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Nätmobbning är ett allt mer uppmärksammat och vanligt förekommande fenomen främst 

bland ungdomar, vilket framgår av den tidigare forskning som finns på området. Syftet med 

denna studie var att får en förståelse för hur ungdomar upplever och beskriver fenomenet 

nätmobbning som sker på sociala medier samt hur de ser på problemet och vad man kan göra 

åt det. Datainsamlingen för studien gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex 

stycken ungdomar. I resultatet framkom att ungdomarna upplever nätmobbning som ett 

allvarligt problem men de menade att det är så pass vanligt förekommande att det knappast tas 

på allvar. Ungdomar har blivit mycket toleranta för det språk som används på internet och 

menade att fenomenet är en del i en social hierarki. Att komma med förslag på vad man kan 

göra åt problemet menade ungdomarna kan vara mycket komplext, då det finns ett flertal 

faktorer som påverkar nätmobbningens förekomst. En faktor som berörts mer än andra i 

denna studie är den möjlighet som finns till att vara anonym på internet. 
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1. Inledning 
Internetanvändande tillhör idag vardagen för de flesta barn och ungdomar där 

informationsteknologin har blivit en integrerad del i de flesta ungdomars liv. Internet erbjuder 

möjligheter till social interaktion och ett enormt informationsflöde på en ny arena. Det finns 

en stor frihet till att uttrycka och dela sina åsikter, tankar och känslor på internet som på 

många sätt kan berika de ungas liv. För vissa kan detta vara skrämmande på det sättet att 

friheten gör internet till en otrygg och obehaglig plats, där många människor idag far illa av 

vad som skrivs och sprids om dem. Internet och sociala medier som exempelvis Facebook, 

Ask, Instagram och Twitter har blivit till nya arenor där ungdomar möts och interagerar med 

varandra, arenor som ständigt finns närvarande och som används av allt fler. Statistik visar att 

sociala medier besöks av allt yngre barn och att redan vid tolv års ålder är 81 procent 

användare (Findahl, 2013). 

För många innebär användandet av sociala medier en risk att bli utsatt för nätmobbning 

(Barnens Rätt I Samhället [BRIS], 2014). Nätmobbning är ett fenomen som blivit allt mer 

aktuellt och uppmärksammat i våra medier de senaste åren. Det är inte ovanligt att i media 

kunna läsa om olika händelser eller tragedier som bottnar i kränkningar på internet, såväl när 

det gäller ungdomar som vuxna. Det tillhör heller inte ovanligheterna att i media läsa om 

ungdomar och barn som tagit livet av sig till följd av att de varit utsatta för nätmobbning.  

Ett barn sitter framför datorn och blir misshandlat. Slagen kommer tätt. Över själen 
breder blåmärken ut sig. Sår, stickor, bett. Alla tycks gilla att dissa. En Hata horan-

grupp startas och antalet medlemmar ökar fort. Lögner och förtal sprids. 

Smygtagna bilder och filmer läggs upp. Barnet gråter och stänger av datorn. Vet att 

imorgon vet hela skolan vem som är värsta horan (Nilsson & Arrhenius, 2012). 
 

Det här barnet är inte ensamt. Resultaten i Friends nätrapport (2014) visar att var tredje ung 

har blivit kränkt på internet minst en gång under det senaste året. De blir kränkta genom elaka 

kommentarer för sitt utseende eller för sina intressen. Generationen barn och ungdomar som 

växer upp idag har fått bevisat för sig att internet är en plats som kan vara otäck på många vis 

och där många hårda slag får tas emot (Nilsson & Arrhenius, 2012). Ibland blir slagen så pass 

hårda att vissa barn och ungdomar väljer att ta sina liv. Bara under 2013 finns ett flertal 

uppmärksammade fall där ungdomar och barn runt om i världen begått självmord till följd av 

att de blivit nätmobbade.  

 

Den 8 mars 2013 begick en svensk 13-årig flicka självmord till följd av nätmobbning. Hon 

bestämde sig för att ställa sig framför ett tåg (Johansson, 2013, 11 mars). Bara någon månad 

innan flickan tog sitt liv laddade hon upp en film på internet, där hon berättar om hur hon 

utsatts för nätmobbningen under en längre tid. Hon berättar hur andra kallat henne för ”tjock” 

och ”störd”. Flickan berättar vidare att hon tog bort kommentarerna och försökte få 

nätmobbningen att sluta men att samma personer fortsatte att skriva. Mot slutet av filmen 

berättar hon om en kommentar som tog mycket hårdare än de andra. Där stod det: ”Så ful. Ta 

livet av dig.” (Lennander, 2013, 12 mars).  
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1.1 Bakgrund 

Traditionell mobbning är ett välkänt fenomen som varit ett problem i skolan sedan en lång tid 

tillbaka (Björk, 1999). Nätmobbning beskrivs däremot av många som ett relativt nytt, 

komplext och växande fenomen. Att fenomenet är nytt kan dock diskuteras då detta är något 

som vissa menar ha förekommit länge men som fått större uppmärksamhet de senaste åren 

(Friends, 2013). En anledning till att fenomenet kan upplevas som nytt är att användningen av 

sociala medier på internet har ökat snabbt i takt med att användningen går allt längre ner i 

åldrarna. Detta anses i synnerlighet vara en följd av den ökade tillgången till elektroniska 

kommunikationsverktyg (Mishna, Saini & Salomon, 2009). Idag använder 78 procent av 

ungdomar i åldern 12-15 år dagligen en smartmobil. För bara två år sedan låg den siffran på 

fem procent (Findahl, 2013). Detta är en aspekt som gör fenomenet nätmobbning 

problematiskt, då ungdomar har mycket god tillgång till internet och de olika sociala 

medierna (Slonje, Smith & Frisén, 2012). 

Vidare tar internet en allt större plats i skolan. Tiden som eleverna ägnar åt internet i skolan 

har under de senaste fyra åren fördubblats. Hälften av skolbarnen över tio år använder internet 

för att göra skolarbete åtminstone någon eller några gånger i veckan. Många tecken tyder på 

att stora förändringar skett under de senaste åren. Eleverna använder internet för att skaffa 

information till skolarbeten och detta anses vara mycket viktig del i skolarbetet för många 

elever (Findahl, 2013). Trots att det finns positiva aspekter med att integrera internet i 

skolarbetet går det inte att undkomma att ett ökat användande av internet påverkar det 

växande fenomenet nätmobbning.  

Mycket tyder på att nätmobbning har blivit som en självklar del i ungas vistelse på internet. 

Många anser att det ofta är enklare att vara elak bakom en dataskärm eftersom de slipper se 

sitt offer i ögonen och kommentarerna blir ofta grövre av samma anledning. Vissa ungdomar 

kan antas ta internet för att vara en laglös värld där saker och ting får en annan betydelse än i 

det verkliga livet. Detta gör det för många svårt att förstå hur illa det faktiskt kan göra någon 

att skriva elaka kommentarer på internet. Ungdomar behöver förmedlas och upplysas om att 

samma sociala regler och lagar gäller inom den virtuella världen som i livet utanför internet. 

En fråga att ställa sig är hur pass införstådda ungdomar är i vilka konsekvenser deras 

handlingar på internet kan få (Friends, 2013).  

Forskning som gjorts på området visar att en betydande andel ungdomar runt om i världen är 

utsatta för nätmobbning och detta talar för att fenomenet idag är ett utbrett problem (Li, Cross 

& Smith, 2011). Av vad som framgår i avsnittet ”1. Inledning” är det uppenbart att 

nätmobbningen kan ge förödande konsekvenser. Nätmobbning är ett allvarligt och enligt vissa 

fortfarande växande problem som breder ut sig bland ungdomar världen över. Något måste 

göras för att stoppa nätmobbningen. Att hitta lösningar för ett komplext förekommande 

fenomen är dock inte enkelt. Det bör anses vara minst lika komplicerat som att motverka den 

traditionella mobbningen som funnits sedan en lång tid tillbaka. Att något måste ske råder 

ingen tvekan om.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Statistik visar tydligt att internetanvändandet och antalet aktiva ungdomar på sociala medier 

ökar. Fenomenet nätmobbning är ett växande problem bland ungdomar och ett högaktuellt 

ämne som kan undersökas närmare, framför allt i det avseendet hur ungdomar själva ser på 

och upplever det. Den befintliga forskningen gällande ungdomars subjektiva syn på 

nätmobbning är bristande och detta är en anledning till att denna studie var av relevans att 

genomföra. 

 

Syftet med studien var att få en förståelse för hur ungdomar upplever och beskriver fenomenet 

nätmobbning – hur de ser på problemet och vad man kan göra åt det.    

 

Nedan följer de frågeställningar som var ämnade för att besvara syftet: 

 Vilken syn har ungdomarna på nätmobbning? 

 Varför tror ungdomarna att man nätmobbar andra?  

 Vilka erfarenheter har ungdomarna av nätmobbning? 

 Hur ser ungdomarna på könsskillnader i att vara offer och förövare? 

 Vad anser ungdomarna att vuxna, skolan och ungdomarna själva kan göra för att 

motarbeta nätmobbningen? 

 

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts är valet att endast fokusera på ungdomarnas subjektiva syn och 

upplevelser av nätmobbning och lämna skolpersonal och föräldrar utanför studien. Vidare 

gjordes avgränsningen att enbart fokusera på den nätmobbning som sker på sociala medier. 

Anledningen till denna avgränsning är att antalet användare av sociala medier ökat, som 

framgår av problematiseringen av studiens syfte. Av de fall som uppmärksammats i media 

kring nätmobbning är det uppenbart att det i de flesta fall finns tydliga kopplingar till sociala 

medier. 

En annan avgränsning som gjordes i tidigt skede i arbetet var valet att enbart fokusera på 

kvalitativ metod, då utgångspunkten var att genomföra studien med både kvantitativ och 

kvalitativ metod. Denna avgränsning gjordes i samråd med handledare med anledning av 

tidsbrist samt för att få bättre kvalitet på arbetet. Valet av kvalitativ metod motiveras vidare 

med att denna metod undersöker frågeställningarna mer djupgående genom frågor som hur 

och varför fenomenet är som det är, till skillnad från en kvantitativ metod som mer syftar till 

mätning, utsträckning och samband. 
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2. Kunskapsöversikt 

I detta avsitt redovisas internationell och nationell befintlig forskning och kunskap som är av 

relevans för studiens syfte. Denna forskning och kunskap har med noggrannhet valts ut för att 

förklara fenomenets förekomst. För att göra avsnittet överskådligt har kunskapen delats in 

under ett antal rubriker, där diverse rubrik beskriver vilken forskning och kunskap som 

kommer att omnämnas. 

2.1 Ungdomar och internetanvändande 

Internet är idag en viktig och integrerad del i ungas liv såväl under skoltid som på fritiden. 

Internet innebär en mängd möjligheter men medför även risker för att bli utsatt för 

nätmobbning, kränkningar, hot och ofredande (Mishna et al., 2009). De egenskaper internet 

innehar kan göra det problematiskt för många ungdomar att veta hur de ska förhålla sig till 

dessa (Dunkels, 2010). Ungdomar kan antas vara omedvetna om de risker som finns, då 

många av dem inte värnar om sin egen integritet i sitt internetanvändande. Det har blivit 

vanligt att ungdomar lämnar ut sina egna lösenord till de sociala medier de är medlemmar på 

för att bevisa tillit till sina vänner. Att visa tillit på detta sätt medför risker då konflikter kan 

uppstå i vänskapen och ungdomens integritet sätts på spel (Mishna et al., 2009). 

Det faktum att det på internet är möjligt att sprida såväl åsikter som bilder till en enormt stor 

publik av människor kräver en medvetenhet om vilka konsekvenser ens handlande på internet 

kan få och vilka risker det innebär (Dunkels, 2010). Internet framställs ofta som en värld utan 

ansvar trots att det är precis samma lagar och regler som gäller i det vardagliga livet. 

Majoriteten av ungdomar använder idag smartmobiler vilket innebär att de ständigt har 

tillgång till internet (Agatson, Kowalski & Limber, 2007). Samtidigt som tillgängligheten till 

internet ökat så kryper användandet av internet allt längre ner i åldrarna och även yngre barn 

har tillgång till internet. Dessutom finns forskning som tyder på att användandet av internet 

även ökat i tid, det vill säga att ungdomar i snitt spenderar mer tid på internet än vad de 

tidigare gjort. Forskning visar på att många ungdomar idag är beroende av de elektroniska 

kommunikationsverktygen, då dessa blivit ungdomars sätt att skapa och upprätthålla 

relationer och socialisera sig med andra (Mishna et. al., 2009). 

2.1.1 Sociala medier  

Av den tid som ungdomar ägnar på internet tillbringas en tredjedel av tiden på sociala medier. 

Sociala medier kan även benämnas som sociala nätverk. Ett av dem har blivit till ungdomars 

medium och är starkt dominerat av unga gällande i vilken utsträckning de använder det: 

Instagram. Att dela med sig av bilder till varandra och lägga upp foton är något som 

ungdomar gjort sedan länge och de har nu fått en samlingsplats för detta. Flickor är 

genomgående mest aktiva på Instagram och ju yngre desto mer aktiv. 71 procent av flickorna 

12-15 år är aktiva på Instagram till skillnad från pojkar i samma ålder, 41 procent (Findahl, 

2013). De som ägnar den största delen av sin tid på internet till sociala medier blir i större 

utsträckning utsatta för kränkningar, till skillnad från de som främst ägnar sig åt 

underhållningsbaserat innehåll eller informationssökning. Facebook är den plats där flest 

ungdomar uppger att de har blivit kränkta, bland tjejer är det även vanligt att bli utsatt på 
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andra sociala medier som Kik och Instagram (Friends, 2014).  

 

Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom text, bild, ljud eller video (http://www.ne.se).  

Sociala nätverk kan förklaras som olika webbplatser och tjänster på internet där individer kan 

skapa ett eget innehåll, kontakter med andra och på så sätt bilda ett nätverk. Dessa kan 

förklaras som mötesplatser på internet (http://www.skolverket.se). 

2.2 Traditionell mobbning 

Den traditionella mobbningen kan ses som en bakgrund till fenomenet nätmobbning. Det är 

därför relevant att uppmärksamma den skillnad som finns mellan den traditionella 

mobbningen och nätmobbningen, för att förstå hur de skiljer sig åt men även hur de har en 

relation och koppling till varandra. Olweus (1986) definierar traditionell mobbning som när 

en eller flera individer vid upprepade tillfällen och över en längre tid blir utsatta för negativa 

handlingar, från en eller flera personer, är det att beakta som mobbning. Negativa handlingar 

innebär att någon med ord eller fysisk kontakt har i syfte att psykiskt trycka ner en annan 

person eller i syfte att skada individen. Olweus (1999) förklarar att det finns två olika typer av 

mobbning, där han skiljer mellan den direkta och den indirekta. Direkt mobbning innebär 

användning av fysisk kontakt och verbala påhopp, medan indirekt mobbning innebär att 

någon blir utfryst, ignorerad eller utesluten ifrån social gemenskap. 

