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Förord 

Vi vill tacka Anders Röjde, universitets adjunkt universitetsadjunkt  

vid Institutionen för Socialt arbete, Mittuniversitetet Östersund för god handledning.  

 

Vi vill även tacka personal vid Jämtlands gymnasium som tagit sig tid och hjälpt oss utföra 

denna studie och till sist ett stort tack till alla elever som besvarat enkäten.  
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Inledning 

 

Mobbning bland unga ses idag som ett mycket stort problem, elektroniska 

kommunikationsmedel gör att mobbning kan förekomma i nya miljöer, dygnet runt, och 

spridas väldigt snabbt. Konsekvenserna av elektronisk mobbning kan vara nog så förödande 

som från ”traditionell” mobbning, där följderna kan bli fatala (Kowalski m.fl., 2008).  

 

Ungdomar umgås, söker information och får möjlighet att uttrycka sig på Internet, detta 

samtidigt som det ger barn och ungdomar möjlighet att testa nya roller och vidga sin 

bekantskapskrets. Youtube, Flashback och Lunarstorm är exempel på dessa nya 

samlingsplatser på Internet där ungdomar kan interagerar med varandra. Detta nya 

kommunikationsmedel ger nya möjligheter för annan kommunikation, till exempel mobbning. 

Mobbning som sker via kommunikationsmedel som Internet och mobiltelefoner kallas oftast 

elektronisk mobbning (E-mobbning), eller det engelska uttrycket cyberbullying. Detta är ett 

relativt nytt fenomen i vårt samhälle då vi aldrig har kommunicerat så mycket via Internet 

eller mobiltelefoner som vi gör idag. Ämnet är därmed relativ outforskat (Kowalski m.fl., 

2008). E-mobbning är ett växande problem som får mer och mer uppmärksamhet både i 

politiken, media och genom vetenskapliga artiklar. I artikeln ”Var fjärde flicka mobbad på 

nätet” i Dagens Nyheter (2008-12-08) står att var sjätte ungdom i Sverige är utsatt för E-

mobbning. Artikeln ”Mobilen och Internet – mobbningsredskap och livlina för tonåringar” på 

skolverkets hemsida står att 17,6 procent av alla ungdomar i årskurserna 7-9 blivit utsatta för 

mobbning en eller fler gånger. Barn och ungdomar har länge fått styra denna arena själva utan 

större insyn från vuxenvärlden vilket medför att kunskapen och kontrollen över denna miljö är 

relativt liten (Beale & Halle, 2007; Mason, 2008).  Mason (2008) menar att tillgången till 

elektroniska kommunikationsmedel leder till att mobbning kan ta nya former och ta steget ur 

skolor och förekomma dygnet runt, även i hemmet. Detta leder till att drabbade ungdomar kan 

få det svårt att undkomma denna typ av mobbning. Skolan har en ansvarsroll när det kommer 

till att motverka mobbning. När mobbningen tar nya dimensioner och utbreder sig från 

skolmiljö till cyberspace så råder tveksamheter vem som bär ansvaret för mobbningen (Beale 

& Halle, 2007).  

 

Shariff (2008) skriver att E-mobbning kan leda till psykisk ohälsa bland de drabbade 

ungdomarna. Slonje & Smith (2008) understryker att E-mobbning som t.ex. videoklipp och 
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filmer uppladdade på Internet är värre för elever än traditionell mobbning. Det är material 

som kan spridas fort och till en stor mängd människor. Elektronisk mobbning är ett relativt 

nytt och outforskat ämne. Granskade forskningsartiklar ger varierande bild av kunskapsläget 

vilket tyder på att det finns en kunskapslucka i ämnet. Denna kunskapslucka är i sig ett 

problem, vi behöver därför mer kunskap om omfattningen av detta problem (Slonje & Smith, 

2008). 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka och beskriva utbredningen av mobbning via Internet bland ungdomar i 

Östersund. Syftet är även att undersöka (1) vilket medium som används vid mobbning, (2) om 

det finns någon relation mellan mobbare och offer samt (3) om och i så fall vem den utsatta 

berättar för om mobbningen.  

 

Mobbning och I-mobbning  

Det finns mängder med definitioner och värderingar av vad mobbning innebär. Ordet 

mobbning är unikt för Skandinavien och ordets betydelse finns inte på något annat språk 

(Ericsson, 2001). Litteraturen som står till grund för detta arbete är huvudsakligen skrivet på 

engelska. Detta innebär att de studier som detta arbete till största del stödjer sig på använder 

en engelsk term som inte är fullständigt överförbar till svenska. I Nordstedts engelsk-svenska 

lexikon (2001) står:  

 

”Mobb[n]ing: Bullying, Harrasment…”  

”Bullying: s Pennalism, Översitteri, mobbning” 

 

Ordet bullying står för översitteri i allmänhet och förmedlar inte den innebörd av utsträckt tid 

som det svenska begreppet mobbning innefattar (Ericsson, 2001). Detta arbete har så mycket 

som möjligt skrivits utifrån den svenska definitionen av mobbning. Motivet till detta grundar 

sig på att den enkät studien vilar på är skriven på svenska till ungdomar som enligt vår 

hypotes har en förförståelse som mer liknar den svenska termen mobbning än den engelska 

termen bullying.   
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Traditionell Mobbning  

Vår definition av mobbning är att det förekommer då: En eller flera personer upprepade 

gånger under en viss tid utsätter en eller flera personer för negativa handlingar, av direkt 

eller indirekt natur. Det föreligger en ojämn maktbalans mellan förövare och offer.  

 

Kowalski m.fl.(2008) menar att mobbing kan sägas handla om ett upprepat aggressivt 

beteende med en ojämn maktbalans gentemot ett offer som har svårt att försvara sig. Det kan 

vara enskilda elever som ger sig på andra enskilda elever, men även flera elever som ger sig 

på en eller flera elever (Diamanduros, m.fl., 2008; Höistad, 1994). Ojämn maktbalans handlar 

främst om att den som mobbar har ett övertag statusmässigt, även fysiskt övertag kan 

förekomma. Det är denna ojämna maktbalans som ligger till grund för att den utsatta eleven 

har svårigheter att försvara sig mot mobbningen. Incidenter som till exempel slag eller en 

elaka kommentarer kan vara engångsföreteelser, det är när dessa incidenter förekommer 

upprepade gånger som det innebär mobbning (Coloroso, 2004; Kowalski mfl., 2008).  

 

Mycket av problemen med mobbning handlar om att vuxna har svårt att avgöra när 

mobbningen förekommer. Vuxna ser ofta mobbningsincidenter som något som hör till 

uppväxten och ser inte allvaret i situationen, mobbningen riskerar alltså att bli normaliserad 

(Coloroso, 2004). När mobbning äger rum så brukar det normalt finnas tre roller som eleverna 

tar på sig, mobbaren, den mobbade och åskådaren (Coloroso, 2004; Kowalski m.fl., 2008). 

Mobbaren och den mobbade kan enligt Coloroso (2004) vara vem som helst, eleven kan ha 

hög status, låg status, snygg, ful, omtyckt, illa omtyckt osv. Mobbaren kategoriseras av just 

sitt handlande och den mobbade kategoriseras av att den gjorts till offer av en person eller 

grupp. När flera elever deltar i mobbningen så upplever de i sin tur mindre skuld för det som 

pågår, medan det är än mer smärtsamt för den mobbade (Coloroso, 2004). Det gäller att vara 

vaksam även på mobbaren som oftast också befinner sig i en svår situation, då det ofta är ett 

tecken på att mobbaren i sin tur mobbas eller har behandlas dåligt av någon annan. Den 

vanligaste mobbningsformen är den så kallade verbala mobbningen, exempel på detta kan 

vara öknamn, glåpord, sexistiska och rasistiska skällsord. Mobbning börjar ofta som verbala 

mobbning och övergår sedan i fysisk och social mobbning (Coloroso, 2004). Kvinnor och 

män är ofta delaktiga i olika former av mobbning, män använder sig mer av fysisk mobbning 

än kvinnor. Kvinnor i sin tur använder sig mer av social utfrysning och ryktesspridning. Det 

kan även vara tvärtemot, män som fryser ut och kvinnor som slår. Män mobbas i regel av 
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män, medan kvinnor mobbas både av kvinnor och av män (Höistad, 2001, Kowalski m.fl., 

2008). Det är svårt att fastslå exakt vad som driver en mobbare, det finns mängder av olika 

anledningar till att mobbningen kan äga rum. Rädsla, belöning, avundsjuka, förakt, viljan att 

dominera människor och grupptryck är olika exempel på detta (Coloroso, 2004; Höistad, 

2001; Kowalski m.fl., 2008). I de lägen då mobbaren får övertaget på den mobbade, genom 

att denne visar rädsla och förtvivlan, så riskerar den mobbade att allt mer förlora sin 

självkänsla. Övergreppen blir allt mer normaliserat och i takt med detta så förstärks känslor av 

skam och skuld hos offret. Skam över att vara utsatt för mobbning och skuld över att uppleva 

att själv bära skulden för hur den behandlas. På kort sikt kan mobbning leda till ont i mage 

och huvud, sömnsvårigheter, stress, svårt att slappna av, depressioner och panikattacker. 

Psykiska problem som bland annat psykosomatiska symtom, depressioner och nedstämdhet är 

symtom som kan finnas kvar länge på grund av mobbning i barndomen. Det händer också att 

mobbningen kan gå så lång att det leder till självmord för den drabbade (Coloroso, 2004, 

Höistad, 2001). 

 

 I-mobbning 

Beasley, 2004; Berson, Berson & Farron, 2002; Finkelhor, Mitchell & Wolak, 2000,2001; 

Patchin & Hinduja, 2006; Trolley, Hanel & Shields, 2006; Willard, 2005; Ybarra & Mitchell, 

2004a, 2004b definierar E-mobbning som när en individ eller grupp använder informations 

eller kommunikations involverad teknik för att underlätta, medvetet och upprepat trakassera 

eller hota en annan individ eller grupp genom att sända elaka texter, bilder eller filmer genom 

teknologiska verktyg (Mason, 2008). Denna definition har vi utgått ifrån, dock innefattar vår 

definition endast Internet som kommunikationsmedel. Alltså har elektronisk mobbning (E-

mobbning) bytts ut mot Internetmobbning, I-mobbning i detta arbete.  

