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Abstract	  
	  
The	  aim	  of	  the	  study	  was	  to	  gain	  knowledge	  about	  fifteen-‐year-‐olds’	  opinion	  of	  
violations	  and	  harassment	  on	  the	  Internet	  and	  what	  preventive	  measures	  can	  be	  taken	  
to	  avoid	  such	  occurrences.	  Data	  was	  collected	  from	  interviews	  with	  four	  focus	  groups	  
comprising	  of	  fifteen-‐year-‐olds	  from	  a	  school	  in	  southern	  Sweden.	  Grounded	  Theory	  
was	  used	  for	  analyzing	  the	  interviews.	  The	  results	  were	  treated	  from	  a	  gender	  
perspective.	  
The	  results	  showed	  that	  Internet	  was	  a	  part	  of	  everyday	  life	  of	  the	  participants	  and	  that	  
violations	  were	  common.	  Both	  the	  sender	  and	  receiver	  had	  to	  perceive	  the	  comments	  as	  
harmful	  to	  consider	  it	  a	  violation.	  Perception	  of	  violations	  on	  the	  Internet,	  as	  identified	  
by	  peer	  pressure,	  was	  undergoing	  a	  process	  of	  normalization.	  Traditional	  gender	  roles	  
and	  stereotypical	  ideas	  of	  women	  and	  men	  still	  exist	  on	  the	  Internet.	  Girls	  were	  more	  
exposed	  to	  violations	  aimed	  at	  their	  appearance.	  Preventive	  strategies	  against	  violations	  
on	  the	  Internet	  must	  be	  undertaken	  at	  different	  levels,	  but	  parents	  were	  identified	  as	  
key	  persons.	  The	  result	  of	  the	  study	  gave	  important	  information	  of	  the	  youths	  
perception	  of	  violations	  on	  the	  Internet	  but	  conclude	  that	  further	  studies	  are	  necessary	  
to	  understand	  how	  violations	  on	  the	  Internet	  affect	  the	  youth.	  
	  
Keywords:	  Cyberbullying;	  Focus	  groups;	  Gender	  theory;	  Grounded	  Theory;	  Preventive	  
Strategies;	  Social	  networks;	  
	  
	  
	  
Abstrakt	  
	  
Syftet	  med	  studien	  var	  att	  få	  en	  ökad	  kunskap	  om	  15-‐åringars	  uppfattningar	  om	  
kränkningar	  och	  trakassering	  på	  internet	  och	  vad	  de	  menar	  kan	  ha	  en	  motverkande	  
effekt	  på	  att	  problemet	  uppstår.	  	  
Datainsamling	  blev	  genomförd	  genom	  fyra	  fokusgruppintervjuer	  med	  15-‐åringar	  från	  en	  
skola	  i	  Sydsverige.	  Grounded	  theory	  användes	  för	  analys	  av	  intervjuerna.	  Resultaten	  
teoretiserades	  ut	  i	  från	  ett	  genusperspektiv.	  
Resultaten	  visade	  att	  Internet	  är	  en	  given	  del	  av	  ungdomarnas	  vardag	  och	  att	  
kränkningar	  är	  vanliga.	  Både	  sändaren	  och	  mottagaren	  av	  en	  kommentar	  måste	  uppfatta	  
den	  som	  illa	  menad	  för	  att	  det	  skulle	  vara	  en	  kränkning.	  Det	  pågår	  en	  
normaliseringsprocess	  i	  synen	  på	  kränkningar	  på	  Internet	  och	  det	  identifierades	  ett	  
grupptryck.	  Traditionella	  könsroller	  och	  stereotypa	  uppfattningar	  i	  synen	  på	  kvinnor	  
och	  män	  lever	  vidare	  på	  internet.	  Tjejer	  utsätts	  i	  högre	  grad	  än	  pojkar	  för	  kränkningar	  
rörande	  deras	  utseende.	  Strategier	  mot	  kränkningar	  på	  Internet	  måste	  föras	  på	  olika	  
nivåer,	  dock	  identifierades	  föräldrar	  som	  nyckelpersoner.	  Studiens	  resultat	  ger	  
betydelsefull	  kunskap	  om	  ungdomars	  uppfattningar	  av	  kränkningar	  på	  Internet	  men	  
konkluderar	  med	  att	  ytterligare	  forskning	  är	  nödvändigt	  för	  att	  förstå	  hur	  kränkningar	  
på	  Internet	  påverkar	  ungdomar.	  	  
	  
	  
Nyckelord:	  Fokusgrupper;	  Genusteori;	  Grounded	  theory;	  Nätmobbning;	  Preventiva	  
strategier;	  Sociala	  medier	  
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1.0 Bakgrund 

Internet och sociala medier har öppnat för nya former och möjligheter for kommunikation. 

Ungas användning av Internet och sociala medier upptar en stor del av deras vardag. Enligt 

Statistiska centralbyrån (2011) uppges att över 90 % av alla unga mellan 16 och 24 år deltar i 

på sociala nätverkssajter som Facebook och Twitter och rapporter indikerar att 93 % av 

tonåringarna använder Internet dagligen (Schneider et al. 2012). Många ungdomar använder 

nätet som en social mötesplats och för att utveckla och få nya relationer (Gross et al. 2002; 

Juvonen & Gross 2008). Den tid man spenderar med sociala medier ökar sannolikt risken för 

att bli utsatt för nätmobbning (Juvonen & Gross 2008). Mobbning förekommer i de flesta 

sociala sammanhang (Olweus 1991), och då även på Internet. Kommunikation via sociala 

medier och Internet är ändå ett relativt nytt fenomen vilket innebär att det inte finns mycket 

kunskap kring förekomsten av mobbning via Internet eller konsekvenserna av detta. 

Beräkningar av förekomst av nätmobbning varierar (Dooley et al. 2009; Pyzalski & Cross 

2009). En svensk undersökning visar att så mycket som varannan ungdom uppger att ha 

utsatts för kränkning eller mobbning på Internet (Lindqvist & Thorslund 2009). Det behövs 

mer forskning om hälsokonsekvenser av nätmobbning bland unga. De få studier som finns är 

kvantitativa och visar att nätmobbning är kopplat till ökad stress och depression (Ybarra et al. 

2004). Mot bakgrund av ökningen av den psykiska ohälsan bland ungdomar (Hagquist 2009) 

är det angeläget att se närmare på ungdomars uppfattningar kring nätmobbning och hur det 

kan påverka deras vardag och hälsa. 

 

1.1 Mobbning 

Mobbning, kränkning och trakasserier på Internet har många likheter med traditionell 

mobbning. Man måste ändå skilja på begreppen då det är olika arenor och olika upplevelser 

att bli utsatt ansikte till ansikte än att få kränkande meddelanden på mail eller via sms i 

mobiltelefonen (Dooley et al. 2009). Den i Norden kanske mest använda definitionen på 

mobbning är utvecklad av Dan Olweus (1991) ”En person är mobbad när han eller hon, 

upprepade gånger och under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera 

personer” (Olweus 1991 s 4)  

 

Denna definition gäller alla former av mobbning. Med negativ handling menas här att en 

person antingen via ord eller fysisk kontakt har som syfte att skada eller trycka ner en annan 

person psykiskt (Olweus 1991). Olweus (1991) skiljer mellan direkt och indirekt mobbning 
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där direkt mobbning innebär fysisk kontakt och direkta verbala påhopp och indirekt mobbning 

går ut på att frysa ut, ignorera och utesluta en person från den sociala gemenskapen.  

 

Kränkande behandling beskrivs i Skollagen som ett uppträdande som utan att vara 

diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna kränker ett barns värdighet (Skollagen kap 6 

§3). Termen kränkande behandling ingår i mobbningsbegreppet och har ganska lik innebörd. I 

motsats till när man pratar om mobbning så behövs det bara en episod för att det skall kunna 

benämnas som kränkning (Skolverket 2009). Trakasserier kallas kränkande behandling som i 

tillägg är kopplad till en av de fem diskrimineringsgrunderna (kön, etnisk tillhörighet, 

religion, sexuell läggning eller funktionshinder), och som kränker den enskildes värdighet. 

Det är barnet som avgör om beteendet är kränkande (Skolverket 2009).  

 

1.2 Nätmobbning  

Den vanligaste formen för Internetmobbning är verbal mobbning i form av att utsätta andra 

för ryktesspridning och baktaleri (Lindqvist & Thorslund 2009). Det finns flera som har 

försökt definiera nätmobbning men den snabba tekniska utvecklingen och de olika metoder 

som har används för att studera fenomenet nätmobbning komplicerar utvecklingen av en 

stabil och helhetlig definition (Vandebosch & van Cleemput 2008; Schneider et al. 2012). Här 

presenteras två olika definitioner. Juvonen och Gross (2008) definierar nätmobbning som: 

”Cyberbyllying is broadly defined as the use of the internet or other digital communication 

devices to insult or threaten someone” (Juvonen & Gross 2008 s 497). Hinduja och Patchin 

(2009) definierar nätmobbning som:”Cyberbullying is willfull and repeated harm inflicted 

through the use of computers, cellphones and other electronic devices” (Hinduja & Patchin 

2009 s 5). 

 

Både Olweus (1991) och Hinduja och Patchins (2009) definitioner inkluderar aspekten att 

handlingen bör pågå över längre tid och upprepade gånger. Juvonen och Gross (2008) 

definition har inte det kravet. Mobbning i den digitala världen skiljer sig på vissa punkter från 

den traditionella mobbningen. En viktig aspekt är den stora spridningseffekten som möjliggör 

att meddelanden av mycket privat karaktär snabbt kan vidarebefordras och att en bild som har 

lagts ut på nätet i princip aldrig kan raderas (Dooley et al. 2009; Dunkels 2009; Juvonen & 

Gross 2008; Slonje & Smith 2008).  
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Prevalensen av nätmobbning skiljer sig mellan 9% och 72% beroende på vilken 

undersökningsgrupp och metod som har använts (Ybarra et al. 2006; Wang et al. 2009; 

Kowalski Limber 2007; Juvonen & Gross 2008; Kessel Schneider 2012). Trots denna 

spridning kan man ändå dra den slutsats att det är vanligt förekommande och till viss del 

ökande i relation med att fler ungdomar har tillgång till Internet och sociala medier (Kessel 

Schneider 2012). En av tre ungdomar uppger även att de själva har trakasserat någon på nätet 

(Ybarra et.al 2007). Slonje och Smith (2008) visar att nätmobbning var mer vanligt i de lägre 

tonåren.  

Nätmobbning kräver verktyg som en mobiltelefon, dator och eventuellt en videokamera 

(Dooley et al. 2009) där effekten av de olika verktygen är skilda. Kränkningar via bilder och 

video anses mer hotande än mobbning ansikte till ansikte medan påverkan från 

textmeddelanden och email anses mindre hotande än mobbning ansikte till ansikte (Dooley et 

al. 2009). Många ungdomar uppger att trakasserier och kränkningar på nätet tillhör deras 

vardag och att de inte alltid upplever det som allvarligt (Andersson 2008; Ybarra et al. 2006). 