2.3 Nätmobbning och kränkningar 

Vad som främst skiljer nätmobbning från traditionell mobbning är avseendet att det används 

elektroniska kommunikationsverktyg för att utföra mobbningen. Exempel på elektroniska 

kommunikationsverktyg är datorer, telefoner, surfplattor etc.  

Nätmobbning definieras enligt Hinduja och Patchin (2013) som att det främst ska ske vid 

upprepade tillfällen och över en tid, snarare än vid ett enbart tillfälle. Vidare menar författarna 

att nätmobbningen inte sker av misstag utan är en avsiktlig angripande handling, som utförs 

med hjälp av elektroniska kommunikationsverktyg mot ett offer som inte kan försvara sig 

själv. Offret måste ha tagit skada av det som skett för att det ska klassas som nätmobbning.  

Kränkning är ett paraplybegrepp där mobbning, trakasserier, diskriminering och övrig 

kränkande behandling ingår. När någon blir illa behandlad så att denne känner sig ledsen, 

sårad eller mindre värd är det en kränkning. Gränsen för vad som är att beakta som en 

kränkning kan därför variera från person till person, då det kan vara skillnad i vad någon blir 

ledsen och sårad av (Friends, 2014).  

Den vanligaste formen av nätmobbning är kränkande kommentarer eller bilder som sprids och 

delas via internet. Nätmobbning kan även innebära hot, förolämpningar, ryktesspridning etc. 

(Mishna et. al., 2009). Det kan även innebära att någon publicerar bilder eller videofilmer som 

de inte fått godkännande för och som är av kränkande karaktär (Law, Shapka, Hymel, Olson 

& Waterhouse, 2012).  

http://www.ne.se/
http://www.skolverket.se/
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2.4 Tänkbara motiv till nätmobbning 

Nätmobbning omfattar flera aspekter som spelar in för hur nätmobbningen tar sig uttryck. En 

första aspekt handlar om relationen mellan offer och förövare. Anonymiteten och det faktum 

att det inte går att se varandra vid kommunicering via internet bidrar till att man blir mindre 

hämmad i sitt sätt att uttrycka sig och i sitt uppförande på internet. Att vara gömd bakom ett 

tangentbord och inte kunna se hur den andra personen påverkas gör förövaren mer bekväm i 

sitt beteende (Law et. al., 2012; Mishna et. al., 2009). Detta gör även att förövaren inte ges 

samma tillfälle att känna empati eller ånger för den som blir utsatt för nätmobbningen. Många 

utsatta barn och ungdomar tror att förövarna inte förstår att det som görs via internet har en 

överväldigande negativ påverkan på offret eftersom att det inte går att se varandra (Englund, 

2013). En annan aspekt som kan beskrivas som ett motiv bakom nätmobbningen tros vara att 

förövaren får en känsla av makt genom att kränka offret inför en stor publik, det vill säga att 

nätmobba någon annan på en offentlig arena där många andra kan bevittna händelserna (Li et. 

al., 2011). Detta gör att offren ställs i en mycket underlägsen position gentemot förövaren. 

På grund av anonymiteten anses nätmobbning i vissa fall vara värre än traditionell mobbning, 

då kränkningarna ofta blir mycket grövre på internet. Dessutom är internet en bidragande 

anledning till att nätmobbning blir mer omfattande då det är lätt att fler blir engagerade och 

inblandade i kränkningarna och de kan snabbt spridas för att nå en stor skara människor – på 

både gott och ont. Att nätmobbningen utspelar sig framför en stor publik kan även innebära en 

möjlighet till att fler ser det som pågår och kan visa att ett sådant beteende inte är acceptabelt 

(Mishna et. al., 2009). 

Trots att kränkningar via internet och andra kommunikationsverktyg ofta kopplas samman 

med anonymitet vet både mobbare och offer i en stor utsträckning vilken den andre är, 

eftersom att de flesta kontakterna på internet sker i miljöer där det på något sätt är möjligt att 

identifiera varandra (Dunkels, 2010). Enligt Friends nätrapport (2014) vet åtta av tio personer 

vem det är som kränkt dem på internet, där det vanligaste är att det är någon som går på 

samma skola.  

2.5 Konsekvenser av nätmobbning  
Forskning har identifierat att konsekvenserna vid nätmobbning tenderar till samma 

psykologiska effekter som vid traditionell mobbning (Schneider, O’Donnell & Stueve, 2012). 

Kränkningar på internet upplevs av ungdomar som påfrestande och enligt Juvonen och Gross 

(2009) kan kränkningarna leda till att offret får ångest och känner en ökad social stress. 

Många som blir utsatta för mobbning känner sorg och rädsla och mobbningen kan även få 

konsekvenser för koncentrationen (Mishna et. al., 2009). Ungdomar som blir utsatta för 

mobbning löper stor risk att drabbas av magont eller andra psykosomatiska besvär (Ybarra, 

Mitchell, Wolak & Finkelhor, 2006). Risken ökar dessutom för att de som blir utsatta blir 

deprimerade och tenderar samtidigt till en ökad brottslighet (Mishna et. al., 2009). 

Forskning har även identifierat ett antal negativa konsekvenser för förövare. I en studie visade 

resultatet på att stressnivån ökar hos förövaren i takt med hur ofta denne ägnar sig åt att 

kränka och mobba andra på internet. Förövarna tenderar även dem att i högre grad ha 

psykosociala problem och ett antisocialt beteende (Ybarra & Mitchell, 2007). 
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2.6 Skolans och vuxnas ansvar 

Vilket ansvar bär skolan och vuxna för hur barn och ungdomar uppför sig på internet? Skolan 

har via Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap ett ansvar att skydda eleverna från och agera gällande 

kränkningar på internet om det påverkar elevernas skoldag. Vidare säger skollagen att det ska 

åtas aktiva åtgärder genom ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 

barn och elever. Detta innebär alltså att kränkningar som går att relatera till att de antingen 

förekommer under skoltid eller drabbar elevernas skoldag, anses vara skolans ansvar. 26 

procent av de ungdomar som omfattas av Friends nätrapport (2014) upplevde att deras lärare 

varken pratat om hur man ska bete sig på internet, vad som kan göras om någon blir utsatt för 

kränkningar eller över huvud taget visat något intresse för ämnet.  

Även föräldrar bär ett stort ansvar. De vuxnas agerande är minst lika viktigt som skolans, om 

inte ännu viktigare. Forskning visar att många barn och ungdomar undviker att berätta att de 

blir nätmobbade för någon vuxen, framför allt för sina föräldrar (Agatston et. al., 2007). Detta 

gör det viktigt att föräldrar är uppmärksamma på vad ungdomarna gör på internet och vilka 

sidor de är aktiva på. Det är även viktigt att föräldrarna har en öppen dialog med sina 

ungdomar och att de aktivt samtalar med dem om vad som är okej att skriva och göra på 

internet, samt sätta gränser för vad som inte är det (Hinduja & Patchin, 2013). Detta kan 

många föräldrar med all säkerhet uppleva som svårt, vilket gör fenomenet i sig så 

problematiskt som det faktiskt är. 

 

I en vetenskaplig artikel redovisades ett resultat från en studie där det blev tydligt hur viktigt 

vuxnas agerande och engagemang kring ämnet är. De ungdomar som medverkande i studien 

som uppgav att deras skolor eller föräldrar såg på nätmobbning, eller mobbning överlag, med 

stort allvar och troligt skulle straffa ett sådant beteende, var avsevärt mindre benägna att delta 

i nätmobbning. Av detta resultat framgår vilken betydelse den sociala kontrollen från skola 

och vuxna har i påverkan på beteendet när det kommer till nätmobbning hos unga. 

Forskningen tyder på att ungdomars beteende påverkas mycket av beteendet hos både 

kompisar men även meningsfulla vuxna i deras liv (Hinduja & Patchin, 2013). Friends 

nätrapport (2014) visade på att en av tre ungdomar anser att deras föräldrar inte pratat om hur 

de ska bete sig mot andra vid användande av internet eller mobiltelefon.  

 

2.7 Genusaspekter 

Det har visat sig att tjejer och killar använder sig av internet på olika sätt. Killar spelar mer 

onlinespel medan de flesta tjejer chattar och läser eller skriver bloggar. Detta gör att antalet 

kränkningar och upplevelserna av kränkningar skiljer sig mellan tjejer och killar. Tjejer 

upplever nätmobbning som ett större problem och känner dessutom en större oro över 

framtida kränkningar till skillnad från killar (Friends, 2014). Resultatet av Friends nätrapport 

(2014) visade att det procentuellt är fler tjejer som upplevt kränkningar på internet eller via 

mobilen, än killar. Av tjejerna var det 37 procent som upplevt att de blivit kränkta på internet 

och av killarna var det 28 procent. 
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Wang. mfl (2009) menar att killar är mer benägna till att nätmobba andra, medan flickor är 

mer benägna att falla offer för nätmobbning. Författarna menar att killar oftare är involverade 

i mer fysisk och verbal mobbning till skillnad från tjejer som löper en större risk att utsättas 

för nätmobbning snarare än fysisk och verbal mobbning. 

 

En delstudie i avhandlingen ”Traditionell mobbning och nätmobbning bland svenska 

ungdomar. Könsskillnader och samband med psykisk hälsa” visar även den på att det finns 

könsskillnader med avseende på traditionell mobbning och nätmobbning. Medan det inte 

finns några större könsskillnader gällande vilka som är traditionella offer, var sannolikheten 

att tjejer nätmobbas större än för killar. När det kommer till vilka som mobbar andra genom 

traditionell mobbning är det mer sannolikt att det är killar än tjejer. Däremot påvisades ingen 

skillnad mellan killar och tjejer med avseende på vilka som nätmobbar andra (Beckman, 

2013). 
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens metoder och tillvägagångssätt. Forskningsetiska reflektioner 

redovisas och en diskussion förs om studiens metodologiska aspekter samt studiens 

trovärdighet. 

3.1 Kvalitativ intervjumetod 
Detta är en kvalitativ studie där kvalitativa intervjuer använts som metod. En kvalitativ 

forskningsintervju studerar den mening som kan tillskrivas människors liv under verkliga 

förhållanden samt beskriver människornas åsikter och synsätt (Yin, 2013). Utifrån 

intervjupersonernas erfarenheter finns en strävan efter att utveckla och förstå meningar i vad 

de säger samt att framhäva deras egen livsvärld. Kvalitativa intervjuer bygger på interaktion 

mellan intervjuperson och intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009). Bryman (2011) menar att 

inom den kvalitativa forskningen är utgångspunkten ord, meningar och hur individen 

uppfattar sin sociala situation. Fördelen med att använda kvalitativa intervjuer är att det som 

intervjuare finns möjlighet att ställa följdfrågor och att få en ökad och djupare förståelse för 

situationen och det undersökta ämnet (ibid.).   

 

Med hänsyn till studiens empiriska syfte föll sig valet av metod naturligt. Eftersom att 

metoden är ämnad för att skapa en djupare förståelse för olika fenomen genom en tolkande 

analys av empiriskt material ansågs den vara passande. Denna studie syftade till att få 

förståelse för intervjupersonernas subjektiva syn på och upplevelser av fenomenet 

nätmobbning. Detta gjorde att den kvalitativa intervjumetoden lämpade sig väl för studien 

(Dalen, 2008).  

När kvalitativ metod används för att samla in data erhåller forskaren ett induktivt 

förhållningssätt. Ett induktivt förhållningssätt innebär att det finns ett empiridrivet 

tillvägagångssätt (Tjora, 2012). Detta innebär att författarna har försökt samla in data på ett så 

förutsättningslöst och öppet sätt som möjligt. Det ska inte finnas några på förhand bestämda 

uppfattningar om vad det är man vill ta reda på, då detta kan leda till att forskaren enbart får 

sina antaganden bekräftade snarare än ny kunskap (Jacobsen, 2012).  

3.2 Semistrukturerade intervjuer  
För att samla in data till studien användes semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att en 

utformad intervjuguide använts vid intervjutillfällena se ”Bilaga 1: Intervjuguide” som 

innehöll tre teman (syn, upplevelser och erfarenheter) med ett antal frågor tillhörande diverse 

tema. De data som samlas in i form av intervjuer använder sig forskaren av för att på djupet 

försöka beskriva och förstå intervjupersonernas verklighet (Fejes & Thornberg, 2009).  

Semistrukturerade intervjuer ger intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt, vilket är anledningen till valet att använda denna struktur på intervjuerna. Detta är ett sätt 

som gör intervjuprocessen flexibel och lämnar ett stort utrymme för intervjupersonerna att 

uttrycka sina egna upplevelser och uppfattningar om det som undersöks, vilket gjorde den här 

processen passande och relevant med hänsyn till vad som i studien undersöktes. Vid 

förfarandet av semistrukturerade intervjuer får intervjupersonen möjlighet och utrymme till att 
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komma in på delar som författarna annars kanske hade missat (Bryman, 2011). Detta gör att 

semistrukturerade intervjuer på många sätt är oförutsägbara, vilket gör att intervjuaren 

behöver vara uppmärksam och vaksam för det oväntade (Svensson & Starrin, 1996).  

3.2.1 Intervjuprocess 

Datainsamlingen omfattar totalt sex enskilda intervjuer med ungdomar i årskurs 8 vid en 

högstadieskola i en mellanstor kommun i norra Sverige. Intervjuerna genomfördes av två 

författare vid varje tillfälle, där uppgifterna under intervjuerna varit fördelade mellan 

författarna. En författare var huvudansvarig för att ställa frågor och leda samtalet medan den 

andre var mer passiv, observerande och ställde följdfrågor om det ansågs vara passande. För 

att säkerställa att författarna inte skulle gå miste om något under intervjuerna gjordes valet att 

genomföra intervjuerna med två författare. En annan åtgärd som vidtogs för att säkerställa 

kvaliteten på studien var att intervjuerna spelades in efter godkännande av ungdomarna, vilket 

är en viktig del i kvalitativa undersökningar för att kunna göra en detaljerad analys (Bryman, 

2011). Intervjuerna var i snitt 30 minuter långa och genomfördes i ett arbetsrum på den skola 

där ungdomarna studerade. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att genomföra intervjuerna i 

en lugn miljö där intervjupersonerna inte behöver oroa sig för att någon ska höra vad de säger. 

Författarna är medvetna om att det inte var optimalt att genomföra intervjuerna i ett arbetsrum 

på intervjupersonernas skola, då andra elever befann sig utanför rummet. Däremot upplevde 

aldrig författarna att intervjupersonerna blev påverkade av detta. Författarnas känsla av 

intervjuprocessen i alla sex intervjuer var positiv. Detta med motiveringen att de data som 

intervjuerna utmynnade i känns fullt relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

3.3 Urvalsförfarande 

I kvalitativ forskning brukar ett medvetet och även kallat avsiktligt urval göras. Syftet med 

detta är att fånga intervjupersoner som är relevanta för studiens syfte och ämne (Yin, 2013). 

