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Abstrakt 

 

I takt med att sociala medier blir allt vanligare, expanderar också 

mobbningens olika arenor. Den nya tekniken har gett upphov till 

begreppet nätmobbning, vilken möjliggör nya typer av 

kränkningar än den traditionella mobbningen. Det är ett 

svårfångat fenomen som förekommer i flera olika länder och 

sammanhang. Artikeln redogör för viss tidigare forskning kring 

nätmobbning och hur ungdomar påverkas av detta. Den egna 

studien syftar till att undersöka hur utbrett fenomenet är i en grupp 

niondeklassare och hur nätmobbningen skiljer sig åt mellan 

könen. Undersökningen utfördes i enkätform (n=75) och visar att 

det finns vissa skillnader mellan pojkars och flickors erfarenhet av 

och förhållningssätt till nätmobbning. 
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Förord 

 

Förhoppningarna med denna artikel är att öka människors vetskap om nätmobbning och 

minska framtida kränkningar av barn och ungdomar på nätet. Det var svårt att få skolor att 

ställa upp på enkäten, vilket är beklagligt då detta är ett aktuellt ämne som ännu inte belysts 

och diskuterats tillräckligt. Mitt intresse för ämnet väcktes då jag tidigare arbetade med 

ungdomar och insåg hur främmande problemet var för mig när jag konfronterades med det. 

Jag kontaktade totalt fem högstadieskolor varav en gick med på att delta i studien. Efter att 

100 enkäter delats ut till skolans rektor, kunde slutligen 75 stycken besvarade enkäter samlas 

in.  

 

Jag vill härmed tacka alla deltagare som bidragit till att göra denna studie möjlig. Ett speciellt 

tack till skolpersonal och elever som bidragit och svarat på min enkät. Vill även rikta ett 

varmt tack till handledare Marie Vackermo, som gett mig goda råd, uppmuntran och stöd 

under arbetets gång. 

 

Tack! 
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Inledning 

 

Nätmobbning ökar i snabb takt. Unga far illa och kränks dagligen, oftast utan de vuxnas 

vetskap och hemmets tidigare lugna vrå inkluderas allt oftare nu i mobbarnas arena (Anderson 

& Sturm, 2007). Detta möjliggör för mobbningen att fortsätta fritt utan kännbara 

konsekvenser för utövarna (Souranders, Klomek & Ikonen, 2010). Den digitala världen förser 

dem en anonymitet som är svår att spåra (Snakenborg, Van Acker & Gable, 2011). Enligt 

tidigare forskning kan man se ett samband mellan denna sorts mobbning och ungdomar som 

surfar mycket på internet (Dimanduros, Downs & Jenkins, 2008). Det visar sig också att 

ungdomar som använder sig av snabbmeddelande och webkamera löper större risk för att 

utsättas för kränkningar på nätet, på grund av att de är mer ovarsamma med sin integritet 

(Juvonen & Gross, 2008). Offren mår ofta dåligt av nätmobbningen och det har visat sig att 

vissa ungdomar idag tar livet av sig till följd av kränkningarna (Slovak & Singer, 2011). Detta 

problem bör åtgärdas genom information och interventioner i skolor och i samhället, så att 

inte fler barn behöver känna sig otrygga i det egna hemmet (Bullock, Wong-Lo & Gable, 

2011).  

 

Syftet med denna artikel är att ta reda på vad nätmobbning är utifrån befintlig forskning, samt 

att med hjälp av den egna enkätstudien se hur utbrett fenomenet är bland en grupp 

femtonåringar och huruvida det finns skillnader mellan könen. Utifrån detta har en kvantitativ 

enkätstudie gjorts i en grupp niondeklassare för att se vad dessa ungdomar har för erfarenheter 

av nätmobbning. Det finns relativt mycket forskning kring ämnet nätmobbning, min ambition 

med artikeln var att sammanställa en överskådlig blick över en del av den tidigare gjorda 

forskningen. Vidare ville jag nyansera forskningen med en egen studie för att se vilka 

eventuella överensstämmelser och motsättningar som framkommer. Även vuxna blir dagligen 

utsatta för nätmobbning, men jag har valt att inte beröra det i denna artikel. Frågeställningarna 

i studien är:  

 

o Hur utbrett är nätmobbning i den undersökta gruppen?  

o Finns det några skillnader mellan könen, när det kommer till nätmobbning?  
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Metod 

 

I skapandet av artikeln använde jag mig av litteratur, vetenskapliga artiklar, doktorand Marie 

Vackermos avhandling ”Att prioritera i socialtjänsten” och relevanta internetsidor. 

Datainsamlingen genomfördes via de bibliografiska databaserna Academic search elite, 

Google Scholar samt ProQuest social sciences med endast vetenskapligt granskade tidskrifter. 

