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Sammanfattning

Nätmobbning är ett relativt nytt fenomen och en typ av mobbning som är svår att undvika då
många unga är internetuppkopplade dygnet runt. Nätmobbning har bidragit till att unga mår
psykiskt dåligt  och att deras vardag påverkas. Studiens primära syfte var att kartlägga hur
nätmobbning ser ut bland niondeklassare. Det sekundära syftet var att se om det fanns några
könsskillnader mellan flickor och pojkar med avseende på vad innehållet i nätmobbningen
bestod av samt påverkan av den. En kvantitativ enkätundersökning har genomförts med totalt
161 respondenter från tre olika skolor i norra delen av Sverige.  19 % (17 stycken) pojkar
respektive  21  % (13 stycken)  flickor  uppgav  att  de  hade  upplevt  sig  nätmobbade.  Deras
vardag hade påverkats genom att de hade isolerat sig från umgänge med andra samt försökt
ändra på sig så mobbarna inte kunde mobba dem. Hälsan hade påverkats i form av att pojkar
känt sig deprimerade och flickor hade fått försämrad självkänsla. Det var även ett högt antal
som angav att hälsan inte påverkats. Både flest pojkar och flickor blev nätmobbade angående
deras utseende.  

Nyckelord: Nätmobbning, påverkan, könsskillnader, självkänsla, deprimerad, utseende

 



Förord

Det  har  varit  intressant  att  få  möjligheten  och  fördjupa  oss  i  ämnet  nätmobbning  under
arbetets gång. Fördjupad förståelse för vad fenomenet innebär och består av tror vi kan vara
nyttigt att ha vetskap om i arbetslivet inom socialt arbete. Vi vill tillägna ett stort tack till de
rektorer, lärare och framförallt niondeklassare som har ställt upp på enkätundersökningen och
gjort den möjlig. Vi vill även ägna ett tack till vår handledare som hjälpt och stöttat oss under
arbetets gång med värdefulla synpunkter. 
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1. Inledning

Nätmobbning är ett  relativt  nytt  fenomen men trots  detta finns en hel del forskning inom
området. Friends (2013) konstaterar att 45 % har uppgett sig blivit utsatta för kränkningar på
nätet eller mobilen. Det som unga oftast blir nätmobbade för är sitt utseende, till exempel att
de anses vara för smala eller för tjocka (Skolverket, 2013). Juvonen och Gross (2008) menar
att  förolämpningar  är  ett  av  de  vanligaste  sätten  att  bli  mobbad  på  via  nätet,  en  slags
förolämpning är bland annat olovlig delning av privata bilder eller annan privat information
som sprids till  obehöriga. Den som är utsatt för nätmobbning lider ofta av låg självkänsla,
ångest,  suicidtankar  och olika  psykosomatiska  problem,  exempelvis  sömnsvårigheter,  som
följd av mobbningen (Olweus, 2012). Forskare diskuterar anonymiteten på nätet och om detta
kan bidra till nätmobbning. Cassidy (2013) menar att det är lättare för mobbningsutövare att
mobba eller trakassera någon på nätet eftersom de känner sig anonyma. Dock har det visat sig
att de utsatta oftast vet vem eller vilka som utsätter dem för denna behandling (Kowalski,
Morgan & Limber, 2012).

Det finns olika definitioner av begreppet nätmobbning och den som kommer användas i denna
undersökning  är  ”willful  and  repeated  harm inflicted  through  the  use  of  computers,  cell
phones,  and  other  electronic  devices” (Hinduja  &  Patchin,  2009,  sid.  5). Detta  citat  har
översatts och tolkats till att nätmobbning menas med att någon har känt sig eller fått någon
annan att känna sig mobbad, trakasserad eller utsatt på nätet/telefonen på ett kränkande sätt.

Även  nyhetsmedier  i  Sverige  har  lyft  ämnet  nätmobbning  (Berger,  2013;  Rosen,  2013;
Wallroth, 2013). För ett år sedan begick en 13-årig flicka i Sverige suicid efter att ha blivit
utsatt för trakasserier på nätet. Bland annat hade filmer och bilder på flickan lagts ut (Rosén,
2013). En 12-årig flicka i USA begick suicid efter nätmobbning som pågått i över ett år där
hon hade fått meddelanden skickade till sig som “Du är ful”, “Varför lever du fortfarande?”
och “Gå och ta livet av dig” (Wallroth, 2013). Även i Storbritannien förra året tog en 14-åring
sitt liv efter att ha blivit nätmobbad (Berger, 2013). Det var detta som uppmärksammade oss
att vilja göra en undersökning på ämnet nätmobbning. Dels för att det är så pass aktuellt i
media och för att det är ett relativt nytt fenomen. Därför anser vi att det är viktigt att nya
undersökningar görs.     

Med tanke på vår kommande yrkesroll som socionomer anser vi att detta ämne är relevant för
vår blivande profession. Ett arbete med unga, som exempelvis kurator eller på ett hem för
vård  och  boende  är  det  viktigt  att  ha  kunskap  om ungas  situation  på  nätet.  Detta  med
anledning  av  att  vi  på  ett  professionellt  sätt  ska  kunna bemöta  och ge  råd  och  stöd  vid
eventuell utsatthet eller andra funderingar om klimatet och kulturen på nätet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Det primära syftet  med denna undersökning är att kartlägga hur nätmobbning ser ut bland
niondeklassare. Det sekundära syftet är att se om det finns några könsskillnader mellan flickor
och pojkar med avseende på vad innehållet i nätmobbningen består av samt påverkan av den.

Undersökningens frågeställningar är följande: 

·       Vad består innehållet i nätmobbningen av?

·        Är  det  någon  könsskillnad  angående  vad  niondeklassarna  utsätts  för  och/  eller
utsätter andra för på nätet?

·       Vilka strategier har niondeklassarna för att hantera nätmobbning?

·      Varför tror niondeklassare att personer nätmobbar?

2. Tidigare forskning

2.1 Skillnad mellan nätmobbning och traditionell mobbning

Det  finns  olika  definitioner  av  begreppet  mobbning  och  det  görs  åtskillnad  på  såkallad
traditionell ”ansikte-mot-ansikte-mobbning” och på nätmobbning. Traditionell mobbning kan
definieras som ett upprepat beteende med avsikt att skada någon. Inom denna definition krävs
det även att det ska vara en maktskillnad mellan den mobbade och utövaren (Olweus, 1993).
En definition  av nätmobbning  är  “willful  and repeated  harm inflicted  through the  use  of
computers, cell phones, and other electronic devices” (Hinduja & Patchin, 2009, sid. 5).

Det finns skillnader i utförandet av traditionell mobbning och nätmobbning (Greene, 2006).
Forskare har lyft  fram tre huvudsakliga skillnader mellan dessa fenomen. Inom traditionell
mobbning vet den utsatte vem utövaren är, mobbningen sker i och runt skolområdet samt att
det är en maktbalans mellan parterna (Olweus, 1993). Dock menar Li (2005) att även om
utförandet av de olika typerna av mobbning är olika skall  de inte åtskiljas. Li (2005) har
funnit att 30 % av de traditionella mobbarna även är nätmobbare samt att en tredjedel av de
som är utsatta för traditionell mobbning även är utsatta för nätmobbning.

Nätmobbning kan se olika ut och några exempel på detta är att sprida bilder på internet på en
person som inte vill det eller att skriva nedsättande kommentar via nätet och/ eller SMS samt
MMS. Denna typ av mobbning uppfyller inte alltid mobbningskriterierna på ett sådant sätt
som avses inom traditionell mobbning (Tokunaga, 2010), även om det är en typ av mobbning
som har ökat de senaste fem åren (Rivers & Noret, 2011). Nätmobbning kan skilja sig från
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traditionell  mobbning på sådant  sätt  att  utövaren  inte  behöver  ha som intention  att  skada
offret,  utan denne kan till  exempel  endast  vara intresserad  av reaktionen från den utsatta
(Campbell, Slee, Spears, Butler & Kift, 2013). Dessa forskare har även funnit i sin studie att
nätmobbare oftast inte anser att de har utsatt sina offer för någonting skadligt, även om den
studien visar att de som är utsatta upplever att nätmobbningen de får eller har fått utstå är
värre än vad mobbarna själva uppger.

En annan skillnad mellan traditionell mobbning och nätmobbning är att upprepningarna av
exempelvis kränkande meddelanden på nätet inte behöver vara från samma utövare, det kan
vara från flera  olika  individer  som väljer  att  exempelvis  skriva  någonting  till  den utsatta
oberoende av vad som redan tidigare skett.  Det som även framkommer med denna typ av
mobbning är att de utsatta känner att de aldrig får någon ro eftersom att det är vanligt att vara
uppkopplad på nätet dygnet runt och därav kan deras mobbare alltid mobba dem (Cassidy,
2013).  I  fallet  med traditionell  mobbning kan den utsatta  fly från mobbningen genom att
exempelvis vara hemma i sin trygghetszon. Det har även visat sig att nätmobbning kan vara
grövre än traditionell mobbning eftersom att nätmobbare kan känna mindre empati med sina
offer på grund av anonymiteten (Campbell et al., 2013) samt att nätmobbningen kan eskalera
om utövaren inte får den önskade responsen av sitt offer (Conn, 2004). Ett exempel på detta är
om en utövare skriver en elak kommentar som denne inte får svar på och då skriver ännu
grövre trakasserier för att framkalla en reaktion.

Sticca och Perren (2012) påvisar att ungdomar anser att det värsta skulle vara, framförallt när
det gäller nätmobbning men även angående traditionell mobbbning, är om mobbningen blir
offentlig.  Detta  på grund av att  de utsatta  inte  vill  att  någon ska veta  vad som försiggår
eftersom de tror att detta kan skada imagen. Detta kan definieras som att bli stigmatiserad
(Goffman, 2011). En annan förvärrande omständighet med nätmobbning är att den även kan
vara svårare att ignorera. Med detta menar Sticca och Perren (2012) att om exempelvis en
kränkande bild publiceras till allmänhetens beskådan är det svårt för den utsatta att radera den,
i jämförelse med att till exempel radera ett kränkande eller elakt sms som endast skickats till
den  utsatta.  Problematiken  med  att  information  kan  spridas  över  nätet  snabbare  än  på
traditionell väg är en faktor som kan göra att nätmobbning anses som värre.