Med motiveringen att detta är en kvalitativ studie har ett målinriktat urval av intervjupersoner 

gjorts. Detta innebär att individer valts ut med direkt hänvisning till studiens syfte och 

frågeställningar. Genom ett målinriktat urval skapas en överensstämmelse mellan 

forskningsfrågorna och urval (Bryman, 2011). Urvalsförfarandet kan även till viss del ses som 

ett snöbollsurval, då författarna använde skolans personal till att i sin tur kontakta och välja ut 

intervjupersonerna. Dock kan urvalet inte anses vara ett snöbollsurval i det avseendet att 

författarna tydligt beskrev inom vilken ram personalen hade möjlighet att välja 

intervjupersoner samt att personalen valde ut alla sex personer vid ett och samma tillfälle. Den 

ram författarna satte var att alla sex ungdomar skulle gå i samma årskurs. Ett snöbollsurval 

innebär att man använder sina intervjupersoner för att få tag i ytterligare respondenter (ibid.).  

Med detta urval fick författarna tag i personer som var relevanta för studiens syfte. Beslutet 

att samarbeta med en högstadieskola där studiens målgrupp fanns representerad och 

tillgänglig gjordes i ett tidigt skede. Med hänsyn till den tidsbrist som funnits under arbetet 

med studien handplockades en skola. Därmed har ett systematiskt urval gjorts vilket innebär 

att författarna har valt ut en skola direkt från den urvalsram, som utgjordes av 

högstadieskolorna i den kommun studien genomförts (Bryman, 2011). Vidare fick personal på 

skolan i uppgift att välja ut en årskurs att genomföra studien i med hänsyn till författarnas 
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ramar. Personal på skolan fick även välja ut sex stycken ungdomar som skulle bli tillfrågade 

att om att delta. Detta med hänsyn till att skydda ungdomarnas integritet då det ansågs vara en 

aning problematiskt för författarna att ta kontakt med utvalda ungdomar. Valet av antalet 

ungdomar anpassades till den rådande tidsramen samt efter handledarens rekommendationer. 

Skolans personal valde ut tre tjejer och tre killar där samtliga samtyckte till att delta.  

3.4 Tillvägagångssätt 

När studiens preliminära syfte och frågeställningar var formulerade kontaktades en rektor vid 

en högstadieskola i en mellanstor kommun i norra Sverige där det ansågs vara möjligt 

respektive lämpligt att genomföra studien. Vid ett möte med rektorn gavs ett godkännande att 

genomföra studien där författarna sedan tillsammans med denne diskuterade hur det praktiskt 

skulle genomföras på bästa sätt. Rektorn hänvisade vidare till skolans personal som i sin tur 

hjälpte till med att få tag i intervjupersoner. Personal fick själv välja ut ungdomar som skulle 

delta, där ett önskemål fanns om att det helst skulle vara intervjupersoner av båda könen, 

gärna jämnt fördelat för att få båda könen representerade i studien. Efter att personal tillfrågat 

sex stycken ungdomar delade de vidare ut informationsbrevet (se ”Bilaga 2: Informerat 

samtycke”) där vårdnadshavare och ungdom kunde ge sitt samtycke till att delta i studien. Så 

fort personal gav klartecken att någon av ungdomarna fått sina vårdnadshavares samtycke 

bokades tider in för att genomföra intervjuerna. 

 

Innan intervjuerna med ungdomarna genomfördes en pilotstudie av båda författarna i 

avseendet att pröva samt optimera intervjuguidens upplägg och inspelningsmaterial (Yin, 

2013). Detta gjordes med en av författarna utvald och lättillgänglig person. Denna person 

ingick inte i målgruppen för studien men ansågs vara lämplig att besvara frågorna i det 

avseendet att personen i fråga ansågs ha kunskap om det berörda ämnet. Pilotstudien 

genomfördes för att få en känsla av hur väl formulerade och genomtänkta intervjuguidens 

teman och frågor var. Pilotstudien medförde små förändringar i delar av intervjuguiden som 

kunde förbättras. Några frågor formulerades om och upplägget på intervjuguiden förändrades 

i små avseenden.  

Under hela processen i arbetet med studien har ett ständigt sökande av relevant forskning, 

kunskap och annan information pågått. Då ämnet är högaktuellt har det visat sig att det 

ständigt uppkommer nya publikationer kring ämnet. Såväl dagstidningar som årsrapporter 

från olika myndigheter har publicerats under arbetes gång. En strävan har funnits efter att 

ständigt vara uppdaterad i ämnet såväl i media som i forskning 

3.5 Analysmetod 

Dataanalys i kvalitativ forskning definieras som den process under vilken författarna 

systematiskt arbetar med sitt material. I denna analys arbetas det aktivt med att organisera och 

sortera data (Ahrne & Svensson, 2013). Detta för att sedan bryta ner dem till hanterbara 

enheter och koder för att vidare söka efter mönster i materialet. För att sammanfatta processen 

är syftet att skapa en mening ur en stor mängd data (Kvale, 1997). Kvale (1997) urskiljer 

olika metoder för kvalitativ analys som relateras till kvalitativ intervjudata. Valet av 

analysmetod kan motiveras med en strävan efter att komma åt vad intervjupersonerna sagt i 
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intervjuerna som går att koppla till studiens syfte och frågeställningar. Att identifiera likheter 

och skillnader i datamaterialet är av största betydelse i den kvalitativa innehållsanalysen 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Det första steget som togs i analysen var att alla intervjuer transkriberades ordagrant. Att 

transkribera materialet är en viktig del i kvalitativ forskning, då språket har en viktig roll i 

både vad som sägs och hur det sägs. Detta är även av stor vikt för analysen då det fullständiga 

materialet från intervjuerna finns tillgängligt för att tolka, reflektera och analysera (Bryman, 

2011; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

Kvale (1997) beskriver en metod i den kvalitativa analysen som ”koncentrering’’. Denna 

handlar om att väsentlig och kärnfull data sorteras ur en stor textmassa. Detta utfördes genom 

att hela det transkriberade materialet först lästes igenom för att få en övergripande blick av 

insamlad data. Vidare gjordes en andra genomläsning där meningsbärande enheter bestående 

av ord, kortare meningar eller stycken som ansågs vara relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar markerades ut i transkriptionerna. Vid detta moment blev alla 

meningsbärande enheter även tilldelade en kod, i form av ord eller kortare meningar som 

kortfattat sa något om meningsbärande enheten i fråga. Se exempel i ”Illustration 1”.  

Meningsbärande enhet Kod 

Man behöver inte se det personligt Opersonligt 

Jag kan skriva vilka elaka kommentarer som helst, utan att de 
ens får reda på vem det är som skrivit det 

Ingen får reda på vem det är som skrivit  

Illustration 1: Exempel på hur meningsbärande enhet blir till kod.  

Vidare gjordes en analys av de koder som skapats utifrån de meningsbärande enheterna för att 

försöka finna sammanhang och kopplingar mellan koderna. Genom att i analysen finna 

likheter och skillnader mellan dessa koder gjordes en ”kategorisering” där kategorier som 

”hur?”, ”vad?”, ”var?”, ”varför?”, ”vad göra?”, ”skillnader?”, ”kön?”, ”vilka?” och 

”skydd?” skapades (Kvale, 1997). Dessa kategorier skapades utifrån studiens syfte, 

frågeställningar samt de sammanhang som författarna funnit och tolkat så långt gånget i 

analysen. Koderna sorterades vidare under dessa kategorier där författarna utgick ifrån vad 

koderna sa om fenomenet nätmobbning. Kategorin ”varför?” kunde t.ex. innehålla koder som 

sa något om varför man nätmobbar andra. Se vidare exempel i ”Illustration 2”.  

Kod  Kategori 

Opersonligt  

Varför? Ingen får reda på vem det är som skrivit 

Många faller för grupptrycket  

Jag borde göra som alla andra  

Illustration 2: Exempel på hur koder lades samman till kategori. 

Efter att författarna lagt koderna samman i diverse kategorier söktes en överblick över vad 

varje kategori hade för gemensamma nämnare. I detta steg av analysen skapades 

underkategorier till diverse kategori utifrån vilka likheter och skillnader som upptäckts i data 

för att bryta ner data i mindre beståndsdelar. Exempel på underkategorier till kategorin 

”varför?” är ”anonymitet” och ”grupptryck”. Se exempel i ”Illustration 3”. Varje 

underkategori sammanställdes sedan var för sig utifrån vad de innehöll. Vid detta moment 
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flyttades vissa meningar, ord och stycken mellan kategorier och underkategorier för att på 

bästa sätt finna sammanhang och få struktur i diverse kategori respektive underkategori. 

Kod  Underkategori Kategori 

Opersonligt Anonymitet  

Varför? Ingen får reda på vem det är som skrivit 

Många faller för grupptrycket Grupptryck 
Jag borde göra som alla andra  

Illustration 3: Exempel på hur underkategorier skapades utifrån kategori och koder.  

Genom ett systematiskt och väl organiserat arbete med innehållet i kategorier och 

underkategorier lyckades författarna fånga tydliga system och sammanhang i datamaterialet. 

Vidare konkretiserades respektive kategori och underkategori i ett resultat, se avsnitt ”3. 

Resultat”. Se ”Bilaga 3: Exempel på studiens kodnings- och analysprocess” för fler exempel 

på studiens kodnings- och analysprocess samt en överskådlig bild av hela processen.   

3.6 Forskningsetiska reflektioner 

I de etiska reflektionerna inför studien beaktades de forskningsetiska principerna inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det finns fyra allmänna huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 

2011; Kalman & Lövgren, 2012). Vad som avses i Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460) har även beaktats för att gå tillväga på ett etiskt korrekt sätt. 

Ungdomarna som deltog i studien var under 18 år och därför togs hänsyn till vad som sägs i 

lag om etikprövning som avser människor (SFS 2003:460) 18§, där det framgår att om 

forskningspersonen inte fyllt 18 år ska vårdnadshavare informeras om och samtycka till att 

ungdomen får delta i studien. I samråd med ansvarig rektor togs beslutet att inhämta samtycke 

från ungdomarnas föräldrar innan intervjuerna kunde genomföras. Med hänsyn till 

samtyckeskravet informerades ungdomarna och deras vårdnadshavare i informationsbrevet 

som delades ut att deltagande var frivilligt och att de själva när som helst kunde ta tillbaka sitt 

samtycke till att delta i studien (se ”Bilaga 2: Informerat samtycke”). I informationsbrevet 

omfattades även informationskravet, där syftet med studien tydligt beskrevs och även hur 

arbetet med studien skulle gå tillväga. Vidare beskrevs att allt intervjumaterial kommer att 

behandlas konfidentiellt och förvaras oåtkomligt för obehöriga samt att vid redovisning av 

resultatet kommer intervjupersonerna avidentifieras och anonymiseras, där av uppfylls 

konfidentialitetskravet. Författarna har i resultatavsnittet använt fingerade namn. 

Nyttjandekravet har följts genom att insamlade uppgifter endast använts för studiens syfte och 

ändamål (Kalman & Lövgren, 2012). Vidare tydliggjordes alla krav vid tillfället för 

ungdomarnas intervjuer. När intervjuerna kom in i ett skede där ungdomarna skulle berätta 

om sina egna erfarenheter av nätmobbning påmindes dem om att de inte behövde svara på 

frågorna om de inte ville och att de när som helst kunde avbryta.  

Innan intervjuerna genomfördes upprättades i samband med handledaren en handlingsplan för 

hur eventuella känsliga personuppgifter kring ungdomarnas egna upplevelser och erfarenheter 

skulle hanteras. Då författarna på förhand var medvetna om att ämnet kunde väcka 
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smärtsamma känslor hos intervjupersonerna intogs ett restriktivt förhållningssätt under 

intervjuerna i de fall där ungdomarna pratade om sina egna upplevelser.  

3.7 Studiens trovärdighet 

I alla studier är det relevant och av vikt att reflektera över dess trovärdighet. Frågor att ställa 

sig är om studien ger en sanningsenlig bild av det område som undersökts, om rätt metod 

använts på ett riktigt sätt och om det går att hävda att resultaten är allmängiltiga. När det 

kommer till bedömningen av detta är förstås läsaren den viktigaste aktören. 

3.7.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet och begreppet tas ofta upp i sammanhang med frågan om 

resultatet kan reproduceras vid andra tillfällen och av andra forskare. Det handlar alltså om 

huruvida intervjupersoner kan komma att ändra sina svar under en intervju och huruvida de 

kommer att svara på olika sätt till olika intervjuare (Kvale, 1997). Samma intervjuguide har 

använts vid samtliga intervjuer, även om svaren naturligtvis ledde till olika 

uppföljningsfrågor. Alla intervjuer skedde i samma miljö under liknande omständigheter. 

Författarna kan inte identifiera några faktorer som hade en påverkan på grundstrukturen eller 

karaktären i intervjuerna på något för resultatet avgörande sätt.  

Svensson och Starrin (1996) förklarar även reliabilitet som ett ”konstant objekt” vilket 

innefattar att intervjupersonernas humör och sinnesstämning kan vara i förändring under 

intervjuerna. Olika sinnesstämningar kan påverka svaren under intervjuerna. Med hänsyn till 

att studiens ämne kan upplevas som känsligt finns en risk att intervjupersonerna påverkats av 

sinnesstämningen i vissa delar av intervjun.  Reliabiliteten bör därför ses i sitt sammanhang 

och bedömas utifrån intervjuernas situation menar Svensson och Starrin (1996).  Författarna 

kan inte identifiera att intervjupersonernas sinnesstämning påverkat resultatet i något 

avseende. Däremot uppkom trots ämnets allvarliga karaktär inslag av såväl humor som ironi.  

3.7.2 Validitet 
Validitet står för giltighet. Frågan om rätt metod använts är en fråga om validitet. Validiteten 

hänför sig till den utsträckning i vilken en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka. 

Med denna föreställning om validitet kan kvalitativ forskning i princip leda till valid 

vetenskaplig kunskap. Valid kunskap innebär den filosofiska frågan om vad som är sanning. 

Det finns alltid en risk att intervjupersonernas svar vid intervjuer inte är sanningsförankrade. 

Intervjupersonernas tolkningar av såväl frågor som händelser och erfarenheter kan påverka 

den valida kunskapen (Kvale, 1997). Dock anses inte några sådana ”felaktigheter” från 

intervjupersonerna utgöra något problem för validiteten i denna studie. Eftersom att denna 

studie hade ett empiriskt syfte där vikten låg vid att undersöka ungdomarnas egna erfarenheter 

och syn på fenomenet nätmobbning, kan det tänkas att det är ungdomarnas vid 

intervjutillfällets egna sanningar som utgör resultatet.  

 

Validitet kan även innebära huruvida bedömningen av ett resultat görs i förhållande till 

studiens syfte. Detta genom att insamlad data analyseras på ett sätt som gör det möjligt att 

svara på de frågeställningar som är ämnade för att besvara syftet (Svensson & Starrin, 1996). 

Författarna för under ”3.10 Metoddiskussion” en diskussion kring valet av metoder samt dess 
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relevans. Vidare beskrivs under ”3.5 Analysmetod” hur författarna gått till väga vid 

dataanalysen, vilket gör det möjligt att utläsa om författarna valt relevanta metoder för 

studiens syfte och ändamål. Dessa är enligt Svensson och Starrin (1996) faktorer som 

påverkar studiens validitet.  Vidare har studiens genomförts av två författare som tillsammans 

observerat, analyserat och reflekterat över studiens data, vilket medfört olika iakttagelser och 

tolkningsmöjligheter. Detta medför att framförallt analysarbetets giltighet styrks (ibid.). 