 

I-mobbning har gjorts möjligt genom att människor och framför allt barn och ungdomar 

spenderar allt mer tid på Internet. Internet är något som idag ses som ett självklart 

kommunikationsmedium (Kowalski m.fl., 2008; Mason, 2008). Barn och ungdomar har länge 

fått styra detta fält själva utan större insyn från vuxenvärlden (Beale & Halle, 2007; Mason, 

2008). Mason (2008) menar att just tillgången till kommunikationen via Internet leder till att 

mobbningen kan ta nya former och förekomma dygnet runt. I-mobbning och traditionell 

mobbning har flera viktiga likheter, beteendet är aggressivt, det föreligger en styrke/status 

obalans mellan parterna samt att beteendet är upprepat (Kowalski mfl.2008). Ytterligare en 
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likhet mellan traditionell mobbning och I-mobbningen är att det i båda formerna finns direkt 

och indirekt mobbning. Direkt mobbning är som det låter när någon orsakar skada genom att 

till exempel skicka ett negativt meddelande till en person eller att sprida en pinsam bild. 

Indirekt I-mobbning går ut på att till exempel använda sig av identitetsstöld, uteslutning eller 

att skicka bilder och filmer till en tredje part (Kowalski, 2008). I litteraturen görs en 

uppdelning mellan de kommunikationsverktyg som används vid I-mobbning och de 

beteenden som ligger till grund för själva I-mobbningen. Forskare menar att det är beteendet 

som bestämmer hur personen agerar och själva kommunikationsverktygen är de forum där I-

mobbningen möjliggörs (Juvonen & Gross, 2008; Kowalski m.fl., 2008). Det finns en mängd 

olika kommunikationsverktyg som kan användas vid I-mobbning. Via E-mail så kan en 

person snabbt sprida information till flera tusen användare, till exempel så kan bilder och 

videos som uppfattas som negativa för den utsatte spridas som en löpeld över Internet 

(Kowalski m.fl., 2008; Mason, 2008; Mishna, 2009). Direktmeddelande i dataprogram, så 

som MSN och ICQ är bland de vanligaste formerna av kommunikationsverktyg där I-

mobbning förekommer (Kowalski mfl., 2008; Mason 2008). Detta sker genom att en eller 

flera personer skickar aggressiva meddelande till någon annan eller olovligt använder en 

annan persons namn/konto för att låtsas vara den personen (Kowalski m.fl., 2008). Chattrum 

där personer angriper varandra verbalt eller låtsas vara någon annan person är vanligt 

förekommande I-mobbnings arenor. E-mail, direktmeddelandeprogram och chattrum är enligt 

Diamanduros, m.fl. (2008) de vanligaste arenorna där I-mobbning äger rum. I-mobbning 

förekommer på nätverks sidor som t.ex. Facebook och Myspace, där det är lätt att skriva 

negativa kommentarer. Även bloggar och internetspel är arenor där I-mobbningen kan få 

utrymme (Beale & Halle, 2007; Kowalski m.fl., 2008; Mason, 2008).  

 

Det ligger en mängd olika beteenden bakom I-mobbning. Utfrysning är ett sådant beteende, 

utfrysningen sker genom att en person blivit utestängd ur en gemenskap, till exempel ur ett 

forum eller diskussions grupp (Beale & Halle, 2007; Kowalski mfl.2008; Mishna, 2009). Att 

trakasseras över Internet tillhör en av de vanligaste formerna av I-mobbning, det handlar om 

att få ta emot upprepade negativa meddelanden från en eller flera personer (Beale & Halle, 

2007; Juvonen & Gross, 2008; Kowalski m.fl., 2008; Mason, 2008; Mishna, 2009). Att sprida 

nedvärderande eller falsk information om en annan person till en mängd andra människor är 

också vanligt förekommande fenomen (Beale & Halle, 2007; Kowalski m.fl., 2008). Det 

händer att människor tar andras identiteter genom att olovligt lura till sig lösenord eller 

använd sig av någon annans användarnamn (Beale & Halle, 2007; Juvonen & Gross, 2008; 
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Kowalski m.fl., 2008). Ett annat beteende vars konsekvenser påminner om konsekvenserna av 

identitetsstöld handlar om att en person lurar till sig pinsam information (t.ex. bilder eller 

filmer) för att sedan sprida det till andra (Beale & Halle, 2007; Kowalski m.fl., 2008; Mishna, 

2009). Ofta har ungdomar som mobbar via Internet själva blivit mobbade. Det kan vara 

ungdomar som blivit mobbade i skolan eller på Internet som söker upprättelse på Internet 

(Kowalski mfl.2008). Det finns en mängd möjliga konsekvenserna av I-mobbning, 

konsekvenser som ofta är ungefär de samma som från traditionell mobbning. Att känna rädsla, 

oro och sorg är vanliga konsekvenser av I-mobbning. Kowalski m.fl. (2008) menar att oro är 

vanligt både hos de som drabbas samt hos förövarna. Att elever i skolan har svårt att 

koncentrera sig, skolkar och får sämre betyg än tidigare är andra konsekvenser (Mishna, 

2009). De psykologiska konsekvenserna av I-mobbning kan vara till exempel depressioner, 

självmordstankar, ätstörningar och kronisk sjukdom för att nämna några. Många av dessa 

tankar finns sedan med långt in i vuxen ålder och kan få konsekvenser för självförtroendet och 

leda till depressioner (Mason, 2008). Shariff (2008) menar att när en anonym förövare utför 

någon typ av elektronisk mobbning så kan det leda till tunga psykiska besvär hos offret. Detta 

på grund av att offret inte känner till förövaren, offret kan misstänka till exempel vänner och 

klasskamrater. Endast två av tre personer som utsatts för mobbning via Internet berättade om 

incidenten för en annan person (Ybarra m.fl. 2006). 

 

Skillnader och likheter mellan traditionell mobbning och I-mobbning 

Traditionell mobbning och I-mobbning har som tidigare nämnts tre viktiga likheter, beteendet 

är aggressivt, det föreligger en styrke/status obalans mellan parterna samt att beteendet är 

upprepat (Beale & Halle, 2007; Kowalski mfl.2008). Det finns dock flera viktiga skillnader 

mellan traditionell mobbning och I-mobbning, dessa skillnader är av betydelse genom att de 

möjliggör och skapar förutsättningar för fortsatt mobbning. Inom I- mobbning är det i många 

fall en anonym person som utför mobbningen. Det leder ofta till oro för den drabbade, frågor 

som den drabbade kan tänka på är till exempel, om personen menar allvar, är det fler än en 

person som ligger bakom, är det någon jag känner? I traditionell mobbning känner personen 

oftast till vem det är som utför mobbningen (Beale & Halle, 2007; Kowalski m.fl., 2008; 

Mason, 2008; Mishna, 2009; Shariff, 2008; Slonje & Smith, 2008). Kowalski m.fl. (2008) 

menar att anonymiteten leder till något som de kallar för ”avhämning”. På grund av 

anonymiteten på Internet så känner människor att de kan göra saker som de normalt inte 

skulle göra eller säga ansikte mott ansikte till en annan person. Människor har också en 
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tendens att gå längre i sitt övergrepp på Internet än i vanliga livet. Till skillnad från 

traditionell mobbning så sker det mesta av I-mobbningen inte i skolan. Personen som utsätter 

andra för I-mobbning har till sin fördel att alltid kunna nå den drabbade, dygnet runt. 

Personen kan självklart stänga av datorn, men när datorn startas på nytt så nås den drabbade 

av trakasserierna (Beale & Halle, 2007; Juvonen & Gross, 2008; Kowalski m.fl.,2008; Mason, 

2008; Mishna, 2009; Shariff, 2008; Slonje & Smith, 2008). Det är större risk att åskådarna blir 

involverade i I-mobbning är i traditionell mobbning. Detta på grund av att verklig status och 

fysisk styrka inte alltid syns på Internet och att fler därför vågar delta. Att åskådaren ofta är 

anonym och inte heller ser de känslomässiga konsekvenserna hos den drabbade är ytterligare 

anledningar till att åskådare ofta deltar i I-mobbning (Kowalski m.fl., 2008). Forskare menar 

att I-mobbningen i vissa fall kan nå en mycket bredare grupp åskådare än den traditionella 

mobbningen, till exempel på grund av att en film eller bild kan spridas till flera tusen 

användare på kort tid. När filmen eller bilden finns ute på nätet så kommer den finnas där 

permanent, detta kan leda till att den drabbade får uppleva kränkningen om igen (Juvonen & 

Gross, 2008; Mason, 2008; Shariff, 2008; Slonje & Smith, 2008). När vuxna får kännedom 

om traditionell mobbning så är det vanligt att den I-mobbade känner oro för att mobbningen 

efter det skall eskalera. När personen drabbas av I-mobbning så finns denna oro också, dock 

är oron för att de vuxna skall ta ifrån barnet dess datorprivilegier ofta större (Kowalski, 2008).  

När vuxna tar ifrån drabbade ungdomar deras dataprivilegier så leder detta till att dessa blir 

straffade ytterligare, detta leder till ett avbräck i kommunikationen med omvärlden. 

Kommunikationen över Internet är ofta väldigt viktig för ungdomar idag (Beale & Halle, 

2007; Diamanduros, m.fl., 2008). 

 

Tidigare Forskning 

Eftersom att de flesta tidigare studier har undersökt E-mobbning utifrån olika definitioner, 

frågeställningar och tidsaspekter är det svårt att direkt jämföra dessa resultat med varandra. På 

grund av detta återfinns varje artikels resultat under en egen underrubrik där 

artikelförfattarens metod även förklaras. Endast resultat aktuella för denna undersökning är 

noterade i detta kapitel. 
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Cassidy m.fl. (2009) 

Cassidy m.fl. utförde en studie på fem skolor i Kanada där 365 elever i åldrarna 12-15 år 

besvarade en enkät. Cassidy m.fl. utgick ifrån begreppet E-mobbning (cyberbullying) som 

innefattar både mobiltelefoni och Internetkommunikation. Respondenten fick svara om den 

blivit utsatt för 18 olika former av mobbning under detta skolår (det förtydligas dock inte när 

på skolåret enkäten lämnades ut). Uppdelningen där respondenten svarat på 18 olika former 

av mobbning gör det är svårt att utläsa resultatet för hur många som blivit E- mobbade totalt. 

35 procent av respondenterna svarade att de ibland fått kränkande meddelanden via Internet 

och mellan 3-7 procent svarade att de ofta fått kränkande meddelanden online. Nästan en 

fjärdedel av studenterna mellan 13-15 år sade att det ibland hände att någon använde deras 

Internetidentitet och låtsas vara dem och på det sättet förstör deras ryckte. 9 procent av 

respondenterna svarade att de fått hotande textmeddelanden som gjorde dem rädda, av dessa 

uppgav 14 elever att de fått hot via Internet som de upplevde hotade deras liv eller säkerhet. 

20 studenter sade att denna kommunikation påverkade deras förmåga att skaffa vänner i 

skolan och 14 elever uppgav att den elektroniska kommunikationen lett till självmordstankar. 