Enligt samma studie (Sticca & Perren, 2012) visade det sig att nätmobbning kan anses vara
snäppet värre att vara utsatt för i jämförelse med traditionell mobbning. En anledning till detta
är för att mobiltelefoner och sociala medier i övrigt anses nödvändiga för ungdomar eftersom
att detta hjälper deras sociala liv. Om de i sin tur blir utsatta för mobbning genom dessa medel
inkräktar detta per automatik på det positiva sociala livet. Dock fastslår Sticca och Perren
(2012)  svårigheterna  med  att  konstatera  vilken  typ  av  mobbning,  nätmobbning  eller
traditionell mobbning, som är värst att vara utsatt för. Det finns många variabler att beakta för
ett sådant påstående och det går att vrida och vända på båda fenomenen. Enligt Rigby och
Smith (2011) har den traditionella mobbningen minskat medan nätmobbnigen ökar.
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2.2 Pojkar och flickor på nätet

Forskare har delade meningar gällande könsskillnader bland unga angående nätmobbning. I
USA och Sverige har forskning resulterat i att båda könen löper lika stor risk för att utsätta
eller  vara  offer  för  nätmobbning.  Andra  brittiska  och amerikanska  studier  visar  dock  att
flickor är mer benägna att vara offer, medan pojkar är mer benägna att mobba (Walvrave &
Heirman, 2011). Dock konstaterar en studie gjord i Turkiet att fler pojkar utsätter andra för
nätmobbning samt själva är utsatta i större utsträckning än flickor (Ariack et al., 2008). Li
(2007) konstaterar att omfattande forskning har visat att pojkar jämfört med flickor är mer
benägna att vara nätmobbare och flickor upplever sig mer utsatta på nätet.

Friends (2013) fastställer i sin undersökning att flickor är överrepresenterade när det gäller de
som har kränkts på nätet. Spekulationer om anledningen till detta är betydelsen av vad flickor
respektive pojkar använder nätet till,  de hänvisar till att flickor befinner sig på mer utsatta
forum  än  pojkar,  vilket  skulle  vara  SMS  och  bloggar  som  flickor  i  högre  utsträckning
använder sig av, medan pojkar generellt sett spelar mer onlinespel. Findahl och Simic (2008)
påvisar även detta, de fastslår att flickor använder nätet till att läsa och skriva bloggar och
börjar med detta vid 12-13 års ålder samt aktiverar sig i sociala nätverk. Även Findahl och
Simic (2008) menar att pojkar använder nätet till största del för att spela spel och att detta görs
under hela tonårsperioden. Flickor som använder nätet till att lämna ut personliga uppgifter på
en blogg eller profilsida åsyftar Walvrave och Heirman (2011) är betydligt mer utsatta för
nätmobbning.  När  det  kommer  till  vem  som  utför  nätmobbningen  har  Cassaidy  (2013)
konstaterat att det i flickors fall ofta är någon som ingår i offrets vänskapskrets. 

Rivers och Noret (2010) menar att pojkar utsätts för hot om fysiskt våld vid nätmobbning
medan flickor får elaka ord skickade till sig, båda könen blir även vid eventuell traditionell
mobbning  oftast  utsatt  för  detta.  Det  föreligger  könsskillnader  vid  handlingsstrategier  vid
nätmobbning. Enligt Friends (2013) skulle en större andel flickor än pojkar ta hjälp av en
vuxen eller  en  vän  vid  utsatthet.  Hur  flickor  respektive  pojkar  påverkas  av  nätmobbning
menar Jackson et al (2009) skiljer sig åt. Flickor upplever att deras koncentration och rykte
påverkas,  samt förmågan att  skaffa  vänner.  Konsekvenserna av detta  medförde  att  de vill
mobba tillbaka och att de introduceras till suicidtankar.

2.3 Ungas aktivitet på nätet

I Sverige befinner sig 98 % unga på nätet  regelbundet och 91 % använder sig av sociala
nätverk. Det är ett sätt för unga att skapa relationer och umgängen på samma sätt som detta
görs på skolan eller vid utövning av fritidsintressen (Friends, 2013). Användning av nätet kan
resultera i ökade tekniska kunskaper samt att ungdomar både kan behålla nuvarande sociala
kontakter samt skapa nya genom sociala medier (O'Keeffe, 2011). Friends (2013) konstaterar
dock att  allt  som sker på nätet  inte  är  positivt,  45 % uppgett  att  de har  blivit  utsatta  för
kränkningar på nätet eller mobilen.
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Dunkel (2012) sammanfattar vad unga gör på nätet med att de roar sig, de umgås och de lär
sig.   De aktiverar sig med att spela spel, kommunicerar vid inloggade applikationer där det
bland  annat  går  att  läsa  bloggar,  kommentera  på  kommentarsfält  och  skicka
snabbmeddelanden till varandra. Vid 14-15 års ålder tycks det finnas ett ökat intresse av att ta
reda på kunskap och fakta (Findahl & Simic, 2008). Ett annat fenomen som unga sysselsätter
sig med på nätet är att lägga ut bilder på sig själv, dessa bilder kan sedan betygssättas och
kommenteras  av  andra.  Detta  kan  handla  om  ungas  identitetsutveckling  eller  för  att  få
bekräftelse samt reaktioner av handlingen (Dunkel, 2012). Tsai och Lin (2004) upplyser om
ungas uppfattning och attityder kring användandet av nätet. Pojkar uppfattar nätet mer som en
leksak och får ut  mer  glädje av användandet,  medan flickor  uppfattar  nätet  som ett  slags
verktyg och använder det i ett mer resultatinriktat syfte eller för att utföra en uppgift.    

Media  rapporterar  om  utsattheten  som  de  unga  upplever  på  nätet,  till  exempel  sexuella
förövare  och  trakasserier  (Dunkel,  2012).  Vad  unga  blir  trakasserade  och  mobbade  för
rapporterar Skolverket (2013) i sin undersökning att de unga ofta får negativa kommentarer
om deras utseende, till exempel att de anses vara för smala eller för tjocka samt om hudfärgen
skiljer sig åt från normen. Ett annat alternativ som hade hög svarsfrekvens var att “andra är
avundsjuka på mig” och att “andra är starkare än mig”. Många svarade även att de inte visste
vad de blev nätmobbade för. Juvonen och Gross (2008) menar att förolämpningar är ett av de
vanligaste sätten att  bli  mobbad på via nätet,  en slags förolämpning är olovlig delning av
privata  bilder  eller  annan privat  information  som sprids till  obehöriga.  I  studien gjord av
Mishna m.fl., (2010) framkom det att flickor oftare blev nätmobbade genom att de kallades
diverse namn, rykten spreds om dem, fick sexuella bilder eller texter skickade till sig, blev
tillfrågade att göra något sexuellt på nätet och att andra delade deras privata bilder mot deras
vilja. Pojkar blev oftare hotade på nätet och bland pojkar i yngre tonåren var det vanligare att
bli tillsagd att göra något sexuellt på nätet än för yngre flickor i tonåren.

2.4 Hantering av nätmobbning

Ariack et al. (2008) undersökte elevers strategier för att hantera nätmobbning. Vissa elever
tror  att  nätmobbarna  kommer  att  upptäckas  och åka  fast,  andra  tar  hjälp  av  sina  vänner,
föräldrar eller lärare. De föredrog att ta hjälp av en vän framför en vuxen i tron om att ens
vänner är mer tekniska och kan ge bättre råd. Det menar även Juvonen och Gross (2008) som
påvisar att elever misstror sina föräldrars datakunskaper och hanterar därför hellre situationen
på egen hand. Eleverna är oroliga för att föräldrarna ska begränsa deras internetanvändning
om de är medvetna om vad som försiggår på nätet. Detta konstaterar även Cassidy, Jackson
och Brown (2009) som menar  att  elever  är oroliga för att  bli  avstängda från att  använda
internet om någon vuxen vet något om situationen. Dunkel (2012) påvisar även ungas oro att
föräldrarna  ska  begränsa  deras  tillgång  till  internet.  En annan  möjlig  förklaring  enligt  Li
(2007) är att eleverna inte tror att de vuxna eller skolan skulle försöka stoppa nätmobbningen
och anser därför att det är lika bra att hålla tyst.  Fortsättningsvis menar Li (2007) att den
utsatta  har  farhågor  att  hamna  i  problem om någon  vuxen  har  vetskap  om den  rådande
situationen.
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Mishna m.fl., (2010) spekulerar i anledningen till att elever inte vill berätta för sina föräldrar
och tror att de kan vara för att nätmobbningen utförs av elevens vänner och bekanta, som i sin
tur vill göra detta i avsikt för att vara roliga och populära. Om situationen tas upp med någon
vuxen är  eleven  orolig  för  att  andra  ska  få  veta  detta  och  att  denne blir  en  “skvallrare”
(Cassidy,  Jackson  &  Brown,  2009).  Ariack  et  al.  (2008)  konstaterar  att  eleverna  aktivt
försöker  hitta  lösningar  till  att  hantera  nätmobbningen.  En  del  blockerar  obehagliga
meddelanden och kommentarer samt personer som mobbar. Andra strategier som används är
att säga åt personen som nätmobbar att sluta och att byta sitt eget användarnamn. Det finns
även de som ignorerar nätmobbningen och inte delar med sig av upplevelsen till  någon. I
Juvonen  och  Gross  (2008)  studie  påvisar  de  att  blockering  av  den  som  mobbar  är  den
vanligaste åtgärden som görs.

2.5 Hälsoeffekter av nätmobbning

2.5.1 De utsatta

Det  framkommer  inga  större  skillnader  i  måendet  för  den  utsatte  om denne  är  utsatt  för
traditionell mobbning eller för nätmobbning. Den utsatte lider ofta av låg självkänsla, ångest,
suicidtankar och olika psykosomatiska problem, exempelvis sömnsvårigheter, som följd av
mobbningen (Olweus, 2012). Andra konsekvenser för de som är utsatta för nätmobbning är att
de känner sig deprimerade, upplever hopplöshet och är rädda för att gå till skolan (Raskuaskas
& Stoltz, 2007). Cassidy (2013) påvisar att det inte finns någon skillnad mellan om en utsatt
individ generellt mår sämre eller inte om denne känner utövaren eller inte, utan detta varierar
från fall till fall.

2.5.2 Nätmobbning och suicid

Om nätmobbning leder till suicid är ett omtvistat område som det råder delade meningar om
eftersom det är svårt att härleda nätmobbningen som ensam faktor till  att ungdomar begår
suicid  (Russell,  Toomey  &  Walker  2013).  Dock  framkommer  det  i  en  studie  (Meltzer,
Vostanis, Ford, Bebbington, & Dennis, 2011) att traditionell mobbning leder till dubbelt så
stor risk för suicid hos vuxna individer som varit utsatta för traditionell mobbning i barn- och
ungdomsåren, jämfört med vuxna individer som inte varit utsatta för traditionell mobbning.
En annan studie gjord av Bauman, Russell, Toomey och Walker (2013) visar på att det finns
ett  samband  med  depression  om en  person  är  utsatt  för  både  traditionell  mobbning  och
nätmobbning. De fann även att detta samband med depression kan leda till suicid hos kvinnor.

