorden. För ungdomar under 15 år är de vanligaste orsakerna till självmord mobbning och 
övergrepp (www.aftonbladet.se 2014-02-03).  "
Teorin användas i studien för att visa på att den bild som medierna visar av nätmobbning, blir den 
bild som publiken kommer att få. Skriver tidningarna mycket om nätmobbning kommer publiken 
att uppfatta nätmobbning som vanligt förekommande. Beskrivs Facebook ofta i artiklarna i 
samband med detta kommer uppfattningen vara att det på Facebook förekommer mycket 
nätmobbning. På så vis finns en risk att publiken inte uppfattar Instagram som ett socialt medium 
där nätmobbning försegår. Detta då tidningarna inte nämner Instagram i artiklarna om 
nätmobbning. Risken med att publiken bygger sina tolkningar på artiklarna blir att det artiklarna 
beskriver blir publikens uppfattning, även om artiklarna kanske endast beskriver en liten del av ett 
stort problem. I studien kommer agenda setting användas för att tolka den kvantitativa- och 
kvalitativa textanalysen. Genom att granska vilken bild textanalysen ger och på så sätt formulera 
vilka bilder som publiken kan få av det som artiklarna beskriver (McCombs, 2006:24).  

"
3.2.1 Framing 
Inom agenda setting-teorin finns begreppet framing, eller gestaltningsteorin (Nilsson, 2005:254). 
Begreppet handlar om att beroende på hur medierna formulerar sig kommer publiken att uppfatta 
exempelvis nyheter på olika sätt (Nord, 2004:329). Begreppet framing etablerades av sociologen 
Ervin Goffman som använde sig av begreppet för att visa på hur människor skapar sina åsikter. 
Goffman beskrev att människan använder sig av tolkningsscheman för att skapa en förståelse för 
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ny information vi tar emot, dessa tolkningsscheman grundar sig i information som vi tidigare tagit 
emot. Framing har framför allt två betydelser, den ena innebörden är att framing kan avse det sätt 
som nyheter skapas och kontextualiseras av de journalister som skriver nyhetsinnehållet. Detta 
inom den ram som för publiken sedan tidigare är välkänt och bekant. Den andra innebörden för 
begreppet är att avse den process där publikens referensramar påverkas av den verklighet som 
journalisterna publicerar (McCombs, Shaw, 1972). Begreppet framing används i studien för att 
granska den kvalitativa textanalysen, detta genom att se till hur artiklarna framställer 
nätmobbning. Vilket kommer ske genom att exempelvis metaforer och deras betydelse för textens 
ton studeras samt att se till hur de som uttalar sig i artiklarna beskrivs av artikelförfattaren.  

"
3.3 Kultivationsteorin 
Kultivationsteorin betyder ”makten över verklighetsbeskrivningen” (Nilsson, 2004:344). Grunden 
för kultivationsteorin är att tv-mediet har skapat sig en central plats i vårt liv, vilket gör att det 
dominerar vår symboliska miljö. Lingvisten och filosofen George Gerbner utvecklade 1973 en 
hypotes kring kultivationsteorin, vilken har blivit en av de mest undersökta och dokumenterade 
hypoteserna. Enligt Gerbner bestämmer tv-mediets utbud vilken påverkan utbudet kommer ha på 
publikens föreställningar om samhället. Publikens föreställningar kommer inte att baseras på 
utbudet av program som visas, utan de värderingar som är centrala i de program som visas som 
påverkar publikens föreställningar om samhället (ibid, 356).  "
Den bild eller tolkning som medierna visar publiken kan leda till att publiken gör mediernas 
tolkning till sin ”sanning”. Händer detta kan de bero på att medierna till viss del kan lägga grunden 
för publikens åsikter. Den bild som publiken har av nätmobbning kan därför komma från den bild 
som medierna har visat på (Grebnet et al, 1986:19). Det är relevant att nämna kultivationsteorin 
eftersom det är av intresse för att hitta mönster i artiklarna och på så vis kunna se vilka mönster 
som potentiellt kan komma att fastna hos publiken. "

 4 Material och metod 
Studien består av två metoder vilka används för att granska pressens bilder och de ungas 
erfarenheter. Den första frågeställningen om hur pressen skildrar nätmobbning försöker besvaras 
genom en kvantitativ- och en kvalitativ textanalys. "
4.1 Kvantitativ textanalys 
Den första delen av textanalysen är en kvantitativ textanalys, denna metod används för att samla 
information för kunna göra en analys av de siffror som framkommer (Eliasson, 2013:28). Den 
kvantitativa textanalysen används för att skapa en förståelse för hur nätmobbningen i pressen 
framställs. Genom att förbestämda ord valts ut för att se hur ofta dessa förekommer i artiklarna. 
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Genom att artiklarna granskas på detta vis går det att få en bild av hur ofta olika ord används och 
därmed kunna se hur medierna framställer nätmobbningen. "
4.1.1 Urval 
Urvalet för textanalysen är gjort i syfte av att få fram artiklar till granskningen av hur tidningarnas 
bild av nätmobbningen ser ut. Detta gjordes genom att begränsa antalet tidningar att undersöka. 
Det skedde genom att de två största dags- och kvällstidningarna i Sverige valdes. Vilket resulterade 
i Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) som dagstidningar och Aftonbladet och 
Expressen som kvällstidningar (Rogberg, 2013:5). Dessa tidningar är de som har den största 
spridningen i Sverige vilket innebär att det är de tidningar som påverkar processen där läsarnas 
referensramar påverkas av det som journalisterna författat (Nilsson, 2004:354). "
Den tidsperiod som de valda artiklarna är publicerade inom är mellan 2010-01-01 till 2013-12-31. 
Valet av tidsperioden baseras på att användningen av sociala medier ständigt ökar (Findahl, 
2013:21). Att startåret är 2010 beror på att debatten om nätmobbningen blommade upp kring den 
tidpunkten, det blev då ett ämne som diskuterades mer i pressen. Av den anledningen blev det 
startåret för att få med hela debatten. Ett ytterligare argument för den valda tidsperioden är att det 
för den här undersökningen inte är intressant att veta vad medierna skev och vad eleverna tyckte 
för många år sedan, utan vad som skrivs och vilka åsikter som finns nu. "
För att söka efter artiklar som var av intresse användes Retriever som är en databas där artiklar 
från 1987 finns publicerade (www.ub.umu.se, 2014-01-29). Sökningen baserades på de utvalda 
tidningarna. Sedan valdes ord som skulle finnas med i texterna, dessa ord var nätmobbning eller 
mobbning och ungdomar eller barn. Efter det valdes ord där något av de valda orden skulle finnas 
med, dessa resulterade i: barn eller ungdomar, mobbning eller kränkning, Internet eller nätet, 
elever eller studenter och sociala medier. Artiklarna som sökningen resulterade i granskades och 
recensioner och tv-bilagor sorterades bort för att endast artiklar med relevans för studien skulle 
finnas med i textanalysen. Detta resulterade i 257 artiklar. 
 
Tabell 1: Antal artiklar om närmobbning från urvalet av de olika tidningarna (n=257) 

"
Från tidningen Aftonbladet kom 68 artiklar och från Expressen kom 41 artiklar. De två valda 
dagspresstidningarna gav 96 artiklar från Dagens Nyheter och 52 artiklar från Svenska Dagbladet.  

Tidning!! Antal artiklar

Aftonbladet 68

Expressen 41

Dagens Nyheter 96

Svenska 
Dagbladet

52
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"
Artiklarna från tidningarna kommer i undersökningen vara sammanslagna, men det hade kunnat 
vara av intresse att se till hur olika tidningar framställer nätmobbning. Detta för att se likheter och 
skillnader mellan enskilda tidningar. "
4.1.2 Variabler 
För att undersöka den bild som den tryckta pressen ger av nätmobbning kommer de valda 
artiklarna att analyseras med hjälp av ett kodschema. Kodschemat används för att visa vilka 
noteringar som ska föras utifrån de texter som analyseras. Kodningsenheterna är ord, metaforer, 
teman, argument eller något annat förbestämt som går att urskilja (Bergström, Boréus, 2005:49). 
Efter att alla artiklar bearbetas går det att sammanställa ett resultat. Detta sker genom att beräkna 
frekvenser av kodningsenheterna, vilket innebär att alla noteringar räknas samman (Ibid, 52). 
Innehållsanalysen består av variabler (V) som är en fråga eller en uppgift. Den genomförda 
innehållsanalysen består av fyra stycken variabler, Kön, Tillvägagångssätt, Sociala medier och 
Konsekvens (ibid, 50). "
Under varje variabel finns variabelvärden, dessa är de ord, metaforer eller exempelvis teman som 
förekommer i den valda artikeln. Variabelvärdena är de svarsalternativ som skapats utifrån 
variablerna (Trost, 2007:119). Variabel ett är kön och denna variabel kommer användas för att 
undersöka hur ofta män respektive kvinnor framställs som offer och förövare (se bilaga 1).   "
Variabel två har som syfte att ta reda på tillvägagångssättet, det vill säga hur nätmobbningen har 
gått till. Om elaka ord skrivits eller om det exempelvis är bilder som publicerats emot någons vilja. 
Variabeln är av intresse för frågeställningen ”finns det skillnader och likheter mellan de tryckta 
mediernas- och ungas framställning?”. Genom att granska hur tidningarna framställer 
tillvägagångssätt för nätmobbningen kan det jämföras med de ungas tankar om tillvägagångssätt. 
Variabeln bedöms genom att undersöka genom vilka sätt som nätmobbning framkommer i 
artiklarna (se bilaga 1). "
Variabel tre kommer att granska vilka sociala medier som nätmobbningen har skett på. Denna 
variabel hör samman med frågeställningen ”finns det skillnader och likheter mellan de tryckta 
mediernas- och ungas framställning?”, detta genom att information kring vilka sociala medier som 
den tryckta pressen visar vara vanligast för nätmobbning. Konsekvens är variabel fyra och är till för 
att ta reda på om det framgår vilka konsekvenserna av nätmobbningen har blivit. Det kan 
exempelvis vara depression eller självmord. Variabeln ”konsekvens” används för att granska hur 
den tryckta pressen framställer vilka konsekvenser som nätmobbningen kan ge de som blivit 
utsatta (se bilaga 1). "
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En kodningsinstruktion skapades, och syftet med denna är att den beskriver hur en tolkning ska 
göras vid fall som är tveksamma, där det inte på ett enkelt sätt går att avgöra hur kodningen ska 
ske (se bilaga 1) (Bergström, Boréus, 2005:49).  "
Artiklarna provkodades för att i förväg upptäcka eventuella problem i studien (Bergström, Boréus, 
2005:50). Av de valda artiklarna användes fem stycken till provkodningen, artiklarna valdes ut 
genom att ta de fem första av artiklarna från Retriever. Provkodningen resulterade i att ytterligare 
variabelvärden lades till. Under variabel två tillvägagångessätt blev filmer ett ytterligare 
variabelvärde. Under variabeln konsekvens lades självskadebeteende, ångest och kriminalitet till 
som variabelvärden Ett tveksamt fall i provkodningen som upptäcktes var transpersoner. Artikeln 
handlade om en transperson som var född som kvinna men identifierade sig som man. Här togs 
beslutet att koppla till variabelvärdet man eftersom att det är till det könet som personen 
identifierade sig (se bilaga 1). "
4.2 Kritisk lingvistisk analys 