Dessutom svarade 21 respondenter att E-mobbningen de blivit utsatt för fick dem att vilja 

mobba tillbaka. Vid frågorna angående om eleverna själva utsatt andra för E-mobbning 

svarade en fjärdedel av eleverna i åldersgruppen 12-14 år att de mobbat online. Av eleverna 

som var 15 år svarade 19 procent att de mobbat online. Cassidy m.fl. ser klara skillnader 

mellan åldersgrupper. Frekvensen av någon form av E-mobbning är vanligast vid 14 års ålder. 

Cassidys m.fl. undersökning visar att respondenterna var mer benägna att berätta om 

händelsen om de bevittnat en kamrat bli utsatt för E-mobbning än om de blivit utsatta för det 

själva. En fjärdedel av alla studenter uppgav att de inte skulle berätta för någon om de själva 

blivit utsatta för mobbning via Internet. Cassidy m.fl. visar att majoriteten av respondenterna 

har en egen mobiltelefon. Dock visar studien på att det inte sker mycket mobbning via detta 

kommunikationsmedel.   

 

Li (2005)  

Li (2005) utförde en kvantitativ studie där 177 elever i åldrarna 12-13 år på två skolor i västra 

Kanada fick svara på frågor rörande elektronisk mobbning. Frågorna i Lis studie ställdes utan 
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tidsaspekt (alltså kunde mobbningen i stort sett ha ägt rum när som helst i respondentens liv). 

Över hälften av eleverna kände någon som blivit E-mobbad och mer än en fjärdedel av 

respondenterna svarade att de själva hade erfarenheter av att bli E-mobbad. 14,5 procent 

svarade att de själva utfört E-mobbning. Av dem som mobbat online svarade 59,9 procent att 

de gjort det någon enstaka gång, 18, 2 procent uppgav att de gjort det 4-10 gånger, 22,7 

procent svarade att de gjort det fler än 10 gånger. Respondenter som svarat att de E-mobbar 

tenderade också till vara mobbade via elektroniska medel i högre grad än de som inte e-

mobbar. I Lis artikel så redovisas siffror som tyder på att kvinnor utsätts för elektronisk 

mobbning i högre utsträckning än män. 60 procent av de utsatta i denna studie var kvinnor, 

samtidigt som en majoritet, 52 procent av förövarna var män. Majoriteten, 40,9 procent av de 

utsatta för E-mobbning visste inte vem som utsatt dem, Li pekar ut detta som en stor skillnad 

mellan traditionell mobbning och E-mobbning. Mobbningen studien skedde till 22,7 procent 

endast via E-mail, 36,4 procent endast i chattrum och 40,9 procent hade blivit mobbade via 

flera medier inkluderat E-mail, chattrum och mobiltelefon. Det borde rimligtvis finnas fler 

valbara alternativ än E-mail, chattrum som verktyg vid E-mobbning. Detta resultat gör det 

svårt att se hur stor andel av den elektroniska mobbningen som skett via mobiltelefon.  

 

Slonje & Smith (2008) 

Slonje & Smith utförde en kvantitativ undersökning där enkäter lämnades ut till 360, 12-20 år 

gamla elever i skolor i Göteborg. Det gjordes skillnad på om mobbningen skett i skol- eller 

hemmiljö och frågorna utgick från de senaste två till tre månaderna. Frågorna ställdes utifrån 

ett blivit utsatt och utsatt andra perspektiv. Mobbningsbegreppet delades in i fyra typer; 

textmeddelanden, E-mail, mobiltelefonsamtal samt foto och videoklipp. Resultatet visade att 

11,7 procent av ungdomarna blivit drabbade av E-mobbning. 17,6 procent av de E-mobbade 

gick i högstadiet och 3,3 procent i gymnasiet. Av dem som blivit utsatta för E-mobbning 

uppgav hälften att de inte berättat det för någon, 8,9 procent svarade att de berättat för 

föräldrar/förmyndare och 5,4 procent hade anförtrott sig till någon annan, ingen hade berättat 

det för en lärare. Könsskillnaderna av vilka som blir mobbade var få och ej signifikanta med 

5,6 procent utsatta kvinnor och 6,1 procent utsatta män. Av de E-mobbade svarade 36,2 

procent att de blivit mobbade av en pojke och endast 12,1 procent av en flicka. 5,2 procent 

uppgav att de blivit mobbade av flera personer, 32,6 procent viste inte könet på de/den som 
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mobbat dem. 10,3 procent svarade att de E-mobbat andra., av dessa var 11,9 procent 

högstadieungdomar och 8,0 procent gick i gymnasiet.  

 

Wolak m.fl. (2007) 

Wolak m.fl. (2007) genomförde en telefonundersökning på 1500 ungdomar i åldrarna 10-17. 

Urvalet bestod av ett representativt urval av elever runt om i USA, då de lottades rikt- och 

telefonnummer. Wolak m.fl. använde sig av två stycken frågor; Har du det senaste året, känt 

dig orolig eller hotad på grund av att någon trakasserat dig online? Har någon det senaste 

året, använt Internet för att hota eller göra bort dig genom att publicera eller skicka 

meddelande till andra? Om ungdomarna svarade ja på båda frågorna så menar Wolak m.fl. att 

ungdomarna varit utsatta för trakassering online. Denna studie utgick helt ifrån 

internetkommunikation och mobiltelefoni togs ej med. Enligt Wolak m.fl. hade 9 procent (129 

pers.) av de tillfrågade ungdomarna känt sig trakasserade via Internet det senaste året. Av de 

drabbade så var 58 procent kvinnor och 42 procent män. Av dessa så visste 43 procent vem 

som trakasserade dem, medan 57 procent enbart blev trakasserade av någon okänd person på 

Internet. 50 procent av dem som utförde trakasserierna online var män och endast 35 procent 

kvinnor. Den genomsnittliga åldern var aningen högre (14,6 år) bland dem som mobbade än 

de som var drabbade av mobbningen (14,2 år). Två av tre personer berättade om incidenten 

för en annan person. 32 procent berättade för en förälder och 12 procent berättade för någon 

annan vuxen person med auktoritet. Wolak m.fl. drar slutsatsen att det inte räknas som 

mobbning om trakasserierna utförs av någon den drabbade inte känner. Det räknas som 

mobbning när mobbningen äger rum i skolan och sedan fortsätter på Internet eller när 

mobbningen sker endast online och utförs av någon den drabbade känner.  

 

Patchin & Hinduja (2006) 

Patchin & Hinduja (2006) genomförde en kvantitativ Internetundersökning genom en länk på 

en internetsida, 348 internetanvändande ungdomar svarade på enkäten. Respondenterna som 

svarade var från USA, Canada, Storbritannien och Australien. Endast personer mellan 12 till 

17 år togs med i resultatet. En majoritet (78 procent) av respondenterna var kvinnor. Patchin 

& Hinduja ställde frågor som; Har du någon gång mobbat online? Har du någon gång blivit 

mobbad online? Patchin & Hinduja fann att 29 procent hade drabbats av E-mobbning, 11 



   

 13  

procent hade utfört E-mobbning och 47 procent hade varit åskådare till I-mobbning. Patchin 

& Hinduja hade också frågor angående vad för typ av beteende som de drabbade varit utsatta 

för. 61 procent hade blivit ignorerade, vilket var den vanligaste formen av negativt beteende. 

50 procent svarade att de vanhedrats, 29,9 procent hade blivit kallade för negativa namn, 21,4 

procent hade blivit hotade, 19,8 procent hade blivit retade, samt att 18,8 procent varit utsatta 

för ryktesspridning. Patchin & Hinduja förklarar ett de inte kan veta mängden 

mobiltelefonanvändare i sin undersökning. Dock har de frågat om användandet av 

textmeddelande (mobiltelefon) vad gällde utförande av mobbning. 2,1 procent uppgav att de 

varit utsatta för mobbning via textmeddelande och endast 0,8 procent berättade att de använt 

textmeddelande för att mobba någon annan.  

 

Juvonen & Gross (2008) 

 Juvonen & Gross (2008) skapade en webbaserad enkätstudie. Enkäten fanns tillgänglig på en 

populär ungdoms webbsida i USA. 1454 deltagande ungdomarna mellan 12-17 år fick skriva 

in vilken delstat de var från, samtliga deltagare var från USA. Istället för att använda ordet 

bullying så använder Juvonen & Gross ordet ”mean things” (elaka saker) och förklarar det 

som ”allt någon gör som uppfattas som elakt och för att skada någon annan”. Juvonen & 

Gross utgick från Internet och textmeddelanden via mobiltelefon som kommunikationsmedel. 

Resultatet visade att 72 procent av ungdomarna hade varit utsatt för minst en incident av E-

mobbning. Det senaste året svarade 41 procent att de varit utsatta för 1-3 incidenter, 13 

procent svarade att de varit utsatta 4-6 gånger och 19 procent svarade att de varit utsatta mer 

än 7 gånger. Kön hade endast ett litet samband när det kom till upprepade E-mobbnings 

incidenter, 0,97 procent.  

 

Metod  

I inledningen av detta arbete var vi intresserade av att undersöka omfattningen av I-mobbning 

och hur detta visar sig. Kvantitativ metod genom enkätundersökning valdes som 

datainsamlingsmetod. Enkätundersökningar har fördelen att kunna nå ut till ett större mängd 

respondenter än till exempel en intervju undersökning. Att alla respondenter får frågorna 

ställda på samma sätt och att frågorna är väl avgränsade betyder att resultatet blir relativt 

lättolkat. Eftersom en del av frågorna i studien var av känslig natur så passade 

enkätundersökningen bra som datainsamlingsmetod då den besvaras anonymt (Ejlertsson, 
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1996). Syftet till denna undersökning är att undersöka utbredningen av I-mobbning bland 

unga i Östersund. Definitionen av unga innebär personer mellan tolv och 20 år 

(www.eb.com). Därmed hade en undersökning som sträcker sig över alla dessa åldrar varit 

mest lämplig. Dock visar tidigare forskning att det förekommer mest I-mobbning i åldern 14 

till 15 år (Cassidy m.fl., 2009). Slonje & Smith (2008) menar att mobbningen snabbt avtar 

efter 16 års ålder. För att observera utbredning beslutades att fokusera på ungdomar i 14 till 

16 års ålder. Att nå ungdomar genom skolan bedömdes som det bästa alternativet för att nå ut 

till så många respondenter som möjligt på ett smidigt sätt. Att genomföra en undersökning på 

högstadiet hade varit det mest lämpliga med tanke på syftet i studien. Dock skulle det bli svårt 

och tidskrävande att få godkännanden från elevernas respektive vårdnadshavare. Därmed 

valdes förstaårselever på Jämtlands Gymnasium som ramurval då det var det mest lämpliga 

alternativet då vårdnadshavares intyg ej behövs vid det allternativet.   