2.5.3 Utövare av nätmobbning

De personer som nätmobbar andra är ofta personer som själva är utsatta för nätmobbning
(Erdur-Baker, 2010). Det har visat sig att de personer som både är offer för och utövare av
nätmobbning är en grupp som även märker av negativa följder som låg självkänsla, ångest,
suicidtankar och olika psykosomatiska problem (Olweus, 2012), samt även känner sig otrygga
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i skolan och inte sedda av sina lärare, jämfört med de personer som endast är utsatta men inte
utövar någon nätmobbning (Patchin & Hinduja, 2011). 

Enligt Cassidy (2013) anses det vara lättare för mobbningsutövare att mobba eller trakassera
någon på nätet eftersom att de känner sig anonyma. Dock har det visat sig att de utsatta oftast
vet om vem eller vilka som utsätter dem för denna behandling (Kowalski, Morgan & Limber,
2012). Juvonen och Gross (2008) kom fram till i sin studie att 73 % var ”ganska säker” eller
”helt säker” på vem nätmobbaren var. Nätmobbning visade sig oftast utföras av skolkamrater
(Juvonen & Gross,  2008; Li,  2007). Mishna m.fl.,  (2010) konstaterar  även att  den utsatte
kände till vem mobbaren var samt att de var kompisar med varandra. Erdur-Bakers (2010)
studie har visat på att det finns en korrelation mellan att vara mobbare över nätet samt att
mobba på traditionellt vis. Något sådant samband fanns inte för de som endast är utsatta för
nätmobbning.

3. Metod

Kvantitativ och kvalitativ forskning är något som författare vanligtvis skiljer på. I stora drag
syftar  kvantitativa  metoder  till  att  beskriva  och  förklara  samt  få  en  bredd  på  studien.
Kvalitativa metoder syftar ofta till att beskriva och skapa förståelse samt gå mer på djupet
(Bryman,  2011).  Syftet  med  denna  studie  är  att  kartlägga  hur  nätmobbning  ser  ut  bland
niondeklassare  samt  se om det  finns  några  könsskillnader  mellan  flickor  och pojkar  med
avseende på vad innehållet i nätmobbningen består av samt påverkan av den. Med tanke på
studiens  syfte  är  en  kvantitativ  metod  att  föredra,  detta  eftersom vi  vill  få  en  bredd  på
undersökningen  och  göra  en  kartläggning  om  hur  niondeklassare  ser  på  nätmobbning
(Bryman,  2011).  Med  en  kvantitativ  studie  kan  undersökningen  innefatta  ett  stort  antal
respondenter och information kan samlas in från många individer på ett relativt snabbt och
effektivt sätt (Perlinski, 2009). Med anledning av att  vi vill göra en kartläggning kommer
studiens resultat presenteras deskriptivt.

3.1 Avgränsningar

Syftet med studien är att kartlägga hur nätmobbning ser ut bland niondeklassare. Vi vill även
undersöka om det finns några könsskillnader mellan flickor och pojkar med avseende på vad
innehållet i nätmobbningen består av samt påverkan av den. Med nätmobbning menar vi om
personen har känt sig eller fått någon annan att känna sig mobbad, trakasserad eller utsatt på
nätet/telefonen på ett kränkande sätt. Målgruppen i sig är en avgränsning eftersom studien
endast  undersöker  nätmobbning  bland  niondeklassare.  Studien  kommer  inte  att  jämföra
nätmobbning  bland  olika  åldrar  eller  klasser  i  skolan  utan  fokuserar  på  niondeklassare.
Traditionell  mobbning  kommer  att  nämnas  i  undersökningen  vilket  är  svårt  att  undvika
eftersom dessa två begrepp ofta ställs mot varandra. Vi har dock begränsat oss till att inte göra
en jämförelse mellan traditionell mobbning och nätmobbning och dess eventuella samband. 
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3.2 Urval och bortfall

3.2.1 Urval 

Populationen  som vi  valde  att  rikta  in  oss  på  var  niondeklassare.  Urvalet  bestod  av  194
niondeklassare  från  tre  olika  skolor.  Resonemanget  bakom detta  val  var  att  dessa  ansågs
lämpligast eftersom de har fyllt 15 år och har därmed rätt att bestämma över sitt deltagande
samt för att de fortfarande går i grundskolan. Gymnasieelever valdes bort med motivering att
dessa klasser består av elever som har sökt sig dit  efter  intresse,  vilket  gör att  vi  tror att
mobbningen minskar, dels för att klassernas gruppsammansättning blir naturligare och för att
dessa elever  är äldre och  mognare.  Urvalet  är  ett  icke slumpmässigt  urval  som består  av
individer som lättast gick att få tag på, vilket kan benämnas som ett bekvämlighetsurval. Detta
medför att urvalet statistiskt sätt inte kan generaliseras till populationen (Lantz, 2011).   

3.2.2 Bortfall 

Totalt  delades 194 enkäter (bilaga 2) ut  på tre olika skolor i  sju olika niondeklassare.  32
stycken lämnades tillbaka blanka och en enkät var uppenbart oseriöst ifylld och valdes därför
att  inte  användas  vid  inmatningen  av  materialet.  Sammanlagt  räknades  33  enkäter  som
objektbortfall.  Vissa  enkäter  fylldes  inte  i  fullständigt  vilket  innebär  ett  partiellt  bortfall
(Lantz,  2011).  Enkäter  som  hade  partiellt  bortfall  valdes  fortfarande  att  användas  vid
inmatningen. Sammanlagt fick vi tillbaka 161 enkäter som användes till resultatet.

3.3 Tillvägagångssätt

För att få tag på niondeklassare skickades ett mail (bilaga 1) ut till rektorer på tio olika skolor
i en större stad i norra delen av Sverige. Vi valde de tio högstadieskolor som fanns i en och
samma kommun efter  att  ha hittat  dem samt  rektorernas  kontaktuppgifter  på kommunens
hemsida.  Av dessa tio förfrågningar  var det endast en rektor som svarade att  de hade en
niondeklass som ville delta. Efter en och en halv vecka från det att förfrågningarna skickats ut
och inga fler positiva svar inkommit skickades ytterligare mail till 13 rektorer i norra delen av
Sverige samt tre andra rektorer i ett annat område. Efter ett par dagar resulterade detta i att
sammanlagt tre rektorer från tre olika skolor i en stor stad och en mellanstor stad i norra delen
av Sverige svarade att deras niondeklassare ville delta i undersökningen. Totalt skickades 26
förfrågningar via mail till rektorer på olika skolor varav tre svarade ja, nio svarade nej och 14
stycken svarade inte överhuvudtaget.

Fortsättningsvis  vidarebefordrade  rektorerna  på  de  tre  skolorna  som  valde  att  delta  i
undersökningen mailet till berörda lärare i niondeklassarna eller bad oss maila till respektive
lärare.  Därefter  kommunicerades  det  via  mail  med  dessa  lärare  om  hur  undersökningen
praktisk skulle gå till.  Det bestämdes att vi skulle åka till  en skola och dela ut enkäterna
själva. De andra två skolorna kom vi överens med lärarna om att skicka enkäterna per post på
grund av det geografiska avståndet. De fick tillgång till våra adresser för att kunna skicka
tillbaka enkäterna när niondeklassarna hade fyllt i dem. 

 8



3.4 Utformning av enkät

Enkäten skapades  i  Microsoft  Word (version 2011) med visst  stöd av litteratur  (Bryman,
2011;  Lantz,  2011).  Den  bestod  av  fem  sidor  (bilaga  2)  varav  första  sidan  var  ett
informationsblad  om  vilka  vi  var,  syftet  med  studien  samt  information  angående  vad
deltagandet innebar. Sammanlagt innehöll enkäten 16 frågor där respondenterna fick kryssa i
vilket svarsalternativ som överensstämde bäst. Av dessa 16 frågor fanns sex frågor där flera
alternativ på samma fråga kunde kryssas i, detta tydliggjordes med en skriftlig förklaring i
enkäten.  Frågorna  framkom  genom  diskussioner  mellan  författarna,  handledare,  tidigare
forskning samt utifrån studiens syfte och frågeställningar.

De  inledande  frågorna  var  bakgrundsfrågor  och  användes  för  att  eventuellt  kunna  hitta
samband och skapa förståelse för ett kommande resultat. Enligt Lantz (2011) är detta något en
enkät bör inledas med, på så sätt kan bortfall undvikas. Känsliga frågor i början av en enkät
kan avskräcka respondenten att vilja fortsätta svara. Därefter ställdes två frågor angående hur
många timmar per dag som personen sitter på nätet/telefonen samt vilka forum som används.
Efter  det  ställdes  frågor  angående  nätmobbning,  innan  dess  gick  det  att  finna  en
definitionsruta med en förklaring av begreppet för att deltagarna skulle tolka nätmobbning på
ett  enhetligt  sätt.  Första delen av enkäten fokuserade på de som blir  eller  blivit  utsatt  för
nätmobbning. Det ställs frågor om respondenten har blivit nätmobbad, hur ofta, vad det har
handlat  om,  medvetenheten  om  vilka  nätmobbarna  är,  eventuell  negativ  påverkan  på
vardagslivet  och  hälsan  samt  åtgärder  kring  nätmobbningen  som har  gjorts.  Andra  delen
riktade sig mot de respondenter som nätmobbar, om de har nätmobbat, hur ofta det har hänt
och vad det har handlat om. Avslutningsvis fanns två frågor som alla kunde svara på, oavsett
om personen har blivit nätmobbad, nätmobbar eller inget av det. Dessa handlade om åsikter
kring anonymitet på nätet/telefonen och om respondenterna trodde att de var lättare att mobba
någon via nätet/telefonen än ansikte mot ansikte samt anledningen till detta. På alla frågor
fanns det alltid ett svarsalternativ som alla kunde svara på även om respondenten inte hade
blivit  nätmobbad,  detta  för  att  alla  respondenter  skulle  ha  möjlighet  att  genomföra  hela
enkäten.
           