Författarna har för att utöka den interna validiteten jämfört och dragit kopplingar mellan 

studiens resultat till teorier och tidigare forskning (Jacobsen, 2012). Författarna är medvetna 

om att en respondentvalidering hade stärkt studiens validitet ytterligare, då det gör det möjligt 

att få en bekräftelse på att författarna uppfattat intervjupersonerna på ett korrekt sätt (Bryman, 

2011). Detta har dock inte varit möjligt på grund av den rådande tidsbristen som fanns i 

arbetet med studien.  

 

3.7.3 Generaliserbarhet 
Om resultaten från en studie där intervjuer använts bedöms vara rimligt tillförlitliga och 

giltiga återstår frågan om resultaten kan överföras till andra undersökningspersoner eller 

situationer. En fråga som ständigt ställs till intervjustudier är om resultaten är generaliserbara 

eller inte (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale (1997) tar upp tre former av generalisering i 

kvalitativ forskning; naturalistisk, statistisk och analytisk generalisering vilka svarar på frågan 

hur det är möjligt att generalisera kvalitativ forskning. För denna studie var den analytiska 

generaliseringen aktuell att beröra. Kvale (1997) beskriver den på följande sätt: ”Analytisk 

generalisering innebär att en välöverlagd bedömning görs om i vad mån resultaten från en 

studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation.”. En analytisk 

generalisering från en intervjuundersökning kan genomföras oavsett analysform och 

oberoende av om det handlar om ett slumpmässigt urval eller inte (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

Däremot menar Jacobsen (2012) att kvalitativa forskare inte har för avsikt att producera 

generaliserbara resultat i samma utsträckning som kvantitativa forskare. Studiens syfte var 

inte ämnat för att kunna generaliseras eller överföras till andra grupper eller situationer, då 

kvalitativ forskning huvudsakligen syftar till att beskriva individers egna subjektiva 

upplevelser som är bundna till ett sammanhang (ibid.). Dock är det möjligt att utläsa vissa 

möjligheter till generalisering genom att koppla studiens resultat till tidigare forskning och 

rapporter. Ungdomarna som omfattar studien bekräftar och styrker vissa delar av det som 

framgår av tidigare forskning. Detta gör det tydligt vilka resultat som kan tänkas framkomma 

i fler studier där samma sak undersöks. 

3.8 Litteratursökning 

Vid sökning av tidigare forskning och data till kunskapsöversikten har bland annat databasen 

SocINDEX (EBSCO) och Google Scholar använts. Även databasen DiVA har använts för att 

söka efter artiklar och andra uppsatser som varit intressanta för studiens ämne. Vetenskapliga 

artiklar och litteratur har sökts med hjälp av sökorden: Nätmobbning, Ungdomar, Sociala 

medier, Internet, The Online Disinhibition Effect, kränkningar och Traditionell mobbning. 

Vidare söktes litteratur i bibliotekets katalog Axiell med fokus främst på kvalitativa metoder 
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samt ämnet mobbning. Referenslistor i vetenskapliga artiklar, rapporter samt litteratur har 

även använts för att söka relevant kunskap för studien. 

 

3.9 Metodologiska reflektioner 

De metoder som använts i arbetet med denna studie anser författarna varit behjälpliga och 

adekvata för att besvara syftet och frågeställningarna. Genom en väl strukturerad 

analysprocess har författarna kunnat finna samband i resultatet på ett trovärdigt sätt. 

Författarna har försökt vara så tydliga som möjligt med att tydliggöra alla steg i arbetet för att 

läsaren ska kunna förstå och ta del av vad som ligger till grund för studien och hur data lett 

fram till resultatet.  

När det kommer till studiens reliabilitet som står för tillförlitlighet (Kvale, 1997), finner 

författarna det relevant att påpeka att alla ungdomarna hade samma förutsättningar under 

intervjuerna. Författarna kunde inte se att det fanns några tydliga eller uppenbara faktorer som 

påverkade ungdomarna under intervjuerna. Vad författarna kan tänka ha påverkat 

ungdomarna under intervjuerna, men som inte uppenbart gick att identifiera, är att andra 

elever befann sig utanför rummet under vissa stunder av intervjuerna. Dock har författarna 

reflekterat kring detta och att det möjligtvis kan ha varit så att detta faktum påverkade 

författarna själva i en större utsträckning än ungdomarna. Detta kan tänkas ha berott på att 

författarna såg på fenomenet ur ett mer främmande perspektiv, till skillnad från ungdomarna 

som uppgav nätmobbningen för att vara en integrerad del i deras vardag. Detta grundas på att 

alla ungdomarna upplevdes bekväma i att prata om nätmobbningen i de flesta delarna av 

intervjuerna.  

När det gäller studiens validitet bör det framhävas att det är ungdomarnas sanning vid 

intervjutillfället som framgår av resultatet. Det finns dock vid alla typer av intervjuer en risk 

att intervjupersonerna inte svarar sanningsenligt (Kvale, 1997). Däremot upplevdes 

ungdomarna som ärliga och uppriktiga i sina svar även om författarna kunnat identifiera 

underliggande meningar i ungdomarnas svar. Under rubriken ”7. Avslutande diskussion” förs 

en diskussion kring de fall där det varit möjligt att identifiera att ungdomarna svarade på ett 

sätt men samtidigt antydde något annat. Studiens empiriska syfte har gjort att författarna 

strävat efter ungdomarnas subjektiva upplevelser av fenomenet nätmobbning, vilket innebär 

att det i största möjliga mån strävats efter att få tag i deras egna upplevda sanning genom att 

uppmärksamma sådant som upplevts som otydligt samt att ställa följdfrågor. Författarna 

upplever att resultatet är att beakta som ungdomarnas sanning då de alla visade på att de hade 

en stor förståelse för och att de var mycket insatta i fenomenets förekomst. 

En medvetenhet finns om såväl fördelar och nackdelar med de metoder som använts i studien. 

För att ställa sig kritisk till valet av metoder menar författarna att de med hänsyn till 

omständigheterna inte kunnat utföra arbetet med studien på något annat sätt för att uppnå ett 

bättre resultat. Den tidsbegränsning som funnits är den största anledningen till detta, då det 

inte funnits utrymme till någon mer omfattande datainsamling och analys. Om det funnits mer 

tid till förfogande i arbetet med studien hade författarna velat använda sig av både kvantitativ 

och kvalitativ metod. Detta för att kunna få både ett övergripande perspektiv på ungdomarnas 
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syn och upplevelser av fenomenet nätmobbning men även en djupare förståelse genom 

intervjuer som omfattar denna studie.  

3.10 Ansvarsfördelning 

Författarna har i processen arbetat med studien tillsammans genom alla dess avsnitt. För att 

göra det möjligt för båda att vara delaktiga i arbetets alla delar har ett gemensamt dokument 

på internet använts. Där har författarna kunnat redigera och skriva samtidigt och båda har 

kunnat se vad den andre gjort och vise versa. Författarna har hjälpts åt med studiens alla delar 

och har haft ett bra samarbete. Båda författarna har vid alla studiens arbetstillfällen varit 

närvarande vilket har gjort det möjligt att ta hjälp av varandra och diskutera alla frågetecken 

som uppstått i arbetet med studien. Den enda delen i arbetet som tydligt delades upp var 

transkriberingen av intervjuerna. Vidare har huvudansvar för uppsatsens olika avsnitt varit 

uppdelat mellan författarna på universitetets efterfrågan. Caroline bar ansvaret för 

inledningen. Kunskapsöversikten ansvarade båda författarna för i syftet att båda skulle få en 

god förståelse för fenomenet. Vidare ansvarade Veronica för metoddelen. Caroline ansvarade 

för de teoretiska utgångspunkterna och Veronica för analysen. Resultat och diskussion har 

gemensamt ansvar burits för, då det enligt författarna var svårt att dela ansvaret.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Detta avsnitt har för avsikt att klargöra de teoretiska utgångspunkterna för föreliggande studie 

som ansågs vara av relevans för ämnet. De begrepp som förklaras kommer vidare att kopplas 

till studiens resultat i ”6. Analys”.  

4.1 The Online Disinhibition Effect 
John Suler (2004) menar att forskare som intresserar sig för och som använder internet har 

noterat hur människor gör och säger saker som de normalt inte skulle göra ansikte mot 

ansikte. Suler (2004) har skapat ett begrepp för detta; The Online Disinhibition Effect, som 

beskriver hur människor blir mindre hämmade i sitt beteende på internet till skillnad från hur 

de beter sig annars. The Online Disinhibition Effect har delats in i två riktningar, där den ena 

tar upp vilka positiva effekter det finns med begreppet, Benign Disinhibition. Den andra 

riktningen, som faller sig vara relevant för denna studie är Toxic Disinhibition som innebär att 

människor använder internet för att kritisera och hota, ge kränkande kommentarer, ta ut sin 

ilska och visa sitt hat mot andra (ibid.). The Online Disinhibition Effect utgör sex olika 

faktorer som påverkar och samverkar med varandra samt förklarar människors respektlösa 

beteende på internet. Nedan följer en beskrivning av dessa faktorer, i syfte att få en förståelse 

kring begreppet The Online Disinhibition Effect. 

Dissociative Anonymity 

På internet finns ofta en möjlighet till att vara anonym eller att skapa en falsk personlighet. 

Detta gör att känslan av anonymitet kopplar bort människan från sig själv och sitt handlande. 

Detta kan göra att man känner sig mindre sårbar vid interaktion över internet, då människan 

inte i lika stor grad behöver koppla ihop sina handlingar med sin person (Suler, 2004).  

 

Invisibility 

Vid interaktion över internet är det sällan möjligt att se varandra och koppla ihop människors 

handlande med individen själv. Möjligheten till osynlighet på internet är en påverkande faktor 

i människors beteende. Osynligheten bidrar till att människor känner ett mod till att utföra 

handlingar som de annars inte skulle göra. Att identiteten är känd men att möjligheten finns 

till att vara fysiskt osynlig förstärker The Online Disinhibition Effect på internet (Suler, 2004).  

Asynchronicity 

På internet interagerar inte människor i realtid. En konversation kan ta minuter, timmar, dagar 

eller till och med månader innan ett svar upprättas, om det över huvud taget gör det. Detta gör 

det möjligt att kränka, hota eller kritisera någon för att sedan undvika en vidare konversation 

eller konfrontation. Detta gör att det inte upprättas någon relation emellan den som skriver 

och den som tar emot kommentaren vilket bidrar till och möjliggör ett hårdare och grövre 

språk (Suler, 2004).  

Solipsistic Introjection 

Människan är en social varelse som har en strävan efter att skapa relationer med likasinnade 

varelser. På internet är det inte möjligt att skapa fysiska relationer då allt i från kroppsspråk 

till ögon kontakt är uteslutet. Solipsistic Introjection står för den påhittade rösten, tonen, 
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meningen eller den fysiska bilden som skapas vid interaktion med andra över internet trots att 

det är omöjligt att vara säker på hur personen i fråga egentligen ser ut (Suler, 2004).  

Dissociative Imagination 

Detta begrepp skiljer sig från Solipsistic Introjection i det avseendet att människan kan 

uppfatta interaktioner på internet som overkliga och värdera liknande situationer i det 

vardagliga livet som verkliga. Detta möjliggör för människan att se internet som en laglös 

värld snarare än en verklig situation (Suler, 2004).  

Minimization of Authority  

Vid interaktion över internet finns begränsningar i vilken information som finns om de 

individuella användarna. Detta gör att det omöjligt att vara säker på vem man interagerar med. 

Människor är ovilliga att uttala sig utan att vara skyddade när det finns en medvetenhet om 

övervakning av auktoriteter. Människor är mer benägna att uttrycka sig hejdlöst om de är 

medvetna om att ingen kontrollerar dem (Suler, 2004).  
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5. Resultat 

I detta avsitt redovisas den empiri som framkommit under analysarbetet av det data som 

intervjuerna gav. Empirin som framkom var av vikt för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. För att göra avsnittet överskådligt och tydligt har ett antal rubriker och 

underrubriker skapats, där diverse rubrik och underrubrik redogör för vilka resultat som 

omnämnts. För att tydligare förklara betydelsen och innebörden i resultaten har relevanta citat 

plockats ut. Rubrikerna i avsnittet har konstruerats genom en innehållsanalys av författarna. 

Detta innebär en tolkning av författarna i vad som framgår av respektive kategori. 

5.1 Kränkande kommentarer via internet och sociala medier 

Alla sex ungdomarna beskrev nätmobbning på ett liknande sätt i förhållande till varandra; det 

handlar om att skriva elaka och nedsättande kommentarer via internet och sociala medier i 

syfte att trycka ner någon. Dessa kommentarer handlade enligt ungdomarna om hur någon ser 

ut eller hur någon är och kan vara både av personlig karaktär eller ord som någon slänger ur 

sig utan att veta vad de skriver om. Exempel på kommentarer som ungdomarna tog upp är ”du 

är fet”, ”du är ful”, ”du är dum i huvudet”, ”hur kan någon tycka om dig?”, ”du är så himla 

äcklig”. Några av ungdomarna menade även att de elaka kommentarerna via internet sker utan 

anledning och att det som skrivs inte behöver vara sant utan att någon bara skriver saker för 

att vara ”taskig”.  

Några av ungdomarna sa att de elaka kommentarerna främst ska ske vid upprepade tillfällen 

för att över huvud taget kallas för mobbning. I frågan om var gränsen för nätmobbning går 

framkom delade meningar mellan ungdomarna. Synen på vad som klassas som nätmobbning 

skiljde sig åt i hur pass allvarligt de tyckte att det bör vara. Några menade att gränsen går vid 

att det är något som skrivs som inte menas som något positivt och att den som får 

kommentaren blir ledsen av att se eller höra den. Vidare tyckte vissa att så fort 

kommentarerna är av kränkande karaktär ska det kallas för att vara nätmobbning.  

… det kan vara som att skriva ”haha” eller att kommentera personen på ett negativt sätt, det 

behöver inte vara något speciellt dumt men man kan se att de inte menar något snällt med 

det dem skriver. (Nicklas) 

Ungdomarna uttryckte att det blir allt vanligare att fler och fler använder sig av sociala 

medier. Detta trodde ungdomarna vara en anledning till att nätmobbningen ökat drastiskt de 

senaste åren. Nätmobbningen sker idag enligt vad ungdomarna sa på sociala medier som 

Facebook, Instagram, Twitter och Ask.fm. Några ungdomar tog även upp att nätmobbning 

kan ske på chattar så som exempelvis KiK messenger och via andra kanaler där det är möjligt 

att skicka meddelanden till varandra. Alla ungdomarna var dock övertygande eniga om att det 

är allra vanligast att nätmobbning förekommer på det sociala mediet Ask.fm, där det går att 

ställa frågor till varandra och samtidigt vara helt anonym. Enligt ungdomarna är det den 

främsta anledningen till att det är så vanligt förekommande på Ask.fm; att det finns en 

möjlighet att vara anonym. En av ungdomarna beskrev Ask.fm som ”mobbnings-sidan”. 

