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Abstract 

Instagram is one of the most common used social media platforms among teenagers             

today. It is not only one of the most common used social media platforms, but as well one                  

of the most common places where cyber bullying takes action. By using focus groups,              

netnographic studies and a questionnary we investigate the meaning of technology           

regarding how the bullying on Instagram takes shape and the strategies used by             

teenagers to handle cyber bullying.  

Our research shows five different ways that cyber bullying takes shape and ten             

different strategies implemented to handle those. The findings are compared with           

previous research. The ten different strategies are then discussed from aspects that are             

found to have a big influence on how those are implemented: gender, knowledge,             

experience and awareness, presence of parents and other relatives, personal experience,           

trust in the technical solutions and the weaknesses of those. 
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1 Inledning 

“Hon är största uppmärksamhetshoran och öppnar benen för allt hon får. En kille hon haft               

sex med beskriver sexet att han var tvungen att ha en karta för det tog så lång tid att hitta”  

 

Texten tillsammans med en bild på den utsatta personen publicerades på Instagramkontot            

“gbgorroz” och var en av de flera kränkningar som låg till grund för skolupproret i               

Göteborg 2012. “Orroz” är en term som kommer från slanguttrycket “orre” som i sin tur har                

sitt ursprung i det turkiska språket och som kan översättas till slampa eller hora. Syftet               

med kontot “gbgorroz” var alltså att peka ut tjejer hemmahörande i Göteborg som             

slampor/horor. 

Två tjejer dömdes året därpå för grovt förtal i text och bild. Via Instagramkontot              

“gbgorroz” spred tjejerna så pass grova kränkningar att hundratals ungdomar samlades för            

delvis aggressiva demonstrationer utanför två gymnasieskolor i Göteborg. Straffet blev ett           

skadestånd på 570.000 kronor samt ungdomsvård respektive ungdomstjänst motsvarande         

tre månaders fängelse. 

Att brotten bedöms vara så pass grova beror på den omfattande spridningen, den             

uppenbara uppsåtligheten samt att publiceringarna innehåller både foton, ålder och          

bostadsort på de utsatta (Bie, 2013). 

Syftet med Instagram är att skapa en inspirerande och kreativ miljö för kreativa             

människor att mötas på (Instagram). Den breda skaran användare, över 300 miljoner,            

nyttjar dock inte alltid Instagram som ett forum för kreativitet, utan blir också en plats för                

aggressiva beteenden i form av näthat och nätmobbning (Friends, 2014). Bland ungdomar i             

Sverige visar sig Instagram vara ett av de vanligaste sociala medierna där kränkningar och              

hat äger rum. Vi är intresserade av vad som gör Instagram till ett socialt media som                

underlättar kränkande beteenden. Med fokus på tekniken vill vi reda ut vilka möjligheter             

och begränsningar som finns och hur dessa tillämpas för att utöva näthat och vilka              

motstrategier som tillämpas för att bemöta hatet. 

1.1 Syfte och frågeställning 

De sociala medierna är ett lätt sätt att kommunicera med varandra, men skapar likväl              

ytterligare en plattform för mobbning. En majoritet av ungdomar anmäler inte alls sådant             

som sker på nätet. När de har gjort det har anmälningarna nästan uteslutande skett via               

sajten där händelsen ägt rum. Trots detta är denna siffra låg och av de få som valt att                  

anmäla en händelse upplever en majoritet att dem inte fått någon hjälp (Statens medieråd,              

2015). Detta kan tyda på problem med möjligheterna att hantera kränkningar på nätet.             
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Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap i ämnet och på så sätt underlätta hantering                

av kränkningar på nätet, i detta fall Instagram. Denna kunskap är viktigt ur             

samhällssynpunkt med tanke på den stora massa som använder sociala medier samt ur             

designsynpunkt då de tekniska lösningarna har betydelse för hur vi agerar. 

 

Frågeställning: 

Hur tillämpar ungdomar tekniken för att kränka andra på Instagram och vilka            

motstrategier för detta kan man hitta bland ungdomar? 
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2 Relaterad forskning 

2.1 Webbens utveckling 

Internetanvändandet har blivit både en självklarhet och vana bland många. Enligt           

undersökningen Svenskarna och internet av Findahl (2013) hade år 2013 89% av Sveriges             

befolkning tillgång till internet. Den totala användningen av internet fortsätter att öka till             

viss del. Den stora förändringen gäller dock mobilt internet, då mobiltelefonen blir en             

vanligare plattform för att surfa.  

Under början av interneteran såg användandet av internet annorlunda ut från vad det             

gör idag. Internetanvändare kunde varken påverka olika webbplatser eller bidra med eget            

innehåll i form av till exempel bilder, videoklipp eller kommentarer. Dåtidens användare av             

internet kunde enbart ses som konsumenter. Idag är gränsen mellan konsumenter och            

producenter allt mer otydligt (Bergström, 2008). Under den senare tiden av interneteran            

har det tillkommit en utveckling för hur webbinformation kan hanteras på internet, denna             

utveckling kallas Web 2.0 och tillåter internetanvändare att producera och inte bara            

konsumera. Begreppet Web 2.0 användes först av Tim O'Reilly då han beskrev den senaste              

trenden inom användandet av internet. Detta nya användande syftar på göra det möjlig för              

internetanvändare att vara mer kreativa, att kunna samarbeta samt dela information med            

varandra (Georgios, Styliaras & Christodoulou, 2013). 

Som resultat av det nya sättet att använda internet har nya fenomen så som sociala               

medier skapats. Sociala medier är kanaler där användare kan kommunicera med varandra            

via text, bild eller ljud (Weibull & Eriksson, 2015). Exempel på sociala medier är bloggar,               

internetforum, chattprogram och webbaserade fotodagböcker. Sociala medier är        

kombination av teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Dessa medier          

kan bland annat användas för socialt umgänge, att förmedla nyheter, marknadsföring,           

underhållning och utbyte av kultur. Användarna kommunicerar med varandra samt skapar           

själva innehållet på de sociala medierna, medan företagen ofta äger de serverar som             

tillhandahåller tjänsten och lagrar informationen. 

2.2 Näthat och nätmobbning 

Sociala medier har och fortsätter att omdefiniera vårt sociala landskap. Fördelarna med            

massspridning och enkel kommunikation är otaliga och tanken på anonymitet låter god då             

det ger oss chansen att fritt uttrycka våra åsikter och känslor (Nyberg & Wiberg, 2014).               

Beroende på hur den används kan anonymiteten som råder på nätet vara både en fördel               

och en nackdel. Nackdelen är att anonymiteten till skillnad från “verkligheten”           

(kommunikation som inte sker på nätet) faktiskt tillåter anonyma uttalanden och det är             
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därmed svårt att veta vem som skrivit vad (Adeniji, Alfredsson & Kerstinsdotter, 2014).             

Nätet är därmed en plattform där känsliga uppgifter kan spridas både enkelt, snabbt och i               

stor skala. Då känsliga uppgifter snabbt kan få en global spridning är skaderisken för offret               

mycket hög (Schultz, 153).  

Begreppen näthat och nätmobbning är relativt nya begrepp, varför de har flera olika             

definitioner. Begreppet näthat används oftast för att beskriva hatiska kommentarer som           

förekommer på internet, både anonymt och öppet. Kommentarerna kan förekomma i bland            

annat kommentarsfält, forum och på bloggar. Näthat kan även användas för att beskriva             

spridning av propaganda mot hela grupper i samhället. Det kan då handla om hela              

diskussionsforum, portaler eller webbtidningar där syftet är att sprida hatideologier. 

Begreppet näthat används ibland för att beskriva nätmobbning. Dessa två skiljer sig åt i              

den mån att nätmobbning består av upprepade kränkningar och trakasserier som en            

person blir utsatt för på och utanför nätet. Mobbningen bedrivs av personer som finns i               

offrets miljö utanför nätet, det kan tillexempel vara i skolan, jobbet eller föreningslivet             

(Adeniji, Alfredsson & Kerstinsdotter, 2014). 

2.2.1 Skillnader mellan tjejer och killar 

Bland ungdomar är det vanligare att tjejer blir utsatt för kränkningar och mobbning på              

nätet än killar. En undersökning av Statens medieråd (2015) visar att denna skillnad bland              

könen är störst i åldersintervallet 13-16 år, där 6% av killarna medger att någon varit elak                

eller mobbat dem på Internet eller via mobilen, medan 18% av tjejer medger detta. I frågan                

om de själva utsatt någon är siffran låg, endast 3% medger att de varit elak mot någon eller                  

mobbat någon på Internet eller via mobilen och skillnader mellan könen går inte att              

urskilja. Att siffran i just detta svar är så låg menar Statens medieråd har att göra med att                  

det kan vara ett fåtal individer som mobbar ett stort antal. Ett annat alternativ är att den                 

som utsätter någon för elakheter på nätet inte uppfattar det själv, medan offret gör det.               

Slutligen menar Statens medieråd att det även kan bero på att det finns en “mindre               

benägenhet att svara sannlingsenligt på frågor gällande beteende man skäms för”. 