Efter konstruktionen av enkäten gjordes en pilotstudie på två personer i vår bekantskapskrets.
Detta  för  att  uppmärksamma  eventuella  brister  och  få  möjlighet  att  åtgärda  dem.  Ett
svarsalternativ som hade missats kompletterades på fråga fyra och 13 med “en enda gång”.
Det skrevs även till exempel inom parantes på vad som menades med “rasism”, “prestation”
och “sexism” på fråga fem och 14.  

3.5 Databearbetning

Databearbetning och analys av materialet gjordes i Microsoft Excel 2011. Med anledning av
att enkäterna delades ut i pappersform matades materialet in manuellt. En kodning av enkäten
gjordes och därefter skrevs varje fråga in vågrätt i var sin cell efter varandra. Enkät för enkät
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matades  sedan  in.  När  inmatningen  av  enkäterna  var  färdigt  analyserades  material  och
överskådliga diagram skapades.   

3.6 Redovisning av sökmotorer och sökord
Databaser  som  användes  för  att  finna  information  angående  undersökningens  ämne  var
SocINDEX  (EBSCO)  samt  ISI  web  of  knowledge.  Detta  är  databaser  som  innehåller
vetenskapliga  artiklar.  Sökord  som  användes  var  “internet  bullying”,  “cyberbullying”,
“suicide and cyberbullying”, “traditional bullying” samt “cyberbullying gender”. Utöver detta
har även litteratur i bokformat samt nyhetsartiklar från nyhetsmedia används.

3.7 Sanningskriterier

3.7.1 Intern validitet

Intern validitet handlar om undersökningen mäter det som är avsett att mäta. Med detta menas
om forskaren mäter begreppet som ska mätas med mest lämpligt instrument samt om urvalet
motsvarar  undersökningens  syfte  (Bryman,  2011).  Enkäten  som  utformades  för  vår
undersökning anser vi är relevant utifrån studiens syfte och problemformuleringar. Urvalet
som besvarade enkäten motsvarar även undersökningens syfte.  

3.7.2 Extern validitet 

Extern validitet undersöker om resultatet från en undersökning kan generaliseras till  andra
kontexter  (Bryman,  2011).  I  denna  undersökning  var  urvalet  icke  slumpmässigt  och  var
begränsat  till  geografiska  områden.  Detta  gör  att  resultatet  statistisk  sett  inte  går  att
generalisera till resten av Sverige. Resultatet erbjuder vissa generella kunskaper och ger en
tendens att generalisera till motsvarande skolor i motsvarande regioner, som i detta fall är en
stor stad och mellanstor stad i norra Sverige. Det skulle kunna förväntas att ett liknade resultat
kan tillhandahållas om undersökningen genomfördes i en liknande kontext.  

3.7.3 Reabilitet 

Med reabilitet menas om resultatet från en studie blir enhetlig om studien återupprepas eller
om resultaten påverkas av en slump eller  andra tillfälligheter  (Bryman,  2011).  Vår studie
skulle kunna upprepas av andra forskare och indikeras få ett liknande resultat. 

3.8 Etiska reflektioner  

Mobbning är ett känsligt ämne och det går att anta att de berörda inte vill identifiera sig med
att bli utsatta för nätmobbning. Valet av en kvantitativ enkätstudie ansågs därför mer etiskt
godtagbar än en kvalitativ studie där området berörs mer ingående och på djupet (Bryman,
2011). Vid en enkätstudie tänkte vi att det inte var lika påfrestande för den berörda att besvara
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på  de  om  möjligt  känsliga  frågorna.  Under  hela  undersökningsprocessen  har  de  etiska
principerna beaktats. Nedan beskrivs och synliggörs kortfattat de etiska kraven för forskning
samt hur vi under studieprocessen har förhållit oss till de fyra kraven:

·    Informationskravet innebär att respondenterna i undersökningen ska få information om
studiens  syfte.  Informationen  ska  innehålla  upplysningar  angående  villkoren  som
gäller för deras medverkan. De ska underrättas om att deltagandet är frivilligt och att
de  har  rätt  att  avbryta  när  de  vill  (Bryman,  2011).  I  enkäten  som  delades  ut  i
undersökningen fanns en första sida (bilaga 2) med denna information. Där nämndes
syftet med studien och det klargjordes att enkäten var frivillig, anonym och att svaren
inte skulle kunna komma att spåras. Respondenterna blev även medvetna om att de
kunde  avbryta  sin  medverkan  när  de  ville  och  hoppa  över  frågor  som  kändes
obekväma att besvara.

·     Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att bestämma över sin medverkan
i undersökningen. Ytterligare ett godkännande från vårdnadshavare brukar krävas om
respondenterna  är  under  15  år  (Bryman,  2011).  Vår  målgrupp  var  niondeklassare
vilket innebar att respondenterna var 15 år eller möjligtvis 16 år. Det fanns en risk att
någon som var 14 år kunde gå i niondeklass om dessa eventuellt har börjat skolan
tidigare eller av annan anledning går i en högre klass jämfört med sin ålder. Eftersom
kontakt med respektive skolas rektor gjordes har ett  samtycke inhämtats från dem,
med  anledning  av  detta  behövdes  inte  samtycke  från  de  eventuellt  minderåriga
respondenternas vårdnadshavare erhållas (Vetenskapsrådet, 2002).

·    Respondenterna  blev  även  informerade  om  konfidentialitetskravet.  Det  inbegriper
respondenternas säkerhet att uppgifter som lämnas ut behandlas med största möjliga
anonymitet.  Ingen  ska  heller  kunna  knyta  uppgifterna  i  studien  till  någon  enskild
individ  (Bryman,  2011).  Denna  information  underrättades  till  niondeklassarna  på
första sidan av enkäten (bilaga 2). Det klargjordes att ingen skulle kunna komma att
spåra deras uppgifter eller identifiera dem samt att det bara var vi som kommer ha
tillgång till materialet.

·     Nyttjandekravet innebär att insamlat material från respondenterna endast får användas
i ändamål till  undersökningen (Bryman 2011). Upplysningen om detta framgick på
första sidan av enkäten (Bilaga 2). Respondenterna blev informerade om att insamlat
material  endast  är  till  för  studien  och  kommer  därefter  att  raderas  när  arbetet  är
färdigställt.  Detta  görs  för  att  säkerställa  att  utlämnade  uppgifter  inte  hamnar  hos
obehöriga användare eller brukas till något annat än studien (Vetenskapsrådet, 2002).
Respondenterna blev även upplysta om att de kan ta del av arbetet när det är klart.
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3.9 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen under arbetet har sett ut som följande: Vi har gemensamt planerat studien,
utformat enkäten, genomfört datainsamling, bearbetat och analyserat data. I processens början
läste vi in oss på ämnet och sammanställde en forskningsbakgrund. Diverse rubriker valdes ut
som Jessica Gyllenberg och Sofie Sandberg enskilt skrev om till en början. När detta gjorts
skickades texterna över till den andra författaren som fick läsa igenom och korrigera det som
behövdes. Inmatningen av materialet  gjordes tillsammans.  Resultatet  författades av Jessica
Gyllenberg och analysen samt diskussionen skrevs av Sofie Sandberg. Under hela skrivandets
gång har det bytts tankar och idéer mellan varandra. Metoddelen har författats av oss båda.    

3.10 Metodologiska reflektioner

Genomförandet av en enkätstudie har både för- och nackdelar. Några av fördelarna är att det
går  att  ha  ett  stort  urval  och  att  bearbetningen  av  materialet  går  snabbt  att  administrera.
Enkäter  medför  även en minimal  forskareffekt  (Bryman,  2011).  Med anledning  av att  vi
besökte  en  klass  och  delade  ut  enkäterna  kan  dock  forskareffekten  ha  påverkat  dessa
respondenter  på ett  eller  annat  sätt,  detta  bara genom att  vi  befann oss  i  rummet.  Under
vistelsen i  klassrummet  observerades respondenternas  beteende och miljö de befann sig i.
Vissa respondenter diskuterade högt vad de svarade samt tittade på varandras svar. Detta kan
ha medfört att somliga inte svarade helt sanningsenligt på grund av att de inte ville visa för de
andra i klassen hur de upplever nätmobbning. Hur de resterande sex klasser som inte besöktes
betedde sig är för oss omöjligt att veta. Det går heller inte med någon säkerhet fastställa att
dessa enkäter har fyllts i av rätt personer. Även om enkäterna har skickats till rätt adress går
det inte ha någon kontroll på vilka som har svarat på enkäterna (Bryman, 2011).

Angående de etiska principerna har dessa under hela undersökningsprocessen beaktats.  På
försättsbladet i enkäten (bilaga 2) förklarades syftet med att detta var vårt examensarbete och
att vi skulle göra en undersökning om nätmobbning bland niondeklassare. Det fullständiga
syftet skrevs inte ut, detta med anledning av att syftet kan förändras under studiens gång och
för att vissa detaljer väljer forskare bort att informera om för att inte styra respondenterna till
specifika tankebanor och svar (Bryman, 2011). 

Bryman  (2011)  poängterar  att  en  enkät  inte  passar  alla,  exempelvis  de  med  läs-  och
skrivsvårigheter eller de som inte talar språket. Utformningen av enkäten försöktes på bästa
möjliga sätt anpassas till den tänkta målgruppen men det har i efterhand funderats på om den
var  för  opedagogiskt  eller  hade  för  otydlig  struktur.  Detta  med  anledning  av  somliga
respondenters  icke  sammanhängande  svar. Innan  enkäten  delades  ut  genomfördes  en
pilotstudie av två stycken i vår bekantskapskrets.  Detta för att  vid ett  senare skede kunna
förbättra enkäten ytterligare. Det hade varit mer ultimat om pilotstudien genomfördes med
någon jämnårig till undersökningens respondenter för att få en mer realistiskt bild av deras
förståelse.   
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Något som övervägdes under studien var om enkäten skulle utformas i pappersformat eller
skickas  som en webbenkät.  Pappersenkät  ansågs  som lämpligast  med  motiveringen att  vi
förväntade oss få en högre svarsfrekvens. Om en webbenkät hade skickats ut tror vi att risken
hade funnits att respondenterna inte tagit sig tid att svara på den och därmed orsakat ett stort
bortfall. Fördelen hade varit att respondenterna hade haft möjlighet att svara på den i en annan
miljö  än i  klassen och kunnat  undvika eventuell  påverkan från  varandra.  Materialet  hade
troligtvis även kunnat bearbetas på ett snabbare och effektivare sätt vid en webbenkät. Vid en
manuell  inmatning  av  pappersenkäter  kan  felaktig  inmatning  ha  gjorts  på  grund  av  den
mänskliga faktorn. Med tanke på att vi ville ha ett sådant litet bortfall som möjligt tyckte vi
ändå att pappersenkät övervägde dessa negativa aspekter. 