I artikeln har bibliografiska databaser använts eftersom de enligt Bryman (2011) är de 

viktigaste källorna till artiklar och tidskrifter. För att finna de rätta artiklarna i databaserna, 

valdes speciella sökord ut som blev nyckelord. Jag tog fasta på dessa nyckelord utifrån att 

Bryman (2011) i sin bok betonar att dessa nyckelord är viktiga att ha och att de underlättar 

artikelsökningen. Alla artiklar som valdes ut var från 2000-talet eftersom jag ville ha den 

senaste informationen om ämnet och alla var ”peer- reviewed”, vilket innebär att de blivit 

kontrollerade och godkända innan de publicerades. Det fanns gott om tidigare forskning i 

ämnet nätmobbning. Artiklarna valdes noga ut efter hur de på olika intressanta sätt tar upp 

och belyser ämnet nätmobbning, som att identifiera vad det är och vad det får för 

konsekvenser för offren och mobbarna. De artiklar som valdes ut var relevanta för ämnet 

nätmobbning och de har på ett tillfredställande sätt besvarat frågeställningarna. Böckerna och 

internetsidorna varit ett bra komplement i skapandet av artikeln. 

 

Backmans (2009) metodbok har använts för att skapa referenser enligt parentessystemet APA. 

En kvantitativ enkätundersökning med slutna frågor har genomförts på elever i klass nio 

(N=75), för att ta reda på deras erfarenheter av nätmobbning. Stickprovet, de vill säga 

eleverna var 15 år i ålder vilket jag specifikt valde att undersöka eftersom de är gamla nog att 

förstå och fylla i en enkät på ett korrekt sätt. Har i linje med vad Bryman (2011) skriver valt 

att använda mig av klusterval vilket innebär att man använder sig av personer i en naturlig 

grupp, vilket i denna studie blev elever i nionde klass. Enkätundersökningen genomfördes på 

en högstadieskola i en mindre stad i Mellansverige. Jag valde en mindre stad då jag ville ha 

större utbud av femtonåringar än vad som kan förväntas finnas i en by. Samtidigt ville jag 

undvika den hårdare atmosfären som kan förväntas finnas i en storstadsmiljö. 

Svarsfrekvensen blev 75 % då det blev ett bortfall på 25 enkäter av 100, detta på grund av att 

jag trots upprepade försök, inte fick tillbaka enkäterna av skolan. Det kan också som Bryman 

(2011) skriver bli ett skevt urval eftersom de är ett visst bortfall i denna studie. Skevheten kan 

ha uppstått på grund av att enkäten handlar om ett känsligt ämne där det var frivilligt att delta, 

vilket kan ha resulterat i att de ungdomar som nätmobbar/nätmobbat valde att inte svara på 
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enkäten. Av dessa femtonåringar var det 46 pojkar och 29 flickor som svarade på enkäten. 

Precis som Bryman (2011) skriver i sin bok så beror urvalets storlek på tidsramen, jag valde 

att lämna ut 100 enkäter för att de var ett bra och lagom antal att hinna analysera under denna 

kurs.  

 

 

Etiskt perspektiv   

 

Innan enkätundersökningen delades ut gjordes en mindre pilotstudie, vilket genomfördes på 

en mindre grupp för att kontrollera enkätens formgivning, frågor och ungefär hur lång tid det 

tar att besvara den. Åldern på de deltagande ungdomarna gjorde att målsmans godkännande 

inte erfordrades, vilket innebar att ungdomarnas egen frivillighet räckte. Samtyckeskravet 

aktualiseras här och ungdomarna informerades om att de själva bestämmer över sitt 

deltagande och när som helst kan avbryta. I enlighet med informationskravet delgavs gruppen 

om studiens syfte och försäkran om anonymitet innan enkäten delades ut. I samband med 

detta har jag även förhållit mig till nyttjandekravet. Vidare har jag tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet och varit noga med att inte lämna ut skolans namn eller ort så att de 

inte riskerar att bli identifierade, samt om frivilligheten i att delta och dess konfidentiella 

hantering. Utifrån gällande forskningsetiska principer har jag förhållit mig till 

konfidentialitetskravet, informationskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet.  

 

 

Enkäten 

 

Frågorna konstruerades med utgångspunkt i tidigare forskning och hjälp togs av tidigare 

beprövade enkäter för utformning av det egna frågeformuläret, har även använt Brymans 

(2011) metodbok för att få hjälp med att minska skevheter som kan uppstå. För att ta reda på 

hur man på bästa sätt konstruerar en enkät gjordes valet att använda redan beprövade enkäter. 

Dessutom fanns en förhoppning om att hitta hål att fylla i den redan befintliga forskningen. 