Även Beckman (2013) presenterar i sin avhandling om traditionell mobbning och           

nätmobbning skillnader mellan könen när det gäller elakheter på internet. Beckman           

presenterar i sitt resultat att tjejer både nätmobbar och nätmobbas i större grad än killar.               

Denna skillnad mellan könen motiverar Beckman med att killar är mer benägna att spela              

tv-spel och titta filmklipp, medan det är vanligare att tjejer skriver bloggar och lägger upp               

bilder på sig själva. Tjejer exponeras mer då de är flitigare än killar på att kommunicerar på                 

nätet, vilket ökar risken att bli utsatt för kränkningar och mobbning på nätet.  
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2.3 Motstrategier 

Motstrategier beskrivs av Nyberg och Wiberg (2014, s. 91) som “ … sätt att hantera och                

bemöta härskartekniker”. Totalt beskriver de tio olika motstrategier och dessa med fokus            

på starka nätprofiler med många följare. Nyberg och Wiberg fokuserar på strategier för att              

bemöta härskartekniker. Härskartekniker beskrivs som: 

 

“ ... ett sätt att behålla eller skaffa negativ makt över andra människor, eller sätt att hävda                 

sig själv genom att förtrycka andra”  (Nyberg & Wiberg, 2014, s. 45) 

 

Nedan listas de tio motstrategierna och därefter förklaras vardera ytterligare. 

 

1. Dela vidare 

2. Rensa upp 

3. Blockera 

4. Ta sista ordet 

5. Välj passivitet 

6. Använd humor 

7. Bemöt med intellektualisering 

8. Bemöt med vänlighet 

9. Avfölj och uteslut 

10. Kombinera olika sociala medier 

 

Dela vidare 

Att dela vidare innebär att överlåta hanteringen av personer som besvärar en i sina sociala               

nätverk till trogna följare. Detta är alltså ett mycket smidigt sätt att hantera kränkningar på               

då det är både tidskrävande och tar på krafterna att föra direkta diskussioner med              

individer. Ett annat sätt att tillämpa motstrategin är att lyfta fram kränkningar i inlägg för               

att låta sina följare analysera vad det handlar om. På så sätt undviker man också att själv                 

påpeka att någon betett sig illa (Nyberg & Wiberg, 2014). 

 

Rensa upp 

Att rensa upp innebär helt enkelt att radera sådant man inte vill ha i sitt kommentarsfält.                

Detta kan göras för att stävja otrevliga diskussioner och personliga påhopp samt bli av med               

kommentarer som är nedlåtande eller sexistiska. 
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Blockera 

Blockeringar är en motstrategi som tillämpas relativt sällan då det ses som ett alternativ vid               

mycket grova övertramp. Genom att blockera någon undviker du att få fler kommentarer             

eller andra typer av avtryck från den personen. Personen kan dock givetvis använda andra              

kanaler för att ge uttryck för hens åsikter om blockeringen. 

 

Ta sista ordet 

Att ta sista ordet handlar nödvändigtvis inte om att få sista ordet och på så sätt vinna en                  

diskussion. Det handlar snarare om att själv ta kommando över en diskussion genom att              

bestämma när sista ordet är sagt. Det kan exempelvis göras genom att skriva att detta har                

diskuterats många gånger förut samt en länkning till en sådan diskussion. 

 

Välj passivitet 

En annan motstrategi är att inte agera alls. På det sättet visar man att det inte rör en i                   

ryggen. Passivitet kan ske omedvetet likväl som medvetet då man kan missa syftet att              

någon exempelvis försöker förlöjliga en, eller helt enkelt missar kommentarer helt och            

hållet.  

 

Använd humor 

För att sätta sig över otrevliga påhopp kan humor tillämpas. På så sätt kan man förminska                

påhoppet och själv kunna ta avstånd från det. Humor är en strategi som utvecklats som ett                

komplement till att bemöta varje person respektfullt och diplomatiskt då detta tar tid och              

kraft. I stället för att lägga energi på ett genomtänkt svar kan man i stället med humor                 

markera med ett slags förlöjligande. 

 

Bemöt med intellektualisering 

Att intellektualisera något är effektivt då det krävs mycket av den som ska bemöta detta.               

Denna metod kräver dock likväl mycket av den som ska tillämpa metoden. Det krävs              

förmåga att intellektualisera det hela, att kunna formulera sig konsekvent och att man är              

påläst. 

 

Bemöt med vänlighet 

En strategi som kan vara svår att tillämpa, då man ofta vill ge svar på tal med samma mynt,                   

är att med vänlighet bemöta en person som varit elak. Den här strategin kan vara effektfull                

då det är svårt att fortsätta vara arg på någon som är vänlig. Genom att övertrumfa                

elakheterna med vänlighet sätter man sig över det som sker och visar att man är den större                 

personen. 
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Avfölj och uteslut 

För att markera att man inte längre vill vara en del av någons nätverk kan man avfölja den                  

personen. Att avfölja någon kan exempelvis göras via Instagram och innebär helt enkelt att              

man slutar följa en personen och på så vis utesluter denne från att ta del av sin vardag.                  

Uteslutning anses vara den mildare varianten av att blockera någon då personen kan             

försöka återuppta kontakten om hen vill.  

 

Kombinera olika sociala medier 

Den här motstrategin handlar om att göra sig själv mindre känslig för kritik. För att göra                

sig mindre känslig för kritik kan man närvara på flera sociala medier och på så sätt få stöd                  

från olika håll och olika typer av publiker. Ett exempel kan vara att lyfta en otrevlig debatt                 

från kommentarsfältet på en blogg till ett inlägg på Instagram. Med andra ord hantera              

påhopp på andra sociala medier än där dem först uppstår. 

 

Nyberg och Wiberg (2014) beskriver motstrategier använda av personer med mycket           

erfarenhet och kunskap vilket givetvis påverkar hur dem väljer att handskas med påhopp             

på nätet. I Friends nätrapport från 2015 ges tips riktade till mycket unga användare av               

sociala medier och förslagen på motstrategier ser därför olika ut. Ett förslag som ges är att                

ungdomar som blir utsatta för kränkningar på nätet bör tala med en vuxen. Andra förslag               

är ofta av liknande karaktär, icke-tekniska strategier, så som att prata med vänner och att               

tänka efter före. Att tänka efter före innebär att en viss åtanke bör läggas innan inlägg                

postas eller delas. Frågor man bör ställa sig själv är “Vem ligger bakom informationen som               

jag delar?” och “Kan det jag skriver upplevas som kränkande av någon annan?” (Friends,              

2015, s.26). En teknisk strategi som nämns är att själv försöka sprida positiv stämning på               

nätet. Positiv stämning kan spridas genom att skriva trevliga saker. Den positiva            

stämningen som skapas menar dem kan spridas och uppmana andra att fortsätta på             

samma spår. 

2.4 Instagram och dess funktioner 

Instagram är ett socialt nätverk i form av en mobilapplikation där du kan ladda upp bilder                

och korta filmer som senare kan delas vidare via nätverk som Twitter, Flickr, Tumblr och               

Facebook. Kommunikationen användare emellan utövas i form av att gilla och kommentera            

varandras bilder och videos. Kevin Systrom, grundare av Instagram, har sedan start            

fokuserat på enkelhelt i designen vilket Frommer (2010) menar är anledningen till att             

nätverket snabbt växte sig populärt. 

7 



 

 

2.4.1 Privat användare 

Det går att välja om ett Instagramkonto ska vara offentligt eller privat. För att följa ett                

privat konto måste en förfrågan skickas som den privata användaren måste godkänna. Hos             

en privat användare som man inte följer kan man enbart se användarens profil, men inte               

inlägg som personen laddat upp. Inte heller kan man se vilka en privat användare följer               

eller vilka som följer denne. 

2.4.2 Kommentera 

Under bilder/filmklipp som laddas upp på Instagram finns ett kommentarsfält. Är           

Instagramkontot privat kan endast följare av kontot kommentera, är kontot offentligt kan            

alla som har en Instagramanvändare kommentera. Det går att radera andra användares            

kommentarer, dock endast kommentarer som finns på sina egna inlägg. I kommentarerna            

gå det att nämna andra användare. Genom att skriva @ och sedan användarnamnet på              

kontot man vill nämna, tillexempel @123abc, skapas en länk till denna användare.            

Användaren som blivit nämnd får även en notis om detta.  

2.4.3 Gilla 

Den förmodligen allra enklaste och mer vanliga kommunikationen på Instagram sker i            

form av så kallade gillningar. Genom att klicka på ett hjärta under någons inlägg eller               

genom att dubbelklicka på inlägget gillar du det och ägaren av kontot får en notis om detta. 

2.4.4 Hashtag 

Om man har en offentlig användare kan man “hashtaga” sina bilder eller filmklipp. Då              

skriver man i bildtextfältet # och det ord man vill använda efter, till exempel #blomma.               

Hashtags fungerar som en slags filtrering som sorterar bilder utifrån olika hashtags.            

