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Abstract. Stalking har varit ett fenomen som undersökts av forskare, men på senare tid så har 

cyberstalking fått uppmärksamhet i forskarvärlden.  Denna studie undersöker cyberstalking 

bland ett urval av svenska universitetsstudenter. Syftet med studien var att undersöka och 

redogöra för förekomst av cyberstalking och utsatthet för andra oönskade beteenden på internet 

bland Mittuniversitetets studenter i Sundsvall. Studiens fokus var att beskriva och redogöra för 

universitetsstudenters utsatthet för oönskade beteenden online, att redogöra för de eventuella 

skillnader som kan finnas mellan de universitetsstudenter som har blivit utsatta för 

cyberstalking och de som blivit utsatta för enstaka oönskade beteenden på internet, samt att 

beskriva och redogöra för de uppfattningar som finns kring utsattheten på internet bland 

deltagarna, och på vilka sätt dessa uppfattningar eventuellt skiljer sig åt bland utsatta och icke- 

utsatta. Studien använde sig av en enkät som delades ut till studenterna och som därefter låg till 

grund för studien. För att deltagarna skulle ha ansetts blivit cyberstalkade krävdes det att de 

hade blivit utsatta minst 10 gånger under minst 4 veckor. Resultatet visade bl.a. att 6,7 % av 

deltagarna bedömdes ha blivit cyberstalkade och att samtliga cyberstalkade hade utsatts genom 

sociala medier. Deltagarna delades även upp i tre grupper: de som aldrig blivit utsatta, de som 

blivit utsatta minst en gång, och de som bedömdes ha blivit cyberstalkade. Det visade inte 

finnas några större skillnader mellan grupperna i det obehag de kände för de olika beteendena, 

dock visade det sig finnas signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. Dessa resultat 

diskuteras sedan vidare i slutet av uppsatsen. 

 

Bakgrund 
 
16: e oktober, 2006 (Maag, 2007) tar 13-åriga Megan Meier sitt liv till följd av att ha 

blivit utsatt för negativa kommentarer på internet. Allting började med att Megan, i 

september samma år, kontaktades av en 16-årig pojke, Josh Evans, på det sociala 

nätverket Myspace. Efter en månads flörtande började helt plötsligt Joshs meddelanden 

ta en negativ ton. Kommentarer såsom: “I don’t like the way you treat your friends, and 

I don’t know if I want to be friends with you” (Cathcart, 2008) och “The world would 

be a better place without you” (Maag, 2007) skickades till Megan samma dag hon tog 

sitt liv. Senare avslöjades (Cathcart, 2008) att Josh Evans inte var en faktisk person utan 

en falsk personlighet som skapats av en kvinna som bodde fyra hus från Megans bostad. 

Kvinnan som skapat personligheten Josh Evans var Lori Drew, mamman till en tidigare 

vän till Megan. Lori Drew uppgav att hon skapade Josh Evans för att få Megan att lita 

på henne, och på det sättet ta reda på vad Megan tyckte om hennes dotter. Detta 

eftersom de tidigare varit vänner, men nu hade fallit ifrån varandra. Lori Drew hävdar 

att hon aldrig skickat några meddelanden till Megan, och inte hade någon avsikt att 

skada Megan. 

 
År 2012 inkommer flera unga kvinnor till Kenmores polisstation i västra New York. 

Samtliga rapporterar att de blivit tvingade att kommunicera med en man över internet då 
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han annars hotar med att skicka bilder på kvinnorna, i vilka de poserar nakna, till deras 

familj och vänner. Mannen som låg bakom hoten, James S. Allen, bodde nästan 50 mil 

bort i Buffalo, Michigan och hans mål var att få de unga kvinnorna (många var 

minderåriga) att börja videochatta med honom, detta genom att skrämmas och skapa 

rädsla hos offren. Allen hade fått reda på information om sina offer genom en hemsida 

för nätfiske vilket gav honom deras e-mailadresser och lösenord. Med hjälp av detta fick 

han även tillgång till sina offers Facebook-konton och därmed även offrets alla vänner. 

“Geografin är inte längre en begränsande faktor. De fysiska gränserna som en gång var 

en faktor inom stalking? De har tagits bort” konstaterar Christopher M. Piehota som är 

den ansvarige specialagenten på FBIs kontor i Buffalo (Fairbanks, 2012). 

 
En man arresteras i Washington anklagad för att ha cyberstalkat en 17-årig flicka. 