Den andra delen av textanalysen är en kritisk lingvistisk analys. Syfte är att med hjälp av kritisk 
lingvistisk analys avslöja maktrelationer. Grunden för den kritiskt lingvistiska analysen baserar sig 
på publikens sätt att uppfatta hur världen omkring dem är sammansatt (Boréus, Bergström, 
2005:264). Denna typ av analys är en kvalitativ analys vilket innebär att enstaka händelser räknas 
(Thurén, 2007:22). Analysmetoden används för att på en mer grundlig nivå undersöka hur 
medierna framställer nätmobbning. Detta sker genom att granska metaforer, syntaxer och lexikala 
aspekter i utvalda artiklar, alla tre har sitt ursprung i den kritisk lingvistiska analysen och förklaras 
under 5.2.2. "
4.2.1 Urval 
Urvalet gick till på så sätt att utifrån de 257 artiklar som togs fram till den kvantitativa analysen, 
valdes tio av dessa ut. Artiklarna valdes ut då de hade karaktäristiska drag som var representerad i 
majoriteten av artiklarna (se bilaga 4). "
4.2.2 Metaforer, syntaxer och lexikala aspekter 

En metafor beskriver något med hjälp av något annat som det inte är (Boréus, Bergström, 
2005:264). Metaforer uttrycker en språklig bild som kan förklara verkligheten på ett enklare sätt 
för läsaren. Genom att använda metaforer kan språket göra så att läsaren uppfattar en händelse 
som exempelvis mer skärpt, vänligare eller mer irriterad (Ghersetti, 2004:260). Ett exempel på en 
metafor är talar inför döva öron, med denna metafor förtydligar det att det inte är någon som 
lyssnar på talaren, eller att budskapet som talaren försöker framställa inte tas emot av lyssnarna.  "
Tanken med syntaxen är att varje språk innehåller flertalet tankemodeller för hur skeenden och 
relationer kan beskrivas (Boréus, Bergström, 2005:281). Syntaxen består av termen transitivitet, 
denna term används inom den kritiskt lingvistiska analysen för att visa på hur syntaxen beskriver 
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exempelvis ett skeende eller en relation. Transitiviteten baseras på tre termer, dessa är processer, 
deltagare och omständigheter (ibid, 281-282).  "
Processer kan vara handlingar eller händelser, handlingar innebär något som utförts avsiktligt av 
någon och som denne har kontroll över. Händelser innebär att en förändring i världen sker utan 
att en medveten handling ligger till grund för förändringen. Processerna kan vara materiella, 
verbala och mentala. Skillnaden mellan dessa tre är att den materiella är fysisk. Den påverkar 
något fysiskt, exempelvis att någon slår någon annan, vilket påverkar den utsatte fysiskt. Den 
verbala processen kan beskrivas som de verb som har att göra med vårt tal och uttryck. Verbala 
processer beskriver hur någon har yttrat sig, exempel på detta finns i artiklarna där de intervjuade 
säger, menar och uttrycker sig. Den sista termen är den mentala processen, även denna process 
kan beskrivas genom handlingar eller händelser. En mental handling kan exempelvis vara när en 
mobbare hade som avsikt att mobba. Medan den mentala händelsen kan vara att exempelvis få en 
uppenbarelse eller att drömma (Boréus, Bergström, 2005:282- 283).  "
Den andra delen av transitiviteten är deltagare, denna del delas in i deltagare och agenter. 
Deltagaren är den som påverkas av en handling, medan agenten är den som utför handlingen. 
Handlar det om nätmobbning är den som mobbar agenten medan den som blir utsatt för 
mobbningen är deltagaren. Den sista delen av transitiviteten är omständigheter, vilket handlar om 
tid och plats. Tiden visar när en handling eller händelse skedde, exempelvis nyårsafton eller en 
födelsedag och platsen berättar var någonstans handlingen eller händelsen upplevdes eller utfördes 
(Boréus, Bergström, 2005:283). "
Den sista delen av den kritisk lingvistiska analysen är den lexikala analysen. Denna analys går ut på 
att analysera de systematiska ordvalen i en text. Vilket är de ordval som exempelvis handlar om 
hur  de tilltalade framställs eller hur de som uttalat sig beskrivs. Syftet med den lexikala analysen i 
denna studie är att undersöka hur de som uttalat sig i artiklarna framställs. Detta genom att 
undersöka vad den som uttalar sig har för titel, exempelvis lärare eller forskare, och sedan se vilka 
verbala processer som beskriver hur uttalandet har skett (Boréus, Bergström, 2005:284). Med 
hjälp av metaforer, syntaxer och lexikala aspekter finns det en möjlighet att granska artiklarnas 
innehåll och ta reda på vad artikeln säger om nätmobbning, hur nätmobbning framställs eller hur 
offer respektive förövare framställs (ibid, 264).  "
Den kvantitativa metoden används då den ger en djupare analys av artiklarnas innehåll, men ett 
problem med den kvalitativa metoden är att slutsatserna till stor del baseras på tolkningar som 
forskaren själv gör, vilket kan minska reliabiliteten.  """"
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4.3 Enkätundersökning 
För att besvara studiens andra frågeställning och undersöka de ungas erfarenheter av nätmobbning  
genomfördes en enkätundersökning. "
4.3.1 Metodbeskrivning 
Urvalet för enkäten gjordes för att finna en grupp som fick representera högstadie- och 
gymnasieelever. Tanken med målgruppen högstadie- och gymnasieelever är att majoriteten av dem 
har varit aktiva på sociala medier en tid. Och att det därmed finns en chans att de har konton på 
flera olika sociala medier. Vilket ökar deras perspektiv i frågan om nätmobbning. "
I samband med enkätundersökningen skickades ett missivbrev ut till de svarande. Missivbrevet 
beskrev syftet med undersökningen och på vilket sätt de hjälper till i studien genom att svara på 
enkäten. Brevet beskrev även hur uppgifterna som de svarande lämnar kommer att hanteras, och 
vart de kan höra av sig om de har frågor i efterhand (se bilaga 3) (Trost, 2007:98).  "
4.3.2 Urval 
Eftersom att syftet med undersökningen var att ta reda på vad högstadie- och gymnasieelevers bild 
av nätmobbning valdes en högstadieskola och ett gymnasium. Det resulterade i två skolor i 
Stockholm, högstadiet Rålambshovsskolan och Thorildsplans gymnasium. På dessa skolor går det 
ca 620 elever (årskurs 6-9) (www.ralambshovsskolan.stockholm.se, 2014-01-23) respektive 1200 
elever (www.thorildsplansgymnasium.stockholm.se, 2014-01-23). Dessa skolor valdes då lärare 
från respektive skola svarat att de kunde tänka sig att hjälpa till. Enkätundersökningen gav 68 svar, 
vilket ansågs vara en rimlig mängd svar för att ha möjlighet att göra en analys utifrån dem. Ju 
större urval analysen baseras på desto bättre är det för studien då det är en större chans att nå 
”sanningen” (Trost, 2012:37-38). 68 svar kanske inte ger ett resultat på hur de ungas erfarenheter 
av nätmobbning ser ut, men det visar på en tendens. Vilket ger en indikation på hur de ungas 
erfarenheter ser ut.  "
Enkäten var webbaserad och skapades i google forms. Anledningen till att en webbaserad enkät 
skapades var för att den enkelt kunde skickas ut och svaren behövde inte registreras manuellt, utan 
sammanställs direkt i programmet (www.google.com 2014-02-04). Urvalet för enkäten skedde 
genom ett icke-slumpmässigt urval och inom detta urval genomfördes ett bekvämlighetsurval. 
Vilket genomfördes genom att enkäten skickades ut via mail till lärare på respektive skola, som i 
sin tur skickade ut enkäten till sina elever (Trost, Hultåker, 2007:31). 

"
4.3.3 Avgränsning 
Att intervjuer valdes bort till förmån för enkät innebär en mindre nyanserad detaljerad 
information. Genom att använda intervju som metod hade information utöver ett rakt svar på en 
fråga kunnat samlats in. Vilket hade gett en djupare förståelse inom ämnet, samtidigt som 
nätmobbning för många kan vara ett känsligt att prata om. Av den anledningen kan det vara lättare 
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att besvara frågor kring ämnet i en enkät än ansikte mot ansikte i en intervju (Kvale, Brinkmann, 
2009:48). Detta till skillnad från en intervjusituation där den svarande inte har kontroll över 
situationen som denne befinner sig i. På så vis finns en risk att denne inte känner sig tillräckligt 
bekväm för att svara ärligt på frågorna. Dessutom kan känslan av att prata med någon öga mot öga 
vara jobbigt för någon som exempelvis blivit mobbad eller har mobbat någon. Detta hänger 
samman med den avskiljande anonymiteten där skärmen skapar en slags skyddsmur för den 
svarande (Dunkels, 2012:32). "
Då syftet inte var att undersöka hur elever på olika skolor har för bild av nätmobbning, utan att 
finna ett gemensamt svar för målgruppen analyserades alla svaren tillsammans. Resultatet av 
enkäten presenteras i resultatdelen både nominellt och med procent. Detta för att de likheter och 
skillnader som framkommer blir tydligare genom att redovisa dem i siffror än i procent. Men med 
procent går det att få en snabb överblick. "
4.3.4 Beskrivning av enkätformuläret 
Den utformade enkäten var standardiserad. En standardiserad enkät innebär att alla som svarar 
på enkäten kommer ha så liknande uppfattning som möjligt av frågorna. Alla svarande får exakt 
samma information utifrån enkäten, ingen får en djupare beskrivning än någon annan. En risk 
med att de svarande själva får läsa upp frågorna är att de, beroende på vilket tonfall de läser i 
uppfattar frågorna olika. Till skillnad mot om en person läser upp frågorna med samma tonläge till 
alla svarande (Trost, 2007:59). Enkäten bestod till viss del av ostrukturerade svarsalternativ, vilket 
innebär att det fanns frågor som hade öppna svarsalternativ (ibid, 60). De ostrukturerade frågorna 
i den utskickade enkäten är till för att få en ytterligare dimension till ett svar, att den svarande ska 
få möjligheten att beskriva en händelse eller en känsla (se bilaga 2). "
4.3.5 Metoddiskussion 
Utformningen av enkäten skapades på ett sätt så att den svarande själv fick välja hur mycket eller 
lite av sina erfarenheter denne ville dela med sig av. Tanken med detta var att den svarande skulle 
känna kontroll över situationen, detta eftersom att mobbning kan vara ett jobbigt ämne att 
diskutera. En risk med att den svarande själv fick bestämma mängden information att lämna ut var 
att enkäten inte skulle få in tillräckligt med information. Men chansen att den svarande skulle 
känna sig säkrare i situationen och på så vis svara ärligt vägde tyngre. Enkäten styrdes till viss del, 
för att få svar på de frågor som var mest relevanta för att få fram en bild av de ungas erfarenheter. 
Men möjligheten fanns att fylla i ”vill inte svara” på majoriteten av frågorna som handlade om den 
svarandes egna upplevelser gavs detta för att inte styra enkäten för mycket, då risken för bortfall 
ökar (Trost, 2007:133). """"
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4.4 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär att det som var syftet att undersöka är det som har undersökts. Reliabilitet 
betyder att de gjorda mätningarna är utförda korrekt. De ska vara beskrivna på ett sådant sätt att 
någon annan ska kunna genomföra studien och få fram samma resultat (Thurén, 2010:26).  "
4.4.1 Textanalysen 
Genom att kombinera kvantitativ- och kvalitativ textanalys ökar validiteten. För att den 
kvantitativa analysen ska ha så hög validitet och reliabilitet som möjligt har flera åtgärder vid 
tagits. Gällande variabelvärdena finns det olika sätt att tolka dem beroende på vem det är som gör 
tolkningen. För att minska risken för feltolkningar och på så sätt även höja reliabiliteten skapades 
en kodningsinstruktion som beskriver hur tolkningar ska göras i tveksamma fall (se bilaga 4)
(Bergström, Boréus, 2005:49). För att höja validiteten bestämdes vilka variabler som skulle 
granskas i förväg. "
4.4.2 Enkätundersökningen 
Ett problem som kan uppstå vid en enkätundersökning har att göra med de svarandes tolkningar 
av frågorna Av den anledningen är det viktigt att frågorna som ska besvaras är så precist utformade 
som möjligt (Olsson, Sörensen, 2011:148). "
Med hjälp av de två metoderna kommer det i följande avsnitt gå att redovisa resultaten för studien.  "

