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Att upprepade gånger utsättas för negativa kommentarer online: 

En kvantitativ studie av ungdomars internetvanor och 

erfarenheter av internetmobbing 

 

ISABELLA KARLSSON 

 

Internetmobbing är idag ett stort socialt problem då det bidrar till att många 

ungdomar lider av psykisk ohälsa. Samtidigt är det svårt att helt undvika att bli 

drabbad då den nya teknologin ofta är en nödvändighet i en ungdoms vardag.  

Internetmobbing är ett beteende, att genom olika teknologiska metoder som 

mail, mobil och sociala forum, försöka att skada någon. Studien baseras på 

enkätundersökningar i tre gymnasieklasser, där jag försökt ta reda på 

respondenternas erfarenheter kring internetmobbing. Resultat påvisar bland 

annat att det finns fler pojkar än flickor som har en positiv inställning till 

internetmobbing. En stor del av respondenterna har någon gång själva bidragit 

med nedsättande kommentarer till andra på Internet, men det var färre som 

själva blivit utsatta.  

 

INLEDNING 

Samtidigt som Internet har gett ungdomar många fördelar, bland annat i form av socialt stöd 

och hjälp vid utbildning, används Internet och andra digitala kommunikationsmetoder även 

som en plats där man som ungdom är i konstant risk att utnyttjas eller bli mobbad (Mishna, 

Khoury-Kassabri, Gadalla & Daciuk, 2012). Efter cyberteknologins inträde i samhället har 

mobbing fått ännu en arena. Den har övergått från så kallad traditionell mobbing till att även 

innefatta internetmobbing (Patchin & Hinduja, 2006). Traditionell mobbing inkluderar som 

regel ett fientligt fysiskt eller psykiskt beteende som sker upprepade gånger vilket resulterar i 

att offret blir rädd, känner sig hotad och har svårt att försvara sig (Snakenborg, Van Acker & 

Gable, 2011). Internetmobbing är ett mer komplext begrepp som inte har lika tydliga 

indelningar. Tidigare forskning menar att internetmobbing inkluderar allt från kränkande 

digitala meddelanden, skapandet av en profil i syfte att andra ska kunna diskutera kring ett 

utvalt objekt, eller att någon spelar in en genant video som sedan publiceras (Griezel, Finger, 

Bodkin-Andrews, Craven & Yeung, 2012).  
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Det finns flera definitioner som förklarar begreppet internetmobbing, varav en är att 

internetmobbing innebär att man använder sig utav olika teknologiska 

kommunikationsmetoder så som e-post, mobiltelefoner, chatt och olika webbplatser för att 

med hjälp utav dessa utföra ett upprepat och hatfullt beteende som är avsett att skada andra 

(Wong-Lo, Bullock & Gale, 2011). Skadan kan handla om trakasserier, online-strider, 

förföljelse och utfrysning (Slovak & Singer, 2011). När man talar om ett upprepat beteende 

ser man till det publicerade materialet så som sms, mail och bilder vilka allmänheten kan både 

se och använda sig utav själva. För den drabbade är det ofta omöjligt att stoppa spridningen 

(Gadalla, Mishna, Cook, Daciuk & Solomon, 2010). 

Mobiltelefoner, hemsidor, mailkonton och andra elektroniska kommunikationsmetoder 

erbjuder en anonymitet, vilket innebär att man inte behöver uppge sin riktiga identitet. 

Anonymiteten försvårar möjligheten att avslöja mobbaren, vilket vidare gör arbetet mot 

mobbing komplicerat. Internetmobbare är medvetna om anonymiteten och att skydda sig 

bakom en fiktiv identitet vilket gör det lätt att mobba, även tanken på att ens påhopp blir 

offentliga för allmänheten är lockande för internetmobbare. Många av de personer som väljer 

att trakassera på Internet känner sig mer kapabla till att skriva kränkande yttranden till någon, 

yttranden som de inte skulle våga säga i verkligheten (Wong-Lo et al, 2011).    