Jag valde att göra en enkätundersökning för att få svar från fler respondenter än vad som kan 

förväntas om jag hade valt att göra intervjuer. Med hänsyn till Brymans (2011) metodbok 

valde jag att göra frågor som är lätta att förstå och jag använde mig av många slutna frågor 

eftersom det är enklare att besvara. Slutligen blev det 19 frågor i enkäten för ungdomarna att 

svara på. Utifrån Brymans (2011) bok valde jag att inte göra enkäten för lång med för många 
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frågor så att respondenterna inte skulle tröttna innan de fyllt i hela enkäten. Denna enkät 

handlar om hur ungdomarna kränks, av vem de kränks, hur de påverkas av nätmobbningen, 

hur pass vanligt det är och huruvida de som mobbar gör det anonymt eller inte. Enkäten 

analyserades sedan med SPSS som är ett dataprogram för statistisk analys, men på grund av 

jag inte gjort några signifikansanalyser kan jag tyvärr inte dra några generella slutsatser av 

studiens resultat. Urvalet ungdomar som studien baseras på är för begränsat för att presentera 

några allmängiltiga sanningar. Resultaten kan ändå ge intressant information och en 

fingervisning om hur det kan se ut för ungdomar i en motsvarande stadsmiljö. För mer 

specifik information om enkäten hänvisar jag till bilagan. Fokus i denna enkätundersökning 

har legat på ungdomarnas erfarenheter, snarare än på skolans roll och ansvar. Det finns gott 

om litteratur om skolmobbning men nästan ingenting om nätmobbning, vilket kan bero på att 

det är ett relativt nytt problem som bör studeras under en längre tid framöver.  

 

 

Begränsningar i analyserna 

 

Om man tittar kritiskt på den egna studien så hade enkäten kunnat förstärkas genom intervjuer 

tillsammans med ungdomarna, där man diskuterat de resultat som visat sig i tabellerna. 

Datamaterialet i enkäten hade också kunnat skildras utförligare i djupgående statistiska 

analyser och eftersom det inte finns några signifikansanalyser i enkäten, så kan jag inte heller 

dra några generella slutsatser om resultatet. En del av eleverna besvarade inte alla frågor i 

enkäten, så blev de ett visst bortfall vilket till viss del påverkar resultatet. Orsaken till detta 

skulle kunna vara att vissa av frågorna berör känsliga områden. 

 

 

Forskningsöversikt  

 

Mobbning 

 

I detta stycke kommer traditionell mobbning att beskrivas utifrån befintlig forskning, därefter 

beskrivs underkategorin nätmobbning. 

 

Definitionen av mobbning är att en eller flera personer under en viss tid, upprepade gånger 

kränker en annan människa där det även finns en viss obalans i makten mellan offret och den 
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som mobbar. Offret har ofta svårt att försvara sig mot den/dem som kränker. Det finns flera 

olika sorter av mobbning, såsom direkt, alltså fysisk, eller indirekt, vilket skulle kunna vara 

utfrysning eller verbal kränkning (NE). Genom mobbningen skrämmer, trakasserar, hotar 

eller skadar mobbaren offret (Snakenborg, Van Acker & Gable, 2011). Mobbning är idag den 

vanligaste formen av våld i skolor enligt Slovak & Singer (2011). Katzer, Fetchenhauer & 

Belschak (2009) menar att det finns vissa samband mellan traditionell mobbning och 

nätmobbning, att de som mobbas i skolan oftare faller offer även för nätmobbning. Juvonen & 

Gross (2008) understryker att mobbning är ett hälsoproblem som drabbar miljoner av barn 

och ungdomar. Olweus (1999) understryker att skolor enligt skollagen ska ha färdiga planer 

för hur man tacklar alla former av kränkningar och mobbing, där rektorn har det yttersta 

ansvaret för att detta följs.  

 

 

Nätmobbning 

 

Enligt Olweus (1999) och Anderson & Sturm (2007) har flickor länge mobbat varandra 

genom en icke fysisk mobbning där man ofta använder sig av skvaller, utfrysning och andra 

kränkningar. Mobbningen sker oftast i det tysta utan vuxnas vetskap, vilket gör att den kan 

fortgå i flera år. Denna psykiska mobbning bland flickor har nu till viss del bytt arena, till de 

sociala medierna och kallas idag för nätmobbning och har effekten av att nå barn och 

ungdomar i deras hem. Snakenborg, Van Acker & Gable (2011) pekar på att det är fler flickor 

än pojkar som faller offer för nätmobbning och att det skulle vara dubbelt så många flickor 

som mobbar på internet än pojkar. Slovak & Singer (2011) menar också att det är fler flickor 

som är offer för kränkningar på nätet men tvärtemot när de kommer till vem som utför 

mobbningen, de menar istället att det är fler pojkar än flickor som mobbar på internet. Dehue, 

Bolman & Völlink (2008) påstår också att pojkar mobbar oftare och i större utsträckning 

ensamma, än vad flickor gör. Walrave (2009) betonar emellertid att i USA och Sverige har 

man sett att det är lika mellan könen, att både flickor och pojkar i samma omfattning mobbar 

och faller offer för nätmobbning. Katzer, Fetchenhauer & Belschak (2009) hävdar att det 

finns flera olika sätt att utföra nätmobbning på. Några av dessa är att reta, utnyttja, trakassera, 

förolämpa eller utpressa andra. Slovak & Singer (2011) beskriver hur det också kan handla 

om imiterande, förlöjligande, eller stalkning av en person. Dehue, Bolman & Völlink (2008) 

menar att nätmobbning också kan vara när någon hackar sig in på ett konto, spridning av 

virus, hot eller sexuella trakasserier. Katzer, Fetchenhauer & Belschaks (2009) forskning 
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pekar på att mobbare ofta letar rätt på samma individer upprepade gånger och kränker dem i 

chatrummen.   