5 Nätmobbning i pressen 

Resultatet kommer först att redovisas kvantitativt. När detta är genomfört kommer den kvalitativa 
delen att redovisas. Denna ordning innebär att det först skapas en grund med hjälp av den 
kvantitativa textanalysen. Som det sedan går att fördjupa sig i genom den kvalitativa textanalysen. "
5.1 Kvantitativ textanalys 
Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen ger en inblick i pressens bild av nätmobbning. 
Det första frågan besvarar vem som framställdes som förövare respektive offer. "
Tabell 2: Förövare och offer i artiklarna fördelade på kön (n = 257)

Kön Antal

Kvinna förövare 10

Kvinna offer 56

Man förövare 27

Man offer 37

Framgår ej 165
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Resultatet visar att en kvinna beskrivs som offer i 56 artiklar medan en man beskrivs som offer i 37 
av dem. En kvinna beskrivs som förövare i 10 artiklar, medan en man beskrivs som förövare i 27 
artiklar. I 165 artiklar framgår det inte om kvinnan eller mannen som förövare eller offer. En 
gemensam nämnare är att både män och kvinnor oftare nämndes som offer än förövare. "
Hur tillvägagångssättet för nätmobbningen beskrivs i artiklarna visar nästa fråga. 
Tillvägagångssätten beskrivs utifrån hur en förövare utsatt ett offer för nätmobbning. Men även en 
beskrivning från offret om hur han eller hon blivit utsatt. 
   
Tabell 3: Tillvägagångssättet som nätmobbningen genomförs på (n= 257)

I 190 artiklar framgår det inte vilket tillvägagångssätt mobbningen hade. Men av de artiklar där det 
framgår var ord det mest förekommande tillvägagångssättet. "
Efter att tillvägagångssättet för nätmobbningen beskrivits undersöktes vilka sociala medier pressen 
nämnde. Detta för att skapa en bild av vilka sociala medier som cirkulerar i pressen. "
Tabell 4: Frekvensen av hur ofta respektive socialt medie nämndes (n= 257)

I den största delen av artiklarna framgår det inte något socialt medium. Av de sociala medier som 
nämns är Facebook det som nämns i flest artiklar. Efter variabelvärdet Framgår ej och Facebook 
kommer Övrigt, som består av bland annat bloggar och youtube. Instagram nämns i 15 artiklar, 
Twitter nämns i fyra av dem, Kik i två och Vine nämns inte i någon artikel.  "

Tillvägagångssätt Antal

Bilder 20

Ord 38

Filmer 10

Framgår ej 190

Socialt medium Antal

Facebook 38

Instagram 15

Snapchat 0

Twitter 4

Vine 0

Framgår ej 198

Övrigt 25

Kik 2
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Nästa fråga kretsar kring hur pressen beskriver den konsekvens offret kan drabbas av efter att ha 
blivit utsatt för nätmobbning. "
Tabell 5: Hur offret drabbats av nätmobbningen (n=257) 

I största delen av artiklarna nämns inte någon konsekvens av nätmobbningen. Men av artiklarna 
där en konsekvens nämns är självmord den som nämns oftast. Depression, dålig självkänsla och 
självskadebeteende nämns alla i nio artiklar och kriminalitet nämns i fem. "
Den kvantitativa analysen ger en bild av innehållet i artiklarna. Men för att få en bild av hur 
informationen framställs i artiklarna används en kvalitativ textanalys. "
5.1.1 Sammanfattning av kvantitativ analys 
Den kvantitativa- och den kvalitativa analysen visade att både män och kvinnor oftare framställs 
som offer än förövare i artiklarna och att ord är det vanligaste tillvägagångssättet. De sociala 
medier som oftast nämndes i artiklarna var Facebook och Instagram. Självmord var den 
konsekvens som oftast nämndes, efter den var övriga konsekvenser överlag lika ofta nämnda. "
5.2 Kvalitativ textanalys 
Den kvalitativa textanalysen omfattar tio artiklar. Varje artikel genomsöktes efter metaforer, 
syntaxer och lexikala aspekter. Detta för att finna om artikelförfattaren försökte förstärka en känsla 
med metaforer. Eller hur en intervjuad framställs gällande hur de yttrat sig samt vilken 
trovärdighet artikelförfattaren tillskriver dem. "
De tio artiklarna beskrivs nedan. De innehåller en sammanfattning samt utdrag av metaforer, 
syntaxer och lexikala aspekter. "
Skolmobbning och nätmobbning hänger ihop (DN, 2013-05-14) 
Artikeln handlar om barn som blir kränkta på nätet och hur mobbningen har förändras. Detta från 
att den skedde på skolgården och hemmet var en frizon, tills det att mobiltelefoner och sociala 
medier gör att mobbning kan förfölja en utsatt dygnet runt. Citatet ”[…] men det är lika fel att 