Mannen som är 23 år har enligt åklagaren åtalats för cyberstalking med sexuell 

motivation. 23-åringen ska under en 4-månaders period ha skickat 269 meddelanden till 

den 17-åriga flickan genom voicemails och e-mail. Om flickan inte skickade 

nakenbilder på sig själv hotade mannen med att döda henne och hennes familj. 23- 

åringen ska även ha hotat att karva in sitt namn på 17-åringens bröst och sedan döda 

henne om hon kontaktade polisen. 23-åringen tros ha kontaktat flickan genom det 

sociala nätverket Myspace, och där också fått tag på hennes hemadress och 

telefonnummer. Dessa uppgifter ska sedan ha använts för att ytterligare kontakta 

flickan. Polisen uppges leta efter fler potentiella offer som varit i kontakt med 23- 

åringen. 

 
Utsattheten på internet bland ungdomar 
Utsattheten på internet kan se ut på många olika sätt, vilket illustreras i de tre 
ovanstående fallen som är tagna från olika nyhetstidningar i U.S.A. Gemensamt för 

dessa fall är också att det är, till störst del, ungdomar som blir utsatta, ofta genom mail 

eller sociala nätverk såsom Myspace, Facebook och Twitter. Just ungdomars utsatthet 

på internet har undersökts ett flertal gånger bl.a. genom YISS-undersökningarna (Youth 
Internet Safety Survey) som har genomförts tre gånger med jämna mellanrum år 2000, 

2005 och 2010 och är baserade på ungdomar mellan 10 och 17 år (Jones, Mitchell & 

Finkelhor, 2013). Det dessa undersökningar har visat är bl.a. att utsattheten hos 

ungdomar har ökat från 6 % år 2000 till 11 % år 2010 och att andelen kvinnliga offer 

har ökat från 48 % till 69 %. Studierna antyder att populära sociala nätverk är en orsak 

till ökningen då det ger fler möjligheter att utsätta personer för diverse oönskade 

beteenden. 

 
Beran, Rinaldi, Bickham och Rich (2012) har visat att dessa beteenden kan fortsätta in i 

äldre åldrar. De undersökte studenterna vid 2 kanadensiska och ett amerikanskt 

universitet om deras utsatthet för oönskade beteenden online och offline. Det visade sig 

att 33,6 % av deltagarna någon gång utsatts för oönskade beteenden online, under sin tid 

i highschool. Under universitetstiden så rapporterade 8,6 % att de någon gång utsatts för 

oönskade beteenden på internet. Vidare kom Beran, Rinaldi, Bickham och Rich fram till 

att personer som utsatts online i highschool löpte 3,11 gånger större risk att utsättas 

under sin universitetstid jämfört med övriga studenter. Studenter som utsatte andra 

online i high school visade sig också vara 3,81 gånger mer troliga att utsätta andra för 

oönskade beteenden under universitetstiden, jämfört med andra studenter. 
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Stalking 
Vad händer då när internet används för att upprepade gånger trakassera eller hota en 
person? Enligt Spence-Diehl (2003) så kan vi då börja tala om cyberstalking. Men för 

att förstå fenomenet cyberstalkning så måste vi först veta vad stalking är. Stalking kan 

sägas bestå av 4 komponenter (Mullen, Pathé & Purcell, 2009). För det första så utsätts 

offret för upprepade beteenden(Mullen et al., 2009; Dennison & Thomson, 2002), för 

det andra så är motivationen bakom beteendena att skapa kontakt eller kommunicera 

med offret (Mullen et al., 2009; Dennison & Thomson, 2002), för det tredje ska 

beteendena skapa en rädsla hos offret (Mullen et al., 2009; Dennison & Thomson, 2002) 

och för det fjärde så ska beteendena vara oönskade av offret (Mullen et al., 2009). 

 
Stalking är därför enligt Mullen et al. (2009) ett beteende som innefattar flera andra 

beteenden som ofta pågår under en längre tid. Dessa beteenden (Mullen et al., 2009; 

Mullen, Pathé & Purcell, 2000) innefattar trakasserande beteenden, beställa eller 

avbeställa varor eller tjänster menade för offret, följa efter offret, befinna sig utanför 

offret hem eller arbetsplats, övervaka, göra närmanden samt kommunicera med hjälp av 

brev, telefonsamtal, SMS, e-mail, graffiti eller lappar som fästs på till exempel offrets 

dörr eller bil. Vidare beskrivs även att falska anklagelser, hot och våld mot offret också 

förekommer. 