 

I studien deltog 240 elever, 103 kvinnor (42,9 procent) och 137 män (57,1 procent). 13 klasser 

från Barn- & fritidsprogrammet, Fordonsprogrammet, Handels- och 

administrationsprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 

Omvårdnadsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet deltog i studien. Valet av 

skolor för undersökningen baserades på ett bekvämlighetsurval. Kommunala skolor i 

Östersund valdes, detta på grund av att det på dessa skolor finns en mängd olika 

gymnasieprogram med både studie- och yrkesförberedande utbildningar. Tanken var att få ca 

hälften av respondenterna från studieförberedande utbildningar och hälften från 

yrkesförberedande utbildningar. Samma tanke fanns även vad gällde könsfördelningen av 

eleverna i undersökningen, att få ca hälften manliga och hälften kvinnliga respondenter var 

målet. Tanken var att få en så stor mängd respondenter som möjligt, i mån av tid. Målet var 

dock att få minst 200 respondenter i första årskursen.  

 

Steg ett - Insamlande av data 

Kontakt med skolor etablerades, först genom programrektorer på Jämtlands gymnasieförbund, 

efter detta togs kontakt med ett flertal lärare på olika gymnasieprogram. Tillvägagångssättet 

och syfte förklarades samtidigt som frågan ifall det fanns intresse att delta i undersökningen 

ställdes. Ett e-mail med ett bifogat brev (bilaga 2) skickades också till respektive lärare där 

inledande kontakt tagits. I brevet stod det kort beskrivet vad syftet med enkäten var, hur 
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besöket skulle gå till samt kontaktuppgifter till oss och vår handledare. Efterhand bokades 

skolbesök in, de flesta ca en veckas tid efter inledande kontakt med läraren. 

 

Vid utdelning av enkäterna utfördes detta vid vissa tillfällen av en enskild författare och andra 

tillfällen av författarna tillsammans. Detta för att det ibland förekom dubbelbokning av 

klassbesök. Då det var möjligt utfördes besöken tillsammans av författarna. Eleverna fick en 

kort presentation av ämnet och syftet. Fokus låg även på att det var frivilligt att delta i 

enkätundersökningen, likaså att enkätundersökningen var helt anonym. Hela besöket tog 

vanligtvis 10 – 15 minuter i respektive klass. 

 

Steg två - Utformning av Enkät 

För att få en bra reliabilitet hade det varit positivt att använda enkät som redan prövats. Vi 

fann dock ingen komplett enkät som var tillfredställande och passade vårt syfte. Därmed 

utarbetades en egen enkät (bilaga 1) som är inspirerad av två andra enkäter, från studier med 

liknande syfte. Den första hämtades från en webbsida från den finlandssvenska organisationen 

Folkhälsan. Folkhälsan delade ut enkät i svenskspråkiga delar av Finland i maj 2007. Nästan 

2000 barn och unga i åldern 9-17 svarade på enkäten (folkhalsan.fi). Den andra enkäten som 

använts som inspiration är utformad av Cassidy m.fl. (2009) till deras studie Sticks and Stones 

Can break my bones, But how can pixels hurt me?: Students Experiences with Cyber-bullying. 

Denna enkät lämnades ut till 365 skolungdomar i åldrarna 12 till 15 år i två skolor i Kanada. 

Vår uppfattning var att båda dessa enkäter hade brister, men också styrkor och det skulle 

passa bra att ta delar från båda.  

 

För att lättare beskriva enkätens uppbyggnad delades den in i tre sektioner, dock gjordes inte 

det synligt på enkäten. Del ett består av frågor av bakgrundskaraktär. Detta är fråga ett och två 

som återfinns på första sidan av enkäten. Del 2, fråga 3 – 8, på sidorna två och tre handlade 

om ifall respondenten blivit utsatt för internetmobbning och dennes erfarenheter runt detta. 

Den tredje delen bestod av fråga 9 – 13 som placerades på sidorna fyra och fem. Denna del 

handlade om ifall personen mobbat själv och hur detta i så fall skett. Frågorna i del två och tre 

kan ses som speglar av varandra där alla frågor i del två skrivits om till ett har du mobbat 

perspektiv i del tre. Detta gjordes för att göra enkäten lättare att förstå och att senare kunna 

analysera resultaten på ett bra sätt.  
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Bakgrundsfrågorna placerades längst fram i formuläret. Trost (2001) menar att det är en 

smaksak var dessa hamnar och uppfattning var att det skulle passa bäst med en neutral 

framsida. Syftet var att då respondenten besvarat enkäten och den låg på dennes skolbänk 

skulle endast svar av neutral karaktär vara synligt på första sidan. Detta utformades på ett 

sådant sätt för att bevara anonymiteten för respondenten. Dessa frågor berörde 

respondenternas kön samt hur mycket tid de spenderar på Internet. På framsidan placerades 

det även en kort text som förklarade syftet med enkäten och ett kort definition av I-mobbning. 

På framsida framhölls det även att enkäten var frivillig att besvara och att svaren skulle vara 

anonyma.  

 

Vi valde att börja med mindre känsliga frågor (Trost, 2001). Den första frågan i del två lyder; 

Har du blivit utsatt för meddelande som du uppfattat som kränkande över Internet? Först 

senare frågas; Har du upplevt att du blivit utsatt för mobbning över Internet den senaste 

terminen? Denna tanke fanns även med i del tre, och även i valet att sätta del två (har du blivit 

mobbad) före del tre (har du mobbat). Enkäten utvecklades med tanken att alla elever skulle 

svara på samtliga frågor. Syftet med detta var det inte skulle ta längre tid för vissa elever att 

besvara enkäten än för andra, detta för att bevara anonymiteten i skolklassen. 

Svarsalternativen i Cassidys m.fl. respektive Folkhälsans enkät liknar varandra till stor del. 

Folkhälsans svarsalternativ användas för att ge kontinuitet i enkäten. De flesta frågornas 

svarsalternativ har modifierats från originalet. Det lades även lagts till ett nekande svar där 

respondenter som varken känner att de blivit utsatta eller utsatt andra för I-mobbning skulle 

kunna kryssa i.  

 

Retrospektiva frågor skall undvikas i enkäter (Trost, 2001).  Dock visar tidigare forskning 

(Kowalski m.fl., 2008; Cassidy m.fl., 2009) att E-mobbning är ett vanligare fenomen i lägre 

åldersgrupper än den vår studie vände sig till. Detta gjorde att retrospektiva frågor bedömdes 

som ofrånkomliga och elementära i denna enkätstudie. Det finns dock en medvetenhet om att 

dessa svar kan vara något mindre tillförlitliga på grund av de retrospektivt ställda frågorna.  

 

Många frågor har omarbetats från Folkhälsans enkät (folkhalsan.fi).  Fråga 7 löd i originalet; 

”Känner du de(n) person(er) som mobbat dig?” med svarsalternativen; ja eller nej. Denna 

byttes ut mot Vet du vem det är som mobbat dig där även svarsalternativen jag har inte blivit 

mobbad, och ja, ja vet vem det är lades till original alternativen. Originalfrågan i folkhälsans 

enkät; Känner du de(n) person(er) som du mobbat? Behölls från originalet på fråga 13, dock 
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tillades svarsalternativet; Jag har inte mobbat på Internet. Fråga 6 i vår enkät; Om du blivit 

utsatt för mobbning, genom vilket medium har detta skett (?) löd i originalet; På vilket sätt 

har du blivit utsatt? Denna omskrivning utfördes på ett liknande sätt i fråga 12.  Dessa frågor 

och svarsalternativ ändrades då det ämnades dela upp frågorna i två kategorier som Kowalski 

m.fl.(2008) nämner, nämligen medel och beteende. Denna fråga skulle enbart inrikta sig på 

vilket medel/verktyg som använts för I-mobbningen. Svarsalternativen togs från folkhälsans 

(folkhalsan.fi) enkät med vissa skillnader. Alternativet; Jag har inte gjort något av detta, 

lades till. Valmöjligheterna Foton på webben och Sms/textmeddelande togs bort. Dessutom 

lades ytterligare svarsalternativ till som Kowalski m.fl. (2008) nämner som medel för att 

utföra mobbning via Internet. Dessa var; Nätverkssidor (tex. Facebook och Lunarstorm), 

Blogg, Webbsidor och internetspel. Dessutom reviderades originalalternativet; MSN till; 

Direktmeddelandeprogram (tex. MSN och ICQ). 

 

Enkäten utformades så att inledningen skulle vara mjuk med specifika frågor som handlade 

om att bli utsatt för typiska händelser på Internet. Detta för att respondenterna skulle ha 

övervägt dessa alternativ innan de fick svara på om de ansåg sig ha blivit mobbade via 

Internet. Dessa frågor inspirerades av enkäten som Cassidy m.fl. (2009) utformat. Denna 

utgjordes av 18 frågor angående om respondenten blivit utsatt för specifika former av 

mobbning via Internet och mobiltelefon. Av dessa 18 frågor valdes sex stycken ut till vår 

enkät. Detta var en kompromiss mellan flera förslag till hur enkäten skulle vara uppbyggd. 

Dels riktade sig frågorna till att utforska vilka beteenden som styr Internetmobbning samt hur 

dessa beteenden visar sig. Fråga tre och nio ställdes angående om respondenten utsatts eller 

utsatt någon annan för något av dessa sex alternativ. Ett exempel på hur frågorna skrivits om i 

de olika delarna är fråga 3d och 9d.  

3d. Att en annan person har låtsats vara dig på Internet och på det sättet framställt dig dåligt 

inför andra? 

9d. Låtsats vara en annan person på Internet och framställt denne på ett dåligt sätt för 

andra? 

 

Här fanns tanken att dessa frågor skulle få respondenterna att tänka igenom ämnet. Samtidigt 

skulle resultatet av dessa frågor bilda den del av resultatet där vi kunde analysera vilka 

kränkningar som är vanligast bland unga på Internet. Dock avgjordes det att dessa frågor inte 
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skulle konstitutionerna mobbning i sig. Fråga tre och nio hade varit mer relevanta i 

mobbningssammanhang om vi använt det engelska ordet bullying. 

 Kowalski m.fl. (2008) skriver att mobbning via Internet sker på ett sådant sätt att den som 

mobbar inte alltid vet om att den andra personen känner sig mobbad. Då kan resultatet i fråga 

nio bli otillförlitligt i förhållande till om den som utsatts kände sig mobbad. Enkäten byggdes 

upp på ett sätt som utrycker att fråga tre och nio handlar om kränkning så väl som mobbning. 

På detta sätt skall den som mobbat genom dessa frågor även tänka igenom vad den faktiskt 

har gjort innan den själv fick avgöra om den kände att den mobbat. Syftet var att dessa frågor 

inte i sig självt skulle konstitutionerna mobbning utan mer ge en bild av hur kränkning via 

Internet ser ut. Dock skulle resultatet från dessa frågor kunna användas i förhållande till 

frågorna fyra, fem, tio och elva som specifikt nämner mobbning.     