Det som av andra anses som nätmobbning upplevs inte alltid det av den som blir utsatt 

(Vanderbosch & Cleemput 2008). Detta visar på att det finns ett behov av att klargöra 

begreppen kring nätmobbning. 

 

1.3 Konsekvenser av nätmobbning 

Forskning visar att det finns tendenser till samma psykologiska effekter av nätmobbning som 

vid traditionell mobbning (Kessel Schneider 2012). Ungdomar upplever trakasserier på 

Internet som påfrestande och det leder till ångestproblematik och en ökad social stress 

(Juvonen & Gross 2008). Att accepteras och att höra till en social gemenskap ingår i alla 

tonåringars vardag och på Facebook är detta en del av aktiviteten. Ibland blir denna kontakt 

för intensiv och slitsam så att ungdomarna inte klarar av den pressen och utvecklar en 

depression (Schurgin O’Keffe et al. 2011). Ungdomar som mobbas har en förhöjd risk för att 

ha magont eller andra psykosomatiska besvär och de utvecklar ofta en sämre relation till sina 

klasskompisar (Ybarra et al. 2006). Bland dem som inte har så många vänner får flera av de 

kontakter på Internet, men det finns inget stöd i forskningen att de utvecklar en vänskap som 

fortsätter utanför Internets forum (Gross et al. 2002).  

 

Sociala medier kan även vara positivt för den psykiska hälsan till ungdomar. Sociala medier 

är en naturlig mötesplats för ungdomar och de spenderar mycket tid vid datorn för att umgås 

med kompisar. Flera studier visar att tjejerna i högre grad än killarna använder sociala medier 
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till att kommunicera med kompisar (Dooley et al. 2009; Pujazon-Zazik & Park 2010). Att ha 

positiva och goda relationer med vänner och familj har visat sig gynna den psykiska hälsan 

hos ungdomar (Landstedt et al. 2009). Ungdomar använder inte Internet för att i första hand 

kommunicera med främmande, utan det är främst att vårda de relationer de har och fortsätta 

kommunikationen från skolgården (Valkenburg &Jochen 2007). Att ha positiva och goda 

relationer med vänner och familj har visat sig gynna den psykiska hälsan hos ungdomar 

(Landstedt et al. 2009). 

 

Att mobbarna kan vara anonyma utgör ett hot mot de som blir trakasserade på nätet. Det är 

lättare att skriva något elakt på nätet då man slipper att se och höra reaktionen till den man 

skriver till (Pujazon-Zazik & Park 2010). Det finns ändå studier som visar att ungdomar i 

många tillfällen vet vem som står bakom kränkningarna (Juvonen & Gross 2008). I 

Vanderbosch och van Cleemput (2008) och Anderssons (2008) studier menade ungdomar att 

den som mottar den kränkande kommentaren avgör om det är en kränkning och den måste 

vara illa menad och inte en engångshändelse. För dem som blir utsatta på Internet är det en 

ständig oro då mobbningen på nätet kan pågå under alla dygnets timmar (Pujazon-Zazik & 

Park 2010).  

 

Nätmobbning har även konsekvenser för förövaren. I en studie framkommer det att 

mobbarens stressnivå ökar i förhållande till frekvensen av hur ofta denna ägnar sig åt att 

trakassera andra på Inernet. De som mobbar tenderar även i högre grad själva ha psykosociala 

problem och ett antisocialt beteende (Ybarra et al. 2007).  

 

1.4 Förebyggande arbete 

Engagerade föräldrar som är medvetna och intresserade av sina ungdomars Internetvanor är 

en viktig förebyggande faktor mot nätmobbning (Pujazon-Zazik & Park 2010; Schurgin 

O´Keffe et al. 2011). Många barn berättar enbart för sina nära vänner att de blir utsatta för 

trakasserier på Internet vilket innebär att många inte får hjälp av en vuxen att hantera 

problemet (Slonje & Smith 2008). En annan orsak till att inte berätta för sina föräldrar om att 

man blir utsatt är att ungdomarna då är rädda för att föräldrarna ska begränsa deras tillgång till 

Internet i syfte att skydda dem från de som trakasserar dem (Juvonen & Gross 2008). Skolan 

spelar också en viktig roll i det preventiva arbetet genom att inkludera strategier mot 

nätmobbning i sitt pågående arbete mot mobbning (Agatston et al. 2007; Hinduja och Patchin 

2007; Besarta & Sjöholm 2011).  
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1.5 Genusteori 

Det är oklart om det skiljer mycket mellan könen gällande utsatthet för nätmobbing (Kessel 

Schneider 2012). Flera studier har kommit till olika konklusioner, där några uppger att det 

finns skillnader mellan könen, medan andra menar att det inte skiljer så mycket (Agaston et 

al. 2007; Slonje & Smith 2008; Dooley et al.2009). Detta är en intressant aspekt då det finns 

litteratur som har konstaterat att det finns skillnad i beteende mellan könen i utövande av 

traditionell mobbning (Gradinger et al. 2009).  

 

Forskningen gör ständiga framsteg i att förstå vad som gör att det är ojämlika levnadsvanor 

och livsvillkor för män och kvinnor (Hammarström & Månsdotter 2008). Genus handlar om 

sociala relationer som individer och grupper agerar inom (Connell 2002 s21). I genusteori är 

fokus på de sociala och kulturella strukturerna i samhället mellan kvinnor och män. Tjejer och 

killar blir uppmuntrade till att anpassa sig de dominanta normerna och konstruktionerna 

kopplade till hur man förväntar sig att de olika könen skall praktiseras (Landstedt et al. 2009).  

Genusperspektivet är även starkt kopplat till de sociala maktstrukturerna som finns i samhället 

(Connell 2002 s 81- 84). Green och Tones (2010 s 40) diskuterar maktbegreppet utifrån olika 

nivåer.  Från ett individperspektiv handlar det om att ha makt på olika sätt. Man kan ha en 

legitimitet i sin maktutövning, makt utifrån expertkunskap, man kan förtjäna sin makt och 

man kan ha makt genom att tvinga någon. Connell (2002 s 81-84) beskriver att det finns både 

en organiserad institutionaliserad makt och en diffus diskursiv makt. Olika normativa system i 

det samhället man lever i kan även utöva en press på en individ till att handla på ett visst sätt. 

Påverkan från familj och vänner kan ha mer påverkan än mer distanserade personer (Gren & 

Tones 2010 s 41). 

 

 Gillander Gådin och Hammarström (2000) fann att tjejer och killar använde sig av olika 

strategier för att få makt i klassrummet. Tjejerna allierade sig med varandra och med lärarna 

för att stå starkare eller argumenterade mot killarna då de menade att de var mer verbalt 

kompetenta. En annan strategi var att dra sig undan eller ha ett resonemang kring att det inte 

var värt att bråka med killarna. Detta var en mer underordnad roll. Killarna använde sig av 

olika härskartekniker i form av bland annat fysisk och psykisk misshandel, sexuell 

trakassering eller en uttalad syn på att det maskulina är normen i samhället. Detta var 

traditionella metoder för de olika könen att få mer makt i skolmiljön. Eftersom dessa 

genusskillnader existerar i samhället i dag kan man arbeta för att eliminera, tona ned eller 
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ändra dem. De sociala strukturerna kan inte bestå om de inte upprätthålls genom en social 

handling. Därför, menar Connell (2002 s 26), är genus alltid en prestation och inte någonting 

som existerar före det sociala livet. Barnen är aktiva i sitt utforskande av genus och blir inte 

passivt socialiserade in i en könsroll (Connell 2002) s 27. Det är av stor betydelse att 

analysera samhällets genusrelaterade maktordning inom folkhälsoområdet för att få kunskap 

om samband mellan maskulinitet och dominans och mellan underordning, självupplevd hälsa 

och femininet (Hammarström & Månsdotter 2008). 

 
 
1.6 Studiens relevans 

Med den kvalitativa ansatsen kompletterar denna studie existerande forskning kring 

kränkningar på Internet bland ungdomar. Studien kommer fokusera på ungdomars uppfattning 

av nätmobbning och analyseras utifrån ett genusperspektiv vilket inte är belyst i många 

studier tidigare. Detta indikerar att det finns en lucka i kunskaperna kring hur kränkningar på 

Internet uppfattas bland ungdomar och om killar och tjejer har olika uppfattningar kring detta. 

Då man länge har sett en koppling mellan psykisk ohälsa och mobbning i skolan finns det en 

oro för hur nätmobbning är relaterad till olika former för psykisk stress bland ungdomar 

(Kessel Schneider 2012). I det förebyggande arbetet för att minska den psykiska ohälsan 

bland ungdomar är elevhälsan en av huvudaktörerna och den nya skollagen förtydligar att 

elevhälsan främst skall arbeta förebyggande och hälsofrämjande (SFS 2010:88 25-28§§).  

Resultatet av denna studie är således tänkt att ge stöd för vidare arbete kring preventiva 

åtgärder gällande ungdomars psykiska ohälsa. 

 

2.0 Syfte	  

Syftet med studien är att få en ökad kunskap om 15-åringars uppfattningar om kränkningar 

och trakassering på Internet och vad de menar kan ha en motverkande effekt på att problemet 

uppstår.  

Vidare ämnar studien teoretisera problemet med kränkningar och trakassering på Internet i 

analys och diskussion utifrån ett genusperspektiv  

 

3.0 Metod 

3.1 Förförståelse 

I de flesta kvalitativa studier så har forskaren en bakgrund som gör att man är intresserad av 

ämnet och har uppfattningar om temat (Charmaz 2006 s 15-18). Det är därför viktigt att man 
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kan se på sitt material med ett ”öppet sinne” och inte vara begränsad av förutfattade meningar 

(Hunter 2010). Samtidigt är det värdefullt att ändå känna sitt ämne väl och samarbeta med 

andra för att kunna formulera bra frågor som ger den information som ger ett bra material att 

arbeta med (Kreuger 1998 s5). Författaren till denna studie har bakgrund som 

distriktssköterska och arbetar som skolsköterska på en högstadieskola. I det dagliga arbetet 

ingår många samtal med ungdomar som ger en unik inblick i deras vardag. Skolhälsovården 

är speciell i den mening att man träffar i princip alla barn någon gång under deras skoltid, 

vilket gör att författaren har en bredd i kontakten med olika tonåringar. 