 

Nätmobbning har blivit en svår utmaning för föräldrar och skolor enligt Dimanduros, Downs, 

& Jenkins (2008). Det har nu också visat sig att nätmobbningen faktiskt är ett hälsoproblem 

(Dehue, Bolman & Völlink 2008). Snakenborg, Van Acker & Gable (2011) påvisar att 

kränkningarna ökar med åldern, vilket innebär att det alltså sker mer nätmobbning bland 

elever på högstadiet än på mellanstadiet. Juvonen & Gross (2008) betonar att internet nu blivit 

en ny vansklig miljö för ungdomar, där kränkningar lätt kan utföras anonymt med en stor 

publik. Anderson & Sturm (2007) skriver att nätmobbning kan bli extra obehagligt för offren 

då de inte alltid vet vem utövaren är, vilket innebär att det kan vara en främling såväl som en 

kompis. Enligt Snakenborg, Van Acker & Gable (2011) är problemet förrädiskt då mobbarna 

lätt och anonymt kan nå många offer utan några konsekvenser. Mobbningen sker oftast på 

sidor där det finns få vuxna som ser vad som försiggår. Thomas (2006) skriver att på grund av 

internets frammarsch världen över så kommer nätmobbningen troligtvis att öka. Katzer, 

Fetchenhauer & Belschak (2009) betonar att anonymiteten låter ungdomarna byta identitet, 

vilket gör att de även kan ha ett annat beteende på internet än i det riktiga livet. Thomas 

(2006) skriver i sin forskning att denna anonymitet gör att offer, skola och föräldrar står 

handlingslösa när de kommer till hur man ska stoppa de anonyma mobbarna.  

 

 

Offer 

 

Dimanduros, Downs, & Jenkins (2008) skriver i sin studie att vissa av offren för nätmobbning 

har dåligt självförtroende, beteendeproblem, är osäkra, deprimerade, passiva, socialt isolerade 

och impopulära. Många av dem har också överbeskyddande föräldrar, vilket lett till sämre 

överlevnadsstrategier. Nätmobbningen ger många konsekvenser för ungdomar, däribland 

flertalet sociala, psykiska och fysiska problem såsom stress och depressiva symtom (Dehue, 

Bolman & Völlink 2008). Souranders, Klomek & Ikonen (2010) menar att offren ofta lider av 

psykosomatiska problem som: magont, huvudvärk, sömnproblem och rädsla för skolan. 

Snakenborg, Van Acker & Gable (2011) påvisar att offren kan få problem med skolan 

eftersom många skolkar vilket leder till sämre eller inga betyg, den kan även hämma 

ungdomarnas fritid. Utsatta ungdomarna kan även få ätstörningar och börja använda droger på 

grund av nätmobbningen. Katzer, Fetchenhauer & Belschak (2009) framställer att ungdomar 
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som chattar, bloggar eller lägger ut personlig information även löper större risk för att bli 

offer, speciellt de som chattar med okända personer. De unga som har en gemensam dator 

hemma löper mindre risk för att bli ett offer. Katzer, Fetchenhauer & Belschak (2009) tidigare 

forskning visar att offren ofta ser sig som mindre populära och socialt exkluderade i så 

kallade chattrum. Anderson & Sturm (2007) anser att offren för skolmobbning väldigt sällan 

använder internet för att hämnas på sina mobbare, utan detta sker mest i skolan. Varför 

ungdomar inte berättar för någon kan eventuellt ha med skam att göra, de vill helt enkelt inte 

berätta för sina föräldrar att de blir retade eller att de inte har några vänner (Frånberg & 

Wrethander, 2011). All denna mobbning gör i förlängningen att offret internaliserar en 

negativ bild av sig själv (Høiby, 2004). Dimanduros, Downs, & Jenkins, (2008) betonar att 

kränkningarna skapar stor frustration hos offren, vilken riskerar att göra dem sköra. Anderson 

& Sturm (2007) framhäver att många av offren känner sig ensamma och man säger att ärren 

efter psykisk mobbning kan sitta kvar längre än efter fysisk mobbning. Souranders, Klomek 

& Ikonens (2010) påvisar i sin studie att nätmobbning ofta är traumatiserande för de unga 

som utsätts för den. Slovak & Singer (2011) understryker att de värsta konsekvenserna som 

sker på grund av nätmobbning är ökningen av självmord bland offren. Frånberg & 

Wrethander (2011) menar i sin studie att 90 % av de unga som försökt att ta sitt liv tidigare 

varit utsatta för mobbning.  

 

 

Mobbare 

 

Det har framkommit att mobbare ofta förstår sociala signaler sämre än genomsnittet, vilket 

gör att de inte inser konsekvenserna av att mobba andra. Denna brist på signaler har gjort att 

mobbare kan få ett aggressivt och impulsstyrt beteende. Oftast trakasserar de andra anonymt 

hemifrån, antingen ensamma eller i sällskap av kamrater (Dehue, Bolman & Völlink, 2008). 