 

Begrepp i enkäten 

Dessa begrepp syftar på olika program och funktioner på Internet. Vår hypotes var att 

ungdomarna som besvarade enkäten och använder Internet hade en förförståelse av dessa 

begrepp varav vi inte tydligt förklarade dem i enkäten.   

  

E-post är ett system för sändning av meddelanden mellan datoranvändare. E-post utmärks av 

att användaren vanligen skriver och tar emot sina meddelanden via dator.  

Chatt är då två eller flera personer kommunicerar skriftligt via webbsida i realtid. Det finns 

flera olika former för kommunikation genom detta verktyg. Ett av dessa är där ett gemensamt 

fönster, där alla kommunicerar med alla. För sluten kommunikation med en specifik part kan 

även ett separat fönster för enskild kommunikation öppnas i anslutning till chatten.   

 

Direktmeddelande är en form av chattrum där i regel två personer skickar korta 

meddelanden till varandra. Skillnaden mellan chatt och direktmeddelandeprogram är att 

kommunikationsparterna skapat ett privat chattrum. Parterna måste vid första tillfället av 

kontakt via detta program välja att godkänna varandra. Till detta medium finns flera andra 

verktyg som att prata genom mikrofon, högtalare och att se varandra via webbkamera.   
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Nätverkssidor: På nätverkssidor skapar användaren en egen profil med information, bilder 

och kontaktuppgifter. Varje person delar ut mer eller mindre av sin profil för andra att se. Det 

finns även funktioner med kontaktlistor till andra personers användarprofiler där man kan 

kommunicera samt dela filmer och bilder. Dessa sidor har ofta e-post och direktmeddelande 

funktioner(www.datainspektionen.se).     

Blogg är en personlig och öppen dagbok på Internet. En typisk blogg består av skriftliga 

inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser. Bloggar 

har ofta länkar till webbsidor, artiklar och andra bloggar samt ibland även bilder och/eller 

videor. Bloggens läsare har ofta möjlighet att skriva kommentarer i anslutning till författarens 

text. (www.ne.se) 

Internetspel är olika former av spel som sker över Internet. För att spela, måste personen 

logga in på en spelserver. För att logga in krävs användarnamn och lösenord. I själva spelat 

kan du agera, interagera och kommunicera med andra spelare.   

 

Steg tre - Analys av data  

Då få respondenter svarat att de blivit mobbade har ofta färre än fem respondenter fyllt i varje 

svarsalternativ i enkäten. Då färre än fem respondenter fyllt i ett svarsalternativ kan man inte 

dra några säkra slutsatser på grund av den lilla andel som kryssat i det specifika alternativet. 

Vid de tillfällen fler än 5 av varje svarsalternativ uppfyllts har pearsons chi2 test visat att 

svaren är för slumpmässiga. Det finns alltså ingen signifikans i dessa uträkningar. Utifrån 

resultatet kan dock tendenser i urvalet urskiljas, tendenser som även kan kopplas till 

populationen och tidigare forskning. Resultat är uträknat i Spss med hjälp av kors- och 

frekvenstabeller (Djurfeldt m.fl. 2003).   

 

Bortfall  

Alla 16 åringar går inte i gymnasiet. I Jämtlands Gymnasium gick den 9 september 1040 

elever i årskurs ett. Av dessa går 43 i särskolan. I individuella programmet går 176 personer. 

Alltså blir summan 1040+176 elever (Peter Frändén, Verksamhetssamordnare, personlig 

kommunikation  2009-12-03).  Vi valde att inte ta med särskolan och det individuella 
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programmet i undersökningen. Inom det Individuella programmet finns det större risk att 

personer över 16 år går. Detta skulle ha inneburit en mindre reliabilitet då en större andel 

respondenter skulle vara äldre än 16 år. Undersökningen genomfördes enbart på 

gymnasieskolor som drivs i kommunal regi. Privatskolor togs inte med i undersökningen på 

grund av avgränsningsskäl. Vi valde att studien inte skulle innefatta elever på Jämtlands 

Gymnasiums särskola. Vi saknar kunskap om denna typ av läroinstans samt att populationen 

inom denna instans är ringa.  

 

Det finns en högre risk att personer som är mobbade inte deltog i undersökningen. Mobbning 

kan leda till skolk och sjukfrånvaro (Mishna, 2009). Detta kan ha orsakat att elever utsatta för 

mobbning i högre utsträckning inte fanns på plats under lektionen då undersökningen gjordes. 

Om samtliga elever varit närvarande i varje klass så hade urvalet uppgått till 292 elever, dock 

saknades sammanlagt 53 elever vid undersökningstillfällena.   

 

 

Externt bortfall i undersökningen uppgick till mindre en 1 procent (2 respondenter). Av dessa 

ville en person inte fylla i enkäten.  En annan persons enkät var besvarad på ett uppenbart 

oseriöst sätt. Denna enkät togs inte med i undersökningen. Den vanligaste enkät frågorna där 

det förekom bortfall var frågorna angående vilket medium som använts vid utförande av 

mobbning (7,9 procent internt bortfall) eller utsatthet för mobbning (7,5 procent internt 

bortfall).  

 

Dilemman  

Ett ställningstagande som togs var ifall frågor av sexuell karaktär skulle finnas med i enkäten, 

då främst sexuella kränkningar. Då anonymiteten är av betydelse för förutsättningarna för I-

mobbning går det inte alltid att veta vem som ligger bakom trakasserierna. Alltså finns 

möjligheten att det inte är frågan om en ungdom som utför övergreppet, utan en vuxen 

människa. Vår hypotes är; detta kan säkert även vara fallet vid ”vanlig I-mobbning”, men 

antagligen så är det vanligare att vuxna tar upp kontakten med barn och ungdomar i sexuellt 

syfte, snarare än att mobba dem över Internet. Det fanns en uppfattning om att arbetet inte 

hade plats för frågor av sexuell karaktär, då detta hade fört in ett allt bredare perspektiv. 

Arbetet hade alltså riskerat att bli för stort ifall frågor av sexuell karaktär tagits med.  
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Ett dilemma inför utarbetandet av enkäten var hur anonymiteten skulle bevaras för 

respondenten. Kunde det bli så att de som varit utsatta för någon typ av I-mobbning skulle ta 

längre tid på sig att kryssa i enkäten? Skulle dessa på det viset vara uppenbara offer för I-

mobbning inför sina klasskamrater? Något som gjordes för att avhjälpa detta problem var att 

enkäten konstruerades så att alla elever skulle svara på samtliga frågor. Alltså var 

respondenten tvungen att svara på frågan även om den inte drabbats eller själva utsatte andra. 

Det togs också åtgärder för att upprätthålla en anonymitet då de besvarade enkäterna 

behandlades med integritet och sekretess.  

 

Vid första anblicken av enkätsvaren så observerades skillnader i mängden mobbade och 

mobbare. Dessa skillnader syntes ibland ofrånkomligen tydligt när enkäter från en klass 

jämfördes med ett annan, lika så kunde vid vissa tillfällen observeras skillnader mellan olika 

gymnasieprogram. På grund av konfidentialiteten i studien noterades inget av detta, enkäterna 

blandades och eventuella skillnader kommer inte uppges till någon.   

 

I många av klasserna, så satt eleverna väldigt nära varandra. Detta på grund av att det ofta var 

små klassrum med hoptryckta bänkar och bord. Det märktes en tendens till att eleverna i 

enstaka fall tittade på vad eleven bredvid sig skrivit. Detta försökte avhjälpas så gott det gick 

genom att författarna förklarade för eleverna att det vare en anonym enkät och uttryckte att 

detta är ett allvarligt ämne. Detta var emellertid ett återkommande problem i utförandet i 

många klasser och kan ha påverkat studiens reliabilitet och möjligtvis elevers anonymitet. 

Eleverna informerades om att de fick välja själva om de ville vara med i enkäten. Att de 

besvarade enkäten klassvis kan möjligtvis påverka dem till att besvara enkäten för att inte stå 

ut från klassen. Samtycket att delta i studien kan alltså i vissa fall ha varit forcerat då 

respondentens klass satt bredvid vid besvarandet av enkäten. Vi antog dock att respondenten, 

om den ej ville besvara enkäten utan att visa det för sina klasskamrater skulle kunna lämna in 

enkäten obesvarad.   

 

Resultat  

 I studien deltog 240 elever. Av dessa är 103 (42,9 procent) kvinnor och 137 (57,1 procent) 

män . ”n” står för antalet svarande respondenter i respektive analys. I tabellerna visas andelen 

i procent och antalet respondenter av urvalet i parentes. De flesta tabeller visar resultatet på ett 

förenklat sätt. I enkäten gjordes i många frågor skillnad på om respondenten utsatts eller utsatt 
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andra för kränkning eller I-mobbning 1-2 gånger eller flera gånger. I de flesta tabeller visas 

dock endast om respondenten utsatt eller utsatts. Dessa variabler visas alltså hopslagna, detta 

för att göra resultatet lättare att läsa. Dock förklaras resultatet ytterligare då det ansetts 

intressant.  

 

 

Tabell 1. Hur ofta använder du Internet? (n=240)   

 Kvinna Man Totalt 

Mer än 3 timmar varje dag 26,2 (27) 33,6 (46) 30,4 (73) 

1-3 timmar varje dag 58,3 (60) 44,5 (61) 50,4 (121) 

Mindre än en timme varje dag 5,8 (6) 8,8 (12) 7,5 (18) 

Några gånger i veckan 8,7 (9) 13,1 (18) 11,3 (27) 

Inte alls  1,0 (1) 0,0 (0) 0,4 (1) 

 

Frekvenstabellen 1. avser att visa tid spenderad på Internet bland ungdomarna i studien. För 

att i andra analyser jämföra könsskillnader inom I-mobbning utfördes en jämförelse mellan 

kön och Internetanvändande. Alla utom en person uppger att de använder Internet, dock är 

Internet användande utbrett, över 80 procent uppger att de spenderar minst en timme om 

dagen på Internet. Tabellen visar att en stor majoritet av kvinnorna sitter 1-3 timmar varje 

dag. Detta är även fallet bland männen. Dock använder männen i högre grad Internet fler eller 

färre timmar per dag än kvinnorna. Denna uträkning visar att det inte finns stora 

könsskillnader när det kommer till hur mycket tid respondenterna spenderar på Internet.   

  

Tabell 2. Har du upplevt att du blivit utsatt för mobbning över Internet under årskurs 

9? (n=239)         

 Kvinna Man Totalt 

Ej utsatt 85,4 (88) 91,9 (125) 89,1 (213) 

Utsatt 14,6 (15) 8,1 (11)  10,9 (26) 

        

Tabell 2. visar hur många i populationen som upplevt sig mobbade under årskurs nio. Kön 

lades till som en variabel för att visa eventuella skillnader i utbredningen av I-mobbning 

mellan könen. Av de tillfrågade männen svarade 8,1 procent (11 pers.) att de upplevt sig I-

mobbade under årskurs nio, av dessa var det 0,7 procent (1 pers.) som uppgav att de blivit 

utsatta flera gånger. Resterande 7,4 procent (10 pers.) hade blivit I-mobbade 1-2 gånger. 