I dagsläget har många ungdomar egna datorer, och är ofta insatta vid användandet av den här 

typen av teknologi. Merchant tar upp hur ungdomar kommunicerar på Internet och skapar nya 

kontakter via chattforum (Merchant, 2001). Det är få som granskar vad ungdomarna gör på 

Internet. Ibland handlar det om att man inte vet hur man ska göra som privatperson för att 

spåra någons digitala beteende, men även på chattforum där det finns individer som granskar, 

är det ingen som ser vad som pågår mellan sändaren och mottagaren, utan granskningen är 

bara ytlig. En granskning som gäller sms eller mail har ännu inte blivit aktuell (Patchin & 

Hinduja, 2006).  

Kontakten mellan mobbare och utsatta 

Forskning påvisar att ungdomar ofta använder Internet för att pröva gränser eller ta upp 

ämnen som annars är genanta för att på så sätt undvika en oönskad reaktion från motparten. 

Om syftet är att konfrontera är det lättare att bearbeta en eventuell negativ respons på distans 

(Merchant, 2001). Eftersom att internetmobbing sker genom teknologin och att det inte 

behövs någon fysisk kontakt mellan mobbaren och den utsatta ger det en möjlighet för 

mobbaren att trakassera någon dygnet runt då inget av de teknologiska metoderna är bundna 
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till en speciell miljö eller tidsrum (Wong-Lo et al, 2011). Detta sätter mobbaren i en 

annorlunda maktposition mot offret, till skillnad från traditionell mobbing (Patchin & 

Hinduja, 2006), där den utsatta inte är kapabel till att försvara sig vilket ofta resulterar i att 

den utsatta blir sårad (Merchant, 2001).  

De som utsätts för internetmobbing har visat tecken på extrem stress, upprördhet och 

depression (Slovak & Singer, 2011). Övriga signalement som skildrar utsatthet är: om den 

unga verkar upprörd efter användning utav Internet eller mobil, huruvida den unga isolerar sig 

eller har en nedsatt entusiasm till studier. Om man som person lätt blir deprimerad eller får 

ångest kan det vara ytterligare en faktor som kan bidra till att man är särskilt mottaglig för 

mobbing (Wong-Lo et al., 2011). 

Det är svårt att reducera möjligheten att bli utsatt då de olika kommunikationsmetoderna ofta 

är en nödvändighet i vardagen vilket automatiskt gör vem som helst som har tillgång till 

Internet mottaglig för internetmobbing (ibid). 

Föräldrarnas ansvar 

Tidigare forskning menar att föräldrar måste engagera sig i ungdomars internetvanor och 

övervaka vad de gör på datorn, och tidigt konfrontera om man ser att mobbing förekommer 

för att förebygga eventuella negativa konsekvenser för den unga. Datorer som finns i hemmet 

ska placeras i gemensamma utrymmen och föräldrarna ska även informera sina barn om 

riskerna med att använda Internet. Tidigare forskning har även pekat på att ett bra 

föräldraskap kan vara till hjälp för ungdomars självbild vilket vidare bidrar till en mindre 

chans att utsättas för internetmobbing. Elever måste utbildas i varför det är viktigt att visa 

hänsyn till varandra. Ungdomar som undviker att utföra en gärning på grund av det straff det 

medför, riktar sig istället till Internet där det inte finns några tydliga konsekvenser. Men det 

mobbarna ofta inte förstår är att de utsatta drabbas lika hårt av internetmobbing, som 

traditionell. Ytterligare åtgärder som föräldrar kan tillgripa är att installera så kallade 

filtreringsprogram som gallrar bort olämplig dataanvändning (Epstein & Kazmierczak, 2006-

2007). 
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Problemformulering 

Teknologins framgång har medfört ett nytt sätt för ungdomar att kommunicera genom 

mobiltelefoner, email, chattforum och andra webbsidor. På Internet kan ungdomar uttrycka 

sina känslor anonymt till allmänheten vilket resulterar i många trakasserier och hatiska 

angrepp mot privatpersoner. Internetmobbing är ett växande problem bland ungdomar och det 

är ett fenomen som är svårt att stoppa då det är globalt och kan ske överallt, dygnet runt. 

Anonymiteten som dessutom erbjuds till mobbaren försvårar för den drabbade att veta vem 

människan bakom skärmen är.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att genom en enkätundersökning i tre gymnasieklasser undersöka 

förekomsten av internetmobbing. Med hänvisning till problemställning och syfte kan man 

därför fråga sig följande: 

 

- Hur vanlig är förekomsten av internetmobbing? 