 I chattrummen trakasserar de gärna samma person upprepade gånger. Det har visat sig att 

nätmobbare ofta kommer från hem där det förekommer fysiskt våld samt att många av dem 

har problem i skolan. Juvonen & Gross (2008) menar att nätmobbningen inte skiljer sig allt 

för mycket från skolmobbning, fast den ibland sker under anonymitet. Anderson & Sturm 

(2007) skriver i sin studie att aggressiviteten mot andra ungdomar ideligen äger rum på grund 

av att nätmobbarna försöker kompensera för sin dåliga självkänsla. De ungdomar som kränker 

andra har oftast mobbat tidigare och kommit undan med det, så de fortsätter eftersom de 

tycker att det är så lätt under internets anonymitet. De unga kan trakassera sina offer för allt 
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från deras utseende och betyg till deras eventuella handikapp. Nätmobbning kan också 

grundas på andra saker som etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. Walrave (2009) 

menar att det finns större risk för mobbningsbeteende hos ungdomar som spenderar mycket 

tid på internet och bland dem som där ofta byter identitet. Snakenborg, Van Acker & Gable 

(2011) skriver i sin forskning att ungdomar kan kränka andra anonymt på nätet, på ett vis som 

de annars inte skulle våga göra i verkliga livet. Det har paradoxalt nog visat sig att ungdomar 

som utfört nätmobbning har större risk att själva falla offer för kränkningar på internet.  

 

 

Åtgärder 

 

Anderson & Sturm (2007) anser att man inte alltid bör råda berörda ungdomar att gå offline 

eller stänga av datorn. Trots att det kan verka vara en enkel och effektiv lösning så behöver 

ungdomarna få vara på internet, eftersom det är en viktig del i deras sociala liv. Även 

Snakenborg, Van Acker & Gable (2011) menar att internet är betydelsefullt för ungdomar, 

eftersom detta utvecklar den sociala kompetensen. Juvonen & Gross (2008) betonar att man 

inte kan säga att det är internets fel att mobbning sker, eftersom internet bara är ännu ett 

redskap i människans händer. Anderson & Sturm (2007) visar att istället för att hämma 

ungdomarnas sociala utveckling genom att stoppa dem från att använda internet, måste 

vuxenvärlden kämpa för de ungas rättighet till de sociala medierna. Katzer, Fetchenhauer & 

Belschak (2009) betonar i sin forskning att sajter där ungdomar befinner sig ska ha 

information om hur ungdomar enkelt kan anmäla andra för ofredande. Det är även bra om det 

finns sidor där ungdomar online kan få hjälp med att tackla nätmobbning, så att de anonymt 

kan få lätta sitt hjärta. Ungdomar kan också berätta för någon på skolan om vad som sker, 

eftersom skolan är skyldig att göra något åt mobbningen (BRIS). 

 

 

Resultat 

 

Nedan kommer resultatet av enkätstudien, baserat på svaren de aktuella ungdomarna i klass 

nio gett om nätmobbning och hur det påverkat dem. En del av resultatet kommer att visas i 

stapeldiagram och resterande i text. Resultaten kommer att visas i dessa former för att 

underlätta överskådligheten.  
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Stapeldiagram 1: Har du själv kränkt någon annan på/via internet. Procent 
 
 

 
Valid N = 75, Percent = 100 %   
Missing N = 0, Percent = 0,0 %  
Total N = 75, Percent = 100 % 
 
 
Utifrån stapeldiagram 1 kan man till viss del se att pojkar nätmobbar mer än flickor, speciellt 

när det kommer till hur ofta det sker. Detta stämmer bra med både Dehue, Bolman & Völlink 

(2008) och Slovak & Singers (2011) forskning. Däremot menar Snakenborg, Van Acker & 

Gable (2011) att det skulle vara dubbelt så många flickor än pojkar som mobbar på internet. 

Alltså är varken den tidigare eller den egna forskningen helt samstämmig angående kön och 

nätmobbning. De vanligaste kränkningarna enligt den egna studien verkar vara att offren blir 

kallade för kränkande saker via snabba meddelanden eller att de blir utsatta för skvaller. 

Föreliggande studie ger också intryck av att ungefär dubbelt så många pojkar än flickor 

upplever att de blir kränkta genom hot och våld. De områden som verkar drabbas värst av 

kränkningarna är för båda könen, deras mående och fritid. För pojkar kan man också se en 

viss negativ inverkan på sömnen. 
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Stapeldiagram 2: Upplever du att det är lättare att mobba någon över internet, än att mobba 

någon öga mot öga. Procent 

 

Valid N = 75, Percent = 0,0 % 
Missing N = 0, Percent = 0,0 % 
Total N = 75, Percent = 100 % 
 

 