Trycker man på en hashtag länkas man vidare till en sida där alla bilder med den hashtagen                 

finns. Det går endast att nyttja hashtags på detta sätt om ens profil är öppen. Man kan                 

också hashtaga med privat konto, dock fungerar inte länkningen på samma sätt då endast              

ens följare kan se inläggen. 

Uppenbara kränkande ord går inte att använda som hashtags, detta gäller dock endast             

engelska ord. Exempel på hashtags som inte går att använda är #fuck, #whore, #slut och               

#porn. 
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Bild 1. Exempel på hashtag som inte går att använda 

2.4.5 Anmäla och rapportera 

Om man upptäcker olämpliga inlägg, kommentarer eller konton som bryter mot           

Instagrams gemenskapsregler eller användarvillkor kan man anmäla dessa. (Instagram,         

2015) 

Man kan anmäla kommentarer som skräppost eller bluff samt innehåll som upplevs            

stötande. Du kan även rapportera problem: “skräppost eller missbruk av webbplats”, “det            

är något som inte fungerar” eller “allmän feedback”. Fler alternativ för att specifikt beskriva              

vad som anmäls erbjuds efter att man valt något av ovanstående alternativ. Om Instagram              

anser inlägget, kommentaren eller kontot som anmälts vara olämpligt, blir den ansvariga            

för detta meddelad via Instagram och antingen varnad eller avstängd från Intsagram.            

Inlägget, kommentaren eller kontot blir även borttaget. 

2.4.6 Blockera 

Blockera en användare kan man göra om man vill dölja sin profil för den personen.               

Personen som blockeras kan då inte interagera med ens profil i form av gillningar och               

kommentarer. Personen som blockeras kan fortfarande nämna användaren som blockerat          

denne i kommentarer.  

2.4.7 Dela 

När man gör inlägg på Instagram kan man välja att dela dessa på andra sociala medier. För                 

att göra detta måste man länka sitt instagramkomto med sina konton på dessa medier. Ett               
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andra alternativ är att kopiera länken till inlägget och dela det på ovanstående samt andra               

eller flera nätverk. 

2.4.8 Redigering 

När man laddar upp en bild finns olika redigeringsalternativ. Man kan lägga till ramar,              

göra delar av bilderna suddiga, rotera, ändra färg och ljus samt lägga till filter och liknande. 

2.4.9 Hitta vänner 

På Instagram är det enkelt att hitta nya vänner. Genom att söka med hjälp av enhetens                

kontaktlistor kan man dels kontrollera vilka som använder Instagram. Man kan även hitta             

vänner genom sociala medier från tredje parts webbplatser, då blir man ombedd att skapa              

en länk till den webbplatsen. Slutligen går det att söka på namn och användarnamn på               

Instagram för att hittat en specifik person. 
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3 Metod  

Huvudsaklig informationskälla i vår studie är den kvalitativa intervjuformen fokusgrupper.          

Den kvalitativa metoden inbjuder, till skillnad från kvantitativa metoder, till öppen dialog            

respondenterna emellan. Detta är önskvärt då vi vill att respondenterna ska ges möjlighet             

att beskriva hur de känner och upplever kränkningar och hat på Instagram. Som stöd till               

fokusgrupperna har vi använt oss av netnografiska studier och enkätundersökningar.          

Uppsatsens metod bygger således på triangulering där tre metoder används för att samla in              

data. Metoderna för sig innebär en begränsning i datatillgång, integration av dessa            

metoders data ger dock en bred kunskap i ämnet vilket bidrar till studiens tillförlitlighet              

och trovärdighet (Yin, 2013).  

Kategorisering och beskrivning av motstrategierna har gjorts med visst stöd i Nybergs            

och Wibergs (2014) tio motstrategier. Dessa motstrategier kan jämföras med de som            

tillämpas för att bemöta näthat och nätmobbning då härskartekniker, som innebär att            

skaffa negativ makt över andra samt förtrycka andra, kan tänkas ligga till grund för              

uppkomsten av näthat och nätmobbning och därför är av liknande karaktär. 

3.1 Urval och Material 

Instagram är ett av de mest etablerade sociala medierna i Sverige (Nyberg & Wiberg, 2014).               

För pojkar och flickor i åldrarna 13-16 är Instagram det populäraste sociala mediet. Bland              

flickor i den angivna åldern använder 85% Instagram och bland pojkar använder 64% det              

sociala mediet (Statens medieråd, 2015). Instagram är dessutom den näst vanligaste           

platsen på internet där unga tjejer upplevt kränkningar (Friends, 2015). Instagram är            

därmed en säker källa för vårt forskningsområde för just den här åldersgruppen.  

Utformningen av Instagram är också en orsak till valet av socialt medium. Gränssnittet             

är mycket enkelt och simpelt vilket är en intressant aspekt i analysen av teknikens              

betydelse för näthat. Hur mycket tillåter tekniken? Vilka möjligheter ger den? Vilka            

förutsättningar och motsättningar skapar den för att bedriva näthat samt att bemöta            

näthat? 

3.2 Fokusgrupper 

Det ämne vi skriver om kan upplevas känsligt och det är därför viktigt att respondenterna               

känner sig bekväma i intervjusituationen. I fokusgrupper kan respondenterna inspireras av           

varandra att våga tala samt påminnas om sådant de annars inte skulle komma ihåg              

(Hylander, 2001). Intervjuerna är strukturerade som öppna samtal snarare än som strikta            

intervjuer. Till skillnad från specifika frågor i en enkät kan deltagarna i den kvalitativa              
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intervjun säga vad de har på hjärtat utan att begränsas av våra förutbestämda frågor. Att               

hålla intervju i grupp ger oss dessutom data från många olika källor på kort tid (Yin, 2013).                 

Bland de tre metoderna utgör fokusgrupperna därför den huvudsakliga källan till data. 

En utgångspunkt i fokusgrupper är att deltagarna har ett gemensamt intresse och kan             

därmed tillsammans bidra med information till forskarna. Vi har valt deltagare med det             

gemensamma intresset Instagram, som känner varandra eller är bekanta samt är i samma             

ålder. Grupper skapas oftast med så homogena personer som möjligt. En tumregel menar             

Hylander (2001) är att deltagarna ska ha någon gemensam karakteristika. Dessa är i vårt              

fall gemensam utbildning, ålder och boendeort. Totalt deltog 11 respondenter i åldrarna            

14-16, varav fem killar och sex tjejer. Dessa kontaktades via en skola där vi först talat med                 

rektor och klassföreståndare. Att gå via en skola underlättade fördelningen av           

fokusgrupperna då klassföreståndarna tillsammans med eleverna skapade grupperna och         

på så sätt göra fokusgrupperna så bekväma som möjligt för respondenterna.           

Respondenterna delades in i tre grupper, vilket är det minsta antalet gruppdiskussioner            

som bör genomföras för tillräcklig analys (Hylander, 2001). Grupp ett bestod av tre tjejer              

och en kille, grupp två av fyra killar och grupp tre av tre tjejer. 

 

 

Bild 2. Indelning av fokusgrupper  

 

Våra respondenter har alla stor erfarenhet av Instagram, men alla har nödvändigtvis inte             

personlig erfarenhet av hat eller kränkningar på mediet. Detta ger oss en bild av hur               

personer som blivit utsatta för kränkningar använder Instagram till skillnad från dem som             

inte har det. 

Intervjustrukturen för våra fokusgrupper är grundad på Hylanders (2001) struktur i           

Fokusgrupper Som Kvalitativ Datainsamlingsmetod, med den enda skillnaden att vi          

uteslutit övergångsfrågor (se bilaga 1). Övergångsfrågor är i vårt fall överflödigt då            

introduktionsfrågorna räcker gott och väl för att presentera ämnet och närma oss            

nyckelfrågorna. De olika frågekategorierna innehåller i sig frågeteman med konkreta          

frågor. Dessa frågor finns främst till som stöd för konversationen då intervjun kommer att              

tillåtas gå den väg respondenterna tar den. För att samla in den data vi söker får dock vi                  

som moderatorer gå in och styra samtalet åt rätt håll med rätt frågor. 
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Bild 3. Intervjustruktur 

3.3 Netnografiska studier 

Netnografiska studier är observationer som utförs på nätet vilket används för att få en så               

bra inblick som möjligt i vad som sker på det forum som undersöks (Kozinets, 2011). Vi                

har valt att göra icke-deltagande observationer, vilket innebär att vi endast iakttar och inte              

lämnar några spår, i form av kommentarer och gillningar, efter oss (Svedmark, 2012). De              

konton vi observerat har vi främst funnit genom konton på Instagram vars syfte är att               

jobba mot nätmobbning, vad vi senare i uppsatsen valt att kalla hjälpkonton. På dessa              

konton uppmanas användare att tipsa om andra som beter sig illa på Instagram. Detta gör               

det därför enkelt att hitta konton vars syfte är att kränka någon eller några. Att hitta                

kränkande beteende visade sig också vara enkelt via offentliga personers konton och via             

hashtags av kränkande karaktär. 