När ungdomarna ställdes frågan om varför de tror att ungdomar skaffar och använder sociala 

medier, framför allt Ask.fm, trots att de är medvetna om hur vanligt förekommande 
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fenomenet nätmobbning är på detta sociala medium svarade de att det handlar om att ”alla 

andra också har det” samt för att ”man vill lära känna nya personer och låta dem följa en”. 

Några menade att de inte tror att de själva ska bli utsatta för kränkande kommentarer när de 

blir medlem på sidor som Ask.fm etc. De uttryckte att vissa kanske tänker att ”varför skulle 

någon vilja skriva något elakt om mig?!”. Någon sa att anledningen till att ungdomar blir 

medlem på sociala medier är för att få bekräftelse då man förväntar sig frågor och 

kommentarer av positiv karaktär, samt att man vill bli populär och få ”jättemånga followers”, 

som en av ungdomarna beskrev det. En av ungdomarna beskrev anledningen till att man går 

med i sociala medier som följer;  

Alltså många är ju nyfikna på ”vad tycker ni om mig?” eller tänker såhär ”vad kan någon 

skriva anonymt om mig?”. Jag tror att alla är medvetna om att nätmobbning kommer att 
hända på den här sidan (Ask.fm) men dem bryr sig inte. (Nicklas) 

Ungdomarna trodde att det är flest tjejer som är aktiva på sociala medier, vilket i sin tur 

ansågs vara en av anledningarna till att det är flest tjejer som blir utsatta för nätmobbning och 

som även nätmobbar andra. Under rubriken ”5.4.4 Skillnader mellan tjejer och killar.” 

förklaras detta vidare.  

5.2 Mer tolerant för vad som skrivs på internet 

Ungdomarna uttryckte att de trodde att det finns en hög toleransnivå för vad som skrivs på 

internet i form av nätmobbning och att kommentarer som ”idiot” inte är av så pass allvarlig 

karaktär att det skulle tas för att vara nätmobbning. Någon menade att det inte är att beakta 

som nätmobbning förrän det börjar bli kommentarer av privat karaktär. Något alla 

ungdomarna var eniga om är att det som skrivs på internet tas på ett mildare sätt till skillnad 

från om någon skulle komma säga orden till dem i skolan. De trodde att sådant som sägs 

ansikte mot ansikte tas på ett större allvar än sådant som skrivs på internet. Vad ungdomarna 

uppgav att de konkret tar åt sig utav det som skrivs på internet varierade från person till 

person och nedan förtydligar två citat denna skillnad;  

Jag tror det är lite personligare grejer som man verkligen känner att sådär är det, då kanske 
man tar åt sig lite mer än om man säger någon sak som inte alls stämmer, typ ”hora”. Folk 

säger ju det hela tiden men sådant tar jag inte åt mig av eftersom att jag vet att jag inte är 

det. (Hanna) 

Om jag skulle fått någonting som ”du är dum” skulle jag inte ta åt mig så mycket. Jag skulle 

liksom ta åt mig mer om någon skrev ”du är en hora” typ. (Emma) 

Samtidigt som det uttrycktes att ungdomarna alltid till en början tänker att de inte ska ta åt sig, 

så tror de ändå att de flesta mer eller mindre faktiskt tar åt sig av allt som skrivs. Detta på ett 

sätt som tillslut blir så pass övertygande att många av de som blir utsatta intalar sig själva att 

de faktiskt är på det sätt som påstås av förövarna, trots att de egentligen inte är det. Flera av 

ungdomarna sa att det man tar åt sig av är kommentarer där det inte är uppenbart vad som 

menas med det som skrivs. Detta förklarades med att det är lättare att hantera ord som sägs 

ansikte mot ansikte då det finns en möjlighet att få förståelse för innebörden på ett annat sätt. 

Någon sa däremot att det är mest troligt att de flesta blir mer ledsna om någon säger elaka 

saker ansikte mot ansikte än om någon skriver på internet. Detta motiverade ungdomarna med 
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att många inte menar det de skriver på internet lika mycket som när någon vågar säga det 

ansikte mot ansikte.   

Trots att många av ungdomarna sa att de flesta nog försöker att inte ta åt sig av vad som skrivs 

så uttryckte de att många av dem som blir utsatta för kränkningar och nätmobbning blir ledsna 

och mår väldigt dåligt. Ungdomarna sa att de är medvetna om vilka konsekvenser 

nätmobbningen kan medföra där de bland annat tog upp att vissa kanske inte vågar gå till 

skolan, att vissa börjar göra sig själv illa och att de är rädda för att lägga ut saker om sig själva 

på sociala medier. Nästan alla ungdomarna tog även upp att det finns fall där personer som 

fallit offer för nätmobbning tagit sina liv och såg allvarligt på detta.  

5.3 Man menar oftast inte det man skriver 

Alla ungdomarna sa att de trodde att det är få som menar allting de skriver i form av 

kränkande kommentarer på internet. Flera av ungdomarna uttryckte att de tror att många 

slänger ur sig saker och skriver utan att tänka sig för.  

Det är nog mest att man bara slänger ur sig, men ibland finns det ju folk som inte gör det 

och gör det medvetet. (Malin) 

Kanske en kommentar av 100 menar man. (Daniel)  

De beskrev att många utan någon egentlig anledning slänger ur sig kränkande kommentarer i 

syfte att vara dum och att såra andra. Någon trodde att de flesta inte skulle kunna stå för vad 

de har skrivit om de blir ifrågasatta ansikte mot ansikte. Samtidigt menade de flesta 

ungdomarna att det säkert finns de som menar det dem skriver och att de är medvetna om 

vilken betydelse kommentarerna som de skriver faktiskt har. Ungdomarna trodde att personer 

som utsätter andra för nätmobbning i slutändan bör komma till insikt om vad de egentligen 

gjort mot offret och att de tror att de flesta får dåligt samvete och skuldkänslor gentemot 

offret. De trodde även att de som nätmobbar andra inte mår bra när de förstår innebörden i 

vad de har utsatt någon för.  

Under den första tiden tänker man bara att det är ett skämt, men när det pågått under en 

längre period och man får se konsekvenserna blir man liksom ”har jag verkligen gjort det 
här?!” och då förstår man att det här verkligen inte var en bra sak. (Victor) 

Många av ungdomarna trodde att en av anledningarna till nätmobbning är att man vill trycka 

ner någon utan anledning. De menade att många av de som utsätter andra är osäkra på sig 

själva och vill därför trycka ner någon för att känna sig bättre själv. Ungdomarna sa även att 

det kan bero på avundsjuka.  

5.4 Att vara ett offer kontra förövare  

När det kommer till vilka som blir utsatta för nätmobbning menade ungdomarna att det 

egentligen skulle kunna vara vem som helst. En av ungdomarna beskrev det som;  

Från dem som är lite blyga till dem som kanske är kaxiga och självsäkra. Folk vill ju se folk 

göra saker bra men inte bättre än dem själva. (Hanna) 
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5.4.1 Att vara annorlunda  

Samtidigt som ungdomarna uppgav att vem som helst kan bli utsatt sa de flesta av dem att det 

är personer som på något sätt är ”annorlunda” som löper en större risk för att bli utsatta. Med 

annorlunda gav ungdomarna exempel som ”de som fått ett dåligt rykte”, ”de är lätta att driva 

med”, ”de kanske inte har så många vänner”, samt ”de som är mindre populära än andra”.   

… många kanske tycker att någon är annorlunda på grund av att de beter sig på ett 

annorlunda sätt, eller att de ja helt enkelt inte är som alla andra. (Nicklas) 

Att vara annorlunda eller på ett speciellt sätt menade ungdomarna vara en anledning till risken 

för att falla offer för nätmobbning. De sa att någon som på något sätt avviker från hur ”alla 

andra” är och ser ut är motiv till att bli utsatt. Det uttryckte vidare att det även kan handla om 

någon inte följer de normer som finns bland ungdomarna när det kommer till bland annat 

klädsmak, beteende, personlighet eller andra trender.  

5.4.2 Att vara eller inte vara populär och cool  

Vilka det är som nätmobbar andra hade ungdomarna skilda åsikter om, där det fanns två 

ståndpunkter. Några av ungdomarna menade att det är personer som på något sätt är mer 

populära och som vill ha en hög status, som ungdomarna beskrev det, som nätmobbar andra. 

Att ha en hög status och att vara populär var enligt alla ungdomarna en anledning till att 

kränka och nätmobba andra och att det nästan är som en tävling om att vara så populär som 

möjligt. De ansåg att man trycker ner andra för att själv känna sig bättre och få respekt av 

andra. Att vara populär ger i sin tur makt, menade ungdomarna.   

 Om man tänker sig det som en pyramid, så är det först en person på toppen, sen är det 

några här *gestikulerar ett mellanskikt*, och sedan några här *gestikulerar en botten*, och 

alla vill vara som den som är längst upp och vill vara mest populär. Man vill vara cool och 

bäst och därför vill man ju riva ner den som är bäst så att man kan komma dit själv och 
därför så försöker man att kränka ner och sänka andra bara man kommer längre upp själv. 

(Victor) 

Personerna som nätmobbar andra var enligt ungdomarna ofta omtyckta och hade ett bra 

självförtroende, men är ändå elaka mot andra. Detta då dessa personer enligt ungdomarna 

lägger stor vikt vid att alla bör vara på ett visst sätt. De behöver inte vara snälla men är ändå 

populära och har många vänner som ser upp till dem. De trodde att personer som har fler 

vänner är mer benägna att nätmobba. Ungdomarna sa vidare att vissa kanske tycker att det 

anses vara coolt att skriva ”taskiga” saker till någon som klassas som annorlunda och avviker 

på något sätt. Ungdomarna uttryckte tankar om att förövarna ser det som att ”någon kanske 

tycker att jag är rolig” och ser inte några konsekvenser i handlingen.  

Den andra ståndpunkten som framkom var att några ungdomar menade att det är personer 

som är mindre populära och dem som inte är särskilt omtyckta som nätmobbar andra. Detta 

motiverades med att de ansåg att någon som klassades som populär skulle riskera att tappa sin 

status om de nätmobbar andra. Ungdomarna sa att de som nätmobbar andra är väldigt osäkra 

på sig själva. 
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5.4.3 Relationen mellan offer och förövare  

Många av ungdomarna uppgav att de som är offer för nätmobbning vid de flesta tillfällen kan 

lista ut eller ana vem förövaren är även om det sker anonymt, då vissa kommentarer skrivs på 

ett sådant sätt som kan härleda tillbaka till den som skrivit det. Detta förklarades med när till 

exempel en konflikt i skolan ligger till grund för det som skrivs. De menade dock ändå att det 

aldrig går att vara helt säker på vem som ligger bakom utförandet när det är kommentarer som 

skrivs anonymt. Ungdomarna uttryckte att offret och förövaren inte behöver ha någon nära 

kontakt utan att det även kan vara personer som inte känner varandra som blir inblandade i 

nätmobbningen.  

5.4.4 Skillnad mellan tjejer och killar  

När det kommer till skillnader mellan tjejer och killar såväl när det handlar om vilka som blir 

utsatta och vilka som nätmobbar uppgav alla ungdomarna övertygande att de trodde att tjejer 

är mer benägna att både bli utsatta och att nätmobba andra. Nästan alla uttryckte att det bara 

sett fall där tjejer fallit offer för nätmobbning. Detta motiverades med att de tror att tjejer är 

generellt mer avundsjuka och oftare är ute efter att förstöra varandras rykten, till skillnad från 

killar som de menar är ”lite mer direkt på saken” och kanske löser konflikter genom att bli 

våldsamma mot varandra. De menade även att killar inte är särskilt intresserade av att försöka 

förstöra någons rykte. Dock menade några av ungdomarna att de inte trodde att det var någon 

markant skillnad på tjejer och killar när det kommer till vilka som är förövare. Tjejerna ansågs 

trycka ner varandra för utseendet och är ofta ute efter att förstöra för varandra så att någon i 

slutändan ska stå helt ensam och inte ha några vänner kvar.  

Ja men för att få andra att sluta gilla henne, så att hon inte tillslut ska ha några vänner att 

vända sig till. (Malin) 

Ungdomarna menade att de tror att det ofta blir mer personligt för en tjej när någon skriver 

någon kränkande kommentar på ett socialt medium. De påpekade vidare att killar tar åt sig 

men inte bryr sig lika mycket. De trodde även att tjejer oftare ger respons på kränkande och 

elaka kommentarer vilket gör att förövarna får en anledning till att fortsätta. Tjejer går helst 

bakom ryggen på varandra och gör ofta en mycket större sak av det som sker på internet än 

vad killarna gör, enligt vad ungdomarna uppgav.  

5.5 Anonymiteten och grupptryckets påverkan  

5.5.1 Att vara anonym  

Den största anledningen till att nätmobbningen blivit så vanligt förekommande beror på det 

faktum att det finns en möjlighet att vara anonym och gömd bakom en dataskärm, uppgav alla 

ungdomarna. De påpekade även att det gör det enklare att utsätta någon för kränkande och 

elaka kommentarer då man på internet inte behöver se personens reaktion utan bara kan skriva 

vad som helst och komma undan konsekvenser på grund av anonymiteten. Det går snabbt att 

skriva och personen som skriver behöver inte känna sig personlig, menade de. Detta är ännu 

en anledning till varför ungdomarna trodde att nätmobbningen blivit så pass vanligt 

förekommande.  Ungdomarna uttryckte att det är möjligt att slänga ur sig vilka elaka 

kommentarer som helst utan att någon kan ta reda på vem det är som ligger bakom. Någon 
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menade också att anonymiteten gör att det inte sätts några gränser för hur man beter sig och 

agerar på internet och sociala medier. Bakom en dataskärm visar man inte andra människor 

någon som helst respekt utan skriver i princip vad som helst. En av ungdomarna sa att ingen 

riktigt bryr sig vad som skrivs till varandra förutom personerna som blir utsatta. De uttryckte 

även att det som skrivs på internet blir mycket grövre än vad man skulle våga säga vid 

mobbning som sker ansikte mot ansikte.  

För det första så behöver man ju inte se personens reaktion, hur den tar åt sig. Och att man 
kan vara anonym på vissa sidor gör det ju lättare att skriva något utan att den personen kan 

hata tillbaka. (Hanna) 

När det står ungdomarnas namn vågar de inte säga så mycket, menade de. De trodde att alla 

har någon slags stolthet och menade att det vore korkat att skriva något taskigt till någon i sitt 

eget namn, en av ungdomarna uttryckte det; 

… man skriver väl ingenting dumt till någon då alla ser, då tänker ju alla att ”jaha håller 

hon på med sådant där”. (Hanna) 

Ungdomarna trodde att man som förövare oftast nätmobbar andra i sin ensamhet när ingen 

annan kan se eller vet om vad man håller på med. Att mobba någon på internet ansåg 

ungdomarna vara fegt vilket de motiverade med att många tar skydd av anonymiteten och inte 

vågar stå för vilka de är och vad de skriver. De uttryckte även att anonymiteten kan ställa till 

med missförstånd. Om någon i sin kommentar är skämtsam eller sarkastisk kan det vara svårt 

att förstå ironi när det inte går att se några ansiktsuttryck eller går att utläsa icke verbala 

uttryck.  