Stapeldiagram 2 antyder till att flickor tycker det är något lättare att mobba över internet, än 

pojkar. Här kan man alltså se ett samband mellan flickmobbningen och nätmobbningen, att 

flickmobbningen bytt scen. Samtidigt är det färre flickor som svarat på frågan än pojkar, 

vilket kan göra att resultaten blir något missvisande. Utifrån stapeldiagram 4 kan man ändå se 

en viss indikation om att flickor oftast blir nätmobbade av andra flickor. Snakenborg, Van 

Acker & Gable (2011) är här ensamma om att påstå att det skulle vara dubbelt så många 

flickor än pojkar som kränker på nätet. 
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Stapeldiagram: 3 Om du utsatt någon för kränkande behandlingar eller mobbning via internet, 

gör du det anonymt eller kan man se att det är du. Procent 

 

Valid N = 75, Percent = 0,0 % 
Missing N = 0, Percent = 0,0 % 
Total N = 75, Percent = 100 % 
 

 

Utifrån stapeldiagram 3 kan man se en viss antydan till att det är färre flickor än pojkar som 

använder sig av anonymiteten när de kränker någon. Detta påpekar även Dehue, Bolman & 

Völlink (2008) om killar utifrån sin enkätundersökning och Slovak och Singer (2011) i sin 

studie. Snakenborg, Van Acker & Gable (2011) påvisar även i sin forskning att vissa 

ungdomar som aldrig skulle kränka någon i verkliga livet vågar göra det under skydd av 

internets anonymitet. Katzer, Fetchenhauer & Belschak (2009) påpekar att ungdomarna lätt 

under anonymiteten kan byta identiteter, vilket även kan förvärra deras beteende. Anderson & 

Sturm (2007) menar att denna anonymitet gör det mer obehagligt för de utsatta ungdomarna, 

då de inte alltid vet vem det är som trakasserar dem.  
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Stapeldiagram 4: Har den som mobbat dig via nätet varit en eller flera (pojke/-ar) eller en 
(flicka/-or). Procent 

 

Valid N = 75, Percent = 100 % 
Missing N = 5, Percent = 6,7 % 
Total N=75, Percent = 100 % 
 

 

Stapeldiagram 4 kan man göra tolkningen som att pojkar oftast blir nätmobbade av både 

pojkar och flickor, däremot menar flickor att de mest blir nätmobbade av flickor, vilket skiljer 

sig från annan tidigare forskning där det enligt Slovak & Singer (2011) framgår att flickor 

oftast blir mobbade av pojkar. Föreliggande enkätstudie ger en vink om att de flesta 

ungdomarna utför mobbningen med synbar identitet, dock kan man tyda stapeldiagram 3 som 

att pojkar oftare kränker anonymt än flickor.  
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Stapeldiagram 5: Hur mycket surfar du på internet. Procent 

 

Valid N = 70, Percent = 93,3 % 
Missing N = 5, Percent = 6,7 % 
Total N = 75, Percent = 100 % 
 

 

Ur stapeldiagram 5 kan man göra tolkningen av att pojkar spenderar mer tid på nätet än 

flickor. Utifrån Walraves (2009) stora enkätundersökning ser man att de ungdomar som 

spenderar mycket tid på internet löper större risk för att kränka andra på internet. I förhållande 

till stapeldiagram 4 så borde flickor i så större utsträckning i så fall bli mobbade av pojkar 

eftersom pojkar spenderar mer tid på nätet än flickor, vilket alltså många av flickorna svarade 

nekande till i den egna enkätstudien. Av de 75 ungdomarna som genomförde enkäten hade 63 

stycken egen dator hemma. Utifrån föreliggande enkätstudie ser man att nätmobbning i större 

utsträckning utförs av ungdomar som har en egen dator hemma. Fetchenhauer & Belschak 

(2009) visar att de ungdomar som måste dela dator i hemmet löper mindre risk för att komma 

i kontakt med kränkningar på nätet. I studien verkar det vara mest flickor som berättar för 

andra om att de är nätmobbade och de berättar oftast för kompisar och sina föräldrar. Pojkarna 

som svarat på enkäten menar att de inte berättar för någon på grund av att de skäms och inte 

tror att kränkningarna är allvarliga nog, vilket även är det vanligaste skälet till att ungdomar 

inte berättar för någon. De flesta som pratat med ungdomarna om kränkningar är andra 

ungdomar och lärare. Utifrån den egna studien man tolka det som att unga mest pratar allmänt 

om nätmobbning, medan lärare pratar om problemet med ungdomarna för att informera om att 
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det sker, eller för att någon blivit utsatt. Frånberg & Wrethander (2011) visar utifrån sin 

forskning att ungdomar inte berättar att de blir kränkta på grund av skam. När det kommer till 

vem som har ansvaret för nätmobbningen i den egna enkätstudien tycker majoriteten av 

ungdomarna att de själva har det största ansvaret och därefter föräldrarna.  