 

3.2 Constructivist Grounded Theory 

Denna studie har en kvalitativ ansats då den ämnar få en djupare förståelse av ungdomars 

uppfattningar av mobbning och kränkningar på nätet. Metodologisk ansats har varit 

Constructivist Grounded Theory (GT). Styrkan i GT är att man under analysen teoretiserar 

hur sociala strukturer, handlingar och meningar blir konstruerade (Charmaz 2006 s 151) och 

det är i linje med studiens syfte. GTs strukturerade sätt att samla mycket data och reflektera 

över de sociala interaktionerna/processerna är väl ägnad för ämnet för studien. Fokus är att 

förstå vad som pågår i vanligt förekommande sociala situationer i en kontext som inte är helt 

klarlagd (Hunter et al. 2011), i detta fall nätmobbning bland ungdomar.  

 

3.3 Fokusgrupper 

I denna studie användes fokusgrupper som metod för insamling av material. Fokusgrupper 

används ofta i kvalitativ forskning för att ta reda på mer om ett specifikt ämne och där de 

sociala processerna inom en grupp har betydelse (Charmaz 2006 s 13- 18; Halkier 2010 s 10). 

Gruppintervjuer används ofta för att få mycket och snabb information från många samtidigt. 

Vid en fokusgrupp används även själva grupprocessen i metoden (Kitzinger 1995). I motsats 

till kvantitativa undersökningar med en statistisk utvärdering där mycket av tillvägagångsättet 

är förutbestämd, är det vid användning av fokusgrupper en mer flexibel procedur gällande 

både urval för att få respondenter som passar studiens profil och i vilken ordning frågor ställs 

hos de olika grupperna (Morgan 1998). I en fokusgrupp diskussion blir det ofta en dialog och 

ett samtal som troligtvis inte hade förlöpt på samma sätt i verkligheten (Morgan 1998, 

Kitzinger 1995). Detta måste man ha i åtanke när man väljer att använda fokusgrupper. Den 

sociala kontroll som kan finnas mellan deltagarna i en fokusgrupp kan blockera för att 

individuella uppfattningar kommer till uttryck. Detta medför att atypiska individuella uttryck 

har en tendens att bli underrapporterade i fokusgrupper (Halkier 2010 s11). En fördel med 
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fokusgrupper är att deltagarna jämför sina erfarenheter och dialogen dem emellan ger 

forskaren förståelse för komplexiteten i betydelsebildning och social praxis som är svåra att få 

fram under individuella intervjuer (Halkier 2010 s12). 

 

3.4 Urval 

Deltagarna i studien kommer från tre olika klasser i årskurs nio på en högstadieskola i 

Blekinge. De som medverkade i studien blev rekryterade via frivilligt intresse. Det enda 

kravet för att få vara med var att de var över 15 år gamla och att de var elever på den aktuella 

skolan. De fick information om studien av författaren och en lärare på lektionstid och de fick 

även ett informationsbrev med en presentation av studiens syfte och deltagarnas uppgift i 

detta (Bilaga 1). Eleverna som var intresserade anmälde sitt intresse till författaren direkt eller 

via sin lärare. Det blev fyra fokusgrupper, två med flickor och två med pojkar. I litteraturen 

varierar synen på hur många deltagare det bör vara i en fokusgrupp men det finns en samsyn i 

att storleken på grupperna har stor betydelse (Halkier 2010 s 32). Antalet deltagare i varje 

grupp varierar beroende på ämne. En för stor grupp kan leda till att interaktionen i gruppen 

splittras eller materialet som skall analyseras blir för stort. En för liten grupp är mycket 

känsligare för avhopp (Halkier 2010 s 32). Grupperna i denna studie har mellan 4 och 5 

deltagare. Deltagarna var relativt lika med tanke på social bakgrund och skolprestationer. Alla 

deltagare var etnisk svenska. Deltagarna blev indelade i enkönade grupper för att de skulle bli 

så homogena som möjligt (Morgan 1996 s 49) och för att undvika att existerande sociala 

maktstrukturer förknippade med kön skulle få dominera (Landstedt et al. 2009). I denna 

studie kände grupp-medlemmarna varandra väl. Att använda gruppkonstellationer som redan 

existerar, så kallade ”peer groups” möjliggör en observation som får med den naturliga 

dynamiken i gruppen så som den brukar vara och deltagarna kan känna igen sig i olika 

berättelser för att de har vardagslivet gemensamt (Kitzinger 1995). I denna studie var det en 

fördel att deltagarna kände varandra då de lätt kunde sätta sig in i var de andra deltagarna 

menade. Om deltagarna inte känt varandra sedan tidigare hade det funnits en risk att de inte 

förstått de sociala koderna och att det då inte hade blivit någon bra diskussion (Morgan 1998 s 

49).    

 

3.5 Genomförande 

Intervjuerna utfördes av författaren som sedan 1,5 år arbetar som skolsköterska på den skolan 

varifrån deltagarna till studien rekryterades. Intervjuerna hölls på skolan som är hemmaplan 

för både deltagare och intervjuaren vilket gjorde att miljön var känd och trygg.  
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Atmosfären var lugn och lättsam och samtalen flöt på bra. Deltagarna fick fika under tiden. 

Varje intervju varade i ungefär 60 minuter och blev inspelad för sedan att transkriberas. Alla 

grupperna följde en semistrukturerad intervjuguide uppbyggd enligt Kreugers mall (1998, s. 

28) med i huvudsak öppna frågor (Bilaga 2). Frågeguiden testades först på en liten grupp 

bestående av både yngre och äldre deltagare än de som ingick i studien. Den första frågan var 

”berätta hur gammal du var då du fick din första mobiltelefon och vad du i huvudsak 

använder Internet till i vardagen”. Denna fråga var neutral och alla deltagarna hade något att 

säga om detta så alla fick komma till tals på första rundan av frågorna. Den nästa frågan gick 

mer in på ämnet: ”Vad är det första du kommer att tänka på när du hör ordet nätmobbning?”. 

Även denna fråga tillåter alla att svara utan att det blir för personligt. Vidare kom frågor om 

kränkning och mobbning, på Internet och i verkligheten, kön och preventiva insatser. Från 

den första intervjun till den sista intervjun blev frågorna mer fokuserade mot det som visade 

sig ge mest relevant information. Detta är i linje med analysprocessen i GT där information 

under datainsamlingen kan ge nya vinklar och insikter till analysen (Charmaz 2006 s 20). En 

central del i GT är att datainsamling och analys kan ske parallellt.  

 

3.6 Analys 

Alla intervjuer transkriberades ord för ord av författaren. Materialet genomgicks flera gånger 

både genom att lyssna och läsa utskrifter. Processen med att analysera började med en ”line 

by line” kodning (Charmaz 2006). Varje intervju fick sin egen färgkod för att kunna skilja 

dem åt senare när man satte ihop materialet. Sedan började den fokuserade kodningen där de 

mest frekventa och framträdande kategorierna utmärkte sig. I definieringen av kategorierna 

har fokus varit på de sociala processerna som kom fram i dialogerna och i grupprocessen. 

Kategorierna formades efter vilka uppfattningar som var mest framträdande. I fortsättningen 

av analysprocessen så utfördes en axial kodning där kategorierna blev jämförda och satt i 

relation med varandra enligt Charmaz metod (2006). När kategorierna var klara diskuterades 

de i relation till tidigare forskning. Under hela förloppet har ”memos” används när en utsaga, 

kategori eller ett samband har gett tankar och idéer som har varit viktiga att se på under 

analysprocessen. Processen med att ta fram koder har varit grundlig och grupperingar av 

kategorier har gjorts om i flera omgångar.  

 

3.7 Etiska överväganden  

För alla studier är det viktigt att som forskare fråga sig om deltagarna utsätts för risk (Morgan 

1998 s 86). Trots att denna studies deltagare alla är femton år fyllda är de i att betrakta som 
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barn. Det har därför varit extra viktigt att vara tydlig med vad det innebär att vara deltagare 

och vad intervjuerna skall användas till (Halkier 2010 s 61). Det informerade samtycket är en 

central etisk grund för studier där människor deltar i allmänhet. När deltagarna i studien är 

över femton år gamla är det inte nödvändigt med ett samtycke från vårdnadshavare (Lag 

2003:460 § 16 -19). Alla fick ett informationsbrev med information om studien och 

kontaktuppgifter om vårdnadshavare skulle vilja ställa frågor.  

 

Deltagarna har försäkrats om att materialet kommer behandlas konfidentiellt och så anonymt 

som det är möjligt. De är medvetna om att det kommer användas citat. Det inspelade 

materialet kommer enbart att vara tillgänglig för författaren och eventuellt handledare och 

examinator om det blir behov (Halkier 2010 s 61). Det har även kommunicerats tydligt att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst under studiens gång får meddela att de inte 

längre vill medverka, detta utan att uppge någon särskild anledning (Lag 2003:460 § 19).  

Inför alla sessionerna med fokusgruppintervjuerna så har det funnits en beredskap via 

elevernas mentorer och skolhälsovård att finnas tillgängliga, om det skulle komma fram 

uppgifter under fokusgruppintervjuerna som kräver en insats eller åtgärd från vuxna.  

 

4.0 Resultat 

Det tydligt att Internet spelar en viktig roll i ungdomars liv i dag och att de digitala sociala 

arenorna är en scen där sociala processer utspelar sig i lika stor grad som i verkliga relationer 

offline. Nedan redogörs för de huvudkategorier som är slutprodukterna av analyseringen av 

materialet. Varje kategori belyses av ett eller flera citat.  

 

4.1 Den digitala vardagen 

Denna kategori beskriver hur sociala medier upplevs och påverkar ungdomarna i studien 

generellt. Deltagarna uppgav att sociala medier är en naturlig mötesplats för att umgås med 

kompisar på fritiden och är något alla måste förhålla sig till. Via sociala medier håller de sig 

uppdaterade om vad som händer i sin omvärld och det är en källa till information och nyheter. 

Baksidan av detta är att flera uppger att de känner beroende av att vara uppkopplade och att 

de måste följa med på de olika uppdateringarna av kompisarnas status i till exempel 

Facebook.  
Annika: ”Asså jag är helt galen i min mobil det är jag verkligen. Som när jag till exempel är 
utomlands, asså jag lovar jag får panik då för jag liksom, shit jag kan inte skriva, jag kan 
inte ha kontakt med mina kompisar eller, då känner jag mig liksom – tom. Ja men jag är 
verkligen sån beroende av min mobil” 
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Sociala medier och Internet är även en tidstjuv då många av ungdomarna uppgav att de kan 

sitta i flera timmar vid datorn. Detta gäller särskild de som spelar mycket online spel, men det 

gäller även bruk av Facebook och andra forum där man chattar och umgås på nätet.  

Anton:” Det första jag gör när jag kommer hem från skolan är att sätta på datorn” 
 

Internet har blivit så självklart för de ungdomar som var med i studien att föräldrarna inte ser 

att det är nödvändigt att begränsa tiden för användningen av Internet så länge ungdomarna 

sköter sig och klarar av skolan på ett tillfredställande sätt.  
 

4.2 Internetbeteende  

Killar och tjejer har sociala medier gemensamt på Internet. Sociala medier skapar, enligt de 

ungdomar som deltog i studien, kontakt med människor som man annars inte hade träffat. 