Konsekvens Antal

Depression 9

Självmord 24

Dålig självkänsla 9

Ångest 5

Självskadebeteede 9

Kriminalitet 5

Framgår ej 202
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skylla nätmobbningen på tekniken som att skylla ”vanlig” mobbning på skolgården” förtydligar 
artikelns handling och vad den vill få läsaren att förstå. Det går inte att skylla mobbning på en 
plats, utan att det handlar om att finna en lösning på det faktiska problemet.  "
Syntaxanalysen visade på att de handlingar som beskrevs i artikeln var mobbning, nätmobbning, 
kränkningar, skylla mobbningen på tekniken och dela upp ungas liv i skola och fritid. De verbala 
processerna visade att läraren ”håller med”, ”tror”, ”säger” och ”menar”. Den mentala processen 
visade på upplever, vuxna känner panik, förståelse, självklart att, lärare ”upplever” att de saknar 
kompetens. Artikeln beskrev agenten som någon från samma skola och deltagarna var nästan 
hälften av alla barn och ungdomar 12-16 år. Platserna som nämndes i artikeln var skola, hemmet, 
sms, Facebook och sociala medier. Slutligen visade de lexikala aspekterna att psykologen menar, 
läraren håller med (psykologen), tror och tycker. Skolinspektionen har förståelse och säger (se 
bilaga 4). "
Vi vill inte att barnen tystnar (DN, 2013-05-16) 
Denna artikel beskriver delvis hur offret drabbas av mobbningen på sociala medier. Detta då den 
utsatte kanske inte vet vem, eller vilka förövarna är och att det inte framgår hur många åskådare 
det finns. Detta framgår genom citatet ”[…] ofta har man ju sett att mobbningen börjar i skolan, 
fortsätter hemma via sms eller Facebook, och sedan är tillbaka i skolan igen. Det obehagliga följer 
med hela tiden och det skapar naturligtvis en stor osäkerhet hos den utsatta”. Men artikeln 
poängterar även de positiva sakerna med sociala medier. Att det går att hitta nya vänner eller 
grupper där det går att diskutera gemensamma intressen. De positiva aspekterna med sociala 
medier är viktigt att poängtera. Eftersom att sociala medier erbjuder till stor del likasinnade att 
dela sina intressen, ställa frågor, be om råd och ge tips, ”[…] man kan hitta nya kompisar, testa sina 
åsikter och umgås och ha trevligt. Nätet kan på det sättet också vara vägen ut ur ett utanförskap”.   
I artikeln noterades metaforen sprids blixtsnabbt. "
 Syntaxen visade på att handlingen var mobbning, nätmobbning, utseenderelaterad nätmobbning, 
förbjuda barn att använda mobiler, mobbning mellan barn på samma skola och lättare att vara 
aggressiv på nätet. Den händelse som noterades var information sprids på nätet. De verbala 
processer som noterades var säger, menar, enligt, berättar de, tycker och poängtera. De mentala 
processerna var känner, skapar en osäkerhet och ångestladdat. De agenter som noterades var 
barn på samma skola, offret, flickor och pojkar. Deltagarna visade sig vara barn på samma skola, 
förövaren, tiden är 24 timmar om dygnet och platsen nätet, skolan, hemma, sms, Facebook, 
Instagram, göteborgsområdet och sociala medier. De lexikala aspekterna som noterades var att 
Psykologen säger, vill gärna poängtera och Internationell forskning visar att (se bilaga 4). """"
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Skärp straffen för kränkningar på nätet (Aftonbladet, 2013-05-19) 
Artikeln beskriver känslan av att bli kränkt på nätet, ”[…] Man kan tro att eftersom man inte vet 
vem personen som skickat dessa kommentarer så rinner det vara av. Men för de flesta så är de som 
brännmärken som aldrig försvinner”. Artikeln handlar även om vilket ansvar skolan har när det 
handlar om mobbning och beskriver kort att dessa går att finna under skollagen och 
diskrimineringslagen. "
Den metaforer som hittades i texten var ”blåmärken som aldrig försvinner” och ”kommentarer 
rinner av”. Inom syntaxanalysen fanns handlingarna kränkningar, cybermobbning, utsändningar, 
bryter mot mänskliga rättigheter. Den verbala processen var jag vet själv. Agenter var 51 % tjejer, 
39 % killar (av de som vart utfrågade är utsatta för kränkningar via nätet eller mobilen). Tiden var 
2012 och platserna Internet och Sverige (se bilaga 4).  "
Depression ofta en följd av mobbning (SvD, 2012-06-11) 
Artikeln behandlar ämnet mobbning genom att diskutera och informera om de faktorer som 
påverkar offret långt efter det att kränkningarna har upphört. Det blir allt vanligare att personer 
som kränktes under sin skoltid stämmer sina tidigare skolor då de drabbats av depressioner. 
Eftersom att forskningen kring sambandet mellan mobbning och depression inte för än på senare 
år fått resultat, har inte offer tidigare kunnat ”bevisa” kopplingen mellan deras depression och den 
tidigare mobbningen. Men efter att en rapport visade att det finns ett samband kan de offren 
använda denna i rätten och på så sätt ha belägg för stämning. Artikeln tar även upp hur de som 
mobbar påverkas när de blir äldre ”[…] problemet med många mobbare är att de finner nöje i att 
orsaka smärta hos sina offer. Samma personlighetstyp finner nöje i att begå våldsbrott senare i 
livet”. Ett ytterligare citat visar på hur minskad mobbning inte endast skulle bidra till att fler barn 
trivs i skolan utan beskriver det som att ”[…] slutsatsen är att vi uppenbarligen behöver program 
för att förhindra mobbning på skolor, för det har inte bara den direkta konsekvensen att det 
stoppar kränkningarna. Det kan också ha långtgående effekter som att minska framtida 
kriminalitet, droganvändning och antalet depressioner”. Vilket kan komma att minska stora 
kostnader för samhället inom bland annat vården och polisen.  "
Inom syntaxanalysen fanns handlingarna mobbning, brott, våldsbrott, droger och kränkningar. 
Händelserna som hittades var stämmer tidigare skolor, mobbning påverkar offert långt efter att 
det upphör och identifiera barn som riskerar att bli förövare eller offer innan mobbningen 
börjar. Verbala processer som fanns i artikeln var tycker jag, säger, enligt, inte förvånande, nu vet 
vi säkert. En mental process hittades och den var uppenbarligen. Agenterna var 6 % pojkar och 5 
% flickor (som beräknas vara utsatta för mobbning. Deltagarna har en tio procent högre risk att 
begå brott och 30 procent högre risk att bli deprimerade. Platserna som artikeln nämnde var 
skolan och Sverige. Slutligen visade de lexikala aspekterna att professorn säger, anser och enligt (se 
bilaga 4). "
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Internet är inte problemet (SvD, 2013-03-16) 
Artikeln grundar sig i händelsen då en 13- årig flicka från Kumla tog livet av sig efter att ha pressats 
på sociala medier. Utifrån den händelsen handlar artikeln om sociala medier, Internet och hur 
föräldrars oro över deras barns användande av sociala medier ser ut. Det finns en okunskap hos 
föräldrarna vilket bidrar till deras osäkerhet och en inställning om att de inte kommer att komma 
ikapp sina barns kunskapsnivå på sociala medier. Artikeln rör ämnet att Internet inte bör ses som 
en farlig plats för barn att befinna sig på. ”Internet är inte en farligare plats för barn än världen 
utanför. Tvärtom har sociala medier gjort det lättare att upptäcka mobbning och sexuella 
övergrepp. De verkliga problemen börjar när vuxenvärlden inbillar sig att nätet skiljer sig från 
övriga samhället”. Vikten av vuxenvärdens agerande och inställning framställs som viktigt när det 
kommer till frågan om hur nätmobbningen ska minska. Artikelförfattaren betonar även att 
nätmobbning borde vara något att se positivt på. Detta kan låta märkligt, men det som 
artikelförfattaren menar är att när nätmobbning har skett finns det oftast bevis av exempelvis 
bilder, sms och chattmeddelanden. ”Tidigare begränsades mobbningen och ryktesspridningen till 
skolgården, och de sexuella övergreppen skedde i det fördolda. Det är inte nätet som skapat sådana 
fenomen. Däremot har de blivit synligare- bevisen finns där i form av Facebooksidor, 
Instagrambilder och chattmeddelanden för vem som helst att se”.  "
De metaforer som nämndes i artikeln var ”en dåres envishet, ”talar inför döva öron”, ”för allt i 
världen” och ”aktuell vetenskap i ryggen”. Inom syntaxanalysen noterades det att handlingarna 
som nämndes var mobbning, sexuella övergrepp, självmord, trakasserier och ofreda. De 
händelser som nämndes var digitala revolutionen och 13 årings självmord. Den verbala processen 
visade på att sade och påstå nämndes, inom den mentala processen nämndes inbillar sig och 
funderingar. Agenterna som texten bestod av var 13 årig flicka, 44 åring och jämnåriga. 
Deltagarna som nämndes var 13 åring, föräldrar och idrottstränare. De platser som nämndes var 
sociala medier, youtube, Internet, Instagram, chattar och Kumla. De lexikala aspekterna visade 
att forskaren förklarar och (ger) råd (se bilaga 4). "
Tjejer nätmobbar lika ofta som killar (SvD, 2013-03-16) 
Artikeln som behandlar nätmobbning genom att visa på hur mobbarna på sociala medier till lika 
stor del är tjejer som killar. När det handlar om den ”traditionella” mobbningen var det vanligare 
att killar mobbade än att tjejer mobbade. Men i och med sociala medier och nätmobbning har det 
jämnats ut, och fler tjejer har börjat nätmobba. Ett tydligt exempel på detta som artikeln tar upp är 
instagram-upploppen där två tjejer spred uppgifter om ett 40-tal ungdomar på Instagram. Men 
artikelförfattaren förklarar även att tjejer till större del riskerar att bli utsatta för nätmobbning än 
killar då de är större konsumenter av kommunikativa sajter där fler kan se och kommentera inlägg, 
filmer och bilder. ”[…] Exponeringen innebär att flickorna befinner sig på farligare mark och i en 
riskmiljö där fler kan se och kommentera”. Medan killar oftare spenderar mer tid på spelsajter och 
Youtube. "
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Metaforerna som noterades i artikeln var ”suddas ut” och ”på farlig mark”. Syntaxanalysen visade 
på att handlingarna var näthat, nätet, kränkande uppgifter, nätmobbning och spridning av 
bilder. Händelserna som noterades var Instagram-målet och spridning av bilder. De verbala 
processerna var säger, upplevas och anser. Agenterna var 15- och 16 åring, inom traditionell 
mobbning har killar mobbat mer än tjejer, men inom nätmobbning har dessa gränser suddats ut. 
Deltagarna var 40 ungdomar, platserna var Göteborg, blogg, chatt, Youtube, kommunikativa 
sajter och Instagram. De lexikala aspekterna visade att forskaren säger, anser och tror inte (se 
bilaga 4). 
  
Mobbning kan fortgå i flera år (DN, 2013-05-20) 
Skribenten av artikeln beskriver hur barn som blir kränkta kanske inte ens får sin anmälan utredd, 
eller så får de anmälan utredd men det resulterar inte i någon ersättning. För att få ersättning i 
form av skadestånd krävs det att det finns bevis av något slag som visar på att barnet under en tid 
blivit utsatt. Artikeln visar på statistik angående hur många barn som fått skadestånd och hur 
många barn som anmält kränkningar till Barn- och elevombudet. ”Det kan ta flera år innan elever 
som blivit grovt mobbade får upprättelse och skadestånd” (DN, 2013-05-20), citatet beskriver den 
verklighet som är, och att under tiden som ärendet utreds kan kränkningarna fortgå. "
I artikeln fanns metaforerna ”ärren efter mobbning”, ”toppen av ett isberg” och ”vi har mycket på 
fötterna”. Syntaxanalysen visade att de handlingar som nämndes var kränkning, mobbas, 
långdragna kränkningar, diskriminering, anmälan till BEO och kräva skadestånd. 
Inom den verbala processen användes säger och inom den mentala processen förekom 
avskräckande effekt för skolan. Agenterna som noterades var 200 förskolebarn och skolelever, 
barn och deras föräldrar, elever, och tusentals elever kränks och mobbas dagligen. Den plats som 
nämndes i artikeln var Kalix kommun och de lexikala aspekterna visade att Barn - och 
elevombudet säger (se bilaga 4). "
Anmälningarna visar vuxenvärldens misslyckande (DN, 2013-05-21) 
Artikeln beskriver domstolen och de fall av mobbning som anmäls till Barn- och elevombudet. Men 
artikeln diskuterar även hur mobbningen ska motarbetas, hur vuxna ska ta mer ansvar och sluta 
hantera mobbning på sättet som vuxenvärlden är beskriven i artikeln ”[…] en vuxenvärld som tittar 
bort, om ursäktar mobbaren, som ägnar sig åt ”dialog” istället för att skydda det barn som far illa”. 
Två metaforer användes i artikeln och dessa var ”ändhållsplats” och ”skolgång förvandlas till ett 
helvete”.  "
Syntaxanalysen visade att handlingarna var grovt mobbade, kränkta, en vuxenvärld som tittar 
bort, psykisk terror och vuxna vill inte se. Den mentala process som noterades var förmår och 
agenterna var barn. Slutligen nämndes deltagare och dessa var vuxenvärlden, lärare och 
mobbaren (se bilaga 4). "

!20



Vuxna har ansvaret för nätets värld (SvD, 2012-12-20) 
Den näst sista artikeln är en debattartikel som riktar sig till de vuxna. Det är en beskrivning av ett 
beteende som många vuxna har när det handlar om sociala medier, att de inte är tillräckligt 
engagerade och delaktiga. Artikelförfattarna skriver att föräldrar har ett ansvar att lära sina barn 
hur de ska bete på internet så väl som hemma, de skriver ”[…] på samma sätt som du tränar barns 
och ungas sätt att vara mot andra i skolan, på träningen eller hemma behöver du träna dem i hur 
man är mot varandra på nätet”. Genomgående för artikeln är att den talar direkt till föräldrarna, 
för att försöka få dem att inse att alla platser som deras barn befinner sig på behöver barnen läsa 
sig hur de ska bete sig på såväl internet som hos vänner. "
Metaforerna som användes i artikeln var ”Internet är ett laglöst land”, ”det går att få huvudet 
nedtryckt i toaletten också på nätet”, ”kavla upp skjortärmarna” och ”stoppa huvudet i sanden”. 
Inom syntaxanalysen noterades det att handlingen var hängdes ut som horor/slampor i sociala 
medier och händelsen var även den unga flickor hängs ut som horor/ slampor i sociala medier, 
men även upplopp och bråk och bred spridning. Den verbala processen var skriver, deltagarna var 
unga flickor, vuxna och vuxna som accepterar kränkningar på nätet. De platser som nämndes var 
Göteborg, sociala medier, Internet, skolgården och idrottsträningen. Den lexikala aspekt som 
noterades var att Friends skriver (se bilaga 4).  "
Svårt att utdela straff för nakenbilder på nätet (DN, 2013-12-09) 
Den sista artikeln beskriver problemet för de utsatta när det handlar om att bilder på dem sprids 
på sociala medier. Bilderna kan spridas som kränkningar, påtryckningar eller mobbning och i och 
med att spridningen sker snabbt på sociala medier är det svårt att stoppa bilderna. Det diskuteras 
kring behovet av en ny lag som tar hänsyn till den integritetskränkning som spridning av bilder kan 
vara. ”Nakenbilder i sig anses inte heller som förtal om det inte finns i ett nedvärderande 
sammanhang”. Citatet förtydligar motiveringen om varför en lag mot integritetskräkningar kan 
behövas. 
  