 

 

Diskussion  

 

Utifrån den egna studien kan man göra en viss tolkning av att de flickor som kränker på 

internet gör det öppet, medan pojkar som kränker oftare gör det under anonymitetens skydd, 

vilket även bekräftas i en stor webundersökning av Juvonen & Gross (2008). Det är intressant 

att pojkarna inte tycker att det är lättare att mobba anonymt, ändå verkar de tendera till att 

oftare mobba anonymt än flickor. De vanligaste kränkningarna som mest föreföll i 

föreliggande studie är att offren blir kallade för kränkande saker via snabba meddelanden eller 

blir utsatta för skvaller, samma tendenser kan man se i tidigare nämnda webundersökning av 

Juvonen & Gross (2008). Studien ger en viss indikation på att fler pojkar än flickor 

nätmobbar, vilket får stöd i de resultat Dehue, Bolman & Völlink (2008) kommit fram till i 

sin enkätundersökning. Flickorna i den egna studien ger ändå intrycket av att de oftast blir 

nätmobbade av andra flickor. Anmärkningsvärt är att Snakenborg, Van Acker & Gable (2011) 

går steget längre och påstår att det är dubbelt så många flickor än pojkar som mobbar på 

internet. Detta kan tänkas komma från tanken om att flickmobbningen är en föregångare till 

nätmobbning. 

 

Föreliggande enkätstudie visar tendenser till att nätmobbning ökar hos ungdomar som 

spenderar mycket tid vid datorn och hos de som har en egen dator. Detta beteende visar även 

Walrave (2009) i sin stora enkätundersökning av Belgiska ungdomar. Tidigare forskning visar 

att nätmobbing påverkar ungdomar negativt och leder till en förändrad självbild. Det har 

också visat sig att det finns ett samband mellan mobbning och ungdomar som försökt att begå 

självmord. Nätmobbning är svårt att hantera för såväl föräldrar som för skolan. Ungdomarna i 

föreliggande enkätstudie berättade inte för någon om problematiken på grund av att de inte 

trodde att kränkningarna var allvarliga nog och för att de hade skamkänslor. Skammen är ofta 

grunden till att ungdomar inte berättar för sina föräldrar, eftersom de inte vill tala om att de är 

utanför eller inte har några vänner. De unga är också rädda att följden blir att de inte får 

använda internet om saken uppdagas. En intressant aspekt av enkätsvaren är att de flesta 
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ungdomarna tycker att de själva har ansvaret över nätmobbningen, vilket kan antas bero på att 

ungdomarna vill klara ut situationen själv, något som tidigare forskning även antyder. Den 

egna studien tyder på att lärare oftare än föräldrarna pratar med ungdomarna om 

nätmobbning. Detta skulle kunna tänkas bero på att nätmobbning är ett nytt fenomen som 

föräldrar inte har någon kunskap om eller erfarenhet av.  

 

Ämnet nätmobbning har belysts i min artikel och jag tycker att jag har fått svar på mina 

frågeställningar. Har också nyanserat den redan befintliga forskningen lite med den egna 

studien som gett en viss ny vinkel av att flickorna i den deltagande gruppen mest blir 

nätmobbade av flickor. I artikeln förekommer hackning av konton, vilket är ett databrott. Det 

är en svår och hårfin gräns mellan nätmobbning och databrott. Stalkning är också svårt att 

skilja ut från nätmobbning, men stalkning alltså att förfölja någon är nu ett brott enligt svensk 

lag. Det kan vara svårt för föräldrar att skydda sina barn mot nätmobbning eftersom tekniken 

utvecklas i snabb takt, där de vuxna inte hinner med att lära sig de nya tekniska föremål som 

ungdomar använder sig av. Alla vuxna vet inte hur man använder en webkamera eller chattar 

vilket idag är vanliga redskap vid nätmobbning. Där unga får ta emot kränkningar via chatt 

eller hånfulla yttranden om videor de spelat in med webkamera. I slutändan kan vi ändå se att 

det är de vuxnas strävan och satsningar som kan minska mobbningen som sker i skolor och 

andra miljöer. Genom ett bra samarbete kan vuxna stoppa nätmobbningen och göra livet 

lättare för många barn och ungdomar.  

 

 

Några frågor inför framtida forskning är:  

o Vilka skillnader finns det när det kommer till etnicitet och nätmobbning? 

o Hur stor illvilja skapar anonymiteten som annars inte skulle finnas?  

o Har skolmobbningen minskat på grund av nätmobbningen?  

o Hur mycket vet föräldrar egentligen om fenomenet nätmobbning? 
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ENKÄT OM NÄTMOBBNINGENKÄT OM NÄTMOBBNINGENKÄT OM NÄTMOBBNINGENKÄT OM NÄTMOBBNING    
 
Nätmobbning är kränkningar som sker på nätet, som spridning av falska rykten, 
förolämpningar och hot. Detta kan ske anonymt, när som helst och mobbningen kan i 
vissa fall bli av en grövre typ, eftersom den inte sker öga mot öga (www.rb.se). 
 
Markera det alternativ som stämmer bäst för dig! 
(Du får kryssa i flera svar om du vill) 
 
Det är frivilligt att delta och uppgifterna behandlas konfidentiellt.  
 