- Hur ser attityden hos ungdomarna ut på Internet?  

- Finns det någon skillnad mellan flickor och pojkar och deras utsatthet samt delaktighet 

vid internetmobbing?  
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METOD 

 

Det första steget i mitt metodval var att bestämma huruvida jag skulle göra en kvalitativ eller 

en kvantitativ studie. Jag valde att genomföra en kvantitativ undersökning.  Det främsta skälet 

till detta val är att jag utifrån problemformulering och frågeställningar kan erhålla en bredd i 

min studie rörande förekommande internetmobbing. Som datainsamlingsmetod har jag därför 

valt enkätformen, vilken är ett effektivt sätt att samla in massdata. Det går att med rätt 

planering samla in ett stort antal enkäter på en kort tid och är relativt billigt. I det fall då det 

redan finns framtagna och reliabilitetstestade enkätkonstruktioner med fasta svarsalternativ är 

ett insamlat datamaterial lätt att koda in i Excel (Bryman, 2006). Som analysmetod använde 

jag mig utav deskriptiv analys, vilket innebär att respondenter får ta ställning i ett antal 

formulerade frågor utifrån en skala. Genom skalsystemet får ungdomen ange i vilken grad 

(aldrig-kontinuerlig, positiv-negativ) denna förhåller sig till en viss fråga, i mitt fall frågor 

rörande internetmobbing. Analysen är vidare ett sätt att sammanställa en stor mängd 

kvantitativ data, vilket jag gjorde i statistikprogrammet Excel. Här kodades och 

sammanställdes mitt empiriska material för att slutligen rapporteras i form av tabeller och 

stapeldiagram (sensorysociety.org).   

Urval och genomförande 

Min urvalspopulation utgörs av elever som går i andra och tredje ring i en gymnasieskola. 

Urvalsförfarandet kan liknas vid ett flerstegsurval (klusterurval) Om det är så att någon vill 

göra en undersökning av just gymnasisters attityder till internetmobbing uppstår alltid ett 

urvalsproblem. Det går av praktiska skäl inte att nå alla gymnasister i Sverige. Det är bättre att 

då göra ett urval av geografiska områden (steg 1), därefter ett urval av gymnasieskolor (steg 

2) och slutligen ett urval av elever (steg 3)  (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

I studien går eleverna i tre olika klasser vid ett gymnasium. Studien är även en 

totalundersökning (inga slumpmässiga urval), det är därför möjligt att endast generalisera 

inom de utvalda klasserna. Det behövs inte heller – eftersom det är en totalundersökning - 

några signifikanstester (ibid). 

Enkäten bestod av två bakgrundvariabler (kön, ålder) och ett antal attitydvariabler, varav ett 

tiotal är mätbara på ordinalskalenivå, vilket menas att man både kan kategorisera och 

rangordna variablerna. De empiriska resultaten utgörs huvudsakligen av stapeldiagram 

centrerade till fyra variabler, vilka jag ansåg var de mest relevanta för min undersökning. Jag 
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har även valt att göra två tabeller för alla mätbara variabler, i vilka variablernas medelvärden, 

det resultat som är mest förekommande, standardavvikelse och spridningen kring medelvärdet 

presenteras (ibid). 

Jag ville vidare jämföra mina resultat med tidigare forskares resultat vad gäller  

internetmobbing för att se om det finns samband eller om jag kunde utvinna ny kunskap. Jag 

valde att använda mig utav Mittuniversitets databaser Proquest Social Sciences, 

UlrichsWeb.com samt Google Scholar. Mina nyckelord var ’cyberbullying, adolescent, 

internetuse, gender och social care´. Samtliga artiklar är refereegranskade innan de använts.   

När jag sökte på ’cyberbullying’ på Proquest Social Sciences gav det mig 199 träffar. När jag 

använde mig av sökordet ´cyberbullying and adolescent´ gav det på samma databas 103 

träffar. Jag sökte även på ´internet use and gender´ på samma databas där resultatet blev 3950 

träffar. Vid sökningen ’internet use and adolescent´ gav det mig 3037 träffar. Jag använde mig 

även utav Google Scholar där jag sökte på ’cyberbullying and social care´ där jag fick 7760 

träffar. Den artikel jag fick fram kontrollerade jag på UlrichsWeb.com för att se om den var 

refereegranskad, vilket den var. Mitt urval av artiklar bestämdes utefter titlar som verkade 

mest relevanta för mitt ämne, jag valde endast ut de första träffarna där alla artiklar var 

publicerade under 2000-talet. Jag läste därefter alla abstrakt på utvalda artiklar för att se vilka 

som kunde användas i min studie, och valde att använda mig utav alla. Jag använde mig 

endast av engelska sökord för att utöka mina chanser till fler artiklar på en internationell nivå. 