Deltagarna hade skilda uppfattningar om vad killar respektive tjejer använder Internet till. 

Killarna menade att tjejer både läser och skriver mer bloggar och att de är mer personliga än 

om en kille skulle blogga. Tjejerna menade att det inte skiljer sig så mycket mellan könen 

med tanke på hur de använder Internet. Killar bloggar också men inte om personliga saker 

utan mer inom politik, ekonomi och om olika online spel. Tjejerna fokuserar mer på känslor 

och behovet är större bland tjejerna att bli accepterade.  
Mats: ”Om jag skulle blogga skulle nog någon säga att det är bögigt” 
Fred: ”Tjejer lägger ut bilder på sig själv för att få kommentarer på att man är ok” 

 

Enligt en av killgrupperna är det större press på tjejer angående hur de ska vara och hur de ska 

se ut, vilket bekräftas av tjejerna. Tjejerna är även, enligt killarna, mer beroende av att vara 

uppkopplade till sociala medier. 
Anton. ” – Asså väldigt mycket socialt nätverk” 
Sigge ”-Sociala nätverk där dom typ kopplar med varandra och typ pratar..” 
Fred ”-Dom är informationsnarkomaner” 
Anton ”- Asså nej, men de måste veta vad som händer överallt för har man missat 
någonting då är man typ utfryst – det tror jag” 

 

Det fanns en uppfattning om att det oftare är tjejer som använder sociala medier som verktyg 

för att mobba, framför allt, andra tjejer på nätet. Tjejer sökte oftare bekräftelse på att man har 

rätt. Killarna tycker att tjejerna oftare pratade bakom ryggen på varandra och var elakare. 

Grupperna var överens om att många tjejer använder Internet till att söka bekräftelse på att 

man är bra på att lägga upp bilder på nätet som alla kan kommentera. Negativa kommentarer 

tar man då mycket illa vid sig av. En annan vanlig föreställning var att tjejer använder mer ord 

som mobbningsverktyg och att Internet då är en perfekt arena för dessa tjejer.  



	   14	  

 

Det fanns stereotypa uppfattningar kring hur en kille eller tjej ska bete sig och se ut. Ett 

exempel som kom upp hos pojkarna var karaktärer i olika onlinespel där killgrupperna 

reflekterade över att karaktärerna i olika onlinespel har könsroller som är traditionella.  
Pontus ”- Det ser man om man kollar på alla spel så ser man att alla de kvinnliga 
karaktärerna har stora bröst och jättebra kropp och… Medans killarna skall ha” 
- Machomuskler liksom. Jag har ju läst om varför de gör tjejerna så lättklädda och killarna 
så muskulösa det är ju bara ett försäljningsknep liksom. Se om man gjorde ett spel med 
vanliga personer liksom, fan så intressant det skulle vara, det är bara försäljning, och man 
vrider och vänder på normen liksom över vad som är normalt. Man vänder på den över 
internet” 
David ”- Jag tror att om man hade haft vanliga människor med normala kroppar så hade det 
kanske inte behövt vara så press bland tjejer att man måste vara på ett visst sätt så de kunde 
vara sig själv” 

 

För killarna gällde andra egenskaper än just utseende för att få status inom den egna gruppen. 
Anton: ”kraven är inte lika höga hos killar heller. Kravet på oss är att vi skall vara liksom, 
det är nåt mer fysisk, vi skall vara tuffa liksom, mer framåt.” 

 

Internet är en arena där man kan få uppmärksamhet. Samtidigt blir ungdomarna påverkade av 

många olika influenser. Det finns grupper på sociala medier som heter ”veckans snygging” 

och där är det lätt att man jämför sig med de som blir nominerade till den titeln.  
Jenny: ”Asså då är det väldigt vackra människor och då känner man oh shit nej och varför 
ser inte jag ut som dom? Det kan jag faktiskt ha känt”  

 

Sigge: ”-När man tänker på veckans snygging så där. När det gäller tjejer så – nej och jag är 
så ful, sen så svarar någon och nej du är skitsnygg, men om en tjej säger att jag ser ganska 
bra ut på den här bilden så får man höra du är så jävla ful, du är så bitchig” 
Jonas: ”- Man (tjejerna) får inte tycka bra om sig själv” 
Fred: ”-Ja jag håller med” 
Anton: ”- Det är så irriterande när en tjej lägger ut en bild, oh nej den här blev så dålig men 
jag la ut den ändå” 
Sigge: ”- ja alla bara svarar oh nej den är så fin” 

 

4.3 Nätmobbningens karaktär 

Kränkningar är vanliga på Internet och i sociala medier. De förekommer i många 

sammanhang och hur de uppfattas beror mycket på i vilken kontext de förekommer. Termen 

nätmobbning var både konkret och abstrakt på samma gång för ungdomarna. Det var inte lätt 

att komma till en konsensus kring en definition. Många tyckte att det är ganska avlägset så det 

gäller inte dem personligen samtidigt som de gav exempel på situationer där de har bevittnat 

kränkningar på nätet. 
Pontus: ”-Ja! jag upplever det nästan varje dag nätmobbning, jag har ju varit med kompisar 
som liksom inte är mest schyst, man är ju van med liksom hot och trakasserier liksom från 
sms till meddelanden på sociala medier. Liksom det finns nätmobbning, det växer och 
växer bara hela tiden och det är liksom någonting som man liksom har..” 
 



	   15	  

 Parallellt som flera upplevde nätmobbning som ett ökande problem och att det har varit dolt 

fanns det också uppfattningar som indikerar att det inte är så farligt. Till exempel på olika 

spelsidor är kränkningarna en del av språket de använder mot varandra.  
Anton: ”-Många tar till helt galna grejer för att de inte kan uttrycka sig” 
 Hannes:”-När jag hör nätmobbning så tänker jag att nätmobbning, ser inte jag som så 
farligt, beror på vilken grad det är. Sån vanlig nätmobbning som folk tycker är 
nätmobbning kan vara att någon skriver något elakt över Internet, men det är inget som är 
liksom till en person så direkt, vilket nästan ändå är lite överdrivet, det är inte så farligt som 
folk säger att det är egentligen” 
 
David: ”Det är värre att bli mobbad i verkligheten än på nätet. Man kan inte blockera bort 
en människa i verkligheten” 
 
 

Av killarna uppgav flera att hot och trakasserier på Internet hör till vardagen och att man kan 

förvänta sig att det sker när man kopplar upp sig. Kränkande kommentarer är så vanligt att 

man inte alltid reagerar eller reflekterar över att den är myntat till en själv.  
Anton: ” När man går ut på Internet måste man gå ut med en tanke att jag kommer att bli nertryckt. Men alltså de 

flesta av oss, alltså vi som lever med det här, som är mycket ute på internet tar det bara som en – va fan” 
 

4.4 Kompiskulturens relationer avgör tolkning  

Alla grupperna pratade mycket om hur man ska tolka olika kommentarer. Får man en elak 

kommentar från någon man känner väl, förstår man oftast att det inte är illa menat. Detta på 

grund av att de har samma humor och samma språkkultur inom kompisgänget. Jargongen är 

accepterad och underförstådd av alla som är med i samma miljö. Det brukar inte vara så illa 

som det låter. Om det däremot är en okänd person som skriver är det omöjligt att veta om en 

kommentar är menad som ett skämt eller inte, utan kroppsspråket är det svårare att tolka 

budskapet på rätt sätt. Meddelanden tolkas alltså olika beroende på vem det är som har skickat 

det, en nära vän, en perifer vän eller någon man inte vet vem det är.  
Anton: ”Man kan inte se ansiktet, om man hade pratat så i verkligheten hade det varit fel. 
Ingen kommer fram och förolämpar någon på det sättet. ” 
 
Jonas: ”Det jobbigaste är ju om de som man känner på riktigt skriver” 
Fred: ”Det är värre om man har träffat dom i verkligheten och vet ungefär vem den här 
personen är” 
Jonas: ”Man kan ju känna att man själv mår lite dåligt av att veta att någon inte, att någon 
stör sig verkligen på mig. Att liksom varför gör de det? 

 

4.5 ”Lagliga eller olagliga skämt” 

Enligt ungdomarna finns det saker man helst inte ska skämta om och det är om man skriver 

något negativt om en familjemedlem eller om något känsligt. Man kan heller inte skämta om 

saker som har en grad av sanning i sig, speciellt inte om utseende, till exempel om man 

skämtar om någon som är tjock. Tjejerna resonerade kring att även om det är på skämt så kan 
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en kommentar om till exempel utseende fästa sig och man börjar fundera kring om påståendet 

kanske är sant.  
Jenny: ”-Vissa saker gör man inte, om jag hade varit kraftig och tjock och du (en kompis) 
hade skrivit till mig på Facebook, hej din jävla tjockis, då hade jag blivit ledsen. Med ironi 
och sånt det är ju svårt” 
Klara: ”När det är något som är sant är det svårare att skämta om. Om man sa till dig 
(kompisen) nu tjäna ditt fetto så där, det finns ingen människa i världen som skulle ta det 
seriöst, då blir det en annan sak.. 
Susanne: ”-Men det tror inte jag stämmer alltid. För där kan man ju ha det med komplex 
och så” 
Klara: ”-Inte mellan kompisar” 
Susanne ”- Jo, men säger du till (en kompis namn) det du nu sa, så tänker hon att, nej men 
jag kanske är lite tjock fast jag egentligen inte är det..” 

 

Facerape är ett fenomen som alla kände till och hade varit med om. Facerape går ut på att en 

annan person skriver saker som inte stämmer i en annans namn, på en annan persons konto på 

Facebook. Enligt deltagarna är det oftast ett humoristiskt innehåll. Det är ok att göra det när 

man känner varandra och det är ömsesidigt, annars kan det vara svårt att tolka om det är 

menat på riktigt. Allvarliga facerapes, där man lyckas med att många tror att det är sant kan få 

allvarliga konsekvenser då många kommenterar på det fejkade inlägget och de 

kommentarerna kan ge den som blir utsatt mycket information om hur andra människor 

faktiskt ser på en själv. Det kan även bli fel om en förälder läser inlägget och tror det är på 

riktigt. En tjej berättade om att hon och en kompis har blivit ovänner på grund av att han inte 

förstod att ett inlägg var en facerape och vägrade acceptera det när hon försökte förklara det.  