Vid bearbetningen av materialet upptäcktes bristfälligt utformade frågor och svarsalternativ.
Detta genom att vissa respondenter hade fyllt i egna rutor som de hade önskat få svara. På
fråga åtta i enkäten (bilaga 2) hade ”har inte påverkat mitt vardagsliv negativt” och ”har inte
brytt mig” behövt vara med för att täcka alla svarsalternativ. Eftersom att alternativet “annat”
fanns att fylla i gavs fortfarande alla respondenter möjligheten att kunna fylla i den frågan.
Därför valdes fortfarande frågan att inkluderas vid bearbetningen av materialet. Respondenter
som hade uppgett egna alternativ behandlades som partiellt bortfall. På fråga fyra i enkäten
(bilaga 2) insågs att ett alternativ med ”vet ej” hade behövts, detta alternativ hade möjligtvis
även behövts på fler frågor eftersom det går tänka sig att alla inte visste vad de skulle svara.
Fråga fyra i enkäten (bilaga 2) kan även kritiseras genom att nätmobbningen kan ha pågått för
flera år sedan och fanns därför inget passande svarsalternativ att fylla i. Enkätfråga 15 (bilaga
2) berörande om det är lättare att mobba någon via nätet/telefonen än ansikte till ansikte var
en ledande fråga. Det går därför fundera på om samma resultat hade visats om frågan hade
formulerats på något annat sätt. 
   

3.11 Bortfallsanalys

Det var en relativt låg svarsfrekvens på de som ansåg sig hade nätmobbat någon, framförallt
bland flickor. Orsaken till den låga svarsfrekvensen kan vara att respondenten inte tycker att
en dum kommentar på någons bild på exempelvis Facebook är nätmobbning när det är ett
flertal andra som utsatt personen i fråga för liknande kommentarer. Respondenterna i studien
kan även ha uppfattat frågan ”har du någon gång mobbat någon via nätet/telefonen?” som
anklagande och någonting de vill  undvika att  erkänna.  Med orsak av frågans formulering
skulle  respondenterna  kunna  hamna  i  en  försvarsposition,  eventuellt  för  att  de  vet  att
nätmobbning  anses  som  negativt  och  därför  inte  vill  identifiera  sig  med  att  vara  en
”nätmobbare”. Det går att diskutera om fler hade svarat ”ja” om frågan hade formulerats på
ett annat sätt eller exempelvis hade haft en annan placering i enkäten. Detta gäller även frågan
om deltagarna ”någon gång har upplevt sig nätmobbad?”. Även där visade sig resultatet av
hur  många  som  upplevt  sig  nätmobbade  med  en  relativt  låg  svarsfrekvens.  Kan  vår
undersöknings  låga  svarsfrekvens  på  dessa  frågor  bero  på  att  begreppet  ”nätmobbning”
användes? Även om en definition av begreppet ”nätmobbning” förklarades i enkäten (bilaga
2) kan vi för det inte med full säkerhet veta om den lästes samt förstods av respondenterna. Vi
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ställer oss frågan om fler hade svarat att de upplevt sig nätmobbade samt nätmobbat om vi
istället exempelvis använt ord som ”kränkt”, ”retad”, ”illa till mods” eller ”illa behandlad” på
nätet?

4. Resultat

Nedan kommer resultatet av enkätstudien som niondeklassarna deltagit i presenteras, somliga
resultat kommer att visas i stapeldiagram och resterande i text. Detta för att ge läsaren en mer
lättöverskådlig bild av materialet. I diagrammen som jämför pojkar och flickor kommer inte
uppgifter från de åtta personer som inte uppgav kön kunna behandlas, dessa kommer bara
kunna användas  när  någon jämförelse  inte  har  gjorts.  Somliga  svar  presenteras  inte  med
någon könsjämförelse med anledning av irrelevans för studiens syfte.  Svarsalternativet ”har
inte blivit nätmobbad” kommer inte redovisas i resultatet eller diagrammen eftersom fokus
ligger på de som har blivit utsatta. För att resultatet inte ska ge en snedvriden bild kommer
både procent och antal uppges. Procenten har avrundats till heltal.  

4.1 Respondenternas förhållande till nätet

Totalt deltog 161 stycken i enkätundersökningen varav 55 % (88 stycken) var pojkar och 40 
% (65 stycken) var flickor. 5 % (åtta stycken) uppgav inte vilket kön de tillhörde. Samtliga 
gick i klass nio och var mellan 15 och 16 år. Respondenterna svarade att de gått i samma klass
från ett till tio år varav det vanligaste var att de gått i samma klass i fyra år. Nätet/telefonen 
nyttjades vanligtvis fyra timmar eller mer per dag, vilket 49 % (79 personer) svarade. 19 % 
(30 personer) svarade 3-4 timmar per dag och 18 % (29 personer) 2-3 timmar per dag. 11 % 
(18 personer) använde nätet/telefonen 1-2 timmar per dag och 3 % (fem personer) uppgav 
brukandet mellan 0-1 timme per dag. 

4.2 Nätvanor

Det mest förekommande forumet på nätet/telefonen som pojkar befann sig på var Facebook,
83 % (73 stycken). Vanligast för flickor var Instagram, 95 % (61 stycken). Flickor använde
även i hög utsträckning applikationen Snapchat, 91 % (58 stycken). Flickor befann sig även
på Facebook, 84 % (54 stycken) liksom att pojkar befann sig på Instagram 72 % (63 stycken).
SnapChat var även något som många pojkar använde sig av 77 % (68 stycken). Det som
skiljde sig åt mellan pojkar och flickor angående vilka forum på nätet/telefonen de använde
visade sig framförallt vara onlinespel och bloggar. 53 % (34 stycken) flickor använde sig av
bloggar  medan  endast  6  % (fem stycken)  pojkar  uppgav  detta.  Denna markanta  skillnad
syntes även gällande onlinespel där 70 % (62 stycken) pojkar svarade att de brukade spela
onlinespel medan endast 11 % (sju stycken) flickor svarade detta (figur 1.1). 

 14



Vilka forum på nätet/telefonen använder du?

Figur 1.1. Stapeldiagram i antal som åskådliggör vilka forum som pojkar respektive flickor
använder på nätet/telefonen. Multipla svar var tillåtet.  

4.3 De som utsatts för nätmobbning

Av de som någon gång upplevt sig mobbad på nätet/telefonen svarade 19 % (17 stycken)
pojkar respektive 21 % (13 stycken) flickor att de upplevt sig nätmobbade. 14 % (12 stycken)
pojkar respektive 11 % (sju stycken) flickor visste inte om de blivit utsatta för nätmobbning
(figur 1.2). 

Har du någon gång upplevt dig mobbad på nätet/telefonen?

Figur 1.2. Stapeldiagram visar i antal om pojkar respektive flickor någon gång upplevt sig
mobbad på nätet/telefonen. 

Hur ofta nätmobbningen inträffade svarade 40 % (15 stycken) flera gånger i månaden, 26 %
(12 stycken) svarade att detta inträffade någon enstaka gång per månad, 28 % (13 stycken)
svarade mer sällan än en gång per månad. 15 % (Sju stycken) svarade att detta hände en gång
per månad. Gällande om den utsatta visste vilka mobbarna var svarade 37 % (22 stycken) att
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de visste, 36 % (21 stycken) visste inte och 27 % (16 stycken) uppgav att de visste vissa
gånger vilka de var.  

4.4 Innehållet i nätmobbningen  

Angående vad innehållet i nätmobbningen bestod av (figur 1.3) uppgav både flest pojkar 22 %
(14 stycken) och flickor 38 % (19 stycken) att det handlat om mobbning gällande deras 
utseende. En markant skillnad syntes mellan könen när nätmobbningen karakteriserats av 
prestation, 20 % (13 stycken) pojkar uppgav att de blivit nätmobbade angående detta medan 
endast 4 % (två stycken) flickor svarade det. 12 % (åtta stycken) pojkar respektive 10 % (fem 
stycken) flickor uppgav att de blivit utsatta för rasistiska påhopp.  8 % (fem stycken) pojkar 
hade blivit nätmobbade angående funktionshinder medan ingen flicka svarade detta. 
Resterande kategorier skiljde sig inte åt nämnvärt. Skillnaden mellan vad nätmobbningens 
innehåll bestod av för pojkar och flickor kan genom detta resultat sammanfattas med att 
pojkar i högre utsträckning blivit utsatt för nätmobbning gällande prestation och 
funktionsnedsättning, medan det vanligaste för flickor var att bli nätmobbade angående 
utseende.  

Vad har nätmobbningen handlat om?

Figur 1.3. Stapeldiagram anger i antal vad nätmobbningen handlat om. Multipla svar var
tillåtet. 
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4.5 Påverkan på vardagen och hälsan

Av de som blivit nätmobbade uppgav 18 % (fem stycken) pojkar respektive 54 % (13 
stycken) flickor att deras vardagsliv påverkats i negativ bemärkelse. 29 % (åtta stycken) 
pojkar respektive 8 % (två stycken) flickor visste inte om vardagslivet blivit påverkat. 54 % 
(15 stycken) pojkar respektive 38 % (nio stycken) flickor uppgav att deras vardagsliv inte 
påverkats. 

På vilket sätt nätmobbningen påverkat vardagen (figur 1.4) svarade pojkar respektive flickor 
procentuellt sett ungefär enhetligt gällande alternativen ”undvikit att gå till skolan” och 
”undvikit att använda nätet/telefonen”. Det var fler pojkar, 11 % (fyra stycken) som svarade 
att de undvikit att delta på fritidsaktiviteter. Det var vanligare att flickor, 26 % (nio stycken) 
isolerade sig från att umgås med andra. Något som båda könen uppgav med en hög 
svarsfrekvens var att de försökte ändra på sig så att mobbarna inte kunde mobba dem. 

På vilket sätt har nätmobbningen påverkat din vardag i negativ bemärkelse?

Figur 1.4. Stapeldiagram anger i antal hur de som har blivit utsatt för nätmobbning tyckte att
vardagslivet påverkats i negativ bemärkelse. Multipla svar var tillåtet.

Berörande de som blivit utsatta för nätmobbning och hur deras hälsa påverkats (figur 1.5) 
svarade flest flickorna att de fått försämrad självkänsla medan flest pojkar svarade att de känt 
sig deprimerade, vilket även flickorna svarade i hög utsträckning. Båda könen uppgav att de 
upplevt ångest men det var ett litet högre antal flickor som svarade detta. Båda könen uppgav 
att de haft eller har självmordstankar, 16 % (åtta stycken) pojkar respektive 13 % (sju 
stycken) flickor. 
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På vilket sätt har nätmobbningen påverkat din hälsa?