Mina utvalda artiklar ansåg jag behandlade mitt problem, samt frågeformulering på ett tydligt 

sätt och hjälpte mig att förstå innebörden av internetmobbing.  

För att konstruera en artikel på rätt sätt använde jag mig utav Mittuniversitetets utgivna mall, 

samt en artikel publicerad på Socialvetenskaplig tidsskrift. Huvudsakligen användes artikeln 

”Mobbning, ett tidsbundet socialt problem?” (Larsson, 2010) som grund för utformandet av 

min egen artikel. 

Etiska överväganden  

När jag bestämt mig att använda mig utav enkäter ringde jag en lärare som undervisade i varje 

utvald klass för att informera kring upplägget och syftet med min undersökning. Jag berättade 

vilket ämne den behandlade, vilken skola och termin jag gick i, samt vad studien skulle 

användas till, min C-uppsats. Jag förklarade vidare att enkätundersökningen var helt 
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konfidentiell och frivillig och hur lång tid den skulle ta att genomföra. När läraren sedan hade 

gett mig sitt samtycke till enkätundersökningen bestämde vi när och var den skulle ske. 

När jag gick ut i klasserna presenterade jag först och främst vem jag var, varför jag var där 

och sedan vad min studie handlade om. Jag gav ut ett informerat samtycke till eleverna där 

jag förklarade syftet med studien, att den var helt konfidentiell samt frivillig. Om man inte 

ville delta hade eleverna valet att gå ut från klassrummet. Alla eleverna gav sitt samtycke att 

delta i undersökningen. Dock var ett fåtal av eleverna sjuka, totalt var det fem elever som blev 

mitt bortfall. Detta anser jag dock inte påverkat min studie, då jag fortfarande fått majoriteten 

av elevernas medverkande.  Jag gav eleverna en definition av internetmobbing för att få så 

ärliga svar som möjligt då undersökningen måste hålla en viss standard, samt att det är viktigt 

för mig att uppnå en stark validitet vilket betyder att jag i slutändan har mätt det jag vill mäta 

(Kvale, 2009). 

RESULTAT OCH ANALYS 

I TABELL 1 och 2 nedan finns en sammanställning av alla mätbara variabler i den enkät som 

använts. Tabellen omfattar medelvärde samt spridningen kring detta medelvärde, det vill säga 

standardavvikelsen. Avsikten med tabellerna är att få en tydlig bild av de undersökta 

ungdomarnas internetvanor och hur de har kommit i kontakt med internetmobbing. Den visar 

bland annat att många ungdomar i undersökningen använder sig utav Internet mellan två till 

fyra timmar per dag och att de flesta är aktiva på det sociala forumet Facebook. Här har man 

möjlighet att chatta, skapa en personlig profil och göra offentliga uppdateringar kring sina 

tankar och aktiviteter.  Även webbsidor som Youtube, där det dagligen läggs upp nya videos, 

och informationssök så som Google är populära bland ungdomarna. Tabellen påvisar även att 

en stor del av deltagarna någon gång stött på elaka kommentarer på Internet och att en del av 

ungdomarna har mobbat någon, men att de själva ofta upplever sitt eget beteende som väl 

bemötande. 

TABELL 1: Internetanvändning: medelvärden och standardavvikelse på mätbara 

(ordinalskala: tid: 1= aldrig, 5= kontinuerligt) variabler i enkätundersökningen (n = 57). 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Internetanvändande 4.24 0.78 

Datorspel 2.80 1.59 

Sociala forum (Facebook) 4.21 0.77 

Informationssök (Google) 3.56 0.76 
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Videosidor (Youtube) 3.75 0.87 

Webbkamera 1.56 0.73 

Stött på otrevliga kommentarer 3.14 1.37 

I vilken grad andra har ett väl bemötande  2.61 0.77 

Om du själv har ett väl bemötande  3.72 1.01 

Lämnat elaka kommentarer 2.46 0.99 

Stött på internetmobbing 2.05 1.09 

Själv blivit utsatt 1.46 0.7 

 

TABELL 2: Skillnader i internetanvändande: medelvärden och standardavvikelse på 

mätbara (ordinalskala: tid: 1= aldrig, 5= kontinuerligt) variabler i 

enkätundersökningen. Pojkar (n=31) Flickor (n=26). 