 

4.6 Makt bakom skärmen  

Även om nästan alla ungdomar sa att de oftast vet vem som står bakom de olika 

kommentarerna så är den allmänna uppfattningen att det är enklare att vara lite hårdare och 

tuffare bakom en datorskärm.  
Pontus: ”Lätt att bli kaxig bak skärmen. Det är inte på riktigt, jag gör ingenting. ” 
Mats: ”-Jag tror man måste känna den andra personen tillräckligt mycket så man förstår 
språket. 
Hannes: ”Det är svårt på nätet kan man inte höra” 
Mats: ”Man kan inte höra betoning och så” 
Olle: ”Om man är sur eller glad” 

 

Det finns en utbredd bild om att en mobbare har en svag personlighet och många egna 

bekymmer, men även tankar kring att mobbaren är en stark men mycket självisk person. Flera 

av ungdomarna berättade att det är osannolikt att man säger så elaka kommentarer i 

verkligheten som de man ser på Internet. På Internet behöver man inte stå till svars för det 
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man säger på samma sätt och man har ingen ögonkontakt. Detta leder till att det blir mindre 

hotfullt både för den som utövar och den som mottar en kränkning. 
 Sara: ”- Jag tror att de (som mobbar) på riktigt i verkligheten kan få en kick av att ha sån 
power, alltså att se att de kan påverka så mycket. Och jag tror inte man får sådana kickar av 
att sitta framför en datorskärm” 
 

Det är inte lika hotfullt med en kommentar från någon som man inte har träffat förut och som 

sitter bakom en dataskärm. Internet gör det möjligt att mobba någon hela tiden så alla var 

överens om att det är lättare att trakassera någon på Internet då man slipper att se reaktionen 

hos den som man utsätter. 
Johanna: ”- Det tar en helt annan person att gå fram och mobba någon mot ansiktet än på 
internet där är det kanske mer ytligare.” 
Linda: ”-Jag tror inte de som gör det skulle våga göra det i verkligheten” 
Sara: ”- Det kanske är mer mobbning (på internet) och det kanske är lättare. Jag tror det är 
vanligare men i lättare grad på internet. Precis det där att man inte kan se uttrycket på den 
som man mobbar kan du inte höra orden som mobbad heller” 
Johanna: ”Man tar kanske illa upp men det blir inte lika mycket press som om en stor 
folkgrupp som står i ring runt dig och det är inget fysiskt våld.” 

 

4.7 Digitalt grupptryck 

En som mobbar måste enligt deltagarna ha med sig sina ”supportrar” för att våga trakassera 

någon. Om man är en populär kontakt med många vänner på Internet kan dennes kommentar 

”gillas” av väldigt många enbart för att man vill tycka som den personen. Det betyder att en 

elak kommentar eller trakassering mycket lätt kan spridas till väldigt många människor. 

Enligt deltagarna är en mobbare självsäker för att han/hon har många vänner. Om mobbaren 

skulle skriva en kommentar och ingen hänger med så blir det ingen sak ut av det. Den ena 

killgruppen tyckte att det är därför man sällen ser en ensam mobbare. Om tillräckligt många 

säger en sak börjar man ändå fundera på om det verkligen kan vara så. Även om man inte 

håller med det som skrivs så följer man med flertalet för att själv undvika obehag. Även om 

man har möjlighet så säger man inte emot. 
Jenny: ”Antingen går man med eller säger inget” 

 

För många av ungdomarna var det viktigt att känna att de var en del av gemenskapen så 

därför var det lätt att bara ”klicka” på att man höll med så att man inte hamnade utanför.  

Det finns gränsdragningar av moralisk karaktär då många ändå känner att de måste reagera 

även om risken finns risk för att själv bli utsatt.  

Att ställa upp för någon kompis där man bevittnar att denna far illa på nätet beror på hur 

självsäker man själv är som person. Tröskeln för att reagera går oftast vid om det är en nära 

vän som blir utsatt, då säger man ifrån trots risken att själv bli utsatt.  
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Annika: ”Om man inte känner till de som bråkar i en konversation så ”rullar” man bara 
förbi och tänker inte mer på det.” 

 

4.8 Komplext individualiserat ansvar 

Alla grupperna var överens om att det är en subjektiv känsla hur en elak kommentar uppfattas, 

men det kompliceras av att det finns olika uppfattningar om hur man ska bedöma en 

kommentar. Grupperna var överens om att det är upplevelsen som bestämmer och att det är 

personligt hur man känner. De har ingen svårighet i att sätta sig in i att det måste kännas 

jobbigt att få extremt negativ respons på någonting och att man känner sig sårad om man ser 

dumma kommentarer så fort man loggar in. 
Jonas: ”Det är viktigt att sätta sig in i mottagarens situation. Även om jag själv inte 
uppfattar det som en kränkning så kanske andra uppfattar det så. En kommentar kan sitta 
kvar hela livet. ” 

 

Det fanns ändå motsättningar kring vem som har ”rätt” att kalla det en kränkning. Vissa 

menade att var inte kommentaren illa menad från början, så kan den inte definieras som en 

kränkning även om den upplevs så av den som blir utsatt.   
Klara: ”Individen bestämmer om det är en kränkning men meningen måste vara illa menad 
från början”  
Annika: ”-Det är personen som bestämmer om det är en kränkning” 
Klara: ”-Det är när det inte är en smiley efter, när du tar illa upp och det är illa menat” 
Jenny: ”-Till en viss gräns för är det så att den personen verkligen inte menade illa så är det 
inte illa. Då tycker inte jag det är en kränkning även om personen tar illa upp” 
Susanne: ”-Men det är ju en annan grej för då kan ju den människan säga förlåt” 

 

4.9  Preventiva strategier  

Det framkom att man som enskild individ kan göra en del för att skydda sig mot mobbning 

genom att blockera vissa personer från olika forum och ha säkra lösenord. Det är även viktigt 

att man inte tolkar saker negativt i onödan. Man måste inse att man tar en risk med att vara 

aktiv på Internet.  
Klara:” Internet är ju lite så att du måste skydda dig och vara på din vakt samtidigt som du 
måste våga göra saker. Så jag tror att det kan vara förebyggande att, sån som det här till 
exempel, att prata om det” 

 

Föräldrarna spelar en central roll i att vara medvetna, intresserade och uppmärksamma på vad 

ungdomarna har för sig på Internet. Ungdomarna efterlyser tydliga regler och att man måste 

lära tidigt vad som är rätt och fel.  
Annika: ”Det är svårt man måste ju få folk att börja ta ansvar för vad man säger. Det är 
jättesvårt. Jag vet inte vem som skall förändra det, men jag håller med om att hemma, det är 
värderingar” 
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I skolan och bland kompisar gäller det att skapa en miljö där mobbing inte är accepterad och 

att man inte vinner några sociala poäng på att mobba andra.  

Något positivt med nätmobbing är att bevismaterialet finns kvar. 
Olle: ”Det är mycket föräldrarnas ansvar tycker jag för att man skall kunna sätta gränser 
och för att om man skall kunna ingripa om det är någon som blir utsatt ”. 
David: ” Det känns som föräldrar har mycket ansvar här för sen som jag har blivit 
uppvuxen genom hela min barndom att jag skall vara mig själv…… få mig så att jag inte 
ska falla för grupptrycket ska inte utan skall kunna stå för mig själv. Jag tror det är många 
föräldrar till dom som är lite så där svaga eller hur jag skall uttrycka mig, dom inte riktigt 
vet var dom skall ta vägen. Det kan vara nyttigt att föräldrarna har uppmuntrat dom att vara 
sig själva att de skall liksom stå på sig själva.”  

 

Deltagarna menade även att de olika nätsidorna har ett ansvar att se till att blockera vissa 

inlägg. Ungdomarna tror ändå att det är näst intill omöjligt att helt förebygga och ta bort 

nätmobbning. Man kan till exempel förbjuda Facebook men då kommer det bara något annat 

som ersätter det.  

 

5.0 Diskussion 

 

5.1 Diskussion av resultat 

5.1.1 Sociala medier i vardagen.  

Tonårsperioden är en tid då det är viktigt att känna tillhörighet och vara en del av en 

gemenskap. Sedan Internet har blivit så integrerat i vardagslivet så suddas gränserna ut mellan 

det som sker på Internet och utanför Internet. Det är viktigt för ungdomar att delta i 

gemenskapen med nära relationer för att må bra (Gross et al. 2002;Valkenburg & Jochen 

2007; Landstedt et al. 2009). Som visat i tidigare forskning (Dooley et al. 2009; Pujazon-

Zazik & Park 2010) framkom även i denna studiegrupp att tjejerna i högre grad än killarna 

använde sociala medier för kommunikation med sina kompisar. Både killarna och tjejerna 

talade om, i likhet med tidigare forskning, att sociala medier är ett digitalt ställe att umgås och 

att det är trevligt att chatta med kompisar där (Juvonen & Gross 2008). På så sätt bidrar 

sociala nätverk till att upprätthålla goda relationer och ungdomarna kan ha kontakt med 

vänner som de inte träffar dagligen. Det är en viktig poäng att sociala medier i sig inte är 

orsak till att det förekommer mobbning.  

  Flera av tjejerna i studien uppgav att de gärna vill vara tillgängliga i fall något händer och de 

ville veta vad som händer med andra kompisar. Ingen av pojkarna pratade om tillgängligheten 

till kompisar på Internet som så central i deras vardag. 
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Samtidigt innebär detta att det är svårt för ungdomar att stå utanför sociala medier eller att 

inte vara online hela tiden. Då kan de missa viktig information vilket gör att det är svårt att 

stänga av då det hela tiden kommer nya uppdateringar. Att detta gäller främst för tjejer har 

troligtvis att göra med att de oftare delar hemligheter och säger saker i förtroende till varandra 

medan killarna umgås i större grupper och delar färre detaljer om sig själv (Dooley et al. 

2009). Detta kan i sin tur leda till att tjejernas hemligheter lättare sprids på nätet samtidigt 

som de kanske känner att de måste dela med sig för att ingå i den sociala gemenskapen med 

andra tjejer. Ibland kan denna kontakt bli för intensiv och slitsam och ungdomar klarar inte av 

den pressen att ständigt vara online (Schurgin O´Keffe et al. 2011).  Ungdomar upplever 

mycket press från samhället på hur de skall bete sig och prestera i övrigt och det finns 

forskning som tyder på att ungdomars psykiska hälsa påverkas av de många krav som de 

upplever (Landstedt et al. 2009). Att tjejerna i denna studie uppgav att de blir oroliga när de 

inte har möjlighet att följa konversationen på till exempel Facebook leder tankarna till att 

sociala medier bidrar till att öka unga tjejers stressnivå. Tidigare forskning visar att tjejer i 

högre utsträckning än killar är stressade av relationer (Landstedt & Gillander Gådin 2012). 

 

 I och med att flickor använder sociala medier i större grad än pojkar blir risken för att bli 

utsatt för kränkningar på Internet högre (Pujazon-Zazik & Park 2010). I denna studie verkar 

det inte som om flickorna upplevde att de oftare blev utsatta för kränkningar på Internet än 

pojkarna. Detta trots att studier visar att det är en större andel tjejer som uppger att de har 

blivit utsatta för kränkningar på Internet (Agaston et al. 2007; Kessel Schneider et al. 2012).  