 
Det har visat sig finnas en kritisk gräns för när stalking blir signifikant värre för offret, 

en gräns som Mullen et al. (2009) menar finns efter två veckor. De kom fram till att två 

veckor var den känsligaste indikatorn för att kunna skilja grupper av offer åt sett till hur 

allvarliga de beteenden de utsatts för var. Vidare visade det sig i deras studie att 45 % av 

deltagarnas stalking hade avtagit efter två veckor, och medelantalet händelser de utsatts 

för var 5 stycken. För de resterande 55 % vars stalking pågått över två veckor var 

medellängden 6 månader. De hade då i genomsnitt utsatts för 20 händelser. Vidare 

beskriver Mullen et al. att de som hade stalkats två veckor eller kortare utsatts i högre 

grad av en främling (75 %), medan den som stalkats två veckor eller längre oftare kände 

förövaren (85 %). Av de som stalkats längre än 2 veckor var förövaren i: 21 % av fallen 

en tidigare person de haft en relation med, 30 % en bekant, 22 % någon de mött genom 

sitt yrkesutövande och 8 % familjemedlemmar offret stött bort eller vänner. 

 
Prevalensen för stalking 
Stalkingens prevalens har undersökts i flera olika länder (Basile, Swahn, Chen & 
Saltzman, 2006; Björklund, Häkkänen-Nyholm, Sheridan & Roberts, 2010; Van Der Aa 

& Kunst, 2009; Dressing, Kuehner & Gass, 2005; Brå, 2006). I USA (Basile, Swahn, 

Chen & Saltzman, 2006) uppmättes prevalensen av stalking genom att använda 

slumpmässigt utvalda personers telefonnummer för att genomföra intervjuer (n = 9684). 

Av deltagarna, som var 18 år eller äldre, hade 4,5 % utsatts för stalking under sin 

livstid. Av kvinnorna hade 7 % utsatts för stalking någon gång under sin livstid, jämfört 

med 2 % för männen. 

 
Björklund, Häkkänen-Nyholm, Sheridan & Roberts (2010) undersökte prevalensen av 

stalking hos finska universitetsstudenter (n = 615). Resultatet visade att 48,5 % av 

deltagarna hade utsatts för stalking, 22,3 % hade utsatts för en episod av stalking någon 

under sin livstid och 26,2 % av deltagarna hade utsatts för 2 eller fler episoder av 
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stalking under sin livstid. Av det totala antalet kvinnor i urvalet hade 52,4 % blivit 

stalkade, medan andelen män som blivit stalkade var 23,2 %. Van Der Aa och Kunst 

(2009) undersökte prevalensen av stalking i Nederländerna och kom där fram till att av 

deltagarna (n = 1017) så hade 16,5 % utsatts för stalking någon gång under sin livstid 

och 3,9 % hade utsatts under det senaste året. Andelen kvinnor och män som utsatts 

någon gång under sin livstid var 20,7 % respektive 13,4 %. Dressing, Kuehner och Gass 

(2005) delade ut en postenkät i en mellanstor stad i Tyskland. Prevalensen av stalking 

hos deltagarna (n = 679) uppmättes till 11,6 %. Prevalensen av stalking mellan könen 

uppmättes till 17 % för kvinnorna och 3,6 % för männen. 

 
Brottsförebyggande rådet (Brå) utförde 2006 en studie på regeringens uppdrag för att ta 

fram ett kunskapsunderlag för stalking. 4000 slumpmässigt utvalda individer valdes ut 

och intervjuades genom telefonkontakt. 9 % av deltagarna svarade att de utsatts för 

upprepade trakasserier någon gång under sin livstid, medan 2,9 hade utsatts under det 

senaste året. 4 % av kvinnorna och 1,6 % av männen hade utsatts under det senaste året. 

Antalet händelser som personen utsatts för och hur länge händelserna pågått skilde sig 

åt mellan män och kvinnor. Kvinnorna utsattes i genom snitt för 30 händelser medan 

männen i genomsnitt utsattes för 20 händelser. Kvinnor utsattes också under en längre 

tid än männen, där genomsnittstiden för hur länge händelserna pågått var 6 månader för 

kvinnor och 5,5 månader för män. 