De konton vi observerat har anonymiserats både genom att dölja profilerna samt            

genom att skriva om kommentarerna vi publicerar. Kommentarernas betydelse ändras          

däremot inte utan skrivs om på ett sätt som inte utelämnar något väsentligt. Profilerna har               

anonymiserats genom byte av bild och användarnamn. Däremot framgår fortfarande kön           
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på användarna då detta är en av våra aspekter i analyseringen. Användarnamnen har valts              

slumpmässigt med den enda egenskapen att dem tyder på att det är en killes eller tjejs                

konto. 

Vid observationer på nätet är det svårt att veta vad som är sanningsenligt och inte. En                

person på Instagram behöver inte vara den person hen utger sig för att vara. Vid urvalet av                 

Instagramkonton har vi följt personer som utger sig för att vara inom det åldersspann vi               

fokuserar på. Hurvida dessa konton är genuina spelar mindre roll då profilerna upplevs             

vara sanna, både för oss och andra användare. 

3.4 Enkätundersökning 

Som stöd till fokusgrupperna valde vi att använda oss av digitala enkäter gjorda i Google               

Drive (onlinetjänst för att förvara och skapa olika typer av dokument). Dessa lät vi              

deltagarna i fokusgrupperna fylla i efter avslutad intervju. Enkäterna fylldes i via våra egna              

datorer. En risk med fokusgrupper är att respondenter håller tillbaka svar gällande            

beteende som inte är socialt accepterat (Hylander, 2001). Enkäternas syfte var därmed att             

underlätta för respondenterna att bidra med sådan information som kan vara känslig att             

prata om. Enkäterna innehöll till skillnad från fokusgrupperna frågor gällande deras egna            

utövande av kränkande beteende på Instagram (se bilaga 2). 

Att göra digitala enkäter var ett beslut grundat på fler aspekter. Vi tror att deltagarnas               

kvantitativa och kvalitativa bidrag i ett digitalt dokument, till skillnad från att skriva för              

hand, ökar markant då respondenterna är vana datoranvändare. Vad som också kan bidra             

till rikare innehåll är känslan av anonymitet som vi tror att digitala enkäter skapar. Med               

digitala enkäter undviker vi nämligen oro bland deltagarna att vi ska se vem som lämnar in                

vilket papper.  

Det finns också tekniska fördelar med digitala enkäter. Att använda digitala enkäter            

underlättade sammanställningen av datan då detta sker automatiskt. Det är också möjligt            

att skapa obligatoriska frågor vilket försäkrar oss om att respondenterna inte missar viktiga             

frågor. 

3.5 Våra roller som moderatorer 

Som moderatorer för intervjuer samt netnografiska studier är det viktigt att vara medveten             

om sin roll i resultatet. Med stöd av Yins (2013) förslag på sådant en forskare ska tänka på                  

vid kvalitativa intervjuer strukturerade och planerade vi intervjuerna. Hans förslag är att            

du som forskare ska tala måttligt mycket, inte vara styrande, förbli neutral, upprätthålla en              

god relation, använda intervjuprotokoll samt analysera medan du intervjuar.         

Gruppdynamiken i fokusgrupper kan ställa till det för forskaren då det är lätt hänt att ett                

fåtal personer dominerar samtalet. Du måste då som moderator kliva in och försöka             
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uppmuntra de mer tystlåtna personerna utan att för den sakens skull påverka gruppen och              

därmed resultatet. 

För att underlätta samtalen med deltagarna använde vi medvetna ordval för att befinna             

oss på deras språknivå. Vi ville undvika att skapa en “lärare-elev-relation” då vi är betydligt               

äldre än dem samt studerar vid en högre utbildning. Vi ville skapa en miljö där de lär oss,                  

inte tvärt om. Genom medvetna ordval ville vi förutom att befinna oss på deras nivå också                

avdramatisera ämnet. Ord som näthat, nätmobbning och hot kan upplevas som uttryck för             

grova händelser som deltagarna inte vill eller kan relatera till (Boyd & Marwick, 2011). Var               

gränsen går för näthat kan mycket väl skilja sig mellan oss moderatorer och respondenter.              

Ord som kränkning, elaka/dumma/taskiga kommentarer, sårande beteende och liknande         

var därför bra kompletterande uttryck för samma ämne. 

Att inte styra samtalet var ibland svårt då grupperna antingen inte förstod frågorna eller              

inte kunde komma på något svar. Vi gav då exempel på vad vi menade vilket underlättade                

för dem att komma på egna tankar. Vad vi moderatorer väljer att ta som exempel påverkar                

givetvis vad deltagarna svarar, men var en bra metod för att föra samtalet vidare. 

Som moderatorer vid de netnografiska studierna har vi en roll där vi gjort ett tydligt               

medvetet val. Vi har på olika sätt letat rätt på konton på Instagram som vi valt att följa.                  

Detta urval som inte är slumpmässigt påverkar givetvis resultatet. Däremot är syftet inte             

att bevisa en kvantitativ summa av något, snarare en kvalitativ beskrivning av beteenden.             

Det är då ett givet val att uppsöka konton där näthat existerar. 

3.6 Respondenternas påverkan på varandra 

Som befarat pratade vissa mer än andra i fokusgrupperna. Tjejerna pratade överlag mer än              

killarna. Även bland tjejerna fanns personer som förblev tysta eller sa väldigt få ord. I               

grupp tre avbröt deltagarna ofta varandra. Detta begränsar vår datainsamling då alla            

deltagare inte fick ordet samt att de hindrade varandra från att tala till punkt.  

En annan risk med fokusgrupperna är att deltagarna påverkar varandras åsikter.           

Deltagarna, framför allt killarna, höll ofta med varandra och tyckte likadant. Vid            

enkätundersökningarna tenderade också killarna till skillnad från tjejerna att kolla på           

varandra under tiden dessa fylldes i, trots att vi påpekade att de inte skulle tjuvkika på                

varandra. Detta kan givetvis påverka vad dem väljer att fylla i, framför allt med tanke på att                 

alla killar svarade nästan uteslutande lika. Det kan givetvis också tyda på att de helt enkelt                

inte har något att dölja. 
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3.7  Etiska överväganden 

Inför intervjuerna samt de netnografiska studierna har etiska överväganden med stöd i            

Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer gjorts. Med hjälp av dessa har vi hanterat vår              

data samt format den information vi gett respondenterna. 

Innan intervju ska forskaren enligt informationskravet informera alla berörda om          

forskningsuppgiftens syfte. Detta innebär att vi informerat deltagarna i fokusgrupperna om           

vad undersökningen handlar om och under vilka villkor dem ställer upp. För att förklara              

för respondenterna vad syftet med studien är presenterade vi först oss själva. Var vi              

kommer ifrån, var vi studerar och vad för typ av uppsats vi skriver. Därefter förklarade vi                

ämnet och vilka inriktningar vi har och vilka typer av frågor som skulle komma att ställas. 

Samtyckeskravet innebär bland annat att om personer som undersöks är under 15 år och              

undersökningen är av etisk känslig karaktär bör samtycke inhämtas från          

förälder/vårdnadshavare. Eftersom studien hanterar ett känsligt ämne och vissa         

respondenter vi intervjuat är under 15 år införskaffade vi via informationslappar           

vårdnadshavares godkännande innan intervjuerna utfördes, (se bilaga 3). Då föräldrarna          

också är berörda av vår studie innehöll denna informationslapp information baserat på            

informationskravet. 

Förutom att förstå syftet med vår undersökning är det viktigt att respondenterna också             

är medvetna om hur dem ska komma att presenteras i uppsatsen. För att ge största möjliga                

konfidentialitet har vi enligt konfidentialitetskravet anonymiserat respondenterna i        

uppsatsen. Det finns heller ingen privat information utöver ålder och kön sparad            

någonstans som obehöriga kan komma att få tillträde till. Detta gjordes i första hand i               

kontakt med klassföreståndare och respondenternas föräldrar vid behov av målsmans          

underskrift. För att försäkra oss om att respondenterna var medvetna om detta            

informerade vi dem vid intervjutillfället. 

Vad gäller hanteringen av datan ska alla, enligt nyttjandekravet, insamlade uppgifter om            

enskilda personer endast få användas för forskningsändamål. För att samla in datan vid             

intervjuerna med ungdomarna valde vi att göra ljudupptagningar. Vi har varit noggranna            

med att förklara för respondenterna att det endast är vi som forskare som kommer att ha                

tillgång till ljudinspelningarna. Vi har även varit noggranna med att förklara att all             

information som respondenterna bidrar med endast kommer att presenteras som en del av             

forskningen i vår studie.  

Undantag har gjorts vad gäller observationerna av Instagramkonton. I den studien har            

vi valt att bortse från informationskravet och samtyckeskravet när det gäller de            

observationer som utförts. Då vi undersöker offentliga konton med vars ägare vi inte             
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interagerar med i form av till exempelvis frågor samt skyddar genom att göra dem              

anonyma anses det okej att bortse från dessa två krav (Kozinets, 2011). 
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4 Resultat  

4.1 Hur kränkningarna yttrar sig 

Fokusgrupperna och enkäterna visar att tre av respondenterna, alla tjejer, blivit utsatta för 

kränkningar på Instagram och två respondenter, dessa också tjejer, upplever att de själva 

utsatt andra. De netnografiska studierna visar ett fåtal exempel på killar som uttrycker sig 

kränkande mot varandra men det är inte alls i samma utsträckning som tjejerna.  