En metafor nämndes i den sista artikeln, vilken var ”var ribban ligger”. Syntaxanalysen visade att 
handlingarna var spridning av nakenbilder och självmord, medan händelserna var hotas att 
bilder skulle spridas samt nakenbilder sprids. "
Den verbala processen visade att säger och berättar används. Den mentala processen visade hade 
panik. Agenten var 13 åring och deltagarna var ungdomar och 13 åring. De platser som nämndes 
var sociala sajter, Facebook och rektorn. De lexikala aspekterna visade att straffrättsprosessorn 
säger, ”Ebba” berättar och pressekreteraren säger  (se bilaga 4). """"
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5.2.1 Sammanfattning kvalitativ analys  
Den första delen av den kritiskt lingvistiska analysen är metaforer och i analysen framkom det det 
fanns metaforer i majoriteten av artiklarna. Exempel på dessa är ”[…] brännmärken som aldrig 
försvinner”, ”[…] en dåres envishet”, ”[…] talar inför döva öron” och ”[…] toppen av ett isberg”. 
Dessa metaforer har liknande innebörder då de handlar om hur de mobbade får leva med de 
negativa upplevelserna resten av sina liv. Samt att det endast en minoritet av alla fall som kommer 
till kännedom eftersom den stora delen av fallen där mobbning förekommer inte kommer fram. 
Det är precis som isberget, att endast en liten del syns, den största delen befinner sig under ytan. 
Men metaforen ”talar inför döva öron” förstärker känslan av att det inte är någon som lyssnar, när 
antigen de mobbade försöker berätta, eller att vuxna inte vill höra att deras barn eventuellt är en 
mobbare eller en mobbad. Metaforerna i artiklarna hjälper till att förstärka det som 
artikelförfattaren vill få sagt, ”toppen av ett isberg” är ett tydligt exempel på detta.  "
Den andra delen av kvalitativa analysen var syntaxanalysen, resultatet visade sig vara övervägande 
lika gällande artiklarna. Även den verbala processen visade att ”tycker”, ”säger” och ”berättar” var 
vanliga beskrivningar på hur de intervjuade uttryckte sig.  "
Det som granskades i den lexikala analysen vad bland annat experternas utsagor i artiklarna samt 
hur olika personer citerades i artiklarna. Resultatet av den lexikala analysen visade att 
psykologerna och forskarna hade mest varierade beskrivningar av deras yttranden. Psykologerna 
menar, säger, vill gärna poängtera, tycker, enligt och forskarna förklarar, säger, anser, tror inte, 
dessa sätt att beskriva hur ett uttalande sker skapar en större känsla av trovärdighet hos läsaren. 
Ebba som var en elev berättar och säger, hennes trovärdighet ökar eftersom att hon just är en elev. 
Detta eftersom Ebba är närvarande i den situation som artikeln försöker beskriva, nämligen ungas 
användande av sociala medier. Jämförs detta med de lärare som uttalat sig i artiklarna så beskrivs 
deras uttalanden med håller med, tror hon, tycker. Skolinspektionen nämns som att de har 
förståelse och säger. "
I majoriteten av de kvalitativt analyserade artiklarna fanns flera metaforer. Metaforerna som 
använts förstärkte en negativ känsla när det handlar om hur arbetet emot mobbning ser ut. De som 
blivit tillfrågade i artiklarna beskrivs ofta som att de tycker, säger och berättar. Medan psykologer 
som uttalat sig gjort det enligt artikelförfattaren genom att mena, säger, vill gärna poängtera, 
tycker enligt. De uttalade forskarna har uttalat sig genom att de förklara, säger, anser, tror inte. 
Detta kan dels visa på att artikelförfattarna har en liknande syn på nätmobbningen eftersom att de 
alla vinklar sina metaforer åt samma håll. Denna tanke förstärks även genom hur de som uttalat sig 
i artiklarna har beskrivits av artikelförfattaren. Forskaren framställs som mer trovärdig än 
Skolinspektionen. """
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 6 Ungdomars erfarenheter 

Detta kapitel presenterar resultaten av enkätundersökningen. Enkätundersökningen besvarades av 
68 högstadie- och gymnasieelever och det är deras erfarenheter som kommer att ge svar på 
studiens andra frågeställning. "
För att få en förståelse för hur många tjejer respektive killar som har deltagit i 
enkätundersökningen blev det enkätens första fråga. "
Tabell 6: Respondenterna (n= 68) 

!  
Resultatet visar att 40 tjejer och 27 killar har svarat medan en person inte vill svara på frågan. "
De svarande fick i nästa steg beskriva vilket eller vilka sociala medier de använde sig av. "
Tabell 7: ”Använder du dig av något av följande sociala medier?” (n= 68) 

!  
"
Det sociala mediet som är mest populärt bland de tillfrågade var Kik som 63 stycken använder sig 
av. Facebook och Instagram kommer tätt efter med 59 respektive 58 användare. Snapchat 
använder 52 av de svarande sig av. Dessa var de som flest av de tillfrågade använder sig av. Endast 
tre av de svarande har uppgav att det inte använder sociala medier. "
Då sociala medier är tillgängliga för en stor publik och att det är enkelt att dela med sig av samt 
kommentera händelser berör nästa fråga om de någon gång läst något elakt om någon de känner. """
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Tabell 8: ”Har du någon gång läst något elakt om någon du känner ett socialt 
medium?” (n= 68) 

!  
54 stycken svarade att de har läst något elakt om någon de känner på sociala medier. Endast sju 
personer svarade att de inte läst något elakt, samma antal svarade att de inte vet om de har läst 
något elakt om någon de känner. "
Då ett stort antal har läst något elakt om någon de känner på sociala medier var de av intresse att ta 
reda på om de svarande själva blivit utsatta för nätmobbning.  "
Tabell 9: ”Har du blivit utsatt för nätmobbning?” (n= 68) 

!  "
42 tillfrågade svarade att de inte blivit utsatta för nätmobbning medan 13 stycken svarade att de 
har blivit det. Men 13 stycken svarade att de inte vet om de blivit nätmobbade eller inte. "
En naturlig följdfråga på detta blev att ta reda på vilket socialt medium nätmobbningen skedde på.  "
Tabell 10: ”På vilket socialt medium skedde detta?” (n= 68) 

!  
Det sociala mediet som flest blir utsatta för nätmobbning på är Facebook. På en andra plats kom 
kategorin övriga (exempelvis youtube), på Instagram har nio stycken av de unga utsatts för 
nätmobbning. Resultatet visade även att kik angavs av fem unga och de övriga sociala medierna 
har tre markeringar vardera. "
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Även då det kan vara ett känsligt ämne att fråga vem som utsatte personen i fråga för 
nätmobbningen, kändes det viktigt att fråga. För att se om det fanns ett mönster att 
uppmärksamma.  "
Tabell 11: ”Av vem blev du utsatt för nätmobbningen av?” (n= 68)

!  
Utifrån enkätundersökningen går det att tyda att det är vanligast att förövaren är någon övrig, men 
av alternativen där det framgår var det vanligast att det är en person från skolan, men tätt efter 
visade det sig vara en klasskompis och någon helt okänd. Någon från bostadsområdet angavs av 
fyra stycken och någon från laget angavs av tre stycken. "
För att sedan anpassa frågorna mer till alla svarande, även de som uppgett att de inte blivit utsatta 
för nätmobbning, handlade nästa fråga om filmer och bilder.  "
Tabell 12: ”Har du någon gång varit med på en film/bild som spridits emot din 
vilja?” (n= 68) 

!  
En majoritet av de tillfrågade (41 stycken) har inte varit med på en film eller bild som spridits på 
sociala medier emot deras vilja. 13 stycken har fått en bild eller film publicerad emot sin vilja, och 
11 stycken vet inte om en bild eller film spridits emot deras vilja. "
Resultaten har visat att ”vet inte” är ett svar som flertalet fyller på varje fråga. Vilket det även 
visade sig vara på frågan om den svarande någon gång känt sig utanför på sociala medier. "
Tabell 12: ”Har du någon gång känt dig utanför på sociala medier?” (n= 68) 

!  
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44 svarande angav att de aldrig känt sig utanför på sociala medier, 12 stycken vet inte om de känt 
sig utanför och 11 stycken har känt sig utanför vid något tillfälle och en person vill inte svara på 
frågan. "
För att få ett ytterligare perspektiv på de ungas erfarenheter av nätmobbningen handlar de 
kommande frågorna om förövaren istället för offret. "
Tabell 13: ”Har du utsatt någon för nätmobbning?” (n= 68) 

!  

54 stycken svarade att de inte har utsatt någon för nätmobbning och fem stycken svarade att de har 
utsatt någon för nätmobbning. Lika många som svarat att de har utsatt någon för nätmobbning 
svarade att de inte vet om de har nätmobbat någon. "
Även då endast fem personer svarat att de utsatt någon för nätmobbning är det av intresse att få 
reda på vilket/ vilka sociala medier nätmobbningen utfördes på. "
Tabell 14: ”På vilket/ vilka sociala medier skedde detta?” (n= 68) 

!  
Det medie som flest utsatt någon för mobbning på är Facebook och Kik, vilka båda har nämnts av 
sex personer. Instagram nämns av fyra, Twitter, Snapchat och övriga nämns av tre och Whatsup 
och Vine nämns av två. "
Då de sociala medier där nätmobbningen utfördes framkommit blev frågan om vem som var offret 
naturlig.  """""
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Tabell 15: ”Vem utsatte du för nätmobbning?” (n= 68) 

!  

Sex personer svarade att personen som utsatt för nätmobbningen är en klasskompis, fyra stycken 
svarade att det var någon annan från skolan de utsatt. Någon från bostadsområdet och någon från 
laget angav två personer vardera som den person de utsatt för nätmobbning. Två svarande vardera 
angav att någon helt okänd eller övrig var de som de utsatt för nätmobbning.  "
Resultaten hittills har visat på offrets och förövarens erfarenheter av nätmobbning. Men det är 
även intressant att undersöka hur de ser på tidningarnas bild av nätmobbning i jämförelse med 
deras egna erfarenheter. "
Tabell 16: ”Stämmer tidningarnas bild av nätmobbning överens med dina egna 
erfarenheter av nätmobbning?” (n= 68) 