 
Cyberstalking 
Definitionen av cyberstalking är varierande mellan olika forskare men ett exempel ges 
av Reyns (2010) som menar att cyberstalking är en upprepad förföljelse av en individ 

med hjälp av elektroniska eller internet-kapabla hjälpmedel. De upprepade beteendena 

inkluderar ihärdig och oönskad elektronisk kommunikation som kan innehålla 

tvingande, hotfulla eller sexuella meddelanden.  Den upprepade kommunikationen sker 

ofta via e-mail, bloggar, snabbmeddelanden, chatt-rum, sociala nätverk på internet eller 

andra hemsidor. 

 
Lee (1998) benämnde fenomenet som elektronisk stalking men betydelsen var 

densamma. Andra studier som har gjorts gällande cyberstalking indikerar liknande 

resultat där kvinnor är de vanligaste offren för cyberstalking. Ett undantag är studien av 

Alexy et al. (2005) där resultatet visade att män hade högre sannolikhet för att bli 

utsatta. 

 
Ett flertal studier (Burgess & Baker, 2002; Finn, 2004; Spitzberg & Hoobler, 2002) 

nämner olika sätt som cyberstalkingen kan ta sig i uttryck vilket bland annat inkluderar 

sökande och samlande av information om offret i syfte att trakassera, hota och skrämma 

offret online eller offline samt att utsätta offret för upprepad och oönskad e-mail och 

chattkontakt. Andra delar av cyberstalking som hade identifierats var att utsätta offret 

för sabotage (genom att skicka skräppost och virus), identitetsstöld, beställa tjänster och 

varor i offrets namn samt att skicka fientligt material och falsk information. 

 
Enligt Bocij & McFarlane (2003) finns det fyra olika typologier inom cyberstalking. 

Den hämndlystne cyberstalkaren är den mest hotfulla av de olika typerna och har ofta 

begått brottslighet tidigare. Den samlade cyberstalkaren har som mål att irritera och 
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störa sina offer. De vill inte skapa en relation med sitt offer utan istället skapa oro. Den 

intima cyberstalkaren har som mål att få sitt offers uppmärksamhet och skapa känslor. 

 
Den intima cyberstalkningstypologin delas i sin tur upp i två sub-grupper; ex-partners 

som vill återuppta förhållandet eller hota, och förälskade som vill inleda ett förhållande 

med offret. Den gemensamme stalkaren karaktäriseras av att det är två eller fler som 

utför cyberstalkingen genom t.ex., e-mail. Dessa cyberstalkare skickar ofta skräppost 

och skadlig programvara, samt att de kapar offrets identitet. Även inom denna typologi 

identifierades sub-grupper; företags-cyberstalking, där ett företag t.ex. försöker tysta 

eller försämra offrets (kundens) rykte, och gruppcyberstalking där två eller fler anser att 

de har blivit felbehandlade av offret och vill bestraffa. 

 
Cyberstalking i relation till stalking 
Det är oklart om cyberstalking är ett verktyg för den traditionelle stalkaren, om det är en 
helt ny entitet med egna mönster och beteenden eller om det kan vara både och 

(Sheridan & Grant, 2007). En forskare som anser att cyberstalking kan vara det 

förstnämnda är Spence-Diehl (2003). Enligt Bocij (2004) är cyberstalking en ny variant 

av stalking och definieras som: ”En grupp av beteenden genom vilka en individ, en 

grupp av individer eller en organisation använder informations- och 

kommunikationsteknologi för att trakassera en annan individ, grupp av individer eller 

organisation” (s.14). 

 
Sheridan & Grant påstår att det inte finns stora skillnader mellan stalking och 

cyberstalking men att det ändå finns vissa skillnader, bl.a. gällande stalkarens relation 

till offret. De fann att det var mindre vanligt att cyberstalkare var ex-partners med sina 

offer, vilket annars är fallet i ca hälften av alla stalkingfall. 

 
Det finns, enligt Purcell et al. (2002) och Björklund et al. (2010), skillnader i hur de 

olika stalkningstyperna utövas. Enligt dem är det vanligaste tillvägagångssättet för 

stalking att ringa oönskade samtal till offret. Det motsvarande tillvägagångssättet när 

det gäller cyberstalking är att kontakta offret via t.ex. e-mail eller chatt (Reyns et al., 

2012). 