  Killar m Killar std Tjejer m 

Tjejer 

std 

Internetanvändande 4.47 0.73 3.96 0.77 

Datorspel 3.53 1.45 1.88 1.24 

Sociala forum (Facebook) 4.17 0.83 4.23 0.71 

Informationssök (Google) 3.7 0.75 3.38 0.75 

Videosidor (Youtube) 4.03 0.85 3.38 0.75 

Webbkamera 1.6 0.77 1.5 0.71 

Stött på elaka kommentarer 3.53 1.43 2.61 1.1 

I vilken grad andra har ett vänligt bemötande 2.63 0.76 2.58 0.81 

Om du själv har ett vänligt bemötande 3.5 0.78 4.04 1.15 

Lämnat elaka kommentarer 2.83 0.88 2.0 0.94 

Stött på internetmobbing 2.2 1.27 1.92 0.84 

Själv blivit utsatt 1.43 0.77 1.52 0.71 

 

Anm: m= medelvärde, std= standardavvikelse 

Genom att utläsa tabellerna ser man att många av respondenterna använder Internet i en hög 

grad där Facebook används mest, både bland flickor och pojkar. Man kan även utläsa att det 

finns en stor spridning kring om man som person själv stött på otrevliga kommentarer, där de 

flesta anger att det har hänt. Det är en större spridning kring medelvärdet bland pojkarna 

vilket betyder att det såväl fanns de som aldrig stött på elaka kommentarer som det fanns de 

som gjort det regelbundet. Det är intressant att se att många någon gång stött på otrevliga 

kommentarer samtidigt som deltagarna anger att de i lägre grad kommit i kontakt med 

internetmobbing. Resultatet visar alltså att elaka kommentarer oftast är en engångsföreteelse.  
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   DIAGRAM 1: n=57 

    

Om man ser till hela populationen visar DIAGRAM 1 att de flesta använder Internet mellan 

två till fyra timmar per dygn, men en nästan lika stor andel menar att de använder Internet mer 

än fyra timmar per dygn. Enligt en tidigare studie visade det sig att 90% av ungdomarna i 

undersökningen använde Internet varje dag och att 50% av dem hade en egen mobil 

(Snakenborg et al., 2011). TABELL 1 visar på att Facebook är det elektroniska media som 

används mest bland ungdomar, tätt inpå kommer videosidan, Youtube. Däremot ägnade sig 

färre åt webbkamera och diverse datorspel.  

   DIAGRAM 2: pojkar (n = 31) och flickor (n = 26).      

            

 I DIAGRAM 2 har jag valt att påvisa skillnaden mellan pojkars och flickors 

internetanvändande. Av staplarna i diagrammet framgår att pojkar använder Internet i en 

större mån än flickor. En tidigare undersökning visar att 99% av deltagarna hade en dator i sitt 

hem, varav 98% använde datorn minst 1 timme varje dag (Gadalla et al, 2010). Om man ser 

till TABELL 2 samspelar den med TABELL 1 vid användandet av Facebook och Youtube, 
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men man ser en tydlig skillnad mellan pojkar och flickors användande av datorspel, där 

pojkar spelar datorspel i en högre utsträckning än flickor.                                                                                   

   DIAGRAM 3: (n = 57). 

    

Av DIAGRAM 3 framgår att majoriteten av de som totalt deltog i enkätundersökningen har en 

negativ attityd mot internetmobbing.  Tidigare forskning förklarar den nya teknologin och 

vilka chanser till kommunikation den har medfört. Den nya teknologin ger oss möjlighet att 

kommunicera på ett sätt där man aldrig är bunden till någon fysisk kontakt för att kunna prata 

med någon. Så länge både sändaren och mottagaren har en mobiltelefon eller annan 

elektronisk kommunikationsmetod kan man kommunicera genom text eller röstmeddelanden. 