Figur 1.5. Stapeldiagram anger i antal hur respondenternas hälsa har påverkats på grund av
nätmobbningen. Multipla svar var tillåtet. 

4.6 Åtgärder mot nätmobbning
 
Angående de åtgärder som gjorts åt nätmobbningen (figur 1.6) svarade 22 % (14 stycken) att 
de berättat för kompisar. 22 % (14 stycken) svarade att de inte pratat med någon och 17 % (11
stycken) blockerade de eller dem som nätmobbat. 18 % (12 stycken) svarade att de berättat 
för en förälder eller vuxen, 9 % (sex stycken) berättade för en lärare. 12 % (åtta stycken) 
uppgav att de har gjort ”annat”. 

Vilka åtgärder har gjorts åt nätmobbningen?

Figur  1.6.  Stapeldiagram  anger  i  antal  vilka  åtgärder  respondenterna  har  gjorts  åt
nätmobbningen. Multipla svar var tillåtet. 
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4.7 Utsatt andra för nätmobbning

En fråga berörde om respondenterna  själva någon gång mobbat  någon via  nätet/telefonen
(figur 1.7). 18 % (17 stycken) pojkar svarade att de hade gjort det och 3 % (två stycken)
flickor  svarade  att  detta.  14  % (12  stycken)  pojkar  visste  inte  om de  nätmobbat  någon,
respektive 13 % (åtta  stycken)  flickor  som inte  visste.  Ett  överrepresenterande högt  antal
ansåg att de inte mobbat någon via nätet/telefonen. 

Har du någon gång mobbat någon via nätet/telefonen?

Figur  1.7.  Stapeldiagram  anger  i  antal  hur  många  pojkar  respektive  flickor  som  har
nätmobbat någon.

Vad pojkar respektive flickor  nätmobbat  andra för (figur  1.8) svarade 25 % (tio  stycken)
pojkar  att  det  var  angående  andras  utseende,  20  % (åtta  stycken)  pojkar  svarade  att  de
mobbade gällande prestation samt 23 % (nio stycken) kryssade i ”annat”. Gällande vad flickor
mobbade andra för  var det  26 % (sex stycken)  som kryssade  i  att  de handlat  om andras
utseende,  22 % (fem stycken)  mobbade för sexuell  läggning och 17 % (fyra stycken)  för
rasism. Resterande kategorier åskådliggjordes det ingen markant  skillnad på. Det som bör
nämnas är att ingen flicka nätmobbade någon annan angående prestation. Varken någon pojke
eller flicka hade utsatt någon för mobbning på grund av funktionsnedsättning.
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Vad har nätmobbningen handlat om?

Figur 1.8. Stapeldiagram visar i antal vad pojkar respektive flickor nätmobbar andra för.
Multipla svar var tillåtet.

4.8 Lättare att nätmobba än att mobba “ansikte-mot-ansikte”

Fortsättningsvis frågades respondenterna om de trodde att det var lättare att mobba någon via
nätet/telefonen än ansikte till ansikte. 82 % (127 stycken) svarade att de trodde att det var
lättare att mobba på nätet/telefonen, 6 % (tio stycken) svarade nej medan 11 % (17 stycken)
svarade  att  de inte  visste.  Anledningen till  varför det  skulle  kunna tänkas  vara lättare  att
mobba på nätet/telefonen svarade 39 % (120 stycken) att detta var för att man är anonym, 28
% (85 stycken) svarade för att man inte ser personen, 12 % (37 stycken) svarade för att man
inte känner personen, 8 % (24 stycken) svarade för att det är hårdare klimat på nätet/telefonen
och 8 % (24 personer) svarade ”annat”. 

4.9 Återkoppling till syfte och frågeställningar

På vilket sätt nätmobbningen påverkat vardagen svarade ett  högt antal respondenter att de
isolerat sig från umgänge med andra samt att de försökt ändra på sig så mobbarna inte kunde
mobba dem. Av svarsalternativen gick det att kryssa i ”annat” vilket även ett högt antal gjort.
Angående hur nätmobbningen påverkat  hälsan uppgav ett  högre antal  respondenter  att  de
kände  sig  deprimerade,  hade  försämrad  självkänsla,  upplevde  ångest  samt  haft  eller  har
självmordstankar. Det var även flera som angav att hälsan inte hade påverkats.  

Gällande  om  det  fanns  någon  könsskillnad  hur  pojkar  och  flickor  påverkades  av
nätmobbningen  visade  de  sig  att  fler  pojkar  svarade  att  de  undvikit  att  delta  på
fritidsaktiviteter, fler flickor svarade att de isolerat sig från att umgås med andra. Angående
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påverkan  på  hälsan  observerades  vissa  könsskillnader,  flest  flickor  svarade  att  de  fått
försämrad självkänsla medan flest pojkar svarade att de känt sig deprimerade. 

Av de som utsatts för nätmobbning svarade flest respondenter att de blivit mobbade angående
deras utseende.  Detta gällde även vid frågan om vad respondenterna utsatt  andra för.  För
flickorna i undersökningen var detta det absolut vanligaste.  Pojkarna var oftare utsatta för
nätmobbning gällande  prestation  och funktionsnedsättning  jämfört  med vad flickorna  var.
Vad pojkar nätmobbade andra för svarade flest  att  det  var angående andras  utseende och
prestation. Gällande vad flickor mobbade andra för svarade flest att det var angående andras
utseende och sexuell läggning.  

Gällande strategier  som respondenterna hade för att  hantera nätmobbningen svarade högst
antal  att  de  berättat  för  kompisar  eller  inte  har  pratat  med  någon.  Respondenterna  var  i
huvudsak överens om att  det  var lättare  att  mobba någon på nätet  än ansikte till  ansikte.
Varför  det  skulle  kunna  tänkas  vara  lättare  svarade  flest  respondenter  ”för  att  man  är
anonym”. Det var även hög svarsfrekvens på alternativet ”för att man inte ser personen”.

5. Analys

Av de som någon gång upplevt sig mobbad på nätet/telefonen svarade 19 % (17 stycken)
pojkar respektive 21 % (13 stycken) flickor att de upplevt sig nätmobbade. Det bör nämnas att
könsfördelningen i studien var ojämn, 88 stycken pojkar och 65 flickor deltog. Trots detta kan
det utläsas i resultatet att fler flickor upplevde sig nätmobbade. Tidigare forskning är oense
om vilka som är mer utsatta på nätet. Vårt resultat överensstämmer med Li (2007) som åsyftar
till att flickor upplever sig mer utsatta.  Däremot menar Ariack et al. (2008) att pojkar i högre
utsträckning både utsätter andra och är offer för nätmobbning. I enlighet med Ariack et al.
(2008) visade det sig i vår undersökning att fler pojkar utsätter andra för nätmobbning. 18 %
(17 stycken)  pojkar svarade att  de hade nätmobbat  någon medan endast  3  % (2 stycken)
flickor uppgav sig hade gjort det. 

Även om mobbning kan betraktas som ett välkänt begrepp tror vi att det för en ung person kan
anses stigmatiserande (Goffman, 2011), respondenterna skulle därför kunna ha en omedveten
rädsla  för  eventuell  stigmatisering  som kan  ligga  till  grund  för  vissa  svar  som angavs  i
undersökningen. Det kan i sin tur medföra att respondenterna inte är bekväma med att kalla
sig själva för mobbad eller mobbare. Att svarsalternativet ”nej, har inte känt mig nätmobbad”
samt ”nej, har inte nätmobbat” ligger närmare till hands är därför förståeligt med en trolig
anledning att respondenterna inte vill identifieras med någonting negativt. Vi tror att det kan
handla om att respondenterna ville ha ett normföljande beteende för att inte riskera att anses
som annorlunda bland sina klasskamrater.  De kan säkerligen haft en bild av hur normen i
klassen är och besvarat enkätfrågorna utifrån detta.

Av de  respondenter  som svarade  att  de  inte  visste  om de  blivit  utsatta  för  nätmobbning
respektive utsatt någon annan för nätmobbning går att spekulera i. Dessa kan ha missförstått
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vad som menades med begreppet och därför inte kunnat besvara frågan. Orsaken kan även
vara att de som har utsatt någon för nätmobbning helt enkelt inte vetat om den andra personen
känt sig utsatt. Av de som svarade ”vet ej” skulle det möjligtvis kunna finnas de som faktiskt
har upplevt sig nätmobbade och blivit osäkra på hur de ska svara. Detta med anledning av att
de tror  sig  veta  att  intentionen från utövaren/utövarna  inte  är  något  illa  menat. En annan
tänkbar orsak till varför vissa är osäkra på om de har blivit utsatta kan bero på att kränkande
behandling  kan utföras  av  vänner  (Mishna m.fl.,  2010).  Därav kan oklarheter  uppstå  om
nätmobbningen är illa menad eller avsedd att vara exempelvis humoristisk. Detta kan även
vara en anledning till att flera deltagare svarade att de inte vet om de har nätmobbat någon om
intentionen  bara  var  att  exempelvis  skämta.  Det  går  även  tänka  sig  att  i  de  fallen  som
respondenterna svarade “vet ej” på frågan om de blivit utsatt för nätmobbning medvetet valde
att  sedan svara  att  de  inte  vet  vilka  utövarna  är  på  grund av  att  dessa  möjligen  fanns  i
vänskapskretsen.  Tidigare  forskning  (Kowalski,  Morgan & Limber,  2012)  visar  på  att  de
utsatta oftast vet vem eller vilka som utövar nätmobbningen. Om respondenterna hade uppgett
att de känner eller vet vilka utövarna är kan det föreligga en risk att de tror att de skvallrar på
sina vänner,  även om enkäten (bilaga 2) var anonym och namn eller  andra uppgifter  som
kunde röja identiteten inte fanns att tillgå.  

5.1 Skillnad mellan pojkar och flickor

I den genomförda undersökningen visade det sig att  det var en könsskillnad angående om
nätmobbningen  påverkat  deltagarnas  vardag  i  negativ  bemärkelse.  54  % (13  stycken)  av
flickorna blev negativt påverkade medan 18 % (fem stycken) av pojkarna svarade att deras
vardag  blivit  påverkad.  Dessa  könsskillnader  kan  tänkas  gå  diskutera  utifrån  den
samhällsstruktur vi lever i. Anledningen till  varför mer än hälften av flickorna svarade att
deras vardag påverkats negativt kan grunda sig i att det antas finnas en större acceptans för
flickor att känna efter när det gäller det egna måendet. Det skulle kunna antas att endast fem
pojkar svarade att de påverkats negativt på grund av att pojkar möjligen förväntas utstå mer.
Pojkar svarade i större utsträckning att de inte blivit påverkade  negativt av nätmobbningen
med  resultatet  54  % (15  stycken)  jämfört  med  38  % (nio  stycken)  flickor.  Detta  skulle
ytterligare kunna vara ett tecken på att pojkar ska anses som starka och obesvärade. 