!  
En majoritet på 35 svarande vet inte om deras egna upplevelser och tidningarnas bild av 
nätmobbning stämmer överens. 18 stycken anser att tidningarnas bild stämmer och 11 stycken 
tycker inte att tidningarnas bild stämmer mer deras erfarenheter.  "
De resultat som ovan har presenterats med hjälp av tabeller ger en tydlig överblick av de ungas 
erfarenheter. Men för att de svarande själva skulle få en möjlighet utveckla sina svar ställdes ett 
antal öppna frågor.  "
En del av de svarande anser att medierna överdriver, medan en annan del anser att 
nätmobbningen är värre än vad pressen visar på. Citat från de svarande visar på denna varierande 
syn, ”Det känns som att dom har ganska bra koll på vad som händer”, ”Både ja och nej. Jag tycker 
att ungdomar nu för tiden är faktiskt mycket elakare än vad media visar, man kan skriva exakt vad 
man vill och komma undan med det.”, ”det är så extremt uppblåst. Internet"mobbning" finns men 
endast om man utsätter sig själv för det. klarar du inte av att bli kritiserad eller förolämpad, ge då 
inte någon en chans att göra det. använd inte sociala medier om du inte tål att drivas med.”, ”Jag 
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stöter inte alls på lika mycket nätmobbning som tidningar säger är vanligt, men det beror nog på 
att jag har andra sociala kretser på internet än de flesta tonåringar.”, ”På många medier målas det 
ofta upp som att någon "hängs ut", men ofta är det så att man själv laddat upp bilder som alla kan 
se. Enligt mig är det som står i media alltså lite överdrivet.”  "
De unga beskrev skillnaden mellan ”vanlig” mobbning och nätmobbning som; ”Mobbing är 
Mobbing... det spelar ingen roll ifall det är nätmobbing eller vanlig mobbing, båda är likadana som 
kränker en person!”, ”Att nätmobbning finns kvar och att det går att spåra upp det tillskillnad från 
vanlig mobbning”,”Nätmobbning är när man kränker en person via nätet. Vanlig mobbning är när 
man kränker någon öga mot öga. Oftast brukar folk nätmobba varandra, för att de inte vågar 
kränka de utsatta i verkligheten.”, ”På nätet kan man skriva anonymt och där har dom skydd 
bakom en datorskärm så det är enklare att skriva något elakt om någon på nätet”, ”Man kan va 
anonym.”, ”Nätnobbningen följer med dig vart du än är och försvinner inte lika lätt... lägger någon 
ut en bild är det knappt att den går att ta bort.” "
De som valt att beskriva situationen då de känt sig utanför på sociala medier i visar övervägande 
liknande händelser. Citaten valdes ut då de var representativa för de svarande. ”Kanske när några 
kompisar gjorde något och ljög om det för mig”, ”Jag har inte direkt känt mig utanför men det är 
klart att det kan kännas lite jobbigt ibland för på alla sociala nätverk så "tävlar" man om vem som 
får flest likes och kommentarer. Det påverkar mig också och ibland känns det dåligt om man inte 
får bekräftelsen man vill ha.”, ”När en grupp av kompisar går emot en, flera mot en, och ingen 
kommer på ens egen sida. många skriver elaka kommentarer till en själv.” "
Några av de svarande som svarade att de blivit utsatta för nätmobbning beskrev hur 
nätmobbningen hade gått till, citaten är urdrag från enkäten. ”Jag blev mordhotad. Det kändes 
obehagligt för att han visste min adress”, ”Jag har fått elaka kommentarer, väldigt kränkande, 
skriva till mig på olika sociala medier tex som facebook.”, ”någon hade hackat sig in i mitt facebook 
konto och skrivit en massa elaka saker om andra och låtsades vara mig. och så har folk mobbat mig 
inom internet”, ”Några som jag känner la ut en bild av mig på instagram mot min vilja, och tog inte 
bort den när jag bad dem” "
De unga som har fått en film eller en bild spridd på sociala medier fick beskriva innehållet, några 
av resultaten visar att; ”Det har inte varit något allvarligt. Bara ett foto som någon kompis lade ut 
på instagram vilket jag inte ville.”, ”det var en bild på mig när jag inte alls såg bra ut”, ”två 
klasskompisar till mig filmade mig och min kompis när vi gjorde en dansuppvisning på gympan 
som man behövde visa för klassen. Denna video lades sedan upp på facebook.” """"
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6.1 Sammanfattning 
Resultatet av de ungas erfarenheter visar att Kik, Facebook, Instagram och Snapchat är de mest 
använda sociala medierna. En majoritet på 54 personer av de 68 svarande svarade att de har läst 
något elakt om någon de känner på Internet. 42 stycken har inte blivit utsatta för nätmobbning, 
men 13 stycken angav att de har blivit det och lika många svarade att de inte vet om de utsatts. 15 
personer angav Facebook som det sociala mediet där de blivit utsatta för nätmobbning på, vilket 
var det högsta resultatet av alternativen på frågan. Övervägande löd svaren att de svarande inte 
känner sig utanför på sociala medier, att de inte har utsatt någon för nätmobbning samt att de inte 
vet om mediernas bild stämmer överens med deras erfarenheter av nätmobbning. De egna svar 
som de tillfrågade lämnade visar att de svarande har liknande erfarenheter av nätmobbning. "

7 Analys och Diskussion 

Det här kapitlet analyserar och diskuterar de resultat som framkom i kapitel sex och sju. Kapitlet 
består av tre underrubriker. Underrubrikerna representerar de tre frågeställningarna som 
uppsatsen syftar till att svara på. "
7.1 Hur framträder nätmobbning i pressen? 
Den bild som pressen ger av nätmobbning ser hårddraget ut på så sätt att kvinnan är offer och 
mannen är förövaren. Nätmobbningen sker främst via ord och bilder på Facebook och Instagram 
och konsekvensen för offret blir att denne begår självmord. Då detta är den bild som tidningarna 
förmedlar blir det även den tolkning som publiken, genom agenda setting, kan komma att få. 
Denna beskrivning av resultaten som den kvantitativa analysen gav är inte fullt representativ då 
resultaten är uttagna ur sin kontext. Samtidigt visar den på ett hårddraget sätt vilka resultat som 
framkom. Att pressen visar denna hårda ton kan vara negativt då andra unga som blir utsatta för 
nätmobbning inte känner igen sig i situationen och därmed inte anser att de själva är ”tillräckligt” 
utsatta. Då självmord var den konsekvens som nämndes mest frekvent kanske de tidigare stadierna 
av konsekvenser hos den utsatte inte uppmärksammas. Kanske borde konsekvenser som dålig 
självkänsla och ångest uppmärksammas mer, så att fler unga kanske kan hitta källan till varför de 
mår som de mår.  "
Men den hårda ton som pressen visar på kan dock ha en positiv effekt genom att nätmobbning 
uppmärksammas. Skapas mycket utrymme i pressen för nätmobbning kan det leda till att föräldrar 
tar upp ämnet med sina barn, eller barnen med sina föräldrar. På så vis skapas en medvetenhet, 
som då kan bli en början på ett förebyggande arbete mot mobbning. "
I 165 av 247 artiklar framgår det inte vem som är offret och vem som är förövaren, vilket kan ses 
som oväntat i dagens medieklimat. Med denna tolkning kan nätmobbningen sägas vara ett 
problem där inte fokus hamnar på män eller kvinnor och vem som har utsatt vem för vad. Utan 
som ett samhällsproblem som måste tas itu med, oavsett vem som drabbas. Denna tolkning kan 
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även användas om tillvägagångssättet, vilket inte framgår i den största delen av artiklarna. Men av 
de tillvägagångssätt som nämndes var ord och bilder vanligast. Sannolikheten är stor att 
kopplingen kan dras till att det är kommentarer på statusuppdateringar och bilder på sociala 
medier. Ord och bilder går även att återfinna i SMS och chatt-meddelanden, vilket gör att det inte 
är särskilt förvånande att de är de vanligaste tillvägagångssätten.  "
Att Facebook och Instagram var de sociala medier som nämndes oftast i artiklarna är därför inte 
förvånande då de är sociala medier där bilder och ord är vanligt förekommande. Detta kan ha att 
göra med den avskiljande anonymiteten; att en handling på Internet inte kan kopplas ihop med de 
handlingar vi gör i vår person eftersom att vi blir hämmade när en skärm skiljer oss från den vi 
tilltalar. "
Självmord är den konsekvens som nämns i flest artiklar, efter ”Framgår ej”. Detta behöver inte 
betyda att självmord är en av de mest förekommande konsekvensen av nätmobbning, det kan även 
bero på att det är den mest dramatiska konsekvensen. Som av den anledningen fått mycket 
uppmärksamhet i medierna, men även på grund av den medielogik som råder idag då händelser 
som dessa har ett högt nyhetsvärde. "
I den lingvistiskt kvalitativa analysen av artiklarna framkom en bild av hur olika tillfrågade 
framställs, där framställningen de fick till viss del berodde på vilken titel den uttalade hade. 
Journalisten kan se till att uttalanden blir mer eller mindre trovärdiga beroende på hur denne 
väljer att framställa den tillfrågade. En risk med detta är att frågor som exempelvis nätmobbning 
vinklas utifrån journalistens tolkning, vilket då även blir den tolkning som framträder i medierna. 
Vidare kan detta leda till att det blir tolkningen som samhället uppfattar som sanningen. Och på så 
vis är det en bidragande del när samhället skapar sina referensramar. På motsvarande sätt finns en 
risk att journalisten förmedlar en bild som inte överensstämmer med faktiska förhållande, på så vis 
att bilden som förmedlas är mycket värre än hur det är i verkligheten. Detta innebär att resurser 
och diskussionstid läggs på ett problem som kanske inte är ett problem, istället för att lägga den 
tiden och de pengarna på ett faktiskt problem.  "
De metaforer som används i artiklarna kommunicerar en nästintill hopplös bild av mobbning; hur 
det drabbar de utsatta, hur de som arbetar mot mobbning möter motstånd och hur de upplever en 
känsla av uppgivenhet. Att ”tala inför döva öron” kan tolkas som att talaren talar inför en publik 
som inte lyssnar, eller att publiken inte tar åt sig av talarens ord. Metaforen skapar en känsla av ett 
hopplöst fall där talaren har lösningen men att publiken inte tar åt sig. Att arbetet mot 
nätmobbning framställs, med hjälp av metaforerna, som att ”tala inför döva öron” kan leda till att 
allmänheten tolkar hanteringen av nätmobbning som att ingen försöker göra något åt det. Att 
skolorna och politikerna inte tar något ansvar, även fast än de kanske gör det. Troligtvis arbetar 
många människor varje dag på olika sätt för att klimatet på nätet ska bli säkrare, vilket medierna 
riskerar att undanskymma med sin framställning. 
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"
Syntaxanalysens verbala processer visade sig vara övervägande lika gällande artiklarna. Först och 
främst kan detta bero på att alla artiklarna berör samma ämne, vilket gör att händelse och handling 
inte skiljer sig speciellt mycket åt mellan artiklarna. Sedan visar den verbala processen att ”tycker”, 
”säger” och ”berättar” är vanliga beskrivningar på hur de intervjuade uttrycker sig. Att personer 
som är mer insatta i ämnet har fått stärka påståenden eller fått frågor inom ämnet. I nästa led kan 
detta göra att artikeln uppfattas som mer trovärdig efter att en expert uttalat sig. "
Resultatet av de lexikala aspekterna visar att psykologernas och forskarnas yttranden, skapar en 
större trovärdighet hos läsaren. Psykologerna menar, säger, vill gärna poängtera, tycker, enligt 
medan forskarna förklarar, säger, anser, tror inte. Ebba som är elev, berättar och säger. Hennes 
trovärdighet ökar eftersom att hon är en elev som är en del av det som artikeln försöker beskriva, 
nämligen nätmobbningen. Jämförs detta med de lärare som uttalat sig i artiklarna så beskrivs 
deras uttalanden med håller med, tror hon eller tycker. Dessa ord skapar inte en lika stor 
trovärdighet eftersom att de framställer lärarnas egna tankar och inte visar vad tankarna baseras 
på. Även den titel som den uttalade har bidrar till hur trovärdigheten ser ut. Att lärare och 
skolinspektionen framställs som mindre trovärdiga kan ha att göra med att det är deras uppgift att 
se till att elever känner sig trygga. Hanteringen av nätmobbningen är en del av deras arbete; i och 
med att många barn dagligen blir utsatta för mobbning blir det ett misslyckande från skolans håll 
och därmed sjunker deras trovärdighet. "
Artikelförfattaren har en stor möjlighet att skapa en känsla eller vinkla artikeln så att den speglar 
det som han eller hon vill beskriva. Genom metaforer kan känslor förstärkas då bilder av ett 
scenario visas. Även hur trovärdigheten hos de som uttalar sig i artiklarna kan författaren påverka 
beroende på hur denne väljer att framställa personen. Dessa faktorer påverkar i slutändan den bild 
som publiken möter, vilken de i sin tur baserar sina åsikter på. "
Att artiklar och trovärdigheten hos de som uttalar sig vinklas hör ihop med begreppet framing. 
Journalister kan med hjälp av exempelvis metaforer, syntaxer och lexikala aspekter påverka hur 
publiken exempelvis ser på nätmobbning. Beroende på hur och i vilken ton olika ord används 
skapas olika bilder av nätmobbningen. På samma sätt kan artikelförfattaren påverka de uttalades 
trovärdighet genom att beskriva hur de uttalat sig. "
Enligt kultivationsteorin kan det hårda klimatet på sociala medier i form av elaka kommentarer få 
de unga att tro att det är så det är och att de får ”tåla det”. Att detta klimat blir till vardag kan göra 
att de unga tillslut upplever det som ”sanningen”. """"
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7.2 Vad har högstadie- och gymnasieelever för erfarenheter av nätmobbning? 