5.5.2 Grupptrycket 

Att grupptryck har en stor inverkan på nätmobbning rådde det ingen tvekan om bland 

ungdomarna. De trodde att väldigt många faller för grupptrycket i ett sådant beteende. De 

menade att fenomenet nätmobbning kan göra det lätt att många dras med, då det som skrivs 

om den som blir utsatt finns tillgängligt inför en stor publik och mobbarens vänner lätt kan ta 

parti med förövaren. När inte möjligheten till att vara anonym finns sa ungdomarna att det 

sällan är någon som vågar vara ensam om att skriva kränkande kommentarer till någon. 

Ungdomarna trodde att det är vanligast att det görs i någon slags grupp och det är fler än en 

person som ligger bakom det som skrivs, när det är kommentarer som inte är anonyma.  

Ja, för att man har något emot personen eller att man hört av någon annan att den gjorde si 
eller så, att man inte riktigt skaffar sig en egen uppfattning, men man ska ändå ogilla 

personen. (Hanna) 

Grupptrycket kan även påverka hur förloppet för nätmobbning utvecklas. Ju fler förövare 

desto hårdare blir offret utsatt. Det kan handla om att man som grupp pressar den utsatte från 

olika håll till att bland annat skada sig själv eller gå med på att göra vissa saker. Detta kan 

utgöra ett hot mot den utsatte, då den hamnar i en ännu mer utsatt situation då förövarna är 

fler och den utsatte står ensam i det.  

Det var någon som skrev att den mådde väldigt dåligt på internet och fick då kommentarer 
som ”åh varför ska du må dåligt, ingenting har ju hänt dig liksom?!”, och ja sådant där. 

Sedan la den här personen upp en bild på att den hade skurit sig, och då fick den här 
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personen kommentarer från olika håll som ”åh men de där är ju skitsmå, du måste ju göra 

större” och sådant där…(Emma) 

Ungdomarna menade att grupptrycket även påverkar vad någon bör göra och inte göra på 

internet. Det kan bland annat handla om att om de ser en person som fått många ”likes” på 

sina foton på Instagram, som är mer populär än andra av någon anledning, så är det mycket 

troligt att många känner sig tvungna att gilla bilden bara för att alla andra har gjort det. En av 

ungdomarna beskrev det såhär; 

”Åh den där bilden, det är så här många som har gillat den här bilden”, och då borde jag 
också göra det, det är ju konstigt annars. (Nicklas) 

5.6 Ungdomarna saknar säkerhetstänk 

Ingen av ungdomarna trodde att tjejer och killar i deras egen ålder tänker på att skydda sig 

själva när de använder internet. De trodde inte att ungdomar har något säkerhetstänk när det 

kommer till att vara medveten om vilka risker det faktiskt innebär att lämna ut sig själv på 

internet. Någon uttryckte att många anser sig vara skyddade på internet för att det är en annan 

värld än den verklighet vi lever i. Det är nog inte förrän man blivit utsatt för något som en 

medvetenhet om vilka risker internet för med sig uppkommer och att man borde vara mer 

försiktig, förklarade ungdomarna.  

Få av ungdomarna uppgav att de själva har ett säkerhetstänk när de befinner sig på internet 

och säger att de inte är rädda för att bli utsatta. Dock menade någon att denne försöker att 

tänka sig för i vad som skrivs och att försöka hålla sig i passiv för att inte sticka ut för mycket 

i sitt agerande på internet. Ungdomarna uppgav att de är medvetna om att det finns en 

möjlighet till att ha en privat profil på Instagram eller Twitter för att skydda sin integritet, men 

menade att de flesta väljer att inte göra det. På frågan om vad som kan göras för att motverka 

nätmobbningens förekomst menade de att det går att blockera dem som är anonyma eller de 

som skriver elaka saker. De uttryckte även att ungdomar bör vara mer reserverade i vilka de 

tillåter som vänner eller följare.  

5.7 Nätmobbning vanligare än traditionell mobbning 

Ungdomarna trodde övervägande att nätmobbning är vanligare än traditionell mobbning. 

Anledningen till detta antogs vara att internet idag blivit så pass stort och att det är lättare att 

bli utsatt på internet på grund av en ständig tillgänglighet. Anonymiteten tänktes vara en stor 

anledning till varför nätmobbningen idag är vanligare än traditionell mobbning, enligt vad 

ungdomarna sa. Flera av dem nämnde även att de trodde att på grund av att det blivit så 

vanligt förekommande på internet, har den traditionella mobbningen i skolan minskat. De 

menade att mobbningen delvis flyttat från skolan till internet.  

Ungdomarna uttryckte att de inte trodde att skillnaden mellan nätmobbning och traditionell 

mobbning är särskilt stor. Enligt ungdomarna bygger de på samma grund men skillnaden är 

att offret blir utsatt för ord i form av text på internet. De trodde att språket vid nätmobbning är 

grövre än när någon utsätts ansikte mot ansikte.  
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5.8 Alla måste ta sitt ansvar  

Ungdomarna uttryckte att först och främst måste de som är iblandade i nätmobbningen ta sitt 

ansvar. Ungdomarna menade vidare att alla bär ett ansvar för vad som skrivs, såväl anonymt 

som i sitt eget namn, på internet. Enligt dem spelade omständigheterna ingen roll, att vara full 

eller sur på någon är ingen ursäkt för att bete sig illa på internet. De tyckte att alla måste 

hjälpas åt för att motverka att det händer och prata med varandra om fenomenets förekomst. 

Alla måste ta sig i kragen och skärpa till sig och försöka tänka på hur det hade känts om de 

själva hade blivit utsatta för det som de utsätter andra för, menade ungdomarna.  

Alla bör tänka sig för två gånger om det verkligen gör en gladare av att skriva något dumt 

som gör någon annan ledsen istället. (Hanna) 

Alla bör hjälpas åt, sa ungdomarna. Ingen ska behöva stå ensam i att bli utsatt och alla 

behöver någon som stöttar och våga bidra till att få nätmobbningen att sluta. Några menade 

dock att det kan vara svårt att ta parti för någon som blir utsatt, då det finns en rädsla för att 

själv bli ett offer. Däremot ansågs det vara mer accepterat att ta parti för ett offer genom att 

skriva privata meddelanden till denne som ”du borde inte ta åt dig”. Däremot menade någon 

att vissa inte slutar trots att de blir tillsagda, vilket många gånger gör det problematiskt att 

hitta lösningar. Vidare är det i stort sett omöjligt att be en anonym person att sluta, eftersom 

att man inte vet vem personen i fråga är, sa ungdomarna. Ungdomarna uppgav att många av 

de som nätmobbar andra utnyttjar de möjligheter som finns till att vara anonym.  

5.8.1 Sociala mediers information 

Att sociala medier kan bli bättre och mer noggranna med att ta personuppgifter av de som 

registrerar sig såg ungdomarna som en tänkbar lösning för att motverka nätmobbningen. Detta 

motiverades med att det på detta sätt skulle bli lättare att kunna koppla tillbaka det som 

skrivits till en person om det skulle behövas. Ungdomarna menade även att sociala medier bör 

bli bättre på att uppmärksamma sina användare på att det finns funktioner för att skydda sin 

egen integritet. Någon nämnde även att vid tillfället för registrering på ett socialt medium bör 

alla bli bättre informerade om vilka regler som råder samt att det inte i förbifarten är möjligt 

att godkänna att man läst de villkor som finns. Detta är något ungdomarna trodde att många 

hoppar över eller ignorerar då det är undangömt. De regler som finns bör framhävas på ett sätt 

så att ingen går miste om att läsa dem.  

5.8.2 De vuxna måste agera 

Alla ungdomarna var eniga om att de vuxna har en stor roll i vad deras ungdomar gör på 

internet. De ansåg att det är vuxnas ansvar att hålla koll på vad ungdomarna skriver och hur 

de beter sig på sociala medier. De vuxna bör vara uppmärksamma på om det händer något 

kring deras ungdom på internet. Föräldrarna bör även besöka sidor som Ask.fm och försöka 

hålla sig uppdaterade på vad som sker på ens ungdoms sidor, enligt vad ungdomarna uppgav. 

Dock menade ungdomarna att detta kan vara en aning problematiskt på de sidor som 

ungdomarna använder sig av där det är möjligt att välja vilka som ska kunna se det som 

skrivs. Det kan vara ganska svårt för vuxna att agera, då ungdomarna ansåg det vara ganska 

enkelt att dölja vad som sker och vad som skrivs för dem. Ungdomarna menade att de vill ha 

sitt privatliv utanför familjen och inte vara granskade i vad de gör hela tiden. Skulle 



 

28 

 

ungdomar veta att någon vuxen ser det som skrivs trodde ungdomarna att det inte skulle 

skrivas elaka kommentarer i lika stor utsträckning. 

Ungdomarna trodde att många vuxna inte vet vad sina ungdomar gör på internet. De menade 

att de inte tror att deras egna barn skulle skriva elaka kommentarer till andra och att många 

nog tror gott om sina barn. Ungdomarna uppgav att de heller inte vill att deras föräldrar ska 

veta om vad de gör på internet, samtidigt som de ansåg att det skulle kunna vara en lösning på 

problemet.  

Jag tycker att alla vuxna, eller föräldrarna ska ha koll på vad sina barn gör på datorerna. 

För att de har ju ändå rätt till att, eller inte rätt, men de, jag tycker att de ska kolla. Och 

fråga ofta hur de mår och om det har hänt något. Jag vet själv att jag kan bli lite less då 
mamma gör det, men det är alltid skönt då dem frågar så man kan säga om det är något. 

(Malin) 

Alla ungdomarna trodde att det skulle bli ett annat klimat på internet om det fanns fler vuxna 

som använde sig av sociala medier som till exempel Ask.fm, Twitter, Instagram och 

Facebook. Ungdomar skulle då troligtvis inte våga skriva lika mycket och inte våga bete sig 

hur som helst utan många skulle nog skärpa till sig, trodde ungdomarna. De trodde även att 

det är viktigt att ha föräldrar som bryr sig om vad ens ungdom gör på internet, då det är 

möjligt att vissa kanske tänker sig för mer då till skillnad från någon som har föräldrar som är 

inte bryr sig. Man bör även prata om hur man bör bete sig på internet i hemmet, menade 

någon. 

Jag tror att om man hade vetat att det var vuxna som satt och kollade igenom ens Ask eller 

så, så tror jag nog att det hade varit annorlunda. (Malin)  

Dock sa en av ungdomarna att om föräldrarna skulle vara aktiva på sidor som Facebook så 

skulle de antagligen framstå som poliser och sticka ut och synas på ett sätt som gör det lätt att 

se var ungdomarna bör passa sig för att skriva elaka saker och inte.  

En av ungdomarna menade att det nästan är svårare för de vuxna att göra något åt fenomenets 

förekomst än vad det är för ungdomarna själva. Detta motiverades med att de inte har någon 

större erfarenhet av sociala medier och att de är ovana hur verkligheten faktiskt ser ut på 

dessa. Någon menade att ungdomarna som är vana vid det klimat som idag råder på sociala 

medier inte tar de kränkande kommentarerna, som är så vanligt förekommande, på särskilt 

stort allvar, medan vuxna med all säkerhet skulle ta det väldigt seriöst.  

När det kommer till vad skolan bör göra för att motverka nätmobbning menade många av 

ungdomarna att det var svårt att svara på. De menade att skolan har ett större ansvar för att 

motverka den traditionella mobbningen snarare än det som sker på internet. De tyckte att 

skolan kan bli bättre på att informera om nätmobbning och se till att vara uppmärksamma på 

om det händer något kring eleverna. Ungdomarna berättade att det på skolan finns ett 

mobbningsteam som de kan vända sig till, vilket de sa att de uppskattar.  

5.9 Ungdomarnas egna erfarenheter av nätmobbning 

De flesta ungdomarna svarade direkt nej på frågan om de själva blivit utsatta för något 

kränkande som skulle klassas som nätmobbning. Efter en fördjupning i frågan kom det dock 
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fram hos de flesta av dem att de någon gång faktiskt mer eller mindre blivit kränkta på 

internet. Några uppgav att de utsatts för elaka kommentarer på Ask.fm eller andra sociala 

medier, medan för någon hade kränkningarna gått så pass långt att denne själv beskrev att det 

gått till att bli både nätmobbning och traditionell mobbning.  

Alla hatade mig och ville skriva det överallt. (Hanna) 

En av ungdomarna menade att det nog ganska ofta hänt att denne blivit utsatt för sådant som 

skulle klassas som nätmobbning utan att tänka på det på det sättet. En av de som berättade om 

att denne blivit utsatt sa att det inte tog det särskilt hårt, då personen själv visste att det som 

skrevs inte var sant.  

Alla ungdomarna uppgav till en början i intervjuerna att de aldrig hade deltagit i att kränka 

någon annan eller att nätmobba någon. Dock, precis som när frågan ställdes om de själva 

blivit utsatta visade det sig att några av ungdomarna hade deltagit i att kränka någon på 

internet. Däremot uppgav någon att denne tagit avstånd från denna typ av beteende då denne 

ansåg det vara onödigt att ta del av bråk och såra andra. När det händer något i form av 

nätmobbning uppgav alla ungdomarna att de har någon att vända sig till, så som skolpersonal, 

föräldrar, syskon eller vänner.  

Det är alltid skönt att lätta på det och prata med någon. (Malin) 

5.10 ”Det blir som en helt annan värld på internet” 

Som rubriken till detta stycke lyder uttryckte sig en av ungdomarna kring anledningen till att 

nätmobbning över huvud taget förekommer. På internet är det så mycket enklare att säga 

saker och alla ungdomarna svarade att nätmobbning idag är så pass vanligt att de uppgav att 

det sker dagligen. De menade att det går att skriva vad som helst på internet och de trodde att 

många inte är medvetna om vilka lagar och regler som gäller på internet, och att de heller inte 

bryr sig om att reflektera kring om det över huvud taget finns några. Flera av ungdomarna 

ansåg att det bör uppmärksammas vilka konsekvenser ens handlande på internet faktiskt kan 

få och vad det kan leda till. De trodde att nätmobbning inte skulle vara lika vanligt 

förekommande om förövarna förstod att de begår ett straffbart brott. Ungdomarna uppgav att 

många ser internet som en laglös värld där man kan göra precis som man vill. 

Jag tror att det förekommer allt för ofta för att någon ska lägga så stor tyngd på att tänka på 
det. (Nicklas) 

Problemet är ju att det händer ganska ofta ändå, än fast man inte tänker på det. (Daniel) 

Ungdomarna menade att det är ett stort problem eftersom det händer så pass ofta och de ansåg 

att det är mer vanligt än vad det bör vara. Trots detta menade ungdomarna att de varken 

tänker på det eller reflekterar över det som sker för att vara nätmobbning. Det har blivit så 

vanligt att mycket av det som skrivs i form av kränkande kommentarer sjunker samman med 

de oskyldiga kommentarerna, menade en av ungdomarna. Nätmobbningens förekomst har 

blivit så pass vanlig att den inte tas på allvar, sa en annan. Någon tyckte dock att traditionell 

mobbning som sker i skolan bör anses vara allvarligare, då det oftare finns en mening i det 

man säger snarare än det som skrivs på internet. De menade att det som skrivs på internet tas 
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på ett mildare sätt än sådan mobbning som sker till exempel i skolan. Ungdomarna uttryckte 

att fenomenet varit stort under en ganska lång tid utan att det finns några indikationer på att 

det minskar utan snarare att det ökar. De uttryckte att de alla var införstådda i att det kan leda 

till allvarliga konsekvenser och de var enade om att ingen ska behöva bli utsatt för att bli 

kränkt.  