Kvinna  ☐           Man  ☐ 
 
 
Frågor som gäller mobbning på internet:  
 

1. Vet du om mobbning på internet, t ex via sociala medier 
förekommer? 

 
Ja  ☐         Nej  ☐          

 
 

2. Om du svarat ja på fråga 1, hur ofta har du sett detta hända? 
 
☐  En gång i veckan. 

☐  En gång i månaden 

☐  En gång per år. 

☐  Annat: 

 
 

3. Har det hänt dig själv? 
 
Ja  ☐          Nej  ☐   
 
 

4. Har du sett det hända andra? 
 

Ja   ☐           Nej  ☐   

   
 

5. Upplever du att det är lättare att mobba någon över internet, än att 
mobba någon öga mot öga? 

 

Ja  ☐          Nej  ☐          

 
 
 
 

6. Om du upplever att du blivit kränkt på internet, vilken typ av 
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kränkning har detta varit?  
 

☐  Hot om våld.  

☐  Ryktesspridning. 

☐  Kallad för kränkande saker.  

☐  Annat som: 

☐  Har aldrig blivit utsatt.  

 
 

7. Har den som mobbat dig via nätet varit en eller flera (pojke/-ar) 
eller en (flicka/-or)? 

 

☐  (Troligen) en flicka.  

☐  Flera flickor.  

☐  (Troligen) en pojke. 

☐  Flera pojkar.  

☐   Både pojkar och flickor. 

☐  Jag vet inte vem det är som kränker mig. 

☐  Jag har inte blivit nätmobbad.  

 
 

8. Hur lång tid har kränkningarna pågått? 
 

☐  1 till 2 veckor.  

☐  1 månad.  

☐  6 månader. 

☐  1 år. 

☐  Mer än ett år. 

☐  Jag har inte blivit utsatt. 

 
 

9. Har du berättat för någon annan elev/vuxen att du har/blivit kränkt 
på internet? 

 

☐  Din/dina kompisar.  

☐  Dina föräldrar.  

☐  Din mentor/klassföreståndare. 

☐  Någon annan: 

☐  Jag har inte berättat för någon. 

☐  Jag har inte blivit kränkt.  

 
 
 

10.  Om du blivit kränkt men inte berättat för någon, varför har du inte 
gjort det? 

 
☐  Jag trodde inte det var allvarligt nog. 
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☐  Jag skäms. 

☐  Jag är rädd för att jag inte ska få använda internet om det kommer fram. 

☐  Jag är rädd för att inte bli trodd. 

☐  Jag har ingen att berätta det för. 

☐  Annat: 

 

 
11.  Upplever du att du av kränkningarna påverkats negativt vad gäller 

nedanstående faktorer: 
 

Skolprestationer                            Ja  ☐          Nej  ☐           

Sömn                                             Ja  ☐          Nej  ☐           

Allmänna mående                         Ja  ☐          Nej  ☐           

Fritid (kompisar, aktiviteter osv)    Ja  ☐          Nej  ☐           
 
 

12. Har du själv kränkt någon annan på/via internet? 
 

☐  Det har hänt 1-3 gånger.  

☐  Det har hänt 2-5 gånger.  

☐  Det har hänt 6 gånger eller flera.  

☐  Det har inte hänt.  

 
 
 
Om du svarat nej på fråga 12 kan du hoppa över fråga 13. 
 
 

13. Om du har utsatt någon för kränkande behandlingar eller 
mobbning via internet, gör du det anonymt eller kan man se att det 
är du? 

 
☐  Anonymt. 

☐  Man kan se att jag är jag. 

☐  Både och. 

 
 
 
 

14.  Tror du att nätmobbning är att jämföra med traditionell 
mobbning? 

 

☐  Jag tror att det har mindre effekt på offret/den mobbade.  

☐  Jag tror att det har samma effekt på offret/den mobbade.  

☐  Jag tror att det har mer effekt på offret/den mobbade. 

     Förklaring: 
 

15.  Har du tillgång till en egen dator hemma, eller måste du dela med 
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familjen? 
 
☐  Jag har egen dator. 

☐  Jag delar dator med familjen. 

☐  Vi har ingen dator hemma. 
 
 

16.  Hur mycket surfar du på internet? 
 

☐   1 timme eller mindre varje dag.      

☐   Ca 2-3 timmar varje dag.     

☐   Ca 3-5 timmar varje dag. 

☐  Annat: 

 
 

17.  Har någon av dessa personer pratat med dig om kränkningar på 
internet? 

 

☐  Föräldrar 

☐  Lärare 

☐  Rektor 

☐  Kompisar 

☐  Ingen  

☐  Annan: 
 
 

18.  Varför har dessa personer pratat med dig om detta? 
 
☐   För att jag varit utsatt för kränkningar på internet. 

☐   För att jag utsatt andra för kränkningar på internet. 

☐   För att informera om att kränkningar på internet sker. 

☐  Annat: 

 
 

19.  Vem tycker du har ansvaret för nätmobbning? 
 

☐  Jag själv 

☐  Skolan 

☐  Föräldrar 

☐  Elever/ungdomar 

☐  Annan:                                                     

Ett stort tack för din medverkan! 