 

5.1.2 Ambivalens i definition av kränkning  

I ungdomarnas resonemang kring definition av kränkningar på Internet fanns en samsyn i att 

det är endast den person som mottar kränkningen som kan avgöra om det faktisk är en 

kränkning. Upplevelsen av kränkningen är således en subjektiv erfarenhet. Denna förklaring 

ligger i linje med andra studiers fynd (Andersson 2008). Även om alla grupperna var överens 

om att det var mottagaren av kommentaren som kunde definiera om det var en kränkning så 

komplicerades den bilden av att de samtidigt menade att kommentaren avsiktligt måste vara 

illa menad från avsändaren för att kunna kallas en kränkning. Även Vanderbosch och van 

Cleemput (2008) kom till den insikten i sin studie om nätmobbning. Ansvaret för kränkningen 

blir därför är individualiserad. Detta betyder att i en konversation på internet där det 

förekommer kränkningar är det enbart de två som deltar i konversationen som verkligen kan 

avgöra om det förekommer en kränkning. Andra som ser konversationen kan tolka det som 
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sker olika beroende på hur väl de känner de involverade och hur insatt han eller hon är i 

situationen. I sådana sammanhang kan en person tolka det som om det förekommer 

kränkningar medan en annan person tycker att konversationen verkar vänskaplig (Landstedt et 

al. 2009). För dem som inte aktivt deltar i konversationen blir det då svårt att avgöra om det 

förekommer en kränkning eller inte. Tolkningen blir därmed subjektiv. 

 

Vilken relation mottagaren har med avsändaren av meddelandet avgör vilken betydelse man 

lägger i kommentaren. Negativa kommentarer från vänner gör mest ont. Gränserna för vad 

som är acceptabelt förflyttas emellertid hela tiden. Detta blev synligt under diskussionen 

bland både tjej- och killgrupperna kring ”Facerape”. Ungdomarna menade att det är en kul 

grej och helt ok att göra, bara man inte går för långt. Det roligaste är ändå när en ”Facerape” 

får den effekten att många tror på den. Det blir då en hårfin gräns för när det inte är 

acceptabelt. Även i detta sammanhang gäller det att de involverade förstår kontexten där 

dessa kommentarer blir skrivna. 

 

5.1.3 Normalisering 

Kränkningar på Internet är så vanliga för vissa av ungdomarna att de inte alltid upplever att 

det är så farligt. Resultaten indikerar också att unga förväntar sig bli utsatt för kränkningar 

och grovt språk på Internet. Detta har man även sett i tidigare studier där flera ungdomar 

hävdar att kränkningar på Internet inte var ett problem som man tog så allvarligt om det bara 

var vid något enstaka tillfälle (Ybarra et al. 2006). Det pågår således en normaliseringsprocess 

bland ungdom i synen på kränkande behandling. Beteende på Internet och i verkligheten 

behöver dock inte vara samma sak. Glåpord, i exempelvis en spelsituation, skulle inte 

användas ansikte mot ansikte. Samtidigt visar forskning att kränkande uttryck ofta 

förekommer även i skolkorridorer bland unga. Att pojkar ropar ”hora” eller andra ord med 

sexuell innebörd är inte ovanligt (Gillander Gådin & Hammarström 2000).  

 

I reflektionen kring att mobbaren inte ser den andras reaktion på Internet så finns möjligheten 

för att retoriken förstärks ytterligare på Internet för att understryka orden. Som diskuterat 

ovan var det ändå mycket svårt att dra gränsen för när till exempel ett skämt går från att vara 

en rolig kommentar till när det kan betraktas som en kränkning. Håller man sig innanför sitt 

eget kompisgäng är det mer sannolikt att en potentiell kränkande ”Facerape” går bra. Skämtet 

kan ha både positiva och negativa effekter på ungdomar då det även bidrar till 

sammanhållning och identifiering av att vi är i samma gäng (Landstedt et al. 2009). Detta 
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visar återigen att det är sammanhanget och relationen till den man kommunicerar med som 

ofta avgör om man känner sig kränkt av kommentarer man får.  

 

5.1.4 Kommentarer kring utseende 

Det var intressant att se hur killgrupperna lyfte fram tjejernas utsatthet för kommentarer kring 

utseende. Killarna hade en kollektiv syn på att det inte är okej att trakassera någon för sitt 

utseende. Intressant var även killarnas reflektion kring de olika karaktärerna i onlinespel, där 

de kvinnliga karaktärerna hade stora bröst och fokus på utseende medan de manliga 

karaktärerna var macho med muskler och egenskaper som att vara snabba, starka och kloka. 

 

Samtidigt tyckte killgrupperna att om någon lägger ut bilder på sig själv får man vara beredd 

på kommentarer och får skylla sig själv om dessa är negativa och stötande. Det är närliggande 

att tro att killarnas syn på tjejer är färgad av samhällets syn på kvinnor där tjejer ofta upplever 

att objektifieras och bedömas utifrån sina kroppar och tillgänglighet för mäns sexualitet där 

mäns observationer är förenade med en sexuell evaluering (Fredrickson och Roberts 1997). 

Man kan reflektera över om inte killarnas resonemang kring tjejers publicering av bilder 

egentligen speglar deras egna fördomar av vad de tror tjejerna gör när de lägger ut bilderna. 

Att killarna tolkade bilderna på ett visst sätt har således inget att göra med vilka intentioner 

flickorna själva har för att publicera bilderna. Detta kan delvis förklaras av samhällets sociala 

strukturer som ungdomar förhåller sig till och som speglar den sociala kontext de lever i. 

Connell (2002 s 82- 83) beskriver makt i form av att en grupp undertrycker en annan som 

institutionaliserad. Den diskursiva makten visar sig i form av språket, vårt sätt att skriva och 

skapa oss föreställningar. I relationen mellan killar och tjejer i detta sammanhang är båda 

dessa genusstrukturerade maktrelationer verksamma.  

 

Tjejerna tar en stor risk när de lägger ut bilder på olika forum med egna kommentarer där de 

skriver att de inte är nöjda med bilderna. Detta beteende vittnar om att tonårsflickor ofta söker 

bekräftelse från omgivningen på att hon duger. Forskning visar att i de tillfällen där de får 

positiv respons känner de sig tillfreds och mera självsäkra (Landstedt et al. 2009). Både killar 

och tjejer har erfarenheter av situationer där de får positiv feedback, när de följer normen för 

hur de skall bete sig. Tjejerna medgav att de blir påverkade av bilder på vackra människor och 

strävar efter att se ut som och vara som dem. En tjej som lägger ut bilder och upplever att hon 

får negativa kommentarer kommer kanske anstränga sig ännu mer för att uppnå den kvinnliga 

norm kring utseende vilket i fortsättningen kan leda till sämre självkänsla. Detta bekräftas av 
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tidigare forskning som visar att flickor är ambivalenta i sin strävan efter att se ut och agera 

enligt genusstyrda normer och förväntningar (Landstedt et al. 2009). De flesta ungdomar lär 

sig ändå hantera sin genusidentitet och ha en distans till detta. Merparten inser att man inte 

kan uppfylla alla genusideal och lär sig leva med det (Connell 2002 s109). Det är därför 

viktigt med ett gott självförtroende och att ungdomar har ett sunt och förnuftigt 

förhållningssätt till egen kropp och identitet.  

 

Båda killgrupperna resonerade kring att tjejer inte får säga att hon ser bra ut. Killarna uppgav 

andra faktorer än utseende som de själva tyckte gav mer status bland killarna.  Att vara bra på 

saker så som onlinespel, spela ett instrument eller vara mer självsäker. Dessa beteenden och 

uppfattningar speglar traditionella genuskonstruktioner (Connell 2002s 103-113) där en 

dominerande norm i detta sammanhang säger att tjejer inte öppet skall kommunicera att hon 

tycker hon är snygg. Fredrickson och Roberts (1997) menar att kvinnor i vissa fall adopterar 

den syn som observatörerna (männen) har gällande utseende och anpassar sig frivilligt till 

denna norm fixerad på utseende.  

 

5.1.5 Kränkningens makt  

Ungdomarnas uppfattning att en person som mobbar är en svag individ bekräftas av studier 

som visar att de som mobbar oftare har psykosociala problem och ett antisocialt beteende 

(Ybarra et al. 2007). Samtidigt visar studien att mobbare har en position som gör att han eller 

hon får utöva sin makt över en annan individ. Ungdomarna i studien har en uppfattning om att 

en mobbare inte är så tuff ensam. Detta gäller även på Internet. Om en person skriver en elak 

kommentar och ingen andra hänger på, så blir det inte lika allvarligt. Detta står i kontrast till 

diskussionen i tidigare studier där anonymitet på Internet ger dem som är svagare möjlighet 

att mobba en person de anser är starkare än de är själva (Dooley et al. 2009).  

 

Ett stort hot som identifierades i studien var den stora spridningseffekten rykten och elaka 

kommentarer har via sociala medier och digitala verktyg. Detta bekräftas av tidigare 

forskning som det som kan ge de allvarligaste effekterna av nätmobbning (Juvonen & Gross 

2008; Slonje & Smith 2008; Dooley et al. 2009; Kessel Schneider et al. 2012). Ungdomar i 

denna studie vittnade om att vissa individer och grupper på Internet har stort inflytande. I 

skolan skapar den underliggande dynamiken av makt en struktur som normaliserar bland 

annat sexuella trakasserier (Gillander Gådin 2011). På Internet kommer det till uttryck som ett 

digitalt grupptryck som får en enorm kraft när många hänger på en kommentar fast de 
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egentligen inte har med ursprungsmeddelandet att göra. Resultaten visar att unga kan uppleva 

rädsla att protestera eller ingripa vilket troligen grundas i oro att själv bli utsatt. Detta är 

tecken på vilken inflytande sociala medier kan ha på individer.  

 

I likhet med tidigare studier (Dooley et al. 2009) menade killarna i studien att tjejer använder 

ord och utfrysning som mobbningstekniker. Killarna resonerade att sociala medier är 

ytterligare ett verktyg för tjejerna att kunna kränka andra. Tjejerna själva uttryckte dock inte 

samma uppfattning utan denna bild kan bero på pojkarnas fördomar om hur tjejer är mot 

varandra. Pojkarna antog själva att de har mer press på sig att vara framåt och vara bra på 

andra saker. När unga pojkar och flickor upplever att det är så olika prestationer som krävs för 

att uppnå beröm och status så finns en risk för att bilden av mannen som stark och framåt och 

kvinnan som snygg och duktig befästs i de ungas medvetande. 

Killarna får status efter vad de gör, tjejerna för hur de ser ut. Båda könen har en press på sig 

att prestera i olika sammanhang, men för tjejerna är det ett sätt att få en bra självbild att veta 

att andra tycker de ser bra ut (Landstedt et al. 2009). 

 

5.1.6 Strategier för minskad nätmobbning 

Ungdomars pessimism inför effekten av att arbeta preventivt mot nätmobbning var slående. 