Bland kvinnorna uppgav betydligt fler att de upplevt sig utsatta för I-mobbade under årskurs 
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nio. 14,6 procent (15 pers.) svarade att de blivit utsatta, 11,7 procent (12 pers.) hade blivit 

utsatta 1-2 gånger. 2,9 procent (3 pers.) av de kvinnliga respondenterna upplevde att de blivit 

utsatta flera gånger. Denna analys visar att ungefär var tionde elev upplevt sig mobbade i 

årskurs nio. Det kan även utläsas en tydlig tendens att kvinnor utsätts mer för mobbning än 

män. 57,7 procent av de respondenter som utsatts för I-mobbning är kvinnor.  

 

Att kvinnor utsätts i högre grad än män överensstämmer med Lis (2007) artikel. I Lis studie 

redovisas det att 60 procent av de som utsatts för I-mobbning är kvinnor. Wolak (2007) fick 

fram ett liknande resultat där 9 procent av respondenterna kände sig trakasserade via Internet 

det senaste året. I Wolaks m.fl. (2007) studie var 58 procent av de utsatta kvinnor vilket 

överensstämmer med resultatet i denna studie.  Slonje & Smiths studie på svenska ungdomar 

fann att totalt 11,7 procent av ungdomarna hade drabbats av I-mobbning. Detta resultat 

överensstämmer med resultatet i denna studie. Däremot upptäckte Slonje & Smith (2008) 

ingen större skillnad i utsträckning av I-mobbning mellan könen. 

  

Tabell 3. Har du upplevt att du blivit utsatt för mobbning över Internet den senaste 

terminen? (n=240)        

 Kvinna Man Totalt 

Ej utsatt 99,0 (102) 98,5 (135) 98,9 (237) 

Utsatt 1,0 (1) 1,5 (2) 1,3 (3) 

  

Tabell 3 visar hur många i populationen som upplevt sig mobbade den senaste terminen. 

Respondenternas kön jämfördes med denna variabel för att visa eventuella skillnader i 

utbredningen av I-mobbning mellan könen. Dock skall även tilläggas att årskurs 9 är ett helt 

läsår och den senaste terminen endast är ca tre månader. Denna frekvenstabell visar att endast 

1,3 procent (3 pers.) varit utsatta för I-mobbning under den senaste terminen. Inga klara 

skillnader mellan kön kan utvisas då siffrorna är ytterst marginella. Samtliga (3) respondenter 

uppgav att de blivit mobbade 1-2 gånger och ingen hade blivit utsatt flera gånger under denna 

period.  

 

I en jämförelse med tabell 2 kan utläsas att antalet respondenter som upplevt sig I-mobbade 

minskar markant från högstadiet. Detta kan kopplas till Slonje & Smiths (2007) resultat som 

visar att 17,6 procent var drabbade av I-mobbning i högstadiet och 3,3 procent var utsatta i 

gymnasiet. Slonje & Smith studie påvisar att färre blir utsatta för I-mobbning i gymnasiet. 
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Detta överensstämmer med ovanstående resultat som visar att utsatthet för I-mobbning 

minskat markant från högstadiet till gymnasiet.   

 

Tabell 4. Har du själv utsatt någon för mobbning på Internet under årskurs 9? (n = 237) 

 Kvinna Man Totalt 

Ej utsatt 95,1 (98) 88,8 (119) 91,6 (217) 

Utsatt 4,9 (5) 11,2 (15) 8,4 (20) 

        

Denna tabell visar hur många i populationen som uppgett att de mobbat andra under årskurs 

nio. Respondenternas kön jämfördes med denna variabel för att visa eventuella skillnader i 

utbredningen av I-mobbning mellan könen. Av de tillfrågade männen svarade 11,2 procent 

(15 pers.) att de I-mobbat någon under årskurs nio. 4,5 procent (6 pers.) svarade att de I-

mobbat flera gånger och 6,7 procent (9 pers.) svarade att de I-mobbat någon 1-2 gånger. Av 

kvinnorna uppgav 4,9 procent (5 pers.) att de utsatt någon för I-mobbning under årskurs nio, 

av dessa uppgav samtliga att de gjort detta 1-2 gånger. Detta visar en klar tendens att män I-

mobbar mer än kvinnor, i denna analys återfinns mer än dubbelt så många män bland dem 

som uppgivit att I-mobbat i årskurs nio.  

 

Cassidy m.fl. (2009) fick i sin undersökning fram att 19 procent av de 15 åriga respondenterna 

i deras undersökning mobbat online. Cassidy m.fl. undersökning riktade sig direkt till de 15 

åriga eleverna. I vår undersökning ställs dock frågan retrospektivt till gymnasieelever. Slonje 

& Smiths (2008) resultat visar att 10,3 procent av respondenterna i deras studie mobbat via 

Internet. Deras resultat visar att 11,9 procent E-mobbades i högstadiet. Patchin & Hinduja 

(2006) fann i sin undersökning på 12-17 åringar att 11 procent hade I-mobbning någon annan.  

.  

Tabell 5. Har du själv utsatt någon för mobbning den senaste terminen? (n=238) 

 Kvinna Man Totalt 

Ej utsatt 100,0 (103) 92,6 (125) 95,8 (228) 

Utsatt 0,0 (0) 7,4 (10) 4,2 (10) 

       

Tabell 5 visar hur många i populationen som uppgett att de mobbat den senaste terminen. 

Respondenternas kön jämfördes med denna variabel för att visa eventuella skillnader i 

utbredningen av I-mobbning mellan könen. Tabellen visar att det är mycket vanligare att de 

manliga respondenterna i studien I-mobbat under senaste terminen i gymnasiet. Totalt svarade 
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7,4 procent (10 pers.) av de manliga respondenterna att de I-mobbat under denna period, 

ingen av de kvinnliga respondenterna uppgav detsamma. Av de män som I-mobbat svarade 

5,2 procent (7 pers.) att de gjort det 1-2 gånger, 2,2 procent (3 pers.) hade utfört det flera 

gånger. I jämförelse med resultatet från tabell 4 har antalet kvinnor som mobbat sjunkit till 

noll, bland männen har det också minskat men inte alls lika markant.  

 

Slonje & Smiths (2008) resultat visar att 10,3 procent av respondenterna i deras studie I- 

mobbat via Internet. Deras resultat visar att 11,9 procent I-mobbade i högstadiet och 8,0 

procent i gymnasiet. Detta överensstämmer med vårt resultat som visar att andelen elever som 

I-mobbar i gymnasiet sjunkit från högstadiet. Samtidigt visade Slonje & Smith på siffror 

angående hur många som drabbats av I-mobbning under högstadiet och gymnasiet. I 

jämförelse mellan de som drabbas och de som själva mobbar så ser författarna och Slonje & 

Smith samma mönster, nämligen att både mängden drabbade och de som mobbar minskar 

mellan högstadiet och gymnasiet. Dock minskar mängden som I-mobbar inte alls på samma 

markanta vis som de som drabbas. Wolak m.fl. (2007) menar att den genomsnittliga åldern 

var aningen högre (14,6 år) bland dem som mobbade än de som var drabbade av mobbningen 

(14,2 år). Wolak m.fl. stödjer resultatet i tabell 4 och tabell 5 genom att visa siffror som tyder 

på att kvinnor utsätts i högre grad än män. I Wolaks m.fl. undersökning var endast 35 procent 

av de som I-mobbade kvinnor.  

 

Tabell 6. Har du upplevt att du blivit utsatt för mobbning över Internet under årskurs 

9* Har du själv utsatt någon för mobbning på Internet under årskurs 9? (n=236)  

 Ej blivit utsatt Blivit Utsatt 

Ej utsatt annan 92,9 (195) 80,8 (21) 

Utsatt annan 7,1 (15) 19,2 (5) 

         

Li (2007) visar att det finns en statistisk koppling mellan personer som I-mobbar och personer 

som utsätts för I-mobbning. Tabell 6 visar hur många som blivit utsatta för I-mobbning som 

också I-mobbat själva. Av de som blivit I-mobbade under årskurs nio har 80,8 procent (21 

pers.) ej utsatt någon annan för I-mobbning. Under samma period har nästan en femtedel av 

de som blivit utsatta för I- mobbning även utsatt andra. Denna tabell visar att de som utsätts 

för I-mobbning i högre grad utsätter andra.  
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Cassidy m.fl. (2009) skriver i sin studie att 5,7 procent (21 pers.) av de respondenter som 

blivit utsatta för I-mobbning ville mobba tillbaka, dock verkar detta vara en hypotetisk fråga 

ställd till hela urvalet. Li (2007) fann i sin studie ett samband mellan att vara utsatt för I-

mobbning och att själv I-mobba andra. Wolak m.fl. (2007) fann i sin studie att bland dem som 

blivit I-mobbade var det fler som själva även I-mobbat i jämförelse med de som inte blivit 

utsatta för I-mobbning.  

 

Tabell 7. Har du upplevt att du blivit utsatt för mobbning över Internet under årskurs 

9* Hur ofta använder du Internet? (n=239)     

 Ej Utsatt Utsatt 

Mer än 3 timmar per dag 83,6 (61) 16,4 (12) 

1-3 timmar varje dag 89,3 (108) 10,7 (13) 

Mindre än en timme varje dag 100,0 (17) 0,0 (0) 

Några gånger i veckan 96,3 (26) 3,7 (1) 

Inte alls 100,0 (1) 0,0 (0) 

         

Denna tabell syftar till att visa om det finns en koppling mellan ökat Internetanvändande och 

ökad risk att bli I-mobbad. Denna uträkning har bristen att respondentens Internetanvändande 

kan ha förändrats sedan årskurs nio, detta minskar uträkningens reliabilitet. Denna uträkning 

är ej signifikant. Dock kan det av tabellen utläsas en tendens till att det är vanligare med 

utsatthet för I-mobbning vid ökat Internetanvändande. Av dem som sitter mer än en timme per 

dag så svarade 27,1 procent (26 pers.) att de blivit utsatta för I-mobbning i årskurs nio. Av de 

26 respondenter som uppgivit att de blivit I-mobbade under årskurs nio har 25 (96,4 procent) 

uppgivit att de sitter mer än en timme per dag. Av dem som uppgivit att de spenderar mindre 

än en timme framför Internet om dagen var endast 3,7 procent (1 pers.) utsatt för I-mobbning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 27  

Tabell 8. Har du upplevt att du blivit utsatt för mobbning över Internet under årskurs 9 

* Om du blivit utsatt för mobbning via Internet, genom vilka medium har det då skett? 