Meddelandena kan skickas när som helst på dygnet, och var som helst där det finns tillgång 

till den funktion som behövs. Den nya teknologin kan även skicka ljudfiler och bilder vilka 

sedan kan spridas offentligt mellan användare (Merchant, 2001). 

Internet gör det även möjligt att hitta nya personer att prata med på till exempel chattrum eller 

andra sociala forum vilket ger en person möjlighet att globalisera sitt sociala nätverk.  Man 

skriver på Internet på samma sätt som man pratar, med lite hänsyn till stavning och 

grammatik (ibid). Många av respondenterna menar att de uttrycker sig på ett annat sätt på 

Internet jämfört med verkligheten, till exempel när de deltar i en debatt eller annan diskussion 

för att föra fram sina perspektiv på ämnet. Diskussionen kan ibland tolkas som 

internetmobbing om man ser till definitionen av internetmobbing. Där förklaras fenomenet 

som en upprepad negativ handling vilken är menat personligen till någon med syftet att skada, 

där skadan är bland annat online-strider (Slovak & Singer, 2011). 
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   DIAGRAM 4: pojkar (n = 31) och flickor (n = 26). 

                  

Att döma av staplarna i det högra diagrammet (flickorna) påvisar de en likhet med 

diagrammet för hela populationen, där många har en negativ inställning till internetmobbing.  

Om man däremot betraktar det motsvarande diagrammet för pojkar kan man dra den 

slutsatsen att de är mer positiva till internetmobbing. Tidigare forskning menar att ungdomars 

lätta tillgänglighet till Internet och deras intresse för att maila, sms:a, kommunicera genom 

chattforum och faktumet att det är en liten risk att ens handlingar på Internet blir granskade är 

alla orsaker till att internetmobbing är ett ökande fenomen (Epstein & Kazmierczak, 2006-

2007). TABELL 2 påvisar att respondenterna anser att de själva i en större grad än övriga har 

en tillmötesgående attityd på Internet. Det finns en skillnad mellan flickor och pojkar, där 

pojkarna ibland även har en fientlig attityd på Internet, medan flickorna anser sig själva vara 

vänliga. Deras attityd kan vara ett resultat på deras inställning kring internetmobbing där 

pojkarna har en överlägset mer positiv inställning till handlingen, jämfört med flickorna.  

   DIAGRAM 5: (n = 57).  
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Som det går att utläsa av DIAGRAM 5 medger en majoritet av respondenterna att de själva 

har utfört mobbing på Internet. Respondenterna som svarade att de har mobbat någon 

motiverar det med att de bara skämtade eller var ironisk mot den man pratade med och att 

mottagaren förstod att allt elakt som sades inte skulle tas seriöst. Ungdomarna menar att med 

vänner finns det en speciell jargong där man pratar på ett visst sätt som inte är menat att vara 

kränkande. Ett annat skäl var att man var arg på personen i fråga, eller att någon sagt något 

elakt till en själv och att man därför ville hämnas. Ett fåtal menade även att vissa kan ses som 

översittare vilka behöver få en tillsägelse, som enligt deltagarna skall få översittarna att inse 

att vi alla är lika värda.  

   DIAGRAM 6: pojkar (n = 31) och flickor (n = 26). 

               

DIAGRAM 6 visar att en stor del av pojkarna någon gång har utfört internetmobbing. Om vi 

ser till flickornas tabell är bilden splittrad. Det är en stor andel som säger att de aldrig har 

bidragit till internetmobbing, men det finns även de som har gjort det. Man kan se paralleller 

mellan att pojkar använder Internet i en högre grad än flickor, samt att de har en positiv 

inställning till internetmobbing och faktumet att fler pojkar än flickor internetmobbar.  