För att lyckas med hälsofrämjande insatser inom i samhället behövs det ofta insatser på olika 

nivåer (Green & Tones 2010 s 72). Detta är centralt vad gäller arbetet med att minska 

förekomsten av kränkningar på Internet. På samhällsnivå behövs lagar och förordningar som 

reglerar Internet. Då sociala medier är ett relativt nytt fenomen konsekvenserna ännu inte är 

klarlagda kan det ha varit svårt för politiker att lagstifta om sociala medier. Sociala mediers 

diskussioner och kontakter håller sig heller inte inom den egna nationens gränser vilket 

sannolikt komplicerar processen med reglering. De olika forumen borde även de tydliggöra 

sina åldersgränser och policys för att motverka att de förekommer kränkande kommentarer på 

deras domäner på Internet.  

Lag om diskriminering och trakasserier har funnits länge men den är inte alltid relevant till 

praxis i till exempel skolan (Gillander Gådin 2011) och det är närliggande att tro att det även 

gäller Internetkulturen bland ungdomar. Skolan är en central utgångspunkt för information 

och undervisning om etik och moral. Det är viktigt att utbildning om nätmobbning inkluderas 

i skolans antimobbningsarbete (Agaston et al. 2007; Hinduja & Patchin 2007; Besarta & 

Sjöholm 2011). Elevhälsan bör i samarbete med pedagoger uppmärksamma den ojämnlika 

maktfördelningen mellan eleverna i skolan (Gillander Gådin & Hammarström 2000). Skolan 
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är viktig för att man når i princip alla barn i samhället även de som inte får stöd av 

föräldrarna.  

Ungdomarna i denna studie identifierar föräldrarna som den enskilt viktigaste faktorn i det 

preventiva arbetet. Närvarande föräldrar som är engagerade och som tidigt lär barn vad som 

är rätt och fel är viktigt enligt ungdomarna i denna studie. Föräldrarollen har även betonats i 

tidigare forskning som central i arbetet mot nätmobbning (Pujazon-Zazik & Park 2010). 

Intrycket från denna studie var att föräldrar litade på sina ungdomar och att de, enligt 

ungdomarna, inte var så medvetna om vad deras barn gjorde på Internet. Den enskilda 

personen bör styrkas i att våga säga ifrån. I relation till normaliseringsprocessen resonerar 

ungdomarna kring att om det är en enstaka kommentar så skall man strunta i det och inte 

lägga energi på det, vilket ytterligare bekräftar att det är viktigt för samhället, skolan och 

föräldrar att stödja barnen i att bli självständiga och stå upp för sig själva.  

 

5.2. Diskussion av metod  

Att använda fokusgrupper som insamlingsmetod och Grounded theory som analysmetod 

visade sig fungera väl för denna studie. Fokusgrupper är ett motiverat val när det gäller att 

studera attityder och egenskaper hos definierade grupper och för att få kunskap om hur idéer 

utvecklas och opererar inom en given kulturell kontext (Kitzinger 1995).  

Det finns ändå vissa metodologiska aspekter som måste beaktas. I alla gruppkonstellationer är 

det ett socialt samspel mellan deltagarna, det är även i fokus vid användning av fokusgrupper. 

Det innebär att det kan finnas maktstrukturer och sociala hierarkier som inte forskaren är 

medveten om. Deltagarna i denna studie kände varandra och var även kända för forskaren 

som intervjuare. Detta kan ha gjort at de kände sig trygga i situationen och pratade på som 

vanligt men det kan också vara att de var uppmärksamma på vad forskaren förväntade sig och 

därmed anpassade det de sa. Det är klart att forskarens kunskaper om de vilka sociala 

förhållanden barnen lever under bidrog till förutfattade uppfattningar om hur ungdomarna 

fungerar i den sociala hierarkin på skolan och bland kompisarna. Gruppsammansättningen 

och de sociala hierarkierna i denna studie kan ha gjort att vissa deltagare inte har sagt sin 

uppriktiga mening om alla teman som kom fram. Killarna berättade direkt att de har blivit 

utsatta för kränkning utan att det var något som var skamligt eller jobbigt. De verkade å andra 

sidan inte så oroade över detta heller. Tjejerna var inledningsvis mer avvaktande och vaga i 

sina historier. De kände av situationen om det var fler som hade upplevd eller sett något. 

Möjligtvis kan det ha varit svårt att berätta inför kompisgruppen att de blivit utsatta då det är 

associerat med något negativt. Frågorna var heller inte riktade så att de skulle berätta om att 
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de själva har varit utsatta, utan gällde vad de visste och tyckte om nätmobbning. Under 

intervjuns gång bröts ändå isen och flera av tjejerna berättade om episoder där kränkningar 

förekommit. De sociala processer som pågick i de olika tjej- och killgrupperna gällande detta 

tema kan ha bakgrund i den genusordning ungdomarna har vuxit upp med och socialiserats in 

i. Pojkars erfarenhet är att de skall vara tuffare, starkare och aggressivare medan tjejer skall 

vara mer medgörliga, passiva, artiga och snälla i sina uttryck och beteenden (Connell 2002 s 

58). Att tjejerna först ”känner av” läget hos de andra i gruppen om vad som är tillåtet bygger 

inte enbart på orsaker grundat från genus, men det var påtagligt att bland pojkarna var det ett 

sätt att ”ta plats” i gruppen genom att berätta om sina erfarenheter.  

 

Två av grupperna hade en individ som dominerade mycket gällande taltid och satte om 

möjligt normen för den gruppens åsikter. I de andra två grupperna blev det fler dialoger och 

fler varierande uppfattningar lyftes fram. Det är en balansgång för intervjuaren att se till att de 

som vill vara tysta får lov att vara det samtidigt som de som är blyga skall få chans att komma 

in i diskussionen (Gillander Gådin & Hammarström 2000; Halkier 2010 s 47). Enkönade och 

kända grupper valdes enligt tidigare forskning som argumenterade för homogena grupper 

(Kitzinger 1994; Landstedt et al. 2009). Det är ändå en intressant aspekt att reflektera över hur 

resultaten hade påverkats av att ha mixade grupper. Upplevelsen var nu att ungdomarna kände 

sig trygga i situationen i sina kända kompisgäng men det hade möjligtvis blivit mer 

diskussion mellan deltagarna om de inte hade haft samma utgångspunkt i alla frågor.  

 

I kvalitativ design är inte kunskap objektivt utan man har en konstruktivistisk syn som säger 

att den verklighet vi uppfattar är konstruerad av våra historiska, sociala och individuella 

sammanhang (Kuper 2008). Därför är konklusioner i denna kvalitativa studie inte bevis utan 

en beskrivning och tolkning av insamlat material. Reliabilitet i den mening att studien och 

resultaten kan bli repeterad av andra är svårt då studien har en kvalitativ design. Bruk av en 

strukturerad intervjuguide är en metod för att öka reliabiliteten och transparensen i studien. 

Hamberg (1994) beskriver dependability som kvalitetskriterium i kvalitativ forskning där hon 

menar att en studie som kan anpassa sig till förändringar i den verklighet den opererar i och 

kan ta till sig nya impulser är dependent/pålitlig. Detta är genomfört genom att använda 

Grounded Theory som analysmetod där datainsamling och analys är en process som pågår 

parallellt.  

Aspekten kring mättnad som är en central del av Grounded Theory (Chamraz 2010 s 96-102) 

kunde av praktiska skäl inte fullgöras genom att tillföra nya fokusgrupper. Genom att frågorna 
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blev mer anpassade hos de senare fokusgruppintervjuerna för att belysa de teman som var 

mest intressanta för syftet fick man en mättning i datamaterialet. Credibility beskrivs av 

Hamberg (1994) som ett kvalitetskriterium som beror på en rad faktorer som förhållandet 

mellan deltagare och forskare, hur väl forskaren kan genomföra en intervju och deltagarnas 

motiv för att delta. I denna studie anser jag att trovärdigheten gällande relation och respekt för 

de medverkande i studien varit bra. Beträffande genomförandet måste man ta höjd för att 

författaren är relativt oerfaren angående användning av metoden. Genom arbetet som 

skolsköterska finns dock en trygghet och vana i att prata med ungdomar om känsliga ämnen 

som kom väl till användning i detta sammanhang. Grounded theory som analysmetod har 

även varit till hjälp för att strukturera och göra det möjligt att se på materialet från andra 

vinklar. Det finns en risk att författaren har med för många förutfattade meningar när man 

känner ungdomarna så väl.  

Confirmability (bekräftelse) innebär att materialet kan bli bedömd och förstådd av andra 

(Hamberg 1994). Kategorierna i resultatdelen skall belysa vad datamaterialet visade. En 

nackdel har varit att författaren själv har genomfört alla delar av studien. Det har därför varit 

värdefullt med kontakt och feedback från handledare i denna process. Det sista 

kvalitetskriteriet som Hamberg (1994) tar upp är transferability/generalisering. Urvalet till 

denna studie är baserat på frivillighet. Kriterier för deltagandet var en åldersgräns och att de 

går på den specifika skolan. Gällande överförbarhet till andra ungdomar och högstadieskolor 

speglar denna studies resultat just dessa ungdomars uppfattningar om nätmobbning. För att 

dra er generella slutsatser krävs ett bredare urval av respondenter. För ungdomar som lever 

under likvärdiga förhållanden och med samma sociologiska bakgrund som ungdomarna i 

denna studie är det sannolikt så att uppfattningen om nätmobbning inte skiljer sig så mycket 

från de som kom fram i denna studie. Det hade varit önskvärt inför framtida studier att bland 

annat se närmare på uppfattningar kring nätmobbning bland ungdomar med olik kulturell 

bakgrund. 

Ett annat sätt för att eventuellt få mer djup och få fram enskilda individers uppfattningar om 

nätmobbning hade varit att använda andra typer av datainsamlingsmetoder så som 

djupintervjuer som komplement. Att se på ett fenomen eller problem med olika metoder ökar 

trovärdigheten i resultaten, så kallad triangulering (Kuper 2008).  

 

6.0 Konklusion 

Denna studie har belyst 15-åringars uppfattning av mobbning på Internet via sociala medier.  

Det står klart att sociala medier är ett forum där social gemenskap förstärks men är även ett 
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forum där ungdomar är tvungna att hantera kränkningar och förhålla sig till stereotypa 

genusnormer. Ungdomars uppfattningar av kränkningar på sociala medier i denna studie visar 

att en kränkning är subjektiv, beroende av den relation personen har med den som skickar 

meddelandet, samt i vilket sammanhang det sker. Vidare har det framkommit att det finns en 

liberal hållning bland ungdomar till att bli utsatta för kränkningar på Internet med tanke på 

vad som accepteras.  