(n=26)                                                                                    

 Utsatt 

Via Direktmeddelandeprogram 65,4 (17) 

Via Nätverkssidor 53,8 (14) 

Via Chatt 26,9 (7) 

Via E-post 11,5 (3) 

Via Internetspel 3,8 (1) 

Via Blogg 3,8 (1) 

Via Webbsidor 0,0 (0) 

        

Denna tabell avser att förklara vilket medium som är vanligast då respondenten utsätts vid I-

mobbning. Detta är enbart resultatet av vad respondenterna som upplevt sig I-mobbade under 

årskurs nio svarat. I frågan genom vilka medium har du blivit mobbad(?) Har de som upplevt 

sig I-mobbade under denna period kunnat kryssa i flera alternativ. Därmed visas att många 

elever blivit mobbade genom flera olika medium på Internet. Direktmeddelanden och 

nätverkssidor är klart överrepresenterade när det gäller I-mobbning. Av dem som blivit utsatta 

för I-mobbning har 65,4 procent (17 pers.) blivit utsatta via direktmeddelandeprogram, 53,8 

procent (14 pers.) har blivit utsatta via nätverkssidor. Denna uträkning visar även att bland 

elever som besvarat undersökningen är endast ett fåtal mobbade via internetspel, Blogg eller 

Webbsidor.  

 

Enligt Gross & Jovonen (2008) så är direktmeddelandeprogram det vanligaste 

kommunikationsverktyget vid I-mobbning. I Patchin & Hindujas (2006) studie har 

respondenterna som svarat att de blivit E-mobbade uppgett att det till största del skett via 

chattrum (21,9 procent), direktmeddelanden (13,5 procent) och E-mail (12,8 procent). Patchin 

och Hindujas resultat överensstämmer med resultatet i vår studie, dock har direktmeddelanden 

har en klart större roll i vårt resultat.   

 

Tabell 9. Vet du vem du mobbat? * Vet du vem som mobbade dig? (n=23)   

 Blivit utsatt för I-mobbning Utsatt annan för I-mobbning 

Nej, jag vet inte vem det är  24,0 (6) 10,5 (2) 

Ja, ja vet vem det är  76,0 (17) 89,5 (17) 
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På grund av anonymitetsaspekten i I-mobbning var det intressant att ta reda på om de som I-

mobbat och de som blivit I-mobbade kände personen eller personerna de utsatt eller blivit 

utsatta av. En frekvenstabell togs fram från populationen som svarat att de utsatt någon för I-

mobbning under årskurs nio. Denna sammanställdes med vad dessa svarat på frågan; Känner 

du de(n) person(er) som du mobbat? De som svarat att de upplevt sig utsatta för mobbning 

under årskurs nio sammanställdes med frågan; Vet du vem det är som mobbat dig?  

Känner du de(n) person(er) som du mobbat? * Har du själv utsatt någon för mobbning på 

Internet under årskurs 9? Denna tabell visar en tendens att de som utsätter eller utsätts för I-

mobbning finns i samma sociala kontext. Bland dem som utsatts för mobbning vet fler inte 

vem/vilka vem som utsatt dem. 

 

Li (2007) fick i sin studie resultat som visade på att 40,9 procent av respondenterna inte visste 

vem som låg bakom E-mobbningen. Detta stämmer inte väl överens med resultatet i denna 

undersökning. Mishna m.fl. (2009) fann att anonymitet ses som en integrerad del av E-

mobbning. Dock såg Mishna m.fl. att E-mobbning ofta sker i en kontext med sociala nätverk. 

Wolak m.fl. (2007) fick fram uppgifter som visar på att 43 procent av de utsatta 

respondenterna visste vem som trakasserade dem, medan 57 procent blev trakasserad av en 

okänd person online. Att 57 procent blivit trakasserade av en okänd person, överensstämmer 

inte alls med resultatet i denna studie.  

 

Tabell 10. Om du blivit utsatt för mobbning över Internet under årskurs nio, har du 

berättat det för någon? (n=26)  

  

För Kompis 57,7 (15) 

För Förälder 15,4 (4) 

För någon annan 15,4 (4) 

För Lärare 11,5 (3) 

För annan Skolpersonal 0,0 (0) 

Ej för någon  23,1 (6) 

         

Tabell 10 avser att visa om personer som utsätts för I-mobbning berättar detta för andra, och i 

så fall vem. Frågan; Om du blivit utsatt för mobbning över Internet, har du berättat det för 

någon(?) kunde respondenterna besvara med fler alternativ. Dock var avsikten att om 

respondenten både fyllt i att den ej berättat för någon annan samt andra alternativ, så hade 
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detta svar räknats som bortfall. Detta är en korsanalys gjord på de 26 personer som upplevde 

sig I-mobbade i årskurs nio. Eftersom det är så få respondenter som utgör urvalet i den här 

korsanalysen så går det inte att säga att detta resultat är signifikant. Av de elever som varit 

utsatta för I-mobbning i årskurs nio så har 76,9 procent berättar för någon annan person om I-

mobbningen, 23,1 procent har inte berättat för någon att de blivit utsatta. Att berätta för en 

kompis är det vanligaste, ingen uppgav att de berättat för annan skolpersonal som till exempel 

kuratorer.  

 

Slonje & Smith (2008) visar att hälften av respondenterna i deras studie inte berättade för 

någon om mobbningen. Detta är ett motstridigt resultat med vår studie, där 76,9 procent av de 

drabbade berättade för någon annan att de blivit utsatta för mobbning. Cassidy m.fl. (2009) 

skriver att en fjärde del av alla studenter uppgav att de inte skulle berätta det för någon om de 

själva blivit utsatta för mobbning. Detta överensstämmer med våra siffror, dock handlar den 

här frågan om det gemensamma urvalet och inte enbart om de som blivit drabbade.  

 

Diskussion 

Vår studie visar att mer än var tionde person upplevt att de blivit I-mobbade under årskurs 

nio. Under första terminen i gymnasiet så hade denna siffra sjunkit drastiskt, ca 1 procent har 

upplevt att de blivit utsatta för I-mobbning. Tidigare studier (Cassidy m.fl., 2007; Kowalski 

m.fl., 2008; Slonje & Smith, 2008) visar att E-mobbning är ett fenomen som till stor del är 

mer utbrett mellan ca 12-15 års ålder, det förekommer efter 15 års ålder mindre E-mobbning. 

8,4 procent uppgav att de I-mobbat någon annan under årskurs 9. Denna siffra hade sjunkit till 

hälften (4,2 procent) under den senaste terminen i gymnasiet. 10 respondenter uppgav att de I-

mobbat andra under den första terminen i gymnasiet, 3 personer uppgav att de blivit I-

mobbade under samma period. Detta tolkar vi som att ungdomar I-mobbar andra i samma 

eller i en lägre åldersgrupp.  

 

Resultat av vår studie visar att kvinnor i högre grad utsätts för I-mobbning i jämförelse med 

Män. I årskurs 9 så var 57,7 procent av de utsatta respondenterna kvinnor. Detta fynd 

överensstämmer med tidigare forskning (Li, 2005; Wolak m.fl., 2007) som visar upp liknande 

siffror. Under första terminen i gymnasiet så var det mycket vanligare att män mobbade i 

jämförelse med kvinnor. Av de 10 respondenter som I-mobbat den senaste terminen var 

samtliga män. Det var 5 kvinnor som uppgav att de I-mobbat under årskurs nio, 15 män 
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uppgav det samma. Inga kvinnor svarade att de I-mobbat under den senaste terminen, dock 

hade 10 män I-mobbat. Antalet I-mobbare hade alltså sjunkit med 5 respondenter både bland 

kvinnorna som bland männen. Dock kan man se att av andelen kvinnor som I-mobbat sjunkit 

med 100 procent samtidigt som männen endast sjunkit med 33,3 procent. Detta visar en 

markant skillnad, nämligen att män I-mobbar mer och även högre upp i ålder än kvinnor. Li 

(2005) fann att de som E-mobbat löpte större risk att själva bli E-mobbade. Vårt resultat 

visade att av de (21 st.) som uppgivit att de blivit I-mobbade under årskurs nio erkände nästan 

en femtedel (5 st.) att de även I-mobbat själva. Alltså visar vårt resultat tendenser till att det 

finns en större risk att personer som blivit utsatta för I-mobbning själva I-mobbat i jämförelse 

med populationen i övrigt. 

 

Vi fann i vår studie uppgifter som tyder på att nästan 30 procent av dem som spenderar mer 

än en timme om dagen på Internet var utsatta för I-mobbning under årskurs 9. Detta betyder 

att ungdomar med ett aktivt online liv drabbas hårdare av I-mobbning. Resultatet visar att 

risken att bli utsatt för I-mobbning minskar drastiskt om respondenten sitter mindre än en 

timme om dagen. Vi tolkar detta som ett kvalitets säkerställande av vår studie, då vi fått fram 

siffror som stärker att de ungdomar som sitter mest på Internet även är de som drabbats 

hårdast av I-mobbning. Dessa siffror har dock bristen att respondentens Internet användande 

kan ha förändrats sedan årskurs nio, detta minskar uträkningens reliabilitet. Bland dem som 

uppgett att de blivit mobbade under årskurs nio svarade en klar majoritet att det skett via 

direktmeddelandeprogram (65,4 procent) och nätverks sidor (53,8 procent). Detta kan vara 

nyttligt att veta att användaren själv godkänner de personer som de vill ha kontakt med i dessa 

två medium. Alltså är det ofta en social krets som använder dessa sociala 

kommunikationsmedel för att kommunicera med varandra. 

 

Resultatet i vår studie visar att i de flesta fall finns en kännedom mellan de som I-mobbat och 

de som blivit I-mobbade. Bland de som blivit I-mobbade visste endast 24 procent (6 pers.) 

inte vem som mobbat dem. Av dem som I-mobbat andra visste endast 10,5 procent (2 pers.) 

inte vem de utsatt. Skillnaden mellan dessa resultat kan tolkas som att det finns en anonymitet 

som gör att de som I-mobbar ibland utsätter personer de känner utan att ge sig till känna. I 

vissa fall sker även I-mobbning där personerna inte känner varandra. Nästan en fjärdedel av 

dem som uppfattade sig som I-mobbade under årskurs nio viste inte vem det  var som I-

mobbat dem. Detta är en av de utmärkande egenskaperna hos mobbning via elektroniska 

kommunikationsmedel. Av dem som blivit utsatta för I-mobbning i årskurs nio, så hade hela 
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76,9 procent av respondenterna berättat för någon annan att de blivit utsatta för I-mobbningen. 

Detta resultat tolkar vi som att I-mobbningen är av allvarlig betydelse för de drabbade, då 

personen uppsökt en annan person för att prata om det som inträffat. Den vanligaste personen 

att berätta om I-mobbningen för är en kompis, medan endast ett fåtal respondenter berättat för 

en vuxen person.  