Jag tycker att det är en av de största orsakerna till att folk mår dåligt… i alla fall ungdomar. 

(Malin) 
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6. Analys 
I studiens resultat har författarna kunnat finna tydliga samband och kopplingar mellan 

ungdomarnas syn på och upplevelser av nätmobbning och den tidigare befintliga forskningen 

samt John Suler´s (2004) The Online Disinhibition Effect. Mycket av det som ungdomarna 

uppgav i intervjuerna går att koppla samman med det som framkommer av 

kunskapsöversikten och de teoretiska utgångspunkterna. Dock har det i vissa fall visat sig att 

ungdomarnas syn på nätmobbningens förekomst inte stämmer överens med vad den tidigare 

forskningen och nationella rapporter som gjorts säger. 

Att fenomenet nätmobbning blivit ett så pass utbrett och allvarligt problem kan tänkas 

förklaras med ett av de motiv som mest frekvent förekommit i både den tidigare forskningen 

och i studiens resultat; anonymitet. Anonymitet är en aspekt som berördes under alla sex 

intervjuer, där det tydligt går att identifiera denna aspekt som en stor inverkan på fenomenets 

tillväxt. I flera av de studier som omfattar den tidigare forskning som granskats framhävs 

anonymiteten som en av de största bidragande orsakerna till nätmobbingens tillväxt. Både 

Law et. al. (2012), Mishna et. al. (2009) och Suler (2004) förklarar att det som anonym är 

möjligt att på ett okomplicerat sätt kan kränka och mobba andra via internet, då man varken 

behöver se offrets reaktion eller handlandets konsekvenser. Även de ungdomarna som 

omfattar denna studie uppgav anonymiteten som en av de största orsakerna till 

nätmobbningens förekomst. Precis som den tidigare forskningen bygger detta på att det som 

anonym är möjligt att gömma sig bakom en dataskärm. Ungdomarna menade även att 

anonymiteten gör det enkelt att utan att visa någon som helst respekt eller eftertänksamhet 

slänga ur sig kränkande kommentarer och nedsättande ord. Känslan av anonymitet kopplar 

bort människan från sig själv och sitt handlande, vilket gör att människan känner sig mindre 

sårbar vid interaktion på internet (ibid.). Detta kan kopplas samman med vad ungdomarna 

uttryckte om hur anonymiteten påverkar förövarna i sitt agerande.  

Vidare är det vid interaktion över internet sällan möjligt att kunna se varandras uttryck och det 

innebär därmed svårigheter med att kunna koppla ihop människans handlande med individen 

själv, något Suler (2004) kallar för Invisibility. Att kunna göra sig själv osynlig har en stor 

inverkan på den hämningslöshet som finns på internet i det avseendet att det är möjligt att vid 

konfrontation uppge att kommentaren var ett skämt. Detta är något även ungdomarna menade 

vara en del av problematiken i fenomenet, precis som de uppgav om anonymiteten.   

När det kommer till motiven för nätmobbning finns flera aspekter som är av relevans att 

diskutera även om anonymiteten är en av de största anledningarna enligt både tidigare 

forskning och ungdomarna själva. Att internetanvändandet idag är en så pass integrerad del i 

ungdomars vardag samt att internetanvändandet har ökat drastiskt både i antal användare och i 

tid under de senaste åren kan vara en tänkbar förklaring. Detta är något som tydligt framgår av 

både Mishna et. al. (2009) och Friends (2013). Även ungdomarna själva uppgav att 

nätmobbning idag är väldigt vanligt och att de trodde att det fått den traditionella mobbningen 

att minska, då fenomenet fått en ny arena.   

I frågan om var nätmobbningen förekommer har ett socialt medium särkskilt berörts under 

alla intervjuerna: Ask.fm. Detta är en sida som ungdomarna uppgav för att vara upplagd på ett 
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sätt som gör det möjligt för människor att kränka andra hur som helst utan att behöva ha ett 

medlemskap på hemsidan. En av ungdomarna beskrev Ask.fm som ”mobbningssidan”. 

Tidigare nationell forskning visar dock snarare på att nätmobbningen vanligast förekommer 

på Facebook (Friends, 2014). Ungdomarna som omfattar denna studie menade på att det inte 

alls var särskilt vanligt förekommande på Facebook, utan att det var allra vanligast att 

nätmobbning förekom på ”mobbningssidan” Ask.fm där det går att vara anonym. En 

diskussion kring detta från tidigare forskningen avvikande resultat kommer att föras i avsnitt 

”6. Diskussion”.   

Nästan alla ungdomarna tar upp att vuxnas engagemang skulle göra skillnad för vad som sker 

på internet, men de menar samtidigt att de inte har tillräckligt med insikt och erfarenhet för att 

förstå vad som pågår på internet och sociala medier. De menar att föräldrarna skulle ta för 

allvarligt på sådant som ungdomarna anser vara deras vardag och som inte alls är något 

konstigt. Tidigare forskning tar upp vikten av att föräldrar är uppmärksamma på vad 

ungdomarna gör på internet och samtidigt pratar med dem om hur de ska uppföra sig (Hinduja 

& Patchin, 2013). Ungdomarnas tankar om ett ökat engagemang från vuxna går därför att 

delvis relatera till vad som framkommit i den tidigare forskningen.  

Av resultatet framgår det att många ungdomar verkar sakna ett säkerhetstänk i sitt 

internetanvändande, detta tas även upp i studiens kunskapsöversikt där Mishna et. al. (2009) 

påvisat att ungdomar ofta sätter sin egen integritet på spel när de använder internet. 

Ungdomarna uppgav att tjejer och killar i deras ålder inte är medvetna om vilka risker det 

innebär att lämna ut sig själv på internet och att det med all säkerhet inte är så många som 

reflekterar över att de bör skydda sig. Ungdomarna menade även att det för vissa kan vara 

viktigt att ha många ”followers” och tillgodoser sig själva med status genom att vara 

lättillgängliga. 

Ungdomarna uttryckte att de trodde att inte någon vill skriva taskiga kommentarer i sitt eget 

namn eller när någon annan ser. Detta kan förklaras med begreppet Minimization of Authority 

(Suler, 2004) som beskriver hur människan är ovillig att skriva sådant som anses vara av 

negativ karaktär när de inte finns något skydd för individen. Vidare uppgav ungdomarna att 

många nog inte vill skriva kränkande kommentarer om de är medvetna om att någon vuxen 

ser, vilket även detta kan förklaras med Minimization of Authority (ibid.). Av vad som 

framgår både av begreppet och av vad ungdomarna uppgav är människan mer benägen att 

uttrycka sig utan någon eftertänksamhet om de är medvetna om att ingen kontrollerar dem.  

Enligt den tidigare forskningen finns även positiva effekter av ungdomarnas 

internetanvändande.  Som Dunkels (2010) och ungdomarna beskrev det ger sociala medier 

ungdomarna en möjlighet att socialisera sig med andra och att skapa nya kontakter. Det är 

egentligen inte själva användandet av internet i sig som är problematiskt, utan snarare hur 

ungdomarna tar sig friheten till att använda det på ett felaktigt sätt. Både tidigare forskning 

och ungdomarna själva säger att det på internet är möjligt att bete sig på ett sätt som man inte 

skulle gjort utanför internet. Agatson, Kowalski & Limber, (2007) menar att internet idag 

upplevs som en värld utan ansvar. Mishna et. al., (2009) skriver om att mobbningen på 

internet oftast blir betydligt grövre än vad den blir vid mobbning som sker ansikte mot 
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ansikte, vilket styrker detta. Detta kan även förklaras med Dissociative Imagination som står 

för att interaktioner på internet kan upplevas som overkliga och att människan ser internet 

som en fantasivärld snarare än en värld där lagar och regler existerar (Suler, 2004).  

Av Friends nätrapport (2014) framgår att 26 procent av de ungdomar som omfattar 

undersökningen upplever att deras lärare inte varken visat sitt intresse eller pratat om hur de 

ska bete sig mot andra på internet. Detta innebär att även skolan måste börja agera. De har 

heller inte pratat om vad ungdomarna kan göra om de skulle bli utsatta för kränkningar på 

internet eller nätmobbning. Ungdomarna som omfattas av studien hade svårt att svara på vad 

skolan kan göra för att motverka nätmobbningen och någon tyckte inte att de kunde göra 

någonting alls. Detta visar att resultatet av Friends nätrapport (2014) är möjliga att koppla till 

resultatet i denna studie. 

Enligt tidigare forskning har det visat sig att det är fler tjejer procentuellt som upplevt att de 

blivit kränkta på internet än killar (Friends, 2014). Samtliga sex ungdomarna som omfattas av 

studien uppgav att de trodde att det var vanligare att tjejer faller offer för nätmobbning, precis 

som framkommer av resultatet av Friends nätrapport (2014). Dock påvisade ungdomarna att 

även killar blir utsatta för nätmobbning, men inte enligt dem i samma utsträckning.   
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7. Avslutande diskussion 
Som det framgår av bakgrunden och kunskapsöversikten för denna studie är nätmobbning ett 

allvarligt, växande och vanligt förekommande fenomen bland ungdomar. Detta är något som 

ungdomarna själva uppger sig för att vara väl införstådda i och medvetna om. De ger själva 

exempel på vilka konsekvenser nätmobbningen kan få och uppger att fenomenet är en av de 

största orsakerna till att ungdomar mår dåligt. Trots detta genomsyrades enligt författarna 

ungdomarnas syn på fenomenet av en underliggande ton av att de inte alls tar nätmobbningen 

för att vara så pass allvarlig som de själva uppgav när författarna ställde dem den frågan. Vad 

som kan tänkas ligga till grund för detta ställningstagande är att det är så pass vanligt 

förekommande i ungdomarnas vardag att de knappast reflekterar över vad som faktiskt bör 

beaktas som nätmobbning. Fula ord och kränkande kommentarer har bland ungdomarna blivit 

vedertagna att vräka ur sig hur som helst till varandra, utan någon som helst reflektion över 

vad det är som egentligen skrivs eller menas.  

Att ställa sig frågan varför internet förvandlats till en värld utan lagar och regler hos 

ungdomarna är intressant. Författarna tänker sig att den nya generationen som växer upp idag 

är sedan barnsben vana vid att använda elektroniska kommunikationsverktyg och att 

socialisera sig med andra via sociala medier, medan den äldre generationen inte är lika 

införstådda i vad detta innebär. Ett ökande antal användare av internet och sociala medier går 

att anta som en bidragande orsak till nätmobbningens tillväxt och det krävs att barn och 

ungdomar blir införstådda i att samma lagar och regler gäller där, precis som utanför internet.  

Nästan alla ungdomarna tog upp att vuxnas engagemang skulle göra skillnad för vad som sker 

på internet, men de menade samtidigt att de inte har tillräckligt med insikt och erfarenhet för 

att förstå det som pågår på internet och sociala medier. Författarna tolkar ungdomarna som att 

de menade att det snarare är dem själva som vet hur det ska gå till på internet än föräldrarna. 

De menade att föräldrarna skulle ta för allvarligt på sådant som ungdomarna anser vara deras 

vardag och som inte alls är något konstigt. Detta har författarna tolkat vara mycket 

problematiskt av vad ungdomarna uppgav kring deras syn på hur de vuxna ska kunna förändra 

fenomenets förekomst. Samtidigt som de menade att vuxna bör engagera sig mer i att vara 

aktiva på sociala medier så sa de å andra sidan att ungdomarna lätt hittar vägar för att komma 

undan föräldrarnas åskådande.  

Vad ungdomarna ansåg att man kan göra åt problemet var för författarna en viktig ståndpunkt 

i denna studie. Att beakta vad vuxna och skolan kan göra för att motarbeta nätmobbningen är 

av vikt och intressant på sitt vis, men vad ungdomarna ansåg att de själva kan göra var för 

författarna ännu intressantare. Att hitta lösningar på problemet har visat sig vara mycket 

problematiskt, även det. Det finns ett flertal faktorer som spelar in när det kommer till hur 

nätmobbningen kan förebyggas och motarbetas. Trots att det finns motiv som är uppenbara 

och tydliga så är det inte alldeles enkelt att motverka dessa.  

Att känna sig mindre hämmad i att mobba någon på internet har författarna förstått att bero på 

den möjlighet som finns till att vara anonym. Anonymiteten tror författarna vara en stor 

anledning till att internet tas för att vara en laglös värld där inte något ansvar behöver tas för 

sina handlingar. Anonymitet är en aspekt och ett motiv som berördes under alla sex intervjuer, 



 

35 

 

där det var uppenbart att denna aspekt har en stor inverkan på fenomenets tillväxt. Frågan 

författarna ställt sig själva och ungdomarna är vad man kan göra för att få en förändring på 

detta. Att reducera den möjlighet som finns till att vara anonym skulle vara ett uppenbart 

förslag till en lösning, men det är mer komplicerat än så. De sociala medierna är en stor del i 

arbetet med just detta med anonymiteten, men även i hur de generellt kan bidra till att minska 

fenomenets tillväxt.  

Ungdomarna tog i intervjuerna upp att sociala medier bör bli bättre på att informera om vad 

som är tillåtet och inte på deras webbplatser. När någon registrerar sig på ett socialt medium 

är det enkelt att fylla i sina personuppgifter och snabbt godkänna de krav och villkor som 

finns, utan att läsa och ta till sig av vad som står där. Det är som det ser ut idag väldigt enkelt 

att undvika den information som finns att läsa kring villkor och regler. Idag är det inte särskilt 

svårt att vara anonym på sociala medier, det kan ibland till och med vara svårare att skapa en 

personlig användare snarare än att göra sig själv anonym. Kraven för vad som ska uppges om 

den egna personen är inte många och därmed förenklas möjligheten till att kunna vara 

anonym. Främst författarna själva men även ungdomarna ansåg att sociala medier måste ta ett 

betydligt större ansvar för vad som sker inom ramen för deras webbplatser.  

Författarna tycker att de som ansvarar för sociala medier bör lägga större vikt vid att 

identifiera de personer som ligger bakom användarna, genom att efterfråga fler 

personuppgifter som ett krav för medlemskap. Detta på ett sätt som gör det omöjligt att vara 

anonym eller uppge falska uppgifter om sig själv. Detta skulle göra att vid fall där 

nätmobbning förekommer finns en större sannolikhet att hitta förövaren. Dessutom menade 

ungdomarna att de trodde att många inte vågar skriva lika mycket i sina egna namn. Det 

skulle ha en påverkan på fenomenets förekomst om det inte var möjligt att vara anonym i den 

mån det är möjligt idag.  