Hårddragningen som gjordes av artiklarna går även att genomföra på enkäten. Kik är det sociala 
mediet flest använder. 54 stycken har läst något elakt om någon de känner på sociala medier. Fem 
stycken har utsatt någon för nätmobbning, vanligast är offret en klasskompis och detta har skett på 
Facebook eller Kik. 11 stycken har känt sig utanför på sociala medier. 13 stycken har blivit utsatta 
för nätmobbning på Facebook eller Instagram av någon från skolan. "
Enkätundersökningen förstärkte den avskiljande anonymiteten, detta i och med att den bekräftade 
det faktum att skärmen ger oss mer ”mod”. Kommentarerna blir elakare när en skärm skiljer 
förövaren och den utsatte än om det sker öga mot öga. Enkätundersökningen ger också en känsla 
av att de unga till stor del tycker att kränkningar på sociala medier är ”vardagsmat”, och en del har 
inställningen att om man befinner sig på sociala medier får man tåla tonen som råder. Risken med 
detta är inte bara att de unga blir härdade och mer hårdhudade på sociala medier utan även att 
gränsen för vad som räknas som nätmobbning ständigt förskjuts. Att gränsen för var nätmobbning 
går är otydlig och att de unga är osäkra på om en kommentar de fått är nätmobbning eller inte går 
att se i svaren. Detta eftersom flera av de svarande angett att de inte vet om de har blivit 
nätmobbade eller om de har nätmobbat någon. Här förstärks bilden av att gränsen för vad som är 
nätmobbning verkar vara otydligt bland de unga. Men denna analys går också att koppla till att 
benämningen ”nätmobbning” verkar vara otydlig och att en andel kan ha utsatt någon för 
mobbning omedvetet. "
När frågan handlade om de svarande någon gång utsatt någon för nätmobbning, och i så fall på 
vilket socialt medium svarade lika många Facebook som Kik. Återigen kan tolkningen vara att 
begreppet nätmobbning är otydligt; att de unga blir mer hårdhudade och på så vis inte uppfattar 
att de blir utsatta för mobbning. Att inte lägga märke till att man blir utsatt för mobbning leder till 
frågan, kan det vara mobbning även fast än den utsatte inte uppfattar det som mobbning? Det är i 
en bemärkelse bra att den utsatte inte uppfattar mobbningen, då den inte gör den utsatte illa. 
Samtidigt kan det visa på hur medieklimatet ser ut och hur de unga tvingas lära sig att acceptera 
tonen på sociala medier. De ungas erfarenheter gällande nätmobbning kan på så sätt ses som 
relativt låga i den mening att de inte vet vad begreppet står för. Men att de ändå har en tanke kring 
vad skillnaden mellan nätmobbning och ”vanlig” mobbning är visar på att de har en uppfattning av 
betydelsen. Begreppet nätmobbning måste bli tydligare, de unga måste veta när de blir utsatta för 
nätmobbning. "
Konsekvensen av detta kan bli att de unga inte vet när de utsätts eller när de utsätter någon för 
nätmobbning. Om det inte är tydligt vad nätmobbning är och inte är blir det svårt att ändra de 
ungas beteende på sociala medier. Eftersom att de då inte vet om de har ett beteende som behöver 
förändras eller ej. Att begreppet nätmobbning är otydligt kan hänga ihop med att sociala medier 
utvecklats snabbt och av den anledningen har inte de unga fått lära sig hur de ska bete sig på 
sociala medier. 
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"
Att kommentarer som skrivs på sociala medier är hårdare än vad de skulle varit om de inte skett 
via sociala medier, är det som den avskiljande anonymiteten beskriver. De unga känner sig mindre 
hämmade då de inte ser personen de tilltalar, vilket gör att orden kan bli hårdare. "
7.3 Hur överensstämmer mediebilden av nätmobbning med de ungas 
erfarenheter? 

Det som skiljer pressens bild och ungdomarnas erfarenheter från varandra är att pressen visar en 
smalare bild av sociala medier än vad de ungas erfarenheter beskriver. De unga befinner sig på fler 
sociala medier än vad pressen skriver om, vilket även nätmobbningen gör. Kik är det sociala mediet 
som 63 stycken av 68 tillfrågade använde sig av, medan Kik endast nämndes i två artiklar ger en 
tydlig bild av skillnaden mellan tidningarnas bild och de ungas erfarenheter av sociala medier.  "
I jämförelsen mellan pressens bild av nätmobbning och de ungas erfarenheter framträder en delvis 
delad och delvis sammanhängande bild. De ungas erfarenheter visade att Facebook och Instagram 
var de sociala medier där flest blivit utsatta för nätmobbning på. Detta överensstämmer med den 
bild som pressen ger, där Facebook och Instagram är de sociala medier som nämns oftast. De 
tillvägagångssätt som pressen beskriver som vanliga (ord och bilder) går att koppla till de unga 
som beskrev Kik, Facebook, Instagram och Snapchat som de populäraste sociala medierna. Detta 
då dessa sociala medier bygger på att kommentera (ord) och dela med sig av bilder. "
Kik är det mest använda sociala mediet bland ungdomarna, men nämndes endast i två av 
artiklarna. Att Kik inte framställs i artiklarna som det populära sociala mediet som det enligt 
enkätundersökningen är kan leda till att samhället inte uppfattar Kik som ett socialt medie som är 
av intresse. Det som kan vara oroväckande med detta är att Kik även var det sociala mediet som 
flera angav var det som de hade blivit utsatta för mobbning på, alternativt utsatt någon för 
mobbning på. Detta innebär att en del av nätmobbningen som tidningarna kanske bör förmedla 
inte förmedlas, och på så sätt, enligt agenda setting teorin inte uppfattas av samhället. "
För att motarbeta nätmobbningen kan dialog vara en av nycklarna; de vuxna behöver intressera sig 
för sociala medier, och inte bara de som pressen skriver om, utan även de som de unga befinner sig 
på. Att de unga befinner sig på Snapchat får en tidningsläsare inte någon uppfattning av då 
Snapchat inte nämns i artiklarna. Det finns alltså en risk att en del sociala medier blir obevakade av 
vuxenvärlden eftersom att de inte, enligt agenda setting, existerar i pressen. "
I denna undersökning gavs en tydlig bild av att nätmobbning är mer förekommande på vissa 
sociala medier än andra. Det vore av intresse att forska kring om och hur mobbningen på de sociala 
medierna skiljer sig ifrån varandra. Men även att undersöka om nätmobbning är något som 
företagen bakom de sociala medierna själva försöker förebygga, eller om det är olika ”kulturer” på 
olika sociala medier. 
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Bilagor  
Bilaga 1 
V1. Kön 
Variabelvärde 
1. Kvinna förövare 
2. Kvinna offer 
3. Man förövare 
4. Man offer 
5. Framgår ej "
Variabelvärdena är kvinna förövare, kvinna offer, man förövare, man offer, framfår ej. Dessa 
variabelvärden har som syfte att undersöka hur ofta kvinnor respektive män framställs som offer 
eller förövare i artiklarna. "
V2. Tillvägagångssätt 
Variabelvärde 
1. Bilder 
2. Ord 
3. Filmer 
4. Framgår ej "
Variabeln hade som syfte att undersöka vilket tillvägagångssätt som mobbningen hade. Om det 
skedde genom bilder, att någon fått en bild publicerad mot sin vilja eller att en publicerad bild 
hotades att spridas av andra. Med variabelvärdet ord inkluderas kommentarer i sociala medier, på 
exempelvis bilder eller statusar, men även sms finns inom detta variabelvärde. Variabelvärdet 
filmer handlar om personer som utsatts för att filmer publicerats på sociala medier emot sin vilja. "
V3. Socialt media 
Variabelvärde 
1. Facebook 
2. Instagram 
3. Snapchat 
4. Twitter 
5. Vine 
6. Kik 
7. Framgår ej 
8. Övrigt "
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Denna variabel finns med i undersökningen för att få fram vilka sociala medier som är de som det 
skrivs mest om i artiklarna. När ett av de förbestämda sociala medierna nämndes markerades det. 
De sociala medier som fanns som variabelvärden var Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, 
Vine, Kik, Framgår ej och Övrigt. I framgår ej markerades artiklar där det inte nämndes något 
socialt medie, medan det i övrigt gjordes markeringar på sociala medier som inte fanns med bland 
de utvalda, exempelvis MSN, apberget och youtube. "
V4. Konsekvens 
1. Depression 
2. Självmord  
3. Dålig självkänsla 
4. Ångest 
5. Självskadebeteende 
6. Kriminalitet 
7. Framgår ej "
Denna variabel användes för att få fram vilka konsekvenser som framkom av nätmobbningen. 
Under denna variabel finns det inget värde övrigt, anledningen till detta berodde på att 
provkodningen gav ett sådant resultat att det lyckades täcka in med övriga variabler. 
Variabelvärderna visar på hur nätmobbningen påverkade offren, depression, självmord och ångest 
var värden som tydligt beskrevs i artiklarna, de har alltså inte tolkats om till kodschemat. Medan 
värdet självskadebeteende innehåller personer som uttryckt självmordstankar, självmordsförsök 
eller att de på annat sätt skadat sig själva. Det sista variabelvärdet inom denna variabel var 
kriminalitet. Inom denna finns de artiklar som uttryckte att de mobbade börjat exempelvis snatta, 
men även hur mobbade i framtiden riskerar att hamna i kriminalitet. 