 

Reliabilitet och validitet  

Denna studie har sedan första början kantats av en del tolkningssvårigheter. Samtliga 

vetenskapliga artiklar som använts har varit engelskspråkiga och definitionen av mobbning 

skiljer sig från den svenska språkets.  Den engelska versionen ”bullying” beskriver snarare 

enskilda händelser där någon behandlar någon annan illa, den upprepade tidsaspekten i det 

svenska mobbningsbegreppet existerar inte i begreppet ”bullying”. Denna studie hade dock 

inte varit möjlig om vi inte kunde ha använt oss av dessa engelskspråkiga artiklar, då vi under 

arbetets gång inte funnit någon artikel på svenska.  

 

För att uppnå syftet med denna studie var målet att använda en redan utarbetad professionell 

enkät som var  beprövad, detta för att öka reliabiliteten i studien. Dock fanns det ingen färdig 

enkät som fann tillgänglig som passade syftet till denna studie. Därmed utarbetades en egen 

enkät med vetskap om att denna ej skulle bli fullkomlig och att realibiliteten i undersökningen 

skulle skadas. Brister vi upptäckt i enkäten är att den på vissa sätt kan missuppfattas och vara 

missvisande. Till exempel finns det på vissa frågor en speciell tidsram, på vissa andra frågor 

som kan uppfattas som följdfrågor finns det dock ingen tidsram. Vid korsanalyser av dessa 

frågor kan alltså svaret bli missvisande. Det finns två frågor som tagits med i enkäten som 

hade dubbelt syfte, dels att ställa inledande, tankeväckande frågor runt ämnet samt att ge ett 

intressant resultat. Under studiens gång upptäcktes dock att dessa frågor till viss del frångick 

syftet. Därmed valdes att inte medta resultatet från dessa frågor vilket kan ses som en brist i 

enkäten som studien bygger på.  

 

Vi kan inte se några statistiskt säkerställda resultat i denna studie. Det vi kan se är dock 

tendenser som på vissa punkter helt stämmer överens med tidigare studier och på andra 

punkter står för sig själva. Överlag kan man se att färre personer blir mobbade i vår studie än i 

andra. Detta kan till stor del kopplas till de olika definitionerna av mobbning och bullying. 

Frågan om respondenten som utsatts för I-mobbning berättat det för någon annan är ett av de 
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resultaten som överensstämmer minst med andra studier. Vårt resultat visar samtidigt att 

många fler som utsatts för I-mobbning i årskurs 9 berättat för någon närstående om detta. 

Detta är något som vi finner mycket intressant och skulle fästa vikt vid om ännu en studie 

inom samma ämne skulle genomföras. Överlag har resultatet koncentrerats runt tidsramen 

årskurs nio då vi endast funnit arbetsvänliga resultat från dessa frågor. Vi har under vårt 

arbete som tidigare nämnts inte funnit någon svensk studie i ämnet. På grund av detta så 

tycker vi att vår studie är intressant för socialt arbete. Arbetet hade inte varit av samma 

betydelse om det tidigare gjorts en mängd undersökning i Sverige. Vår studie har fördelen att 

vi har haft 240 respondenter vilket är en relativt stor population. Detta ökar denna studies 

reliabilitet. 

  

Slutord  

Vi har funnit flera intressanta resultat i vår studie och nya forskningsfrågor har väckts. 

Mobbning är ett svårt ämne att studera och det hade varit intressant att även fråga yngre 

åldersgrupper för att se hur det ser ut där. En liknande kvantitativ studie med fler respondenter 

från fler olika åldrar som ger en mer tydligt bild hade varit intressant att studera vidare. Den 

studien skulle även fokusera på ungdomars syn på hur man bäst kan arbeta mot mobbning via 

Internet. Det hade också varit tänkvärt att från en kvalitativ synvinkel undersöka hur I-

mobbning påverkar både de som drabbas och den som utsätter andra. Detta för att försöka 

förstå de känslomässiga konsekvenserna av I-mobbningen. Ytterligare en intressant del att 

forska vidare på handlar om könsaspekten inom I-mobbningen. Varför män uppenbarligen I-

mobbar mer och högre upp i åldrarna och varför kvinnor drabbas av I-mobbning i större 

utsträckning än män. Vår uppfattning är att vi besvarat syftet på ett godkänt sätt. Detta resultat 

skulle kunna vara starkare med en bättre utarbetad enkät och större urval, men efter de 

resurser som varit oss tillhanda har vi funnit starka tendenser där vi anser att det före vår 

studie inte fanns någon betydande kunskap.  
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Bilaga 1 – Enkäten  

 

Några frågor om dina vanor och upplevelser på Internet 
 
 
Vi är intresserade av dina upplevelser och vanor på Internet, då med fokus på kränkande 
beteenden och mobbning. Vi vill från början påpeka att denna undersökning är helt frivillig att 
besvara och att den är helt anonym.  
 
Internetmobbning kan kort förklaras som ett förhållande där det finns en ojämn maktbalans 
där någon eller några skickar texter eller bilder som syftar till att skada och - eller såra någon 
över Internet. 
 
Det är inte mobbning när det händer på ett vänligt och lekfullt sätt. Vi kallar det heller inte 
mobbning när två elever i samma styrkeposition bråkar med varandra. 
 
 

 

1. Är du 
 

� Kvinna   � Man 
 

 

2. Hur ofta använder du Internet ? 
 

� Mer än 3 timmar varje dag    
� 1-3 timmar varje dag. 
� Mindre än en timme varje dag   
� Några gånger i veckan 
� Några gånger i månaden     
� Mindre än en gång i månaden  
� Inte alls  
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3. Har du blivit utsatt för: 
 
3a. Meddelande som du uppfattat som kränkande över Internet? 
 

� Nej, aldrig  � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
 
 
3b. Att bli kallad något negativt pga. ditt kön, utseende eller personlighet på Internet? 
 

� Nej, aldrig  � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
 
 
3c. Hot över Internet som gjorde dig rädd? 
 

� Nej, aldrig  � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
 
 
3d. Att en annan person har låtsats vara dig på Internet och på det sättet framställt dig dåligt 
inför andra? 
 

� Nej, aldrig  � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
 
 
3e. Att någon skickat känslig personlig information om dig till andra på Internet? 
 

� Nej, aldrig  � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
 

 
3f. Att bilder och- eller filmer på dig spridits över Internet på ett sätt som du uppfattat negativt 
 

� Nej, aldrig  � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
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4. Har du upplevt att du blivit utsatt för mobbning över Internet den senaste 
terminen?  

 

� Nej   � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger  
 
 
5. Har du upplevt att du blivit utsatt för mobbning över Internet under årskurs 9?  
 

� Nej   � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
 
 
6. Om du blivit utsatt för mobbning, genom vilket medium har detta skett? 

Du kan markera flera alternativ  

 

� Jag har inte blivit utsatt 
� E-post meddelande 
� Chatt  
� Direktmeddelande program (tex. MSN, ICQ) 
� Nätverkssidor (tex. Facebook och lunarstorm)  
� Blogg 
� Webbsidor 
� Internet spel 
 
 
7. Vet du vem det är som mobbat dig? 
 

� Jag har inte blivit mobbad på Internet  

� Nej, jag vet inte vem det är 
� Ja, ja vet vem det är    
� Ja, jag känner personen 
 
 
8. Om du blivit utsatt för mobbning över Internet, har du berättat det för någon, i så 

fall vem? 
 

� Jag har inte blivit mobbad på Internet   
� Lärare 
� Annan personal i skolan     
� Förälder 
� Kompis       
� Inte för någon 
� Annan 
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9. Har du gjort något av nedanstående alternativ på ett sätt så du tror eller vet att 
någon tagit illa vid sig: 

 
9a. Skickat ett argt, vulgärt eller ohövligt meddelande över Internet?  
 

� Nej, aldrig  � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
 
 
9b. Kallat någon något negativt pga. dennes kön, utseende eller personlighet?  
 

� Nej, aldrig  � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
 
 
9c. Har du hotat någon annan elev på Internet? 
 

� Nej, aldrig  � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
 
 
9d. Låtsats vara en annan person på Internet och framställt denne på ett dåligt sätt för andra? 
 

� Nej, aldrig  � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
 
 
9e. Har du skickat känslig personlig information eller bilder på någon annan till andra på 
Internet? 
 

� Nej, aldrig  � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
 
 
9f. Har du spridit bilder eller filmer av någon över Internet som du tror uppfattas negativt av 
den utsatta? 
 
� Nej, aldrig  � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
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10. Har du själv utsatt någon för mobbning på Internet den senaste terminen? 
 

� Nej   � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
 
 
11. Har du själv utsatt någon för mobbning på Internet under årskurs 9 
 

� Nej   � Ja, 1-2 gånger  � Ja, flera gånger 
 
 

12. Om du utsatt någon för mobbning, genom vilket medium gjorde du detta? 
Du kan markera flera alternativ  
 

� Jag har inte gjort något av detta  
� E-post meddelande 
� Chatt 
� Direktmeddelande program (tex. MSN, ICQ) 
� Nätverkssidor (tex. Facebook och lunarstorm) 
� Blogg 
� Webbsidor 
� Internet spel 
 
 
13. Känner du de(n) person(er) som du mobbat? 
 

� Ja   � Nej   � Jag har inte mobbat på Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack dig för din medverkan! 
Med vänlig hälsning David Karlborg och Lukas Larsen  



   

   

Bilaga 2 – Brev till Jämtlands gymnasium  

Enkätstudie om I-mobbning      

Jämtlands Gymnasium  

 

Vi är två studenter som går sjunde terminen på socionomprogrammet vid Mittuniversitetet i 

Östersund. Vi utför just nu en C-uppsats som berör mobbning som sker via Internet, I-

mobbning. Vi skall göra en kvantitativ undersökning som syftar till att undersöka 

utbredningen av detta fenomen bland unga i Östersund. Vi undrar om vi kan få möjlighet att 

genomföra en enkätundersökning under skoltid, klassvis bland era första års elever. Denna 

undersökning skall vara helt anonym och frivillig. Vi räknar med att vårt besök inte kommer 

ta mer än tio minuter. Enkäten riktar sig dels retrospektivt samt till situationen i nuläget. Vi 

undrar om vi skulle kunna få komma på besök någon gång under vecka 48.  

 

Ta gärna kontakt med oss eller vår handledare för frågor eller synpunkter.  

 
David Karlborg  
tfn: 0734-456201  email: dkarlborg@hotmail.com 
 
Lukas Larsen    
tfn: 0702-544293  email: lukas_larsen@hotmail.com 
 
 
Handledare:  
Anders Röjde   email: Anders.Rojde@miun.se 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
David Karlborg och Lukas Larsen 
 