 

Sedan Internet har blivit så integrerat i vardagslivet så verkar det som om gränserna suddas ut 

mellan det som sker på Internet och utanför. Studien visar att det behövs strategier för att 

bemöta utvecklingen av kränkningar via sociala medier. De måste inkluderas i policys mot 

mobbning både i skolan och i samhället generellt. Forskaren menar att för att kunna sätta in 

hälsofrämjande åtgärder mot den ökande psykiska ohälsan i Sverige bland ungdomar behövs 

bland annat en bättre förståelse om vad ungdomar upplever på Internet och sociala medier. 

Mer information och diskussion kring nätmobbning i skolan och i samhället generellt kan 

bidra till en ökad förståelse av fenomenet och att det blir lättare att söka hjälp i tid för de som 

drabbas. 

 

De erfarenheter och uppfattningar som ungdomarna i denna studie har delat med sig av bidrar 

till en ökad förståelse av hur det upplevs att vara kille eller tjej på sociala medier.  

Internet öppnar för nya möjligheter för social gemenskap. Att vara normbrytande borde vara 

lättare på Internet där en person kan agera i ett annat namn och ungdomar kan experimentera 

över genusstrukturerna. Denna studie har visat att bland de ungdomar som deltog så har 

Internet snarare förstärkt de genusmönster som ungdomarna redan förhåller sig till. Vidare 

forskning krävs för att dra slutsatser om varför det förhåller sig så.  
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Bilaga 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
Inbjudan	  om	  medverkan	  i	  studie	  om	  kränkningar	  och	  trakassering	  på	  internet	  

bland	  ungdomar	  
	  

För	  medverkan	  i	  en	  studie	  om	  ungdomars	  upplevelse	  om	  trakassering	  och	  kränkningar	  
på	  internet	  söker	  jag	  kontakt	  med	  elever	  i	  årskurs	  9	  för	  att	  delta	  i	  en	  gruppintervju.	  
Medverkan	  är	  frivillig.	  	  
Gruppintervjun	  kommer	  vara	  i	  diskussionsform	  där	  du	  får	  reflektera	  och	  berätta	  om	  till	  
exempel	  hur	  vanligt	  det	  är	  med	  internetmobbning,	  vad	  är	  ok	  att	  skriva	  om	  andra,	  vad	  är	  
en	  kränkning	  och	  vad	  man	  kan	  göra	  för	  att	  förebygga	  kränkningar	  på	  internet.	  
Gruppintervjuerna	  beräknas	  ta	  ca	  en	  timme	  och	  kommer	  genomföras	  på	  skolan.	  I	  varje	  
grupp	  blir	  det	  mellan	  5	  –	  8	  personer.	  	  Det	  kommer	  vara	  tjej-‐	  och	  killgrupper	  då	  det	  är	  
intressant	  för	  studiens	  intention	  att	  se	  om	  det	  finns	  skillnader	  mellan	  könen	  i	  dessa	  
frågor.	  	  
För	  att	  kunna	  analysera	  det	  som	  kommer	  fram	  i	  gruppintervjun	  kommer	  hela	  intervjun	  
spelas	  in.	  Enbart	  författaren	  av	  studien	  kommer	  ha	  tillgång	  till	  inspelat	  material	  och	  det	  
kommer	  förstöras	  efter	  att	  studien	  är	  klar	  (juni	  2012).	  	  Alla	  medverkande	  i	  studien	  
avidentifieras	  och	  kan	  när	  som	  helst,	  utan	  särskild	  förklaring,	  meddela	  att	  man	  inte	  
längre	  vill	  delta	  i	  studien.	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  få	  ökad	  kunskap	  om	  ungdomars	  erfarenheter	  och	  
uppfattningar	  om	  kränkningar	  och	  trakassering	  på	  internet	  samt	  hur	  ungdomar	  anser	  
att	  kränkningar	  på	  nätet	  skulle	  kunna	  förebyggas.	  Studien	  är	  en	  del	  i	  en	  Magisteruppsats	  
i	  Folkhälsa	  vid	  Mittuniversitetet	  under	  vårterminen	  2012.	  	  
Jag	  är	  mycket	  tacksam	  om	  du	  har	  lust	  att	  medverka.	  	  
	  
	  
JA,	  jag	  vill	  delta	  i	  studien:	  	   	  
	  
	  
	  ____________________	   	  
	   	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
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Kirsti	  Lindström,	  Distriktssköterska	  
Kontakta	  mig	  gärna	  om	  något	  är	  oklart:	   Handledare:	  
Telefon:	  0455	  61	  90	  02	   	   	   Evelina	  Landstedt,	  Lektor	  
Mail:	  kirsti.k.lindstrom@galaren.nu	   	   Mittuniversitetet.	  

	   	   	   	  
Bilaga 2 
 

INTERVJUGUIDE	  
	  
Ramar	  	  Fokusgruppintervjun	  kommer	  föregå	  på	  skoltid	  och	  på	  skolan.	  Vi	  
börjar	  med	  lite	  fika	  och	  informellt	  snack	  där	  jag	  går	  även	  berättar	  varför	  jag	  
skall	  göra	  studien	  och	  varför	  jag	  är	  intresserad	  av	  ämnet.	  	  Lite	  kort	  kommer	  
det	  presenteras	  hur	  det	  hela	  kommer	  gå	  till,	  vilka	  ”regler”	  som	  finns.	  Till	  
exempel	  om	  någon	  berättar	  om	  något	  privat	  så	  skall	  det	  stanna	  inom	  denna	  
grupp.	  Alla	  skall	  få	  prata	  och	  det	  finns	  inga	  krav	  på	  att	  man	  skall	  svara	  ”rätt”	  
–	  inga	  svar	  är	  ”fel”.	  
	  
Inledning	  
-‐	  En	  runda	  där	  alla	  får:	  
Berätta	  hur	  gammal	  du	  var	  då	  du	  fick	  din	  första	  mobil/respektive	  tillgång	  till	  
dator	  och	  vad	  du	  i	  huvudsak	  använder	  internet	  till	  i	  vardagen.	  
	  
Introduktion	  
	  
Vad	  är	  det	  första	  du	  kommer	  tänka	  på	  när	  du	  hör	  ordet	  nätmobbning?	  
Ge	  exempel	  
	  
Uppföljning	  
I	  vilka	  sammanhang	  förekommer	  nätmobbning?	  
	  
	  
Huvuddel	  
	  
När	  kan	  beskrivningar	  på	  nätet	  kallas	  för	  mobbning	  eller	  kränkning?	  	  
När	  blir	  ett	  internet	  beteende	  inte	  ok?	  (vem	  bestämmer	  det?)	  
Göra	  en	  gemensam	  definition	  av	  nätmobbning.	  
	  
Finns	  det	  en	  skillnad	  mellan	  mobbning	  och	  kränkningar	  på	  nätet	  och	  
mobbning	  i	  till	  exempel	  skolan	  eller	  på	  skolvägen?	  
Uppföljning:	  Vad	  kan	  den	  skillnaden	  bero	  på?	  
	   Är	  det	  ”lättare”	  mer	  ofarlig	  att	  mobba	  någon	  på	  nätet	  –	  med	  tanke	  på	  
	   reaktioner	  från	  andra	  (kompisar	  vuxna	  etc).	  	  
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Vuxna	  uppfattar	  ibland	  ungdomars	  ordval	  och	  språkbruk	  som	  mycket	  tufft.	  
Hur	  har	  det	  blivit	  en	  så	  tuff	  jargong,	  är	  det	  ok?	  (överdriver	  vuxna	  sin	  oro	  över	  
utvecklingen	  av	  språket?)	  	  
	  
Hur	  är	  en	  typisk	  mobbare	  som	  person	  –	  beskriv,	  vad	  tror	  ni?	  
	  
Ibland	  hör	  man	  om	  att	  det	  är	  flera	  som	  är	  involverade	  i	  en	  hipe	  mot	  en	  enskild	  
person.	  Vad	  är	  det	  som	  sätter	  igång	  sådana	  processer?	  (vem	  är	  drivande,	  varför	  
följer	  andra	  på,	  varför	  säger	  ingen	  emot/eller	  gör	  man	  det?)	  	  
	  
	  
Till	  killgruppen:	  
Vad	  tror	  ni	  tjejerna	  använder	  internet	  och	  mobiltelefon	  till	  mest?	  
Är	  det	  skillnad	  på	  hur	  en	  kille	  ”mobbar”	  jämfört	  med	  en	  tjej?	  
	  
Till	  tjejerna:	  
Vad	  tror	  ni	  killarna	  använder	  internet	  och	  mobiltelefon	  till	  mest?	  
Är	  det	  skillnad	  på	  hur	  en	  tjej	  ”mobbar”	  jämfört	  med	  en	  kille?	  
	  
Hur	  mycket	  vet	  era	  föräldrar	  om	  vad	  ni	  har	  för	  er	  på	  internet?	  
Uppföljning:	  Har	  föräldrar	  tillgång	  till	  exempelvis	  facebook	  kontot?	  
	   Frågar	  de	  om	  vilka	  siter	  ni	  brukar	  vara	  på?	  
	  
Vilken	  information	  har	  ni	  fått	  om	  förhållningsregler	  på	  internet?	  /Vem	  har	  
gett	  er	  informationen?	  
Uppföljning:	  Är	  det	  något	  ni	  saknar,	  vill	  veta	  mer	  om?	  
	  
På	  skolan	  arbetar	  man	  hela	  tiden	  för	  att	  motverka	  mobbning,	  men	  det	  är	  
svårt	  att	  lyckas	  helt.	  Internetmobbning	  är	  svårare	  att	  upptäcka.	  
Hur,	  tycker	  ni,	  kan	  man	  bäst	  förhindra	  att	  nätmobbning	  uppstår?	  
Uppföljning:	  Vems	  ansvar	  är	  det?	  (Föräldrar,	  ungdomarna,	  skolan,	  sociala	  medier,	  
politiker,	  lagar,	  polisen…)	  	  
	  
Avslutning	  
Med	  tanke	  på	  hur	  internet	  används	  idag,	  kommer	  detta	  fenomen	  att	  fortsätta	  
öka/	  varför?	  
	  
Vi	  har	  varit	  igenom	  många	  punkter,	  är	  det	  något	  vi	  har	  missat	  ta	  upp?	  
Ex.	  kan	  det	  ha	  ”positiva”	  effekter:	  en	  drive	  mot	  en	  myndighet/land/person	  för	  
att	  ändra	  ett	  impopulärt	  beslut.	  Någon	  som	  inte	  är	  så	  tuff	  annars	  kan	  få	  
”hämnd”	  över	  någon	  som	  har	  kränkt	  han/hon	  innan….	  	  
	  
Efterspel	  



	   35	  

Stänga	  av	  bandspelaren.	  Tacka	  för	  medverkan	  och	  fråga	  hur	  de	  upplevde	  att	  
vara	  med.	  Om	  det	  är	  någon	  som	  gärna	  vill	  prata	  med	  skolsköterska	  eller	  
kurator	  skall	  dessa	  personer	  finnas	  tillgängliga.	  	  
 