Likt Statens medieråd (2015) och Beckman (2013) menar så kan alltså även vi se en 

tydlig skillnad på hurvida killar och tjejer utsätts för kränkningar på sociala medier. Nedan 

beskrivs hur dessa kränkningar ägt rum samt vilka andra sätt kränkningar kan äga rum på 

Instagram. Beroende på kränkningarnas karaktär har vi fördelat dessa i fem olika 

kategorier. 

 

1. Hatkonton 

2. Kommentarer 

3. Forumöverskridande konflikter 

4. Blockera 

5. Inlägg om person 

4.1.1 Hatkonton 

Hatkonton var den form av kränkning som låg till grund för upproret i Göteborg 2012 och                

detta visar sig vara en inte allt för ovanlig företeelse. Under de netnografiska             

observationerna framgick det tydligt att hatkonton är ett vedertaget begrepp och dessa            

skapas både i form av personligt riktat hat samt hat mot kända profiler. Ett hatkonto är                

ofta av karaktären “Alla_som_hatar_(namn)” och innehåller kommentarer och bilder om          

den person kontot är riktat mot. 

Ingen av respondenterna i fokusgrupperna har erfarenhet av hatkonton utan är något            

vi uteslutande funnit i de netnografiska studierna. 
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Bild 4. Exempel på hatkonto 

4.1.2 Kommentarer 

Till skillnad från hatkonton som är uteslutande anonyma skrivs ofta elaka kommentarer            

med öppna profiler som visar både namn och bild på personen. Samtliga respondenter var              

eniga om att elaka kommentarer är det vanligaste sättet att kränka andra via Instagram.              

Kommentarer respondenterna erfarat samt kommentarer upptäckta i observationerna        

handlar om elaka kommentarer om utseende, kommentarer som menar att pika,           

meningsskiljaktigheter och förtal. En av respondenterna som själv sårat någon på           

Instagram gjorde detta just via kommentar. Kommentarens syfte var att försvara en vän             

och tanken var inte att såra personen i fråga,  

 

“ ... jag kommenterade mot någon för den var dum mot min kompis så då sa jag emot. Men                   

jag menade inte att såra den personen”  

4.1.3 Forumöverskridande konflikter 

Något specifikt med Instagram, av respondenterna jämfört med Ask (socialt media med            

syfte att ställa frågor till andra användare), är att konflikter enkelt kan fortsätta. “ …               

konflikten fortsätter liksom inte på samma sätt på Ask som den kan göra på insta”, “Ja,                

den kan ju fortsätta på andra konton och så”. Ett tydligt exempel på konflikt som spridit                

sig konton och medier emellan var en händelse på Ask som togs vidare till Instagram för                

vidare diskussion. Ask tillåter inte diskussion på samma sätt som Instagram vilket            
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medförde att den utsatta personen skärmdumpade (att ta en bild av det som visas på               

skärmen) händelsen på Ask och delade den på Instagram. 

Den utsatta personen är en tjej på samma skola som respondenterna går på. Hon fick               

elaka kommentarer om att hon var fet på Ask. Den här tjejen hade då skärmdumpat               

kommentarerna och postat på Instagram. I posten på Instagram och andra sidor på nätet              

anklagade hon en av de kvinnliga respondenterna för att ha skrivit dessa kommentrarer. 

Tjejen som postat bilden hade blockerat den hon anklagade samt flera andra i dennes              

umgängeskrets och de kunde alltså inte själva se bilderna. Hon som blev anklagad fick              

genom en väns konto se bilden och texten. Situationen löste sig genom att personligen              

prata med tjejen. 

 

“Det var en tjej här, alltså det var någon som hade skrivit på hennes Ask att hon va fet, så hon                     

svarade ‘jag bryr mig inte’, och så screenshotade hon det och la ut det på Instagram. Och sen                  

skrev hon att det var jag som hade skrivit det och sen skrev hon att jag hade sagt det till                    

henne på flera andra sidor” 

 

Förutom att hänga ut respondenten och på så sätt kränka någon annan för att hon själv                

blivit kränkt från början kan detta givetvis också ses som en motstrategi. Detta diskuteras i               

5.2 Motstrategier. 

4.1.4 Blockera 

På samma sätt som att i verkligheten stänga ute någon kan blockering på Instagram              

fungera som en metod av mobbning. I fallet med tjejen som utsattes för kränkning på Ask                

använde hon blockeringsfunktionen för att göra det enklare att hänga ut någon annan. Till              

skillnad från “verkligheten” möjliggör Instagrams funktioner det för användare att rikta           

vilken information dem vill till vilka dem vill. 

4.1.5 Inlägg om person 

På Instagram förekommer förutom kränkande kommentarer på andras inlägg också inlägg           

direkt riktat mot specifika personer. Respondenterna menar att den som gör inlägget inte             

behöver avslöja vem det handlar om, men att någon annan i kommentarsfältet skriver vem              

det är.  

 

“De har typ lagt upp på sin och säger inte namn men sen så har någon kommenterat”  

 

Respondenten menar att en person kan ha lagt upp något elakt om någon på sitt               

Instagramkonto, men att andra i kommentarsfältet avslöjar vem det handlar om. 
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En av de kvinnliga respondenterna hotades av en kille hon haft kontakt med på nätet.               

Hon skickade utmanande bilder till honom men ville sedan sluta. Killen hotade med att              

posta bilderna på Instagram om hon inte skickade fler. Då hon nekade honom fler bilder               

postade han sammanlagt två bilder samt skrev att hon var en hora.  

 

“Jag har fått bilder upplagda på mig av en kille också anmälde jag han. Alltså det kom upp                  

där, alltså typ ‘är det här fotot kränkande mot andra eller sexistiskt’ eller nåt sånt där. Och då                  

tyckte jag det var det. Och han hade skrivit att jag var en hora“ 

 

Ett annat tydligt exempel på detta är det tidigare nämnda skolupploppet i Göteborg där det               

två tjejerna hängt ut andra tjejer i form av Instagraminlägg. Detta skedde, till skillnad från               

respondentens upplevelse, anonymt. Vad anonymiteten skapade var ytterligare anklagelser         

då upploppet startade för att felaktigt skuldbelägga och konfrontera en tjej för kontot             

“gbgorroz”. 

4.2 Motstrategier 

Några av motstrategier beskrivna nedan återfinns i Sociala Medier & Härskartekniker av            

Nyberg och Wiberg (2014). Då våra respondenter skiljer sig mycket åt från nätprofilerna             

presenterade av Nyberg och Wiberg finns dock klara skillnader, dels vilka motstrategier            

som går att finna samt hur de gemensamma tar sig i uttryck och synen på dessa. De                 

motstrategier vi kunnat utröna är totalt tio stycken och kategoriseras nedan. 

 

1. Dela 

2. Ignorera 

3. Självcensur 

4. Radera kommentar 

5. Kommentera tillbaka 

6. Privat konto 

7. Blockera 

8. Hashtag 

9. Hjälpkonton 

10. Anmäla 

4.2.1 Dela 

I 5.1.3 Forumöverskridande konflikter nämner vi ett fall där en av respondenterna felaktigt             

anklagats för att ha kränkt en tjej på Ask. Tjejen som utsattes för den kränkande               

kommentaren använde då Instagram för att hantera situationen. Att hantera situationen på            

det här sättet benämner Nyberg och Wiberg (2014) som dela vidare men kan också liknas               
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med metoden kombinera olika sociala medier. Att dela vidare elaka kommentarer i sina             

respektive nätverk beskrivs som ett mycket smidigt sätt att hänga ut avsändare då trogna              

följare ofta tar sig an uppgiften att göra upp med denne. Skillnaden i det här fallet var att                  

avsändaren var anonym och att ett antagande då gjordes, vilket i sin tur skapade en ny                

kränkning.  

Syftet med att kombinera olika sociala medier är att göra sig själv mindre känslig,              

vilket är tydligt att den utsatta tjejen ville göra då hon skrev “Jag bryr mig inte” i                 

kombination med att förflytta sig från Ask till Instagram och andra sociala medier. 

4.2.2 Ignorera  

Personer som utsätts för kränkningar kan välja att ignorera detta av olika anledningar. En              

anledning kan vara att försöka bevisa att man är den “större personen” genom att ignorera               

kränkningarna, att få den andra att känna sig dum.  

 

“Ja, jag tror inte jag hade velat ta bort det och låtsas som att det inte hänt, då skulle jag hellre                     

låta de stå för det. Det får vara kvar så får de skylla sig själva typ” 

 

Detta liknar Nyberg & Wibergs (2014) beskrivning av motstrategin passivitet, där valet att             

inte bry sig tydligt visar att det inte rör en i ryggen. Att ignorera kränkningarna visar sig                 

bland respondenterna också tillämpas för att de inte tror att det är en bra lösning på                

problemet att agera tillbaka. På frågan om vad de skulle göra för att konfrontera någon som                

skrivit något kränkande sa en av dem “Inte kommentera tillbaka, jag tror inte det hjälper”. 