Det råder skilda meningar mellan forskare om det finns ett samband mellan genus och ett 

negativt internetbeteende. Vissa forskare menar att pojkar oftare använder Internet som en 

arena för mobbing än flickor, medan andra menar att det inte förekommer någon skillnad 

(Griezel et al., 2012). Resultatet påvisar en tydlig skillnad där pojkarna är den dominerande 

mobbingsaktören.  
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  DIAGRAM 7:  (n=57) 

    

Stapeldiagrammen i DIAGRAM 7 visar på att de flesta i urvalet aldrig blivit utsatta. Om man 

ser till en tidigare studie visar den att hälften av deltagarna blivit utsatta för internetmobbing 

som tog form i öknamn, ryktesspridning, hot och mottagning av ofrivilligt spridda sexuella 

bilder. (Mishna et al., 2010). Men trots att det är en större del av icke drabbade, har 24 

stycken angett att de har blivit utsatta. Mobbingen som respondenterna i enkätundersökningen 

har råkat ut för har förekommit på MSN och Facebook, som båda är sociala webbsidor där 

man kan kommunicera genom meddelanden. Det är intressant att se hur många av 

respondenterna som anger att de någon gång själva mobbat digitalt, men samtidigt har en stor 

del aldrig blivit utsatta. Det betyder att trots deras angrepp får mobbarna ingen negativ 

respons tillbaka, vilket man kan koppla till maktpositionerna mobbare och utsatt emellan där 

forskare anser att den utsatta har svårt att försvara sig, en dominans som utnyttjas av 

mobbaren vilket kan vara en orsak till fortsatt trakassering (Griezel et al., 2001). 

    DIAGRAM 8: pojkar (n = 31) och flickor (n = 26) 
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Det finns – om man ser till DIAGRAM 8 - en likformighet mellan hela populationen och 

flickor/pojkar.  Oavsett diagram kan man konstatera att en något större andel aldrig fallit offer 

för internetmobbing. Det finns dock en nästan lika stor del som menar att de någon gång har 

blivit utsatta. Resultatet visar att det inte råder någon större skillnad mellan flickors och 

pojkars utsatthet, då båda diagrammen anger nästintill identiska siffror.  Om man utgår från 

tidigare forskning inom området råder det stora skillnader beroende på vilken forskare som 

kommer till tals.  Vissa menar att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor och deras 

tendens att bli mobbade, medan andra menar att det inte råder någon skillnad alls. 

Artikeln ”Uncovering the structure of and gender and development differences in Cyber 

bullying” menar att fler flickor än pojkar blir utsatta för internetmobbing (Griezel et al., 

2012). Om man istället väljer att se till en annan artikel tar den upp forskningsresultat där det 

inte finns någon skillnad mellan flickor och pojkar (Gadalla et al., 2010). Man kan se vissa 

samband mellan så kallad traditionell mobbing och internetmobbing där det visar sig att 

flickor är mer kapabla till att utföra indirekt mobbing. Eftersom Internet har likheter med den 

indirekta mobbingen kan det ge möjlighet till flickor som mobbar i verkligheten att föra över 

sina aggressioner även till Internet. Här kan de fortsätta sitt beteende utan att ta till en fysisk 

handling (ibid). Ytterligare en studie visar att pojkar blivit hotade online i en större mån än 

flickor, men samtidigt är flickor mer kapabla till att få rykten spridda om sig. Flickor får även 

oftare sexuella bilder skickade till sig, eller foton av sig själva som hotas läggas ut utan deras 

medgivande. Sexuella sms drabbade även flickor i en större mån än pojkar (Mischna et al., 

2010). 

DISKUSSION 

Resultatet påvisar att en stor mängd av ungdomarna i undersökningen använder Internet i en 

hög grad, där sociala forum är en dominerande part vid internetanvändningen. Tidigare 

forskning stödjer mitt resultat där forskare anger att många ungdomar har egna datorer som de 

spenderar tid vid dagligen (Mishna et al., 2010).  Vidare kan man se att vissa av de manliga 

respondenterna har en positiv inställning till internetmobbing, och även att de ibland själva 

utsätter någon för internetmobbing. Flickorna har en mer negativ inställning till 

internetmobbing, och har även en lägre medverkan till internetmobbing. Forskning har visat 

på skilda resultat kring ungdomars egna delaktighet till internetmobbing (Griezel et al., 2012). 

Utsattheten bland flickor och pojkar skiljer sig knappt. Det finns en nästan lika stor del som 

blivit utsatta, som det finns de som aldrig har blivit det. Även här råder det skilda meningar 
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bland forskare och deras åsikt kring utsatthet, där vissa menar att det finns en skillnad mellan 

könen, och andra inte (ibid) (Gadalla et al., 2012).  