"
Kodningsinstruktion 
Variabelvärdet självskadebeteende skapades för att göra ett innehåll för en del fall som kan vara 
svåra att tolka. Inom denna variabel fick självmordstankar och självmordsförsök ingå för att med 
motiveringen att de handlar om att skada kroppen psykiskt (genom tanken) eller fysisk (i en faktisk 
gärning). Efter att provkodningen var genomförd lades variabelvärden till och efter det var 
kodschemat förberett för kodning av alla artiklarna. """"""""
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Bilaga 2 
Enkätens utformning 
* = obligatoriskt fråga att svara på 
1. Vilket år är du född? * 
Kön? *  
- Kille 
- Tjej 
- Vill inte svara "
2. Använder du dig av något av följande sociala medier?* 
- Facebook 
- Instagram 
- Snapchat 
- Twitter 
- Blogg 
- Kik 
- Whatsup 
- Vine 
- Jag använder inte sociala medier 
- Övrigt:_______ "
3. Hur gammal var du när du skapade ditt första konto på ett socialt medium? "
4. Har du någon gång läst något elakt om något du känner på ett socialt medium?* 
- Ja 
- Nej 
- Vet inte 
- Vill inte svara "
5. Har du blivit utsatt för nätmobbning?*  
svarar du nej/vet inte/vill inte svara kan du hoppa till fråga 7 
- Ja 
- Nej 
- Vet inte 
- Vill inte svara "
6a) Beskriv vad som hände "
6b) På vilket socialt medium skedde detta? 
 du kan välja flera alternativ 
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- Facebook 
- Twitter 
- Instagram 
- Kik 
- Snapchat 
- Bloggar 
- Whatsup 
- Vine 
- Övrigt:________ "
6c) Av vem blev du utsatt för nätmobbningen 
- Klasskompis 
- Någon annan från skolan 
- Någon från bostadsområdet 
- Någon från laget (ex. fotbollslaget) 
- Någon helt okänd 
- Övrigt:______ "
7. Vad anser du skiljer nätmobbning från ”vanlig mobbning”?: "
8. Har du någon gång varit på en film/bild som spridits på sociala medier emot din vilja? 
svarar du nej/vet inte/vill inte svara kan du hoppa till fråga 9 
- Ja 
- Nej 
- Vet inte 
- Vill inte svara "
8a) Vad innehöll filmen/bilden? "
8b) Varför ville du inte att bilden/filmen skulle spridas? "
9. Har du någon gång känt dig utanför på sociala medier?* 
svarar du nej/vet inte/vill inte svara kan du hoppa till fråga 10 
- Ja 
- Nej 
- Vet inte 
- Vill inte svara "
9a) I vilket sammanhang kände du dig utanför på sociala medier?: 
ex. ett event du inte var bjuden till, att ingen like:ar, ingen retweetar osv. 
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"
10. Har du utsatt någon för nätmobbning? 
svarar du nej/vet inte/vill inte svara kan du hoppa till fråga 11 
- Ja 
- Nej 
- Vet inte 
- Vill inte svara "
10a) Hur gick det till?:________ 
ex. skrev du något elakt, publicerade du bilder/filmer emot personen vilja "
10b) På vilket/ vilka sociala medier skedde detta? 
- Facebook 
- Twitter 
- Instagram 
- Kik 
- Blogg 
- Whatsup 
- Vine 
- Övrigt: _____________ "
10c) Vem utsatte du nätmobbningen för? 
- En klasskompis 
- Någon annan från skolan 
- Någon från bostadsområet 
- Någon från laget (ex. fotbollslaget) 
- Någon helt okänd 
- Övrigt: __________ "
11. Stämmer tidningarnas bild av nätmobbning överens med dina egna erfarenheter av 

nätmobbning? 
- Ja 
- Nej 
- Vet inte "
11a) På vilket sätt stämmer det/ stämmer det inte? "
Enkäten i webbformat: https://docs.google.com/forms/d/
1MZQ2SLm4HRvmqydAadwcZQt6tkZyVIKqK2hqXGLGLvg/viewform  

"
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Bilaga 3 
Missivbrev 
Hej! Jag heter Johanna Ingesson och håller på att skriva på min c-uppsats som handlar om 
nätmobbning. En del av uppsatsen handlar om hur högstadie- och gymnasieelever uppfattar 
nätmobbning, och det är där Ni kommer in. 
Enkäten tar endast några minuter att svara på. 
Ni kommer självfallet att vara anonyma och era svar kommer endast att användas till min uppsats! 
Är det något som ni undrar över gällande de frågor som ni har fått svara på är det bara att kontakta 
mig på: 
johanna.ingesson@hotmail.com 
Jag är superglad för er hjälp, 
TACK! "
Bilaga 4 

”Skolmobbning och nätmobbning hänger ihop” (DN, 2014-03-02) 
1. Metaforer: -  
2. Syntax 
- Process: Handling: mobbning, nätmobbning, kränkningar, skylla mobbningen på tekniken, dela 
upp ungas liv i skola och fritid- Händelse 
* Verbal: Läraren ”håller med”, ”tror hon”, ”säger”, ”menar” 
* Mental: ”upplever”, ”vuxna känner panik”, ”förståelse”, ”självklart att”, lärare ”upplever” att de 
saknar kompetens för att förebygga kränkningar på nätet 
- Deltagare 
*Agenter: Någon från samma skola 
* Deltagare: Nästan hälften av alla barn och ungdomar 12-16 år 
- Omständigheter 
* Tid: 
* Plats: skola, hemmet, sms, facebook, sociala medier 
3. Lexikala aspekter:  
* Psykolog: menar 
* Lärare: håller med (psykologen), tror hon, tycker 
* Skolinspektionen: har förståelse för lärarna, säger "
”Vi vill inte att barnen tystnar” (DN, 2014-03-02) 
1. Metaforer: ”Sprids blixtsnabbt” 
2. Syntax 
- Process: Handling: Mobbning, nätmobbning, utseenderelaterad nätmobbning, förbjuda barn 
att använda mobiler, mobbning mellan barn på samma skola, lättare att vara aggressiv på 
nätet- Händelse: information sprids på nätet 
* Verbal: Säger, menar, enligt, berättar de, tycker, poängtera 
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* Mental: känner, skapar en osäkerhet, ångestladdat 
- Deltagare 
*Agenter: Barn på samma skola, offret, flickor (kopplat till mobbning om utseende, ofta om vikt 
och om någon är ful. Flickor är mindre nöjda med sitt utseende om de befinner sig på sociala 
medier) och pojkar (mer nöjda med sitt utseende om de befinner sig på sociala medier) 
* Deltagare: Barn på samma skola, förövaren 
- Omständigheter 
* Tid: 24 timmar om dygnet 
* Plats: Nätet, skolan, hemma, sms, Facebook, Instagram, Göteborgsområdet, sociala medier 
3. Lexikala aspekter:  
* Psykologen: säger, vill gärna poängtera 
* Internationell forskning: visar att "
”Skärp straffen för kränkningar på nätet” (Aftonbladet, 2013-05-19) 
1. Metaforer: ”brännmärken som aldrig försvinner”, ”kommentarer rinner av” 
2. Syntax 
- Process: Handling: kränkningar, cybermobbning, uthängningar, bryter mot mänskliga 
rättigheter- Händelse 
* Verbal: jag vet själv 
* Mental:  
- Deltagare 
*Agenter: 51 % tjejer, 39 % killar (av de som vart utfrågade är utsatta för kränkningar via nätet 
eller mobilen) 
* Deltagare: 
- Omständigheter 
* Tid: 2012 
* Plats: Internet, Sverige 
3. Lexikalaaspekter:  "
”Depression ofta följd av mobbning” (SVD, 2012-06-11) 
1. Metaforer:  
2. Syntax: 
- Process: Handling: mobbning, brott, våldsbrott, droger, kränkningar- Händelse: stämmer 
tidigare skolor, mobbning påverkar offret långt efter att det upphör, identifiera barn som 
riskerar att bli förövare eller offer innan mobbningen börjar 
* Verbal: tycker jag, säger, anser, enligt, inte förvånande”, ”nu vet vi säkert” 
* Mental: uppenbarligen 
- Deltagare 
*Agenter: 6 % pojkar, 5 % flickor (beräknas vara utsatta för mobbning) 
* Deltagare: 10% högre risk att begå brott, 30 % högre risk att bli deprimerade 
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- Omständigheter 
* Tid: 
* Plats: skolan, Sverige 
3. Lexikalaaspekter:  
* Professor: säger, anser, enligt "
”Internet är inte problemet” (SVD, 2014-03-02) 
1. Metaforer: ”en dåres envishet”, ”talar inför döva öron”, ”för allt i världen”, ”aktuell vetenskap i 
ryggen” 
2. Syntax 
- Process: Handling: Mobbning, sexuella övergrepp, självmord, trakaserier, ofreda - Händelse: 
Digitala revolutionen, 13 årings självmord 
* Verbal: sade, påstå 
* Mental: inbillar sig, funderingar 
- Deltagare 
*Agenter: 13 årig flicka, 44 åring, jämnåriga 
* Deltagare: 13 åring, föräldrar, idrottstränare 
- Omständigheter 
* Tid: 
* Plats: sociala medier, youtube, Internet, Instagram, chattar, Kumla 
3. Lexikalaaspekter:  
* Forskare: förklarar, råd "
”Tjejer nätmobbar lika ofta som killar” (SVD, 2013-10-08) 
1. Metaforer: ”suddas ut”, ”på farlig mark” 
2. Syntax 
- Process: Handling: näthat, nätet, kränkande uppgifter, nätmobbning, spridning av bilder- 
Händelse: Instagram-målet, spridning av bilder 
* Verbal: säger, upplevas, anser 
* Mental:  
- Deltagare 
*Agenter: 15 - och 16 åring, inom traditionell mobbning har killar mobbat mer än tjejer, men 
inom nätmobbning suddas dessa gränser ut.  
* Deltagare: 40 ungdomar 
- Omständigheter 
* Tid: 
* Plats: Göteborg, blogg, chatt, youtube, kommunikativa sajter, Instagram 
3. Lexikalaaspekter: 
* Forskare: säger, anser, tror inte "
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”Mobbning kan fortgå i flera år” (DN, 2014-03-02) 
1. Metaforer: ”ärren efter mobbning”, ”toppen av ett isberg”, ”vi har mycket på fötterna” 
2. Syntax 
- Process: Handling: kränkning, mobbas, långdragna kränkningar, diskriminering, anmälan till 
BEO, kräva skadestånd- Händelse 
* Verbal: säger 
* Mental: avskräckande effekt för skolan 
- Deltagare 
*Agenter: 200 förskolebarn och skolelever, barn och deras föräldrar, elever, tusentals elever 
kränks och mobbas dagligen 
* Deltagare: 
- Omständigheter 
* Tid: 
* Plats: Kalix kommun 
3. Lexikalaaspekter: 
4. * Barn- och elevombudet: säger "
”Anmälningar visar vuxenvärldens misslyckande” (DN, 2014-03-02) 
1. Metaforer: ”ändhållplats”, ”skolgång förvandlas till ett helvete” 
2. Syntax 
- Process: Handling: grovt mobbade, kränkta, en vuxenvärld som tittar bort, psykisk terror, 
vuxna vill inte se - Händelse 
* Verbal:  
* Mental: förmår 
- Deltagare 
*Agenter: Barn 
* Deltagare: Misslyckande från vuxenvärlden, lärare, mobbaren är problemet 
- Omständigheter 
* Tid: 
* Plats: 
3. Lexikalaaspekter: "
”Vuxna har ansvaret för nätets värld” (SVD, 2014-03-02) 
1. Metaforer: ”internet är ett laglöst land”, ”det går att få huvudet nedtryckt i toaletten också på 
nätet”, ”kavla upp skjortärmarna”, ”stoppa huvudet i sanden” 
2. Syntax 
- Process: Handling: Hängs ut som horor/slampor i sociala medier- Händelse: unga flickor hängs 
ut som horor och slampor i sociala medier, upplopp och bråk, bred spridning 
* Verbal: skriver 
* Mental: Lidande(?) 
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- Deltagare 
*Agenter: 
* Deltagare: unga flickor, vuxna, vuxna som accepterar kränkningar på nätet 
- Omständigheter 
* Tid: 
* Plats: Göteborg, sociala medier, Internet, skolgården, idrottsträningen 
3. Lexikalaaspekter:  
* Friends: skriver "
”Svårt utdela straff för nakenbilder på nätet” (DN, 2014-03-02) 
1. Metaforer: ”var ribban ligger för när åklagaren ska väcka åtal” 
2. Syntax 
- Process: Handling: spridning av nakenbilder, självmord - Händelse: hotats att bilder skulle 
spridas, nakenbilder sprids 
* Verbal: säger, berättar 
* Mental: hade panik 
- Deltagare 
*Agenter: 13 åring 
* Deltagare: ungdomar, 13 åring 
- Omständigheter 
* Tid: 
* Plats: sociala sajter, Facebook, rektorn 
3. Lexikalaaspekter: 
* Före detta straffrättsprofessor: säger 
* ”Ebba”: berättar, säger 
* Pressekreteraren: säger ""
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