4.2.3 Självcensur  

Det är uppenbart att en viss typ av bilder provocerar mer än andra vilket kan skapa                

motstrategier i form av självcensur.  

 

“Såhär typ på brösten och sånt, då blir man bara irriterad. Man bara har du               

inget bättre för dig liksom” 

 

Här framgår det att respondenten blir irriterad på personer som lägger ut vågade bilder på               

Instagram. Det framgår också att det inte anses okej att lägga ut för många bilder under för                 

kort tid. “Men typ om någon lägger upp såhär jättejättejättemånga bilder“. 

Föräldrars närvaro kan också skapa censurering då deras närvaro påverkar hur           

respondeterna använder Instagram. En av respondenterna ändrar sig från “Ne det tror jag             

inte” på frågan om de påverkas av att deras föräldrar finns på Instagram, till “Inte så                

mycket i alla fall”. Vilket tyder på att respondenten till viss del påverkas av det. 
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4.2.4 Radera kommentarer 

Att radera elaka kommentarer, eller rensa upp som Nyberg och Wiberg (2014) beskriver             

det, är ett sätt att snabbt bli av med kränkande uttalanden. Detta är endast möjligt att göra                 

med kommentarer på sitt eget konto. Respondenten som tog emot kränkande           

kommentarer om sitt hår valde att först anmäla och sedan radera den kommentaren.             

Förutom att du kan göra dig av med påhopp som sårar dig personligen beskriver Nyberg               

och Wiberg (2014) strategin som ett sätt att stävja otrevliga diskussioner. Vi har inte sett               

situationer där syftet med att radera kommentarer är att stävja diskussioner som uppstått             

utan enbart som ett sätt att bli av med sådant som sårar. 

4.2.5 Kommentera tillbaka  

Att svara på kommentarer är också en vanlig strategi både för att försvara sig själv och                

andra.  

 

“ … jag kommenterade mot någon för den var dum mot min kompis så då sa jag emot” 

 

Respondenterna menar att det är vanligt med situationer där personer säger emot            

varandra. Citatet nedan beskriver hur personer kan ifrågasätta varandras kommentarer. 

 

“ ... för det blir ju så att folk liksom skriver emot om någon skriver något elakt, typ någon som                    

tycker tvärt om så skriver de såhär, ‘varför gör du så och varför tycker du så’, det uppstår väl                   

såhär vad ska man säga, det blir liksom en ganska stor grej”  

 

De netnografiska studierna visar till skillnad från fokusgrupperna att det också är vanligt             

att personer som inte känner varandra försvarar och hjälper varandra genom           

kommentarsfälten. Ett bra exempel på detta är offentliga personers Instagramkonton eller           

så kallade hatkonton riktade mot dem. De offentliga personerna har oftast både fans och              

personer som uttrycker vad dem inte gillar med dem. Fansen tillämpar då kommentarer för              

att försvara den som får ta emot kränkningarna. 
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Bild 5. Exempel på att kommentera tillbaka 

4.2.6 Privat konto 

Många av respondenterna använder sig av privata konton, där endast användare som            

godkänns får följa dem. Privat konto är en typ av motstrategi då du kan bestämma vilka                

som får följa dig och på så vis undvika potentiella konflikter.  

Fyra av respondenterna, alla tjejer, har Instagramkonton som är privata. Bland dessa            

har två av tjejerna dubbla konton, varav den ena har två öppna konton och den andra ett                 

öppet och ett privat. Tjejen med ett privat och öppet konto gör en tydlig skillnad på privat                 

och offentligt.  

 

“ ... jag har också två konton, där jag delar med mig av min vardag och den andra bara för                    

folk.” 

 

Det framkommer att tjejen genom det privata kontot delar med sig av mer personliga              

inlägg, om tillexempel hennes vardag, medan det offentliga kontot är till för alla som vill               

följa henne och inte alls innehåller lika personliga inlägg. 

Vid observationer av konton ser vi ofta företeelsen dubbla konton. Att hänvisa till ett              

ytterligare, mer personligt konto som är privat, verkar vara ett sätt att undgå oönskade              

konflikter, “Ni som känner mig på riktigt, följ mig här”. 
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4.2.7 Blockera 

En av de mest föredragna motstrategierna bland respondenterna är blockeringsfunktionen.          

Att blockera någon innebär att den person du blockerar inte kan kommentera dina inlägg,              

men du kan fortfarande se den personens konto. Att det är en av de motstrategier               

respondenterna föredrar att tillämpa kan bero på dess starka effekt. Att blockera någon             

beskriver Nyberg och Wiberg som den starkaste motstrategin förutom att polisanmäla           

(Nyberg & Wiberg, 2014). Hur lättvindigt strategin tillämpas skiljer sig dock åt mellan             

respondenterna i våra fokusgrupper och de två nätprofilerna presenterade av Nyberg och            

Wiberg. Respondenterna ger inte uttryck för att en blockering skulle vara så pass allvarligt              

att nästa steg skulle vara en polisanmälan. Det är snarare ett effektivt sätt att undvika               

personer dem inte vill ha i sina sociala nätverk. 

Ett exempel på blockering gjordes av en av respondenterna som upplevde obehag när en              

främmande kille började kommentera hennes bilder på Instagram. 

 

“Jag blockerade för att någon random kille typ började skriva på mina bilder. Alltså någon               

engelsk kille, typ ‘vad snygg du är’ och sådana grejer. Jag tyckte det var lite läskigt så jag                  

blockerade honom” 

4.2.8 Hashtag 

Ett vanligt sätt att kommunicera med andra om nätmobbning på Instagram är att använda              

hashtags. Anti-mobbnings-rörelser på Instagram är inte alls ovanligt och dessa använder           

uteslutande hashtags för att tillsammans verka för ett Instagram fritt från hat och             

kränkningar. För att bidra till en schysst stämning på nätet råder Friends (2014) ungdomar              

till att sprida positiva budskap. Vanligt är att i kombination med stärkande och positiva              

kommentarer tillämpa hashtags vars syfte är att skapa en gemenskap som tillsammans            

jobbar mot mobbning och på så vis skapa en bättre stämning. Exempel på hashtags vi har                

stött på är #stoppamobbningen, #fuckhaters, #slutamobbas, #aldrigmobbas, #nohate,        

#stoppanäthat, #antinäthat, #nätkärlek och #inteokej. 

4.2.9 Hjälpkonton 

Under observationerna kom vi över flertalet Instagramkonton som vi valt att kalla            

hjälpkonton. Många konton jobbar mot nätmobbning, där syftet, likt ovan nämnda           

hashtags, är att stödja varandra, sprida positiva budskap samt föra en dialog om näthat. En               

vanlig förekomst är även konton som uppmanar andra användare att anmäla samt tipsa om              

konton som skapar hat. Personer kan i kommentarsfält till dessa konton länka andra             

konton vars syfte är att kränka någon eller några. Om länkningen är befogad lägger              

hjälpkontot ut bild på samt länk till hatkontot och följarna kan sedan anmäla tillsammans.              
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Ett av hjälpkontona vi iakttog under observationerna har över 23.700 följare vilket gör att              

trycket på ett hatkonto kan bli väldigt stort. Större delen av de hatkonton som länkats på                

detta hjälpkonto är nedlagda av Instagram.  

 

 

Bild 6. Exempel på hjälpkonto 

4.2.10 Anmäla 

Två av respondenterna har erfarenhet av att anmäla någon eller något, den ena             

anmälningen gäller fallet där respondenten fick bilder på sig utlagda och blev kallad hora              

och den andra anmälningen gällde den elaka kommentaren om respondentens hår. För att             

bemöta det kränkande inlägget anmälde respondenten tillsammans med en vän bilderna           

killen lagt upp på henne. Bilderna försvann nästan omedelbart. Tjejen som blev utsatt för              

en kränkande kommentar om hennes utseende valde att både anmäla och radera            

kommentaren.  

 

“Ne då tog jag bara och såhär skickade det som såhär, skräp, bluff till Instagram så tog jag                  

bort kommentaren och så, det var inte så mycket mer” 

 

Att anmäla fungerade bra för dem båda men överlag upplever de flesta respondenterna att              

anmälningsfunktionen inte är tillräcklig. Trots att anmälning ses som det självklara sättet            

att hantera kränkningar är de skeptiska till att det fungerar, “Inte för att jag tror att de                 

kommer ta bort det men”.  
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Att anmäla tillsammans kan ses som en utökad variant av att anmäla och tillämpas med               

fördel i kombination med hjälpkonton som uppmanar användare att anmäla hatkonton.  
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5 Analys   

Hur och vilka motstrategier som tillämpas beror på flera olika faktorer. En tydlig skillnad              

på de olika motstrategierna är hurvida de kan tillämpas kollektivt och/eller individuellt.            