 
Den forskning som har gjorts kring cyberstalking har bland annat fokuserat på dess 

prevalens, de beteenden som cyberstalking involverar, offren och gärningsmännen 

(Alexy, Burgess, Baker & Smoyak, 2005; Sheridan & Grant, 2007; Reyns, Henson & 

Fisher, 2012; Finn, 2004). Ett flertal studier om cyberstalking har baserats på college- 

eller universitetsstudenter (Alexy et al.; Reyns et al. och Spitzberg & Hoobler). När det 

gäller prevalensen för cyberstalking så är resultaten olika beroende på studie och 

definition och sträcker sig mellan 7,2 % (Sheridan & Grant, 2007) och 40,8% (Reyns et 

al., 2012). 

 
Även forskningsresultat kring offren är spridda mellan olika studier där vissa (Reyns et 

al., 2012; Sheridan & Grant, 2007) har kommit fram till att majoriteten av offren är 

kvinnor och andra har kommit fram till motsatsen (Alexy et al., 2005). Reyns et al. fann 

att ca 46 % av kvinnorna i urvalet hade blivit cyberstalkade någon gång i sitt liv medan 

den motsvarande siffran för männen var 32 %. Alexy et al. rapporterar att det var 
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signifikant mycket vanligare att män utsattes för cyberstalking, vilket ansågs vara ett 

oväntat resultat. 

 
Spitzberg & Hoobler (2002) presenterar ett antal olika tillvägagångssätt som utövare av 

cyberstalking använder sig av. De påpekar att en av de vanligaste formerna av 

cyberstalking var att skicka ömhetsbetygelser av olika slag och oönskade överdrivna 

meddelanden om sin tillgivenhet till offret. De fann dessutom att andra vanliga uttryck 

som cyberstalking tar sig är att blir lurad av gärningspersonen som låtsas vara någon 

annan, att motta bilder och meddelanden med sexuellt eller pornografiskt innehåll, samt 

att gärningspersonen avslöjar privat information om offret. Även Reyns et al. (2012) 

påpekar att en betydande del av cyberstalkingen (13,6 %) har att göra med sexuella 

närmanden och att 12 % av de som utsattes för cyberstalking i deras urval hade fått sin 

identitet kapad av gärningspersonen. De nämner också att 4,2 % mottagit upprepade 

hotfulla meddelanden som en del av cyberstalkingen. 

 
Studenters uppfattningar om cyberstalking undersöktes av Alexy, Burgess, Baker och 

Smoyak (2005). De lät studenter studera ett case, som baserats på det första 

cyberstalkingmålet i Kalifornien, och sedan skulle de säga om de tyckte att det handlade 

om trakasserier, stalking eller inget av dem. De fann då att 26,9 % av studenterna 

upplevde att det handlade om stalking, och 7,6 % tyckte inte att det handlade om varken 

stalking eller trakasserier. Trots detta rapporterade 69 % att det de läste var fysiskt 

hotfullt, och 73 % sa att de skulle anmäla det till polisen. 

 
Ytterligare slutsatser som kunde dras var att kvinnor var mer benägna än män att 

rapportera starkare känslor och reaktioner. Ju längre offren upplevde stalkingen desto 

mindre benägna var de att benämna det som stalking. 

Den största oron som rapporterades var att någon skulle använda deras personliga 

information på internet. 

 
Med hänsyn till unga människors utsatthet på internet och dess förmåga att fortgå under 

universitetstiden, samt risken för att utsattheten leder till cyberstalking vilket i sin tur 

kan leda till stalking (Lee, 1998), finns ett intresse av att undersöka fenomenet. 

 
Teori 
Baserat på rutinaktivitetsteorin och lifestyle/exposure theory skapades en teori som 
kallas lifestyle-routine activities theory som förklarar hur människors livsstil påverkar 

och skapar möjligheter för att bli utsatt för brottslighet. Denna teori anpassades sedan, 

av Reyns, Henson och Fisher (2011), för att kunna förklara cyberstalkning. De valde att 

kalla teorin för cyberlifestyle-routine activities theory och denna teori kommer tillämpas 

i diskussionen när resultatet i denna uppsats tolkas. 

 
Cyberlifestyle-routine activities theory baseras på fem olika faktorer som påverkar en 

persons risk för utsatthet online. Dessa faktorer har testats av Reyns et al. (2011) för att 

ta reda på hur bra teorin går att tillämpa på cyberstalkning. 

 
1. Exponerande för motiverade förövare online 
Sannolikheten att bli utsatt för cyberstalkning blir högre ju mer en person exponerar sig 
själv på internet. Det kan bland annat ha at göra med hur lång tid personen, i 
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genomsnitt, spenderar på internet varje dag, hur många olika sociala nätverk(t.ex. 

Facebook eller Twitter) personen tillhör o.s.v. 