När det kommer till det sociala mediet Ask.fm har reflektioner förts kring hur sidan kan ha 

blivit så pass populär bland ungdomarna trots att de flesta är medvetna om vad som pågår där 

och vilka risker som finns. Författarna upplever att det handlar om ett grupptryck och en trend 

som ungdomarna inte vill avvika från och därför går de med i sidan även fast de vet vilka 

risker det innebär. I analysen framkom det att studiens resultat i fråga om var nätmobbningen 

vanligast förekom avvek från den tidigare nationella forskningen, som snarare menar att det är 

på Facebook. Orsaken till detta kan tänkas vara att ungdomarna som omfattar denna studie 

menade att det på Facebook finns större möjligheter till att skydda sin egen integritet. Vidare 

tänker författarna att detta tyder på att fenomenet är i ständig utveckling och att det kommer 

nya trender bland ungdomarna. Vidare ställer sig författarna kritiska till att det inte med 

endast sex intervjupersoner är möjligt att uttala sig om resultatet i förhållande till större och 

mer omfattande studiers resultat, men finner det ändå intressant och av relevans att ta upp 

detta faktum.     

Vidare finner författarna att skolan måste börja agera. Av vad som framkommer i 

kunskapsöversikten kring hur ungdomarna upplevde skolans intresse för fenomenet var 

resultatet förvånansvärt och under all kritik. Det måste ske en förändring i hur skolan agerar 

kring detta. Författarna anser att skolan måste bli bättre på att uppmärksamma fenomenets 



 

36 

 

problematik bland eleverna och få dem att förstå vilka konsekvenser deras handlande kan få. 

Skolan bör även bli mer uppmärksam på vad deras elever gör på sina mobiltelefoner och 

datorer när de är i skolan. 

För ungdomarna tycktes det vara självklart att statustillhörighet och att vara populär var något 

som hörde samman med nätmobbning. Detta framkom i frågan om vilka det är som faller 

offer för nätmobbning samt vilka som är förövare. Författarna finner detta intressant och har 

tolkat det som en stor inverkan på fenomenets förekomst. En förståelse har skapats för att det 

handlar om att vara ”den som alla vill vara” och för att själv ta sig till dennes position finns 

inga andra vägar än att trycka ner andra. Vidare genomsyrades mycket i det ungdomarna tog 

upp kring huruvida de är privata eller inte i sitt internetanvändande efter en strävan att vara 

populär. Författarna upplever att ungdomarna bör bli mer införstådda i vad det faktiskt 

innebär att ha en öppen profil där man mer eller mindre lämnar ut sig själv för en enormt stor 

publik. Nätmobbningen har på sätt och vis blivit ett sätt att bekräfta sig själv genom att just 

trycka ner andra. När det kommer till detta faktum bör de vuxna och föräldrar agera och få 

ungdomarna att förstå det egna värdet.  

Detta leder författarna in på tankar om självkänsla och avundsjuka. Enligt tolkningen utav 

resultatet är det personer som är osäkra på sig själva som nätmobbar andra, men att de ändå 

kan utstråla att de har ett bra självförtroende och ha många vänner runt om sig. Alla 

ungdomarna var eniga om att nätmobbning sker i syfte att trycka ner andra för att höja sig 

själv och sin egen status. Reflektioner har förts kring detta faktum att beteendet som finns hos 

de som nätmobbar andra grundas i någon slags osäkerhet och en dålig självkänsla. Här måste 

vuxna och föräldrar hjälpa ungdomarna att komma från den osäkerhet som finns och få dem 

att bli trygga i sig själva, istället för att måsta trycka ner andra.  

Författarnas tolkning av resultatet är att tjejer via sociala medier vill skapa sig en högre status 

och på så sätt exponerar sig själva i en större utsträckning än vad killar gör. Detta kan tänkas 

vara en anledning till att tjejer är mer benägna att trycka ner och kränka andra på internet för 

att själv bli mer populär. Det har även i denna studie visat sig vara vanligare att tjejer kränker 

andra på grund av utseende och personlighet, och detta gör i sin tur att det visat sig vara fler 

tjejer som tar åt sig av de kränkande kommentarerna i större mån än vad killarna gör. Att 

tjejer tar hårdare på sådant som skrivs i form av kränkande kommentarer tänker författarna 

kan vara en anledning till att det anses vara fler tjejer som faller offer, då det kan finnas en 

skillnad i var tjejer och killar sätter sina gränser för vad som är kränkande och inte. 

När det kommer till ungdomarnas egna erfarenheter av nätmobbning upplever författarna att 

alla mer eller mindre hade blivit utsatta för sådant som skulle klassas som nätmobbning men 

att det fanns en stor skillnad i vad de tog åt sig av och inte. Något som visat sig vara mycket 

intressant i arbetet med denna studie är att ungdomarna har en sådan hög toleransnivå för vad 

som är okej att skriva till varandra på internet. Att ord som ”idiot” är vedertaget att kalla 

varandra för är ett bevis på att det för ungdomarna blivit till ”tomma” ord som inte alls är 

särskilt allvarligt att kalla någon för. Av vad författarna förstår har språket, såväl verbalt som 

via internet, mellan ungdomarna blivit grövre och innehåller kränkande ord utan att 

ungdomarna verkar reflektera över dess innebörd. Författarna undrar varför ungdomarna är 
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mer toleranta för det som skrivs på internet än för sådant som sägs ansikte mot ansikte. Vad 

som identifierats i arbetet med denna studie är att de kränkande kommentarerna som skrivs på 

internet har blivit så pass vanligt förekommande att gränsen höjts i takt med fenomenets 

omfattning. 

I slutändan måste ungdomarna bli införstådda i att alla bär ett ansvar över sitt handlande på 

internet lika väl som i skolan eller i det vardagliga livet. Ungdomarna själva uppgav att alla 

har ett ansvar för vad som skrivs och vad man gör på internet. De menade också att det är 

svårt för föräldrar och vuxna att göra någonting åt vad som sker på internet, då de inte är 

insatta i vad som pågår på internet. Vad författarna förstått under arbetet med studien är att det 

inte är helt enkelt att hitta någon självklarhet i vem som bör ansvara för nätmobbningen och 

även vad man kan göra åt det. Det kan säkerligen av många tyckas vara uppenbart att det är 

ungdomarna själva som bär ansvaret, men det är mer komplicerat än så. Både föräldrar, lärare, 

vuxna och sociala medier måste bidra till en lösning. Föräldrar måste bli mer insatta i den 

värld som ungdomarna lever i på internet. Kanske är det så att användandet av internet blivit 

så pass utbrett att föräldrar behöver uppfostra sina barn i hur de ska bete sig på internet också. 

En ståndpunkt i denna studie har varit att undersöka vad som kan göras åt nätmobbningen. 

Som författarna förstått det är det inte helt enkelt att hitta effektiva åtgärder. Generellt bör 

vidare forskning bedrivas kring hur nätmobbningen kan stoppas och möjligheterna ökas till att 

motarbeta nätmobbningens framfart då det visat sig vara ett växande problem. 

Vidare har författarna i arbetet med studien blivit intresserade av hur det kan komma sig att 

ungdomarna är så toleranta i vad de skriver till varandra på internet. I diskussionen spekuleras 

det kring en tänkbar anledning till detta, vilken är att fenomenet nätmobbning och kränkande 

kommentarer är så pass vanligt förekommande att många inte reflekterar över dess betydelse. 

Författarna tror dock att det är mer komplicerat än så.  

I denna studie har ungdomars syn på fenomenet nätmobbning beskrivits, som har visat sig 

leda till ett antal frågetecken. De fakta som problematiseras ovan är de författarna tycker bör 

undersökas närmare.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Definition/Syn 

1. Vad är nätmobbning för dig? 

 Hur vanligt är det?  

 

2. Kan du ge exempel på hur nätmobbning kan se ut?  

  Var går gränsen för att det ska vara nätmobbning? 

 Vad tar man åt sig av och inte?  

 Hur mycket menar man egentligen med det man skriver på internet? 

 

3. På vilka webbplatser sker nätmobbning?  

 

4. Vad tror du att nätmobbningen beror på? 

 Varför nätmobbar man andra?  

 

5. Hur ser du på problemet med nätmobbning?  

 Vad ÄR problemet?  

 Hur allvarligt tycker du att problemet är?  

 

6.  Hur ser du på skillnaden mellan nätmobbning och traditionell mobbning?  

 Hör de ihop med varandra?  

 Vad är vanligast?  

 Är det någon skillnad på vad man skriver till varandra på internet och vad man 

säger till varandra i verkligheten?  

 

7. Vad tycker du att man kan göra åt nätmobbningen? 

 Vuxnas engagemang?  

 Hur löser man bäst konflikter som sker på internet?  

Upplevelser  

1. Har du någon gång upplevt att du blivit kränkt eller utsatt för något som skulle klassa 

som nätmobbning på internet?  

 Hur? På vilket sätt?  

 Var skedde det?  

 

2. Har du någon gång deltagit i att kränka eller nätmobba någon annan?  

Hur? 

Var skedde det? 

 

 

3. Vilka personlighetstyper är det som nätmobbar andra?  

 Killar? Tjejer?  
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 Varför är det så?  

 Hur påverkas de som nätmobbar?  

 

4. Vilka personlighetstyper är det som blir utsatta för nätmobbning?  

 Killar? Tjejer?  

 Varför just dem?  

 Hur påverkas de som blir utsatta?  

 

5. Vad kan man göra för att skydda sig från att bli ett offer för nätmobbing?  

Erfarenheter 

1. Har du någon gång sett/hört att någon blivit nätmobbad?  

 Hur? Var?  

 Om ja, vad gjorde du?  

 

2. Vad skulle du göra om du såg att någon blir nätmobbad?  

 Vem vänder du dig till? 

 

3. Vems ansvar är nätmobbning?  

 Ungdomar? Vuxna?  

 

4. Vad kan de vuxna göra för att motverka nätmobbning?    
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Bilaga 2: Informerat samtycke  

 
Institutionen för socialt arbete 

2014-03-04 

Informerat samtycke 

Hej!  

Vi är två socionomstudenter som läser vår sjätte termin och ska nu skriva vår kandidatuppsats. 

Vi har intresserat oss för att göra en studie om nätmobbning bland ungdomar då detta är ett 

aktuellt ämne. Vi tror att du har kunskap om detta som kan bidra till vår studie. Vår 

kandidatuppsats skrivs i syfte att undersöka hur ungdomar upplever och beskriver fenomenet 

nätmobbning samt hur de ser på problemet och vad man kan göra åt det. Vi kommer att samla 

in vårt material genom att genomföra enskilda intervjuer med ett antal ungdomar.  

Deltagandet i intervjun är frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att 

delta i studien, vilket innebär att vi i sådant fall kommer att radera intervjun och därmed inte 

använda den i vår uppsats. Intervjun kommer med ditt godkännande att spelas in för att sedan, 

helt eller delvis transkriberas ordagrant av oss. Allt intervjumaterial kommer att behandlas 

konfidentiellt och förvaras oåtkomligt för obehöriga. Vid redovisning av resultatet kommer 

intervjupersonerna avidentifieras och anonymiseras. Vi kommer att värna om ungdomarnas 

integritet genom hela arbetet.  

För att du ska kunna delta i den här studien behöver vi få ett skriftligt samtycke från en av 

dina vårdnadshavare, med hänsyn till att du inte fyllt 18 år. 

När uppsatsen är färdigskriven kommer du att få möjlighet att ta del av den.  Handledare för 

uppsatsen är Urban Karlsson, Institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet. Kontakta 

gärna oss eller vår handledare om du vill ha mer information om vår uppsats eller har några 

funderingar.  

Veronica Engström & Caroline Forsberg  Urban Karlsson 

Socionomstudenter   Handledare/Universitetslektor 

070-*** ** ** / 073-*** ** **   090-*** ** **   

veen****@student.umu.se   urban.karlsson@socw.umu.se 

cafo****@student.umu.se 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar,  

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Veronica Engström   Caroline Forsberg  

mailto:veen****@student.umu.se
mailto:urban.karlsson@socw.umu.se
mailto:cafo****@student.umu.se
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Undertecknad samtycker härmed till att delta i studien. Jag är informerad om att allt 

deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta på min egen begäran. 

 

Ort och datum:______________________________________________________________ 

 

 

Underskrift:_________________________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande:__________________________________________________________ 

 

 

Undertecknad vårdnadshavare samtycker härmed till att (namn:)______________________ 

får delta i studien. Jag är informerad om vad studien innebär samt vilka rättigheter min 

ungdom har till sitt deltagande.  

 

Ort och datum:______________________________________________________________ 

 

 

Underskrift:_________________________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande:__________________________________________________________ 

 

Samtycket lämnas till ansvarig lärare snarast möjligen och inte senare än fredag den 14/3-14.   

Ett stort tack för att ni vill hjälpa oss att genomföra vår studie!  
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Bilaga 3: Exempel på studiens kodnings- och analysprocess 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 
Man behöver inte se det 
personligt 

Opersonligt  
 
 
 
 

Anonymitet 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Varför? 

Jag kan skriva vilka elaka 
kommentarer som helst, utan att 
de ens får reda på vem det är 
som skrivit det 

Ingen får reda på 
vem det är som 
skrivit 

Alla har väl stolthet så dom vill 
väl inte skriva något taskigt till 
någon i sitt namn 

Vill inte skriva saker i 
sitt namn 

Du kan inte se vem det är, det 
kan inte leda till några 
konsekvenser 

Kan inte se vem det 
är  

Det är mer och mer som blir 
indragna 

Många indragna  
 

Grupptryck 
 

 

Jag tror många faller för 
grupptrycket i såna här saker 

Många faller för 
grupptrycket 

Ingen vågar stå där själv och säga 
något till någon 

Ingen vågar mobba 
själv  

Det är så många som har gillat 
den här bilden och då borde jag 
också göra det 

Jag borde göra som 
alla andra 

Föräldrar kanske kan ha mer koll 
på vad man gör på nätet 

Föräldrar mer koll 
på internet 

 
 

 
Vuxna och 
föräldrar 

 

 

 

 

 

 
Vad göra? 

Försöka hålla sig uppdaterade på 
Facebook eller Twitter 

Föräldrar hålla sig 
uppdaterade 

Fråga hur man mår och om det 
hänt något 

Fråga om något 
hänt  

Det är ganska svårt att gå till en 
vuxen 

Svårt att gå till en 
vuxen 

Man tänker sig för lite mer om 
man har föräldrar som bryr sig 

Bra med föräldrar 
som bryr sig 

Man kan prata om det och 
berätta vad det kan får för 
konsekvenser 

Kan prata om 
konsekvenser 

 
 

Skolan Man kan säga till lärare så dom 
kan hjälpa till 

Ta hjälp av lärare 

Lärarna kan hålla koll om det 
händer något 

Lärarna kan hålla 
koll 

Sociala nätverk kan vara mer 
noga med att ta mer uppgifter 

Sociala nätverk ta 
uppgifter 

 
 

Generellt 

Blockera personer Blockera personer 

Inte acceptera vem som helst Inte acceptera vem 
som helst 

Man ska ta ansvar att inte vara 
taskig mot andra 

Ta ansvar 

Att alla tänker sig för två gånger 
om det verkligen gör den gladare 
av att skriva något dumt 

Tänka sig för två 
gånger 

 