Vad som också tycks spela en viss roll är kön, kunskap, erfarenhet och medvetenhet,              

föräldrar och släktingars närvaro, personlig upplevelse samt förtroende för tekniken och           

teknikens svagheter. Vi börjar med att kategorisera motstrategierna som individuella eller           

kollektiva och diskuterar därefter de andra aspekternas betydelse. 

5.1 Individuella och kollektiva motstrategier 

 

 

Bild 7. Kategorisering av motstrategier 

 

Att agera kollektivt behöver inte nödvändigtvis hjälpa bättre än en individuell strategi, men             

kan på ett annat sätt skapa en gemenskap som i sin tur skapar en känsla av trygghet och                  

stöd. Detta visade sig tydligast i de netnografiska observationerna där ungdomar ofta            

stöttar varandra och tillsammans argumenterar mot andra grupper eller personer. Detta är            

en vanlig företeelse vid exempelvis gemensamma intressen som kända personer. Vad som            

ofta händer är att konflikten inte handlar om meningsskiljaktigheter om det gemensamma            

intresset, utan blir en konflikt bestående av personliga påhopp riktat mot varandra.            

Konflikten föds ur meningsskiljaktigheter men verkar oftast handla om viljan att hävda sig             

själv och känna att de är del av en gemenskap. 
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Den respondent som berättade om hur hon hängdes ut som hora anmälde detta             

tillsammans med en vän. Detta kan likt de anmälningar som sker via hjälpkonton ses som               

ett sätt att öka möjligheten att anmälningen uppmärksammas. Men med tanke på att de              

endast var två som anmälde, och respondenterna tror sig veta den stora omfattningen av              

anmälningar på Instagram, kanske det snarare handlar om ett sätt att själv känna sig              

tryggare och bekvämare i situationen. Anmälningarna som dagligen kommer in är enligt            

respondenterna “Säkert några 100 000 eller nå sånt där”.  

De tekniska möjligheterna att skapa gemenskap visar sig därför ha stor betydelse både             

för att utöva näthat samt hanteringen av hatet. Kollektiva motstrategier tillämpas dock i             

situationer som kan anses extremare än majoriteten av kränkningar. De kollektiva           

motstrategier vi stött på handlar ofta om situationer där stora publiker vistas eller där              

grova övertramp skett. En del av de individuella motstrategierna kan förutom vid            

kränkningar som redan ägt rum också ofta tillämpas i förebyggande syfte, exempelvis            

genom att blockera,  använda privat konto eller tillämpa självcensur. 

5.2 Kön 

Likt siffrorna framtagna av Statens Medieråd finner vi skillnader mellan tjejer och killar.             

Inte bara skillnader på deras egna sätt att använda Instagram, utan också deras bild av               

varandras sätt att använda Instagram. Både tjejerna och killarna i samtliga grupper            

menade att en anledning till att tjejerna är mer utsatta för näthat beror på att tjejer är mer                  

“dramatiska”. Vad som skiljer sig mellan tjejers och killars sätt att använda Instagram             

menar en av respondenterna bland annat är att: 

 

“Vi tjejer har mer diskussioner mellan varandra än killar har och än killar och tjejer har                

mellan varandra” 

 

Det är uppenbart att tjejer är överrepresenterade i fenomenet näthat på Instagram då det              

var uteslutande kvinnliga respondenter som varit med om näthat eller själva sårat någon             

på Instagram. Hurvida dramatik skulle vara en grund till kränkningar på nätet kan inte vår               

studie visa på, däremot framgick det tydligt bland tjejer vad det är som provocerar.              

Utmanande bilder och “för många bilder”, främst selfies, anses inte okej. Sådan            

användandning av Instagram är vanligare hos tjejer än killar då det framgick att killarnas              

egen användning av Instagram är väldigt passiv. Bland killarna är det vanligare att             

observera och inte delta särskilt mycket själv. Däremot tillades att de postar bilder på spel               

och motor, vilket tycktes anses “häftigare” och mer okej än att lägga ut typiska “tjejbilder”. 

Att tjejer utsätts för mer kränkningar på Instagram än vad killar gör kan därför tolkas               

som ett resultat av hur och hur ofta Instagram används. Precis som Beckman (2013) menar               
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i sin avhandling tror vi att detta beror på att tjejer exponerar sig själva mer på nätet och                  

därför lättare utsätts för kränkningar. Att passiva användare utsätts för mindre           

kränkningar och hat är uppenbart, en annan skillnad är också den typ av bilder som läggs                

ut. Då konflikter främst uppstår tjejer emellan är det tydligt att selfies och liknande är mer                

provocerande än till exempel bilder på spel och motor. 

5.3 Kunskap, erfarenhet och medvetenhet 

Det finns tydliga skillnader mellan de motstrategier vi hittat och de som presenteras av              

Nyberg och Wiberg (2014). Nyberg och Wiberg presenterar motstrategier som kan           

upplevas mer medvetna och vara resultat av att vara vana vid en stor publik på nätet. Det är                  

givetvis stor skillnad på de ungdomar vi intervjuat samt observerat jämfört med de             

nätprofiler Nyberg och Wiberg presenterar. Vi kan exempelvis inte hitta motstrategier som            

liknar de Nyberg och Wiberg kallar för Bemöt med humor, Bemöt med intellektualisering,             

Bemöt med vänlighet och Avfölj och uteslut. En alternativ metod till Avfölj och uteslut som               

respondenterna använt kan dock vara systemet med ett privat konto eller dubbla konton             

varav det ena är privat. Då kan du likt metoden själv styra över ditt nätverk och visa att du                   

inte är intresserad av att vara del av någon annans. Att tillämpa privat konto är dock                

närmare en blockering än vad Avfölj och uteslut är då din profil inte är öppen.  

De motstrategier tillämpade av respondenterna i våra fokusgrupper är oftast baserade           

på de funktioner som Instagram tillhandahåller, och handlar väldigt sällan om att bemöta             

med intellektuellt innehåll. Till skillnad från nätprofilerna nämnda av Nyberg och Wiberg            

(2014) har inte ungdomarna samma erfarenhet och kunskap att tillämpa och därför är             

antalet motstrategier begränsade. Att respondenterna, till skillnad från nätprofilerna, inte          

upplever blockering som en särskilt allvarlig handling kan förklaras med det urval av             

motstrategier de upplever att de har att tillgå. Bristen på motstrategier i kombination med              

dess starka effekt gör blockering till en fördelaktig handling, till skillnad från nätprofilerna             

som har mer erfarenhet och kunskap att tillämpa. Det sätt respondenterna beskriver            

blockeringsfunktionen tyder också på att det är en vardagligare handling. 

 

“Mh, men vissa gånger har man ju glömt avblockera dem men då får man typ, de bara ‘men                  

du glömde ju avblockera mig’, man ba ‘Ja oj opps”  

 

Skillnader på erfarenheter och kunskap upptäcktes också respondenterna emellan, trots att           

åldersspannet på respondenterna är ytterst litet. Personerna i grupp tre gick alla i nioende              

klass och upplevdes mer kapabla, till skillnad från de två tidigare grupperna med             

åttondeklassare, att ta avstånd från elaka kommentarer och liknande. Detta då dem            
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föreslår att inte agera alls som en motstrategi för att det är den andra personen som gör fel,                  

inte dem själva. 

Medvetenhet återfinns dock både i grupp ett och grupp tre, men inte grupp två som               

bestod enbart av killar som alla var passiva användare. Att få många följare är något vissa                

av respondenterna i dessa grupper strävar efter, men vill inte få detta på bekostnad att               

avslöja för mycket av sig själva. Att exponeras på sociala medier ökar risken för att bli                

utsatt för påhopp, vilket kan ligga till grund för oron att visa för mycket av sig själv och                  

viljan att dölja det privata. 

Ett sätt att då få många följare och samtidigt vara privat kan vara att ha ett privat                 

konto där man kan vara öppen med sitt privatliv och ett offentligt konto där man inte visar                 

så mycket av sig själv, men försöker bli sedd och få många följare. En av respondenterna                

har ett privat konto och ett konto som endast handlar om mat och bakverk. På “matkontot”                

utger hon inte vem hon är och följer användare med det gemensamma intresset för              

matlagning. På så sätt lockar hon en uttänkt publik och får uppmärksamhet utan att avslöja               

vem hon är. 

5.4 Föräldrar och släktingars närvaro 

Majoriteten av respondenterna utger sig för att inte lägga någon större vikt vid deras              

föräldrars användande av Instagram. De menar att dem inte påverkas eller skulle påverkas             

av att deras föräldrar är aktiva på Instagram. Däremot menar de att en anledning till att                

Facebook inte har lika mycket hat som Instagram är att just föräldrar och andra släktingar               

använder det i större utsträckning än Instagram, “Facebook har man typ..asså familj och             

släktingar och då.. Det blir officiellt”.  