Särskilt anmärkningsvärt var även att pojkar i högre utsträckning svarade att de inte visste om
de blivit påverkade negativt i vardagslivet som följd av nätmobbning. Varför detta svar är
uppseendeväckande är av anledningen att pojkarna på de andra två svarsalternativen ger sken
av att må bättre än flickorna genom att inte påverkas i samma utsträckning. Enkätfrågan kan
därför  ha definierats  annorlunda av könen och skulle  kunna påvisa att  pojkar  och flickor
reflekterar olika kring hur de mår och påverkas av saker och ting. Detta skulle kunna orsaka
fler ambivalenta pojkar som valde att svara att de inte visste. Med tanke på att fler flickor
svarade att de hade påverkats negativt av nätmobbningen skulle detta kunna indikera att de
har lättare att tänka på det negativa i vardagen samt härleda detta till nätmobbnigen.  Risken
finns dock,  hos både könen,  att  respondenterna  kan ha svårt  att  särskilja  om de negativa
konsekvenser i  vardagen är på grund av nätmobbnigen som ensam faktor,  eller  om dessa
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negativa följder beror på någonting annat. Det skulle kunna finnas en risk för att det kan vara
andra saker i  livet  som påverkar vardagen negativt.  Det skulle  i  sin tur  kunna betyda  att
nätmobbningen i sig egentligen inte påverkar dem, utan respondenterna endast tror detta på
grund av andra bekymmer. Ett exempel på detta menar Li (2005) är att en tredjedel av de som
är utsatta för nätmobbning även är utsatta för traditionell mobbning. Om detta är fallet med
respondenterna i vår studie skulle det kunna vara så att de som svarade att nätmobbningen fått
negativa följder i vardagen även är utsatta för traditionell mobbning. Det skulle kunna vara så
att det är den typen av mobbning som ger negativa följder medan nätmobbningen i sig inte
nödvändigtvis behöver göra det, men att respondenterna i vår undersökning inte kan åtskilja
mobbningen åt på grund av att den exempelvis utförs av skolkamrater. 

Det uppmärksammades även en könsskillnad angående på vilket sätt som nätmobbningen gett
negativa följder i vardagen. Fler pojkar svarade att de undvikit att delta på fritidsaktiviteter
och fler flickor svarade att de isolerade sig från att umgås med andra. En likhet som fanns
mellan könen i undersökningen var att båda könen i stor utsträckning svarat att de försökt
ändra på sig så att utövarna inte skulle kunna mobba dem. Detta pekar ännu en gång på att
respondenterna vill ha ett normföljande beteende för att inte anses som avvikande bland sina
klasskamrater.

Berörande de som blivit utsatta för nätmobbning och hur deras hälsa påverkats svarade flest
flickorna  att  de  fått  försämrad  självkänsla  medan  flest  pojkar  svarar  att  det  har  känt  sig
deprimerade, detta svarade även flickorna i hög utsträckning. Båda könen har upplevt ångest,
dock  hade  fler  flickor  upplevt  detta.  Båda  könen  uppger  att  de  har  haft  eller  har
självmordstankar,  16 % (åtta stycken) pojkar respektive 13 % (sju stycken) flickor. Dessa
negativa  hälsoeffekter  som  respondenterna  i  undersökningen  upplever  har  även  Olweus
(2012) och Raskuaskas och Stoltz (2007) funnit i sina studier om negativa konsekvenser av
nätmobbning. Forskare är i dagsläget inte överens om sambandet mellan nätmobbning och
suicid, det är omtvistat ifall nätmobbning som ensam faktor leder till suicid (Russell, Toomey
& Walker 2013).

Det har däremot visat sig att om en person blir utsatt för traditionell mobbning i ungdomsåren
lider denne dubbelt så hög risk för att begå suicid i vuxen ålder jämfört med de som inte blivit
utsatta (Meltzer m.fl., 2011). Även om det inte finns något säkerhetsställt om att nätmobbning
leder till suicid är resultatet i vår studie oroväckande, att åtta pojkar respektive sju flickor i
årskurs nio har självmordstankar på grund av nätmobbningen de utsätts eller har utsatts för.
Oavsett om det endast är nätmobbning någon är utsatt för eller om det är andra svårigheter i
livet som orsakar tankarna om suicid bör detta ämne uppmärksammas. 

Skolverkets rapport (2013) påvisar att det är vanligt förekommande att nätmobbningen som
unga blir utsatta för handlar om deras utseende. Detta resultat fann vi även i vår undersökning
och det var både pojkar och flickor som svarade att de blivit  nätmobbade angående detta.
Skillnaden mellan vad innehållet i nätmobbningen bestod av för pojkar och flickor kan genom
vårt  resultat  sammanfattas  med att  pojkar  i  högre utsträckning än flickor  blivit  utsatta  på
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grund av prestation och funktionsnedsättning, medan det absolut vanligaste för flickor är att
nätmobbningen handlat om utseende.  

Värt  att  notera angående resultatet  är  att  de saker  som respondenterna  nätmobbade andra
personer för är de saker som respondenterna svarade att de själva blir utsatta för. Dock var det
inte uteslutande utövarna i denna undersökning som angav att de är utsatta, utan det fanns
olika varianter kring de båda variablerna. Erdur-Baker (2010) menar i sitt forskningsresultat
att de som själva är utsatta ofta utsätter andra för samma behandling. Någon sådan jämförelse
har inte gjorts i denna undersökning men kan vara en viktig aspekt att tänka på. Erdur-Bakers
(2010) resultat kan indikera att utsatta lär sig hur de skall utöva nätmobbning gentemot andra
genom att  exempelvis  skriva  samma  saker  som de  själva  blir  utsatta  för,  som någonting
negativt angående någons utseende. Anledningen till varför flest respondenter hade fått utstå
nätmobbning som handlar om utseende respektive att nätmobbare utsätter andra för detta kan
kopplas  till  den  stora  vikt  som sociala  medier  och  samhället  lägger  på  utseendeidealen.
Sociala medier och samhället påminner ständigt en om hur man ska se ut, detta kan i sin tur
göra att unga känner sig bekväma med att påpeka detta till andra. 

5.2 Åtgärder mot nätmobbning

Vilka  åtgärder  som  var  vanligast  att  respondenterna  svarade  att  de  hade  gjort  åt
nätmobbningen var att de berättade för kompisar. Det var lika vanligt att respondenterna inte
pratade med någon. Minst vanligast var att  respondenterna svarade att  de berättade för en
lärare. Li (2007) förklarar att anledningen till det kan vara att elever inte tror att de vuxna eller
skolan skulle försöka stoppa nätmobbningen och anser därför att det är lika bra att hålla tyst
om det. Fortsättningsvis menar Li (2007) att den utsatte har farhågor att hamna i problem om
någon vuxen har vetskap om den rådande situationen. Orsaken framgick inte varför bara ett
fåtal respondenter i vår undersökning valde att berätta för en lärare. 

Det tredje vanligast alternativet som respondenterna svarade var att det hade berättat för en
förälder/vuxen. Tidigare forskning påvisar att elever och unga är oroliga för att bli avstängda
eller begränsade från att använda internet om någon vuxen är medveten om eventuell utsatthet
på nätet (Dunke, 2012; Cassidy, Jackson & Brown, 2009). Enligt resultatet i vår undersökning
skulle därför detta inte överensstämma med vad dessa forskare har kommit fram till. Det som
däremot stämmer är att fler respondenter berättar för kompisar angående nätmobbningen än
en förälder/vuxen. Ariack et al. (2008) menar att orsaken till det är för att vännerna förväntas
ha mer tekniska kunskaper jämfört med vuxna och tros därför kan ge bättre råd.  Det menar
även Juvonen och Gross (2008) som påvisar att elever misstror sina föräldrars datakunskaper
och hanterar därför hellre situationen på egen hand. Eftersom att nätmobbning är ett relativt
nytt fenomen går det att tänka sig att respondenterna inte känner att vuxna har den förståelse
som krävs för att kunna åtgärda problematiken. Generationsklyftan blir stor angående detta
fenomen i  och med att  exempelvis  föräldrarna till  dagens niondeklassare inte  har upplevt
samma utsatthet i sina ungdomsår och kan därför ha bristande förståelse kring problematiken.
En annan relativt vanlig åtgärd mot nätmobbning var att blockera den eller de som utövar
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nätmobbningen.  Enligt  Juvonen  och  Gross  (2008)  är  detta  den  vanligaste  strategin  vid
utsatthet på nätet. 

5.3 Ny ungdomskultur

I  undersökningen fann vi  att  vissa  respondenter  svarade  att  nätmobbning påverkar  hälsan
negativt och påverkar vardagen i negativ bemärkelse. Dock var det flera respondenter som går
tolka som likgiltiga. Anledningen till detta är för att de svarat att de inte blir påverkade och
berörda av behandlingen de fått utstå, någonting som vi har svårt för att helt tro på. Liksom att
en  överrepresenterande  del  av  respondenterna  inte  har  upplevt  sig  mobbade  på
nätet/telefonen.  Detta  kan kopplas  till  möjligheten  att  det  finns  en  ny ungdomskultur  där
nätmobbning anses som någonting vanligt att utsättas för, vilket gör att den unge anser att det
inte  är  någonting  att  bry  sig  om.  Denna  eventuella  ungdomskultur  föder  tankesättet  att
nätmobbning är  något  den  unge får  räkna med att  utsättas  för  om denne befinner  sig  på
nätet/telefonen.  Detta  skulle  kunna förklara  varför  respondenterna  i  stor  utsträckning  inte
pratade med någon om sin utsatthet på internet. 

Om denna ungdomskultur existerar och har skapat nya normer skulle detta kunna förklara
varför  vissa respondenter  inte  känner  igen begreppet  ”nätmobbning”.  Respondenterna  kan
tolka kränkande behandling på nätet/telefonen som det ”normala” och någonting som ingår
bland dessa forum och språkbruk. Därav finns möjligheten att vi funnit samma resultat som
Friends (2013) gjort, att det är okej att nätmobba eftersom att klimatet på internet är hårdare
än i övriga livet. Det var 8 % (24 stycken) av respondenterna i vår undersökning som svarade
detta, vilket är en relativt låg svarsfrekvens. Dock kan det indikera att dessa respondenter har
insikt  angående  internetkulturen  som  möjligtvis  förespråkar  ett  sådant  beteende  som
nätmobbning, eller åtminstone gör denna typ av mobbning till någonting vardagligt. 