Frågan om det finns samband mellan könen och deras delaktighet i internetmobbing är svår 

att svara på, men jag tror att pojkar är mer benägna att mobba än flickor. Anledningen anser 

jag vara att flickor i större grad använder sig utav baktalande vänner emellan än direkt 

mobbing. En annan anledning kan vara att flickor vill utstråla en vänlig personlighet till 

allmänheten, något som jag tror pojkar bryr sig mindre om. För pojkar kan det till och med, 

enligt mig, vara åtråvärt att mobba och vara lite elak för att imponera.  

Artikeln förklarar hur föräldrar kan hjälpa sina ungdomar för att inte bli utsatta, och även 

förebygga riskerna då man kan placera datorerna i gemensamma utrymmen och använda sig 

utav filtreringsprogram som begränsar vissa sidor för ungdomar. Forskare tar även upp vikten 

av utbildning bland ungdomar och hur det skall upplysa dem kring fenomenet (Epstein & 

Kazmierczak, 2006-2007). Det är svårt att bestämma vem ansvaret skall ligga på, om det ska 

vara föräldrarna, eller kanske skolan? Jag anser att det borde finnas en samverkan mellan 

skola, föräldrar, kuratorer och psykologer där man diskuterar vilka arbetsmetoder man skall 

utgå ifrån vid arbetet mot internetmobbing. Alla dessa enheter kommer i kontakt med 

ungdomar på olika sätt och i olika miljöer, och besitter därför olika erfarenheter som kan vara 

nyttigt att dela med sig av för att få en helhetsbild av problemet.  

Resultatet påvisar även att många någon gång stött på elaka kommentarer, medan färre stött 

på internetmobbing. En viktig fråga att diskutera är hur en individ tänker kring begreppet 

mobbing, och var gränsen mellan skämt och mobbing går. Det kan ibland vara svårt, speciellt 

på Internet att förstå om ett yttrande är menat som skämt eller kränkning, vilket vidare 

påverkar om mottagaren av meddelandet ser sändaren som en vän eller mobbare. Jag kan även 

tänka mig att det är svårt för en person att erkänna sig själv som mobbare då det ofta ses som 

något negativt. Problemet kring begreppet mobbing och vem som är mobbare anser jag är 

viktigt att belysa för att på ett tydligare sätt förstå fenomenet och på sätt motarbeta det. 

Styrkan med min studie är att den tar upp frågor som det råder mycket skilda meningar kring 

och därför tycker jag det är viktigt att forska mer i just hur internetmobbing skiljer sig bland 

könen för att tillslut nå en klarhet. Även om man inte kan generalisera min studie då min 

population inte är tillräckligt stor så kan man ändå ta till vara på mitt resultat och ta det i 

beaktande vid fortsatt forskning som berör liknande ämne. Det positiva i studien är att det är 

ett relativt nytt ämne jag forskar kring, men det har även blivit en nackdel då det ibland har 
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varit svårt för mig att hitta bra fakta som jag kunnat använda mig utav. Jag tycker trots vissa 

motgångar att jag har lyckats besvara mina frågeställningar bra. 

Min studie tror jag absolut kan användas av socialarbetare som arbetar eller på något sätt 

kommer i kontakt med ungdomar och föräldrar. Internetmobbing är något som drabbar många 

och om socialarbetare är upplysta kring hur det fungerar och vilka metoder man kan använda 

för att hjälpa någon eller sig själv för att stoppa mobbingen har vi tagit ett stort steg framåt i 

arbetet mot mobbing. Socialt arbete handlar ofta om att hjälpa någon när den upplever 

svårigheter, och som socionom har man en skyldighet anser jag att ingripa när man ser att 

något händer, oavsett om det berör barn, ungdomar eller vuxna. Som socionom kan man även 

föra sin kunskap vidare till lärare och föräldrar, och tillsammans bli ett bra team som kan 

arbeta för en bättre miljö där alla trivs, såväl på som utanför Internet.  

För fortsatt forskning kan man forska kring hur personalen i skolor arbetar för att upplysa 

ungdomar kring internetmobbing och hur de arbetar för att motverka dess förekomst. Finns 

det färdigställda metoder att tillgripa när någon har blivit utsatt och hur ser i så fall de ut? 

Eller om skolorna anser att det inte är deras område då internetmobbing ofta sker utanför 

skolans område, vem ligger ansvaret på då? 
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