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A study has been conducted with the aim to investigate young people's perception of the relationship 

between cyber bullying and self-image and their perception of which role gender plays in this 

relationship. Three focus group interviews were conducted with six to seven participants in each. The 

majority (16/19) of participants were women. A thematic analysis was used in which five themes were 

identified. The results show that there is a perception of a link between cyber bullying and self-image in 

which people who become cyber bullied have lower self-image and poor self-image can contribute to the 

experience of feeling cyber bullied. Furthermore, participants indicated that cyber bullying takes place 

differently among men and women. The importance of a good self-image and how it is linked to cyber 

bullying, as well as the experiences of gender differences, are discussed. 

En kvalitativ studie har genomförts där syftet var att undersöka ungdomars uppfattning om sambandet 

mellan cybermobbning och självbild samt deras uppfattning om vilken roll kön spelar i förhållande till 

cybermobbning och självbild. Tre fokusgruppsintervjuer genomfördes med sex till sju deltagare i varje. 

Majoriteten (16/19) av deltagare var kvinnor. En tematisk analys användes där fem teman identifierades. 

Resultatet visar på att det finns en uppfattning om ett samband mellan cybermobbning och självbild där 

personer som blir cybermobbade har sämre självbild och att dålig självbild kan bidra med upplevelsen av 

att känna sig cybermobbad. Vidare visade resultaten på skillnader mellan kvinnor och män där 

cybermobbning sker på olika sätt. Diskussion förs kring betydelsen av en bra självbild samt hur det är 

kopplat till cybermobbning. Vidare diskuteras upplevelser av skillnader mellan könen.  

 

Cybermobbning har under de senaste åren vuxit och fått stor uppmärksamhet 

(Tokunaga, 2010). Det har skett stora teknologiska framsteg framförallt inom internet 

vilket bidragit till många positiva effekter såsom lättillgänglig information, identitets 

skapande, socialt stöd och interkulturell interaktion. Många av ungdomarna bedriver 

sina vänskapsrelationer och sitt sociala liv via internet. Dock har denna utveckling även 

bidragit till negativa effekter, framförallt på ungas sociala liv där en del bland annat 

utsätts för cybermobbning (Sahin, 2012). Användningen av internet och tiden som 

spenderas på internet ökar snabbt där barn och ungdomar är mest utsatta för 

cybermobbning. Denna förändrade livsstil kan ha en viktig betydelse för ungdomars 

välbefinnande (Tokunaga, 2010). Hur ungdomar påverkas av deras internetanvändning 

och om de upplever sig som cybermobbade, har att göra med individuella egenskaper 

samt personliga svårigheter (Sapouna & Wolke, 2013).  

Johnson (2013) menar att en av grundstenarna i vår personlighet är värderingar och 

förhållningssätt till det egna självet. Utifrån personliga erfarenheter och utveckling 

skapar vi människor oss kontinuerlig information som får representera den bild vi har 

om oss själva, vår självbild. Självbilden förändras i takt med nya erfarenheter och 

nyinkommande information. Det finns flertal begrepp som handlar om självet, som i stor 

grad kan likställas med varandra, där självbild är ett av dem. Självkänsla är ett annat 

begrepp och handlar främst om vårt känslomässiga förhållande till oss själva; hur vi 