Något som respondenterna i huvudsak var överens om var att de ansåg att det var lättare att
nätmobba  någon  än  att  mobba  på  traditionellt  sätt.  Anledningen  till  detta  var  i  störst
utsträckning för att respondenterna anser att de är anonyma på nätet. Detta har även Cassidys
(2013) studie visat på, att den upplevda anonymiteten på nätet gör det lättare att nätmobba
jämfört med att mobba någon på traditionellt sätt. 

6. Diskussion

Att  nätmobbning  existerar  har  vi  under  denna  kartläggning  fått  en  bekräftelse  på  under
arbetets gång. Denna undersökning har endast handlat om ungas erfarenhet och upplevelse av
fenomenet. Vi tror att kulturen på nätet även kan appliceras på vuxna människor och att en
eventuellt ny ungdomskultur inte endast behöver innefatta de unga. Det har uppdagats med
exempelvis tv-program och debatter att problematiken finns i alla åldrar. Vi tror att det kan
bero  på  uppfattningen  om  att  nätet  ger  människor  anonymitet  och  med  avsaknaden  av
mänsklig kontakt bakom en skärm som skydd ser inte människor de negativa följder som blir
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av att skriva någonting kränkande till någon. Vi tror att nätmobbning är någonting som endast
kommer att öka om inte någonting drastiskt görs åt problemet. Redan i låg ålder bör det börja
pratas om vett och etikett på nätet och att en skärm inte skapar anonymitet.
 
Eftersom att det uppdagats att människor i vuxen ålder har ett kränkande beteende på nätet
innebär detta säkerligen att detta kommer att ärvas nedåt i åldrarna. Om unga människor ser
vuxna  ha  detta  beteende  kommer  det  föda  normer  som slutligen  kommer  resultera  i  att
nätmobbning,  som  det  klassas  som  idag,  inte  existerar  utan  att  detta  fenomen  blir  det
alldagliga normföljande beteende som alla på nätet använder. När vi som författare tänker
detta beteende ett ytterligare steg kommer vi fram till att slutsatsen blir att om inte beteendet
på nätet förändras kommer detta påverka uppförandet i det alldagliga livet. Kommunikation
personer  emellan  kommer  säkert  förändras  och  bli  hårdare  även  ansikte-mot-ansikte.
Gränserna för vad som är acceptabelt och inte kommer förmodligen sakta med säkert suddas
ut och i det långa loppet kommer kanske dödshot på skolgården vara accepterat på grund av
en succesiv avdramatisering som kan härledas till dagens hårda nätkultur.  

Vi anser att det är viktigt att ständigt utveckla och uppdatera forskningen kring nätmobbning,
dels för att upptäcka nya rön samt på ett förstående sätt kunna sätta sig in i de ungas situation
på nätet. Därför tycker vi att detta ämne ständigt bör belysas. För att få en bättre samt djupare
förståelse kring ungas utsatthet hade det varit intressant om detta område undersöktes med en
kvalitativ intervjustudie. Det hade även varit intressant om samma studie som vi har gjort
genomfördes  i  en storstad i  södra Sverige för  att  se  om resultatet  skiljer  sig  åt  med vårt
resultat.  Något  som  ytterligare  hade  varit  intressant  är  att  göra  en  jämförelse  mellan
traditionell mobbning och nätmobbning för att se om det finns ett eventuellt samband. 
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Bilaga 1

Hej!

Vi heter Sofie Sandberg och Jessica Gyllenberg och vi är två socionomstudenter vid Umeå
universitet som ska skriva vår c-uppsats. 
Vi har valt att undersöka nätmobbning bland niondeklassare. 
Därför  undrar  vi  om  det  är  möjligt  att  era  niondeklassare  kan  tänkas  ställa  upp  på  en
enkätundersökning om detta?
Självklart är enkäten anonym och det är frivilligt att delta, likaså att hoppa över frågor som
eleven känner sig obekväm eller inte vill/ kan svara på.

Enkäten väntas vara klar i början av vecka 11 (måndag 10 mars) och det är då vi önskar att
detta kan genomföras. Antingen att vi skickar enkäten till er eller att vi kommer till skolan och
delar ut den när det passar er bäst. Enkäten kommer bara ta några minuter att svara på.
Vi vore väldigt tacksamma för er hjälp till vår undersökning.

Vid övriga frågor kan ni höra av er till oss!

Sofie Sandberg. Tel: 0739977769
Jessica Gyllenberg. Tel: 0705342360

Mail: sofie.sandberg@student.umu.se 
Jessica.gyllenberg@student.umu.se
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Bilaga 2

Hej! 
Vi heter Sofie Sandberg och Jessica Gyllenberg och är två 
socionomstudenter vid Umeå Universitet. Vi skriver vårt 
examensarbete och syftet är att göra en undersökning om nätmobbning
bland niondeklassare. 

Enkäten är frivillig, anonym och era svar kommer inte att kunna 
spåras. Dessa enkäter är det bara vi som kommer ha tillgång till och 
kommer att raderas efter arbetets slut. Ni kan avbryta deltagandet när 
ni vill och hoppa över frågor som känns obekväma att besvara. Ni är 
även välkomna att ta del av resultatet när studien har färdigställts. 

Era svar är väldigt viktiga för oss! 
 

Vid frågor, kontakta oss:

Sofie Sandberg, sofie.sandberg@student.umu.se 
Jessica Gyllenberg, jessica.gyllenberg@student.umu.se
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Nuvarande ålder:_____

Kön: __________

Hur många år har du gått i din nuvarande klass?______

1. Uppskatta hur många timmar du sitter på nätet/telefonen på en dag:

☐ 0-1  
☐ 1-2
☐ 2-3
☐ 3-4
☐ 4 eller mer  

2. Vilka forum på nätet/telefonen använder du? (du kan kryssa i flera 
alternativ)

☐ Facebook
☐ Instagram
☐ Twitter
☐ Onlinespel
☐ Sms/mms
☐ Ask.fm 
☐ SnapChat
☐ Bloggar
☐ Annat
☐ Inget

3. Har du någon gång upplevt dig mobbad på nätet/telefonen?

 ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej
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I följande frågor kommer vi använda begreppet nätmobbning. Med
nätmobbning menar vi om du har känt dig eller fått någon annan

att känna sig mobbad, trakasserad eller utsatt på nätet/telefonen på
ett kränkande sätt.



4. Hur många gånger har det hänt? 

☐ Flera gånger i månaden
☐ Någon enstaka gång per månad
☐ Mer sällan än en gång i månaden
☐ En gång per månad 
☐ Aldrig 

5. Vad har nätmobbningen handlat om? (Du kan kryssa i flera alternativ.)

☐ Utseende
☐ Rasism (ex. religion, etnisk bakgrund, osv.)
☐ Prestation (ex. skola, sport, osv.) 
☐ Sexuell läggning
☐ Sexism (ex. kränkning på grund av könstillhörighet, osv)   
☐  Familjerelationer 
☐  Funktionsnedsättning 
☐ Annat
☐ Inget, har inte blivit mobbad

6. Vet du vilka nätmobbarna är?

☐ Ja  ☐ Nej ☐ Vissa gånger   
☐ Har aldrig känt mig nätmobbad

7. Har nätmobbningen påverkat ditt vardagsliv negativt?

☐ Ja  ☐ Nej ☐ vet ej    
☐ Har aldrig känt mig nätmobbad 

8. På vilket sätt har nätmobbningen påverkat din vardag i negativ 
bemärkelse? (Du kan kryssa i flera alternativ)

☐ Undvikit att gå till skolan
☐ Undvikit att använda nätet/mobilen 
☐ Undvikit att delta på fritidsaktiviteter 
☐ Isolerat mig från umgänge med andra
☐ Försökt ändra på mig så att mobbarna inte kan nätmobba mig 
☐ Annat
☐ Har aldrig känt mig nätmobbad
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9. På vilket sätt har nätmobbningen påverkat din hälsa? (Du kan kryssa i 
flera alternativ)

☐ Ångest 
☐ Deprimerad 
☐ Självmordstankar 
☐ Sömnsvårigheter
☐ Koncentrationssvårigheter
☐ Försämrad självkänsla
☐ Annat
☐ Nätmobbningen har inte påverkat min hälsa
☐ Jag har inte blivit nätmobbad

10. Vilka åtgärder har gjorts åt nätmobbningen? (Du kan kryssa i flera 
alternativ) 
 
☐ Berättat för en förälder/vuxen
☐ Berättat för en lärare
☐ Berättat för kompisar
☐ Inte pratat med någon
☐ Blockerat den som mobbar på nätet 
☐ Annat
☐ Har inte blivit nätmobbad 

11. Om nätmobbningen har uppmärksammats, vad har det blivit för 
skillnad? 

☐ Nätmobbningen har minskat
☐ Nätmobbningen har ökat
☐ Oförändrat
☐ Har inte berättat för någon
☐ Har inte blivit nätmobbad 

12. Har du någon gång mobbat någon via nätet/telefonen?

 ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej
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13. Hur många gånger har det hänt? 

☐ Flera gånger i månaden
☐ Någon enstaka gång per månad
☐ Mer sällan än en gång i månaden 
☐ En gång per månad
☐ Aldrig 

14. Vad har nätmobbningen handlat om? (Du kan kryssa i flera alternativ.)

☐ Utseende
☐ Rasism (ex. religion, etnisk bakgrund, osv.)
☐ Prestation (ex. skola, sport, osv.) 
☐ Sexuell läggning
☐ Sexism (ex. kränkning på grund av könstillhörighet, osv)   
☐  Familjerelationer 
☐  Funktionsnedsättning 
☐ Annat
☐ Inget, har inte nätmobbat

15. Tror du att det är lättare att mobba någon via nätet/telefonen än ansikte
till ansikte? 

☐ Ja  ☐ Nej ☐ Vet ej

16. Varför tror du att det är lättare att mobba på nätet? (Du kan ange flera 
alternativ)

☐ För att man är anonym
☐ Man ser inte personen och vet inte hur den reagerar
☐ Hårdare klimat på internet, därför är det mer okej  
☐ Man känner inte personen
☐ Annat
☐ Jag tror/vet inte om det är lättare att mobba via nätet/telefonen

 
Tack för din medverkan! 
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