Fler vuxna på Instagram är nödvändigtvis inte en aktiv motstrategi utövad av varken             

ungdomar eller vuxna, samtidigt som vi ser tecken på att “vuxna på Instagram” skulle              

kunna ses som en slags omedveten motstrategi. Respondenten som ändrade sitt svar            

angående hurvida hennes beteende på Instagram färgas av hennes föräldrars närvaro tyder            

på att det mycket väl kan vara så att ungdomar beter sig något annorlunda om de vet att                  

ens föräldrar eller andra vuxna kan se vad de gör. Att ungdomarna har kännedom om att                

en vuxen kan se det de gör på Instagram kan därför tänkas leda till att de omedvetet                 

tillämpar självcensur eller tar till sig det tips Friends (2015) ger, att tänka efter före. 

Som tidigare nämnt föreslås att tala med en vuxen som ett sätt att hantera kränkningar               

på nätet. Det visar sig dock inte vara en strategi som ungdomar föredrar då respondenterna               

varken nämner det som ett alternativ eller har använt själva. Vad gäller att tala med andra                

om problemet föredrar ungdomarna att tala med vänner, men undviker helst att prata om              

det över huvud taget om det är för känsligt. 
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“Man kanske blir mer såhär tyst om det om det är grövre, så kanske man inte vågar prata om                   

det så mycket tror jag för det kanske blir för känsligt då. För det är ju lättare att bara säga                    

‘ta bort den där bilden’ om det är nån ful bild bara. Men om det är nåt kränkande eller så här                     

som man blir riktigt sårad av, då är det väl svårare att prata om det” 

 

“Ne alltså jag brukar inte vara såhär, om det händer något brukar jag inte vara såhär öppen                 

och prata om det. Jag brukar bara komma över det typ om det inte fortsätter” 

 

5.5 Personlig upplevelse 

Om motstrategier över huvud taget tillämpas beror på hur personen som utsätts själv             

upplever kränkningen snarare än att kränkningen är av en särskild karaktär. Vi har sett              

exempel där en elak kommentar om håret ansetts vara tillräcklig för att tillämpa två              

motstrategier, och detta gällde en respondent vi upplevde stark och framåt då hon             

genomgående hade ett övertag i samtalet. Vi har också sett fall där man väljer att göra                

ingenting då kränkningen helt enkelt inte anses allvarlig nog. Att lägga ut “fula” bilder på               

någon ansågs exempelvis av flera andra respondenter inte vara tillfällen att tillämpa            

motstrategier. Vid frågan på vad respondenterna skulle göra om någon lade ut fula bilder              

på dem sa en av respondenterna att hon inte skulle bry sig så mycket.  

 

“Vet inte..inte så mycket. Det har hänt mig liksom. Jag bryr mig inte så mycket” 

 

Respondenten säger här att hon varit med om det men upplever det inte som en kränkning,                

då hon dels inte bryr sig särskilt mycket om det händer och dels för att hon inte nämnde                  

det vid frågan om dem blivit kränkta på Instagram. Fallen ovan tyder på att personlighet               

påverkar om motstrategi tillämpas och kan därför sammanfattas med ett citat av en av              

respondenterna, “Vissa tål ju mer, andra inte”. 

5.6 Förtroende för tekniken och teknikens svagheter 

Då vi med utgångspunkt i teknikens betydelse undersökt detta område är det också givet              

att diskutera de tekniska svagheterna på Instagram.  

En av de mest föredragna motstrategierna bland respondenterna är         

blockeringsfunktionen. Att blockera någon gör att man inte längre behöver störas av den             

personen på sitt egna konto. Det finns dock problem med att blockera någon då detta inte                

hindrar personen från att använda ens användarnamn i kommentarer och liknande. Fastän            

man blockerar någon kan personen använda ens användarnamn på sin egen eller andras             

sidor. Detta innebär att ens användarnamn blir klickbart och andra personer kan hitta till              

profilen. När man blockerar någon och den personen nämner ens användarnamn får man             
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inte längre en notis om detta, vilket man får om en person som inte är blockerad gör                 

detsamma. För att undvika detta måste man själv byta namn. 

 

“Even if you block someone, you can still be mentioned in captions and comments with your                

username … and cyberbullied in that way. What you have to do then is to Block that person,                  

and change your username“ (Hinduja, 2013)  

 

En annan funktion som används ofta, framför allt som vi sett i de netnografiska studierna,               

är att anmäla någon eller något. Respondenterna i fokusgrupperna har dock lågt förtroende             

för strategin. 

 

“Man tycker ju att det borde hända mer grejer när man anmäler, typ bilder eller videos” 

 

En tänkbar teknisk lösning skulle kunna vara filtrering, som just nu på Instagram endast              

finns bland engelska hashtags. Filtrering innebär att du inte kan söka på hashtags med              

utvalda ord som inte anses vara okej. Twitter (mikroblogg) som också använder sig av              

filtrering, även i vanlig text, menar att filtreringen gör det lättare att identifiera och              

begränsa spridningen av olika slags påhopp. Dessutom öppnar det upp för möjligheten att             

stänga av konton vilket kan vara ett bra komplement till den bristande            

anmälningsfunktionen (Wilhelmsson, 2015).  

Denna funktion skulle på Instagram kunna appliceras på andra språk än engelska.             

Filtreringen skulle också kunna göras på vanlig text, alltså inte hashtags, i kommentarsfält,             

likt Twitter redan har gjort (Wilhelmsson, 2015). Genom filtreringen kan man också hitta             

användare som upprepade gånger använder kränkande uttryck, för att sedan varna dem            

eller stänga deras konton. Detta skulle inte nödvändigtvis hålla kränkningar borta, men            

försvåra dem att bli grova samt hålla personer borta utan att behöva förlita sig på               

anmälningsfunktionen. 

Vad gäller de netnografiska studierna där motstrategin anmäla tillsammans ofta          

tillämpas upptäcktes problem med möjligheten att byta användarnamn. Vid flertalet          

tillfällen på ett av hjälpkontona vi observerat skrivs kommentarer som “Hon/han har bytt             

namn”. Detta kan då alltså tillämpas när personen som driver ett hatkonto upptäcker att              

hens konto har nämnts hos ett hjälpkonto. 
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6 Slutsats  

Hur kränkningar på Instagram tar form kan i vår studie urskiljas som fem olika typer.               

Kränkningarna yttrar sig via hatkonton, kommentarer, forumöverskridande konflikter,        

blockeringar och inlägg om personer. För att bemöta kränkningar har tio motstrategier            

hittats som delas in i kategorierna dela, ignorera, självcensur, radera kommentar,           

kommentera tillbaka, privat konto, blockera, hashtag, hjälpkonton och anmäla. Något          

som skiljer dessa motstrategier åt är hurvida de kan tillämpas individuellt och/eller            

kollektivt. Tekniken har stor betydelse för val och tillämpning av motstrategier, men också             

aspekterna kön, kunskap, erfarenhet och medvetenhet, föräldrar och släktingars närvaro,          

personlig upplevelse samt förtroende för tekniken och dess svagheter visar sig ha viss             

betydelse. 

Bland några av motstrategierna som baseras på de tekniska möjligheterna upptäcktes           

brister. Lösningar på dessa innefattar mer väl fungerande blockeringsfunktion samt mer           

omfattande filtrering. Bättre filtrering leder i sin tur till smidigare upptäckt av konton med              

upprepade kränkande uttalanden samt försvårar grova kränkningar. 

6.1 Framtida forskning 

Vad som presenteras i uppsatsen är olika typer av motstrategier som tillämpas av             

ungdomar idag. Vad framtida forskning skulle kunna svara på är om det finns fler              

motstrategier och hur dessa faktiskt fungerar. Det skulle kunna vara hur dem rent tekniskt              

fungerar samt i vilka sammanhang dem fungerar bättre eller sämre. 

Framtida forskning skulle med fördel omfatta fler respondenter än vad som deltog i             

våra fokusgrupper samt fler eller andra sociala medier. Fler respondenter skulle           

exempelvis möjliggöra kategorisering av olika typer av användare och fler eller andra            

sociala medier skulle ge en bredare bild av sociala medier i stort. 

Vad gäller observationer av konton och konflikter hade mer tid varit fördelaktigt då             

detta skulle ge en klarare bild av hur konflikter föds samt var dem tar vägen.  

Fler respondenter, fler och/eller andra sociala medier samt mer tid tror vi kan ligga till               

grund för en större och mer strukturerad uppdelning av motstrategier och olika typer av              

näthat. En fördelning som kan delas upp i en tabell där du tydligt ser vilka motstrategier                

som tillämpas av vilka personer och i vilken situation. Omfattningen av vår studie är inte               

tillräcklig för att göra en sådan typ av uppställning. 

Framtida forskning kan också fokusera på de aspekter vi valt att diskutera i analysen.              

Vi kan exempelvis inte påstå att kunskap och erfarenheter ligger till grund för val av               
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motstrategier, däremot har vi upptäckt tendenser som pekar på det. Mer forskning skulle             

också kunna fokusera på vad som anses vara en kränkning och vad som bara är ett litet                 

övertramp. Detta kan sedan utvecklas med fokus på vilka tekniska lösningar som kan             

tillämpas vid olika typer av kränkningar. 
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