 
2. Närhet till motiverade förövare på internet 
Denna faktor innefattar tre delar; huruvida personen ger främlingar tillgång till sitt 
sociala nätverk på internet som innehåller personlig information, hur många ”vänner” 

personen har i sina sociala nätverk på internet samt om personen har använt sig av 

någon tjänst som hjälper personen att skapa nya kontakter eller ”vänner”. 

 
3. Online-beskydd 
Denna faktor består av två delar: fysiskt beskydd och socialt beskydd. Det fysiska 
beskyddet går ut på att begränsa andras tillgång till ens personliga information (t.ex. via 

sekretessinställningar). Det sociala beskyddet innefattar hur mycket personen kan lita på 

att den information som den har gjort tillgänglig, inte kommer användas för trakasserier, 

stalking eller hot av bekanta online. 

 
4. Online-offrets attraktivitet 
Attraktiviteten baseras på hur lätt det är för förövaren att cyberstalka personen och hur 
åtråvärd förövaren anser att personen är. Underlättande faktorer för förövaren är tillgång 

till offrets e-mailadress, offrets fulla namn och användarnamn. Åtråvärdheten blir också 

högre om personen delar med sig av information såsom relationsstatus, sexuell läggning 

samt personliga foton och videoklipp. 

 
5. Online/elektronisk avvikande livsstil 
En person med en avvikande livsstil på internet bär på en högre risk för att själv bli 

utsatt, eftersom de, i högre utsträckning, kommer i kontakt med andra avvikande 

personer och för att tillgången till beskydd på internet minskar. En avvikande livsstil 

online kan bland annat innebära att utsätta andra för upprepad oönskad kontakt, illegal 

nedladdning av film eller musik, skickat eller tagit emot sexuellt vågade bilder på 

internet eller via sms. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka och redogöra för förekomst av cyberstalking 
och utsatthet för andra oönskade beteenden på internet bland studenter på 

Mittuniversitetet. 

 
Följande frågeställningar är i fokus: 

1. Beskriva och redogöra för universitetsstudenters utsatthet på internet. 

2 Redogöra för de eventuella skillnader som kan finnas mellan de universitetsstudenter 

som har blivit utsatta för cyberstalking och de som blivit utsatta för enstaka oönskade 

beteenden på internet. 

3. Beskriva och redogöra för de uppfattningar som finns kring utsattheten på internet 

bland deltagarna, och på vilka sätt dessa uppfattningar eventuellt skiljer sig åt bland 

utsatta och icke-utsatta. 
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Metod 

Design 
Utifrån syftet som var att undersöka prevalensen av cyberstalking hos 
universitetsstudenter, så valdes ett kvantitativt synsätt. Det kvantitativa synsättet 

(Jacobsen, 2007) lämpar sig bäst för att beskriva frekvensen av ett fenomen, och 

eftersom syftet inte var att skapa detalj- eller djupförståelse, utan undersöka flera 

enheter och se prevalensen av cyberstalkning så valdes det kvantitativa synsättet. 

Ytterligare faktorer som påverkade valet var att forskaren redan visste till viss grad 

vilken sorts frågor som ska ställas och vilken sorts svar som kommer att fås. 

 
Valet att använda en enkät hänger samman med syftet att undersöka flera enheter, samt 

att resultatet från enkätundersökningar lätt kan analyseras statistiskt. Genom att kunna 

bearbeta materialet med hjälp av en dator så kan forskaren skapa en bild av ett stort 

material relativt enkelt. För att kunna besvara de frågeställningar som fanns kopplade 

till syftet så är det också viktigt att materialet kan bearbetas statistiskt. Valet av en 

fysisk enkät, och inte en internetbaserad enkät, motiveras utifrån att det är lätt för 

forskarna att se hur många de tillfrågat och hur många som väljer att svara, dvs. 

svarsfrekvensen. Vidare skulle också det faktum att deltagarna vet vilka forskarna är 

och har ett ansikte på dem påverka deras benägenhet att svara på frågorna. 
 

 

Urval 
Deltagarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Deltagarna tillfrågades om sin 
medverkan vid olika delar av campusområdet till exempel biblioteket eller vid 

restaurangen. För att delta krävdes att personen läste ett program eller en fristående kurs 

vid Mittuniversitetet. Distansstudenter inkluderades inte i urvalet och kommer därför 

inte vara representerade i studien. En jämn könsfördelning eftersöktes, men det fanns 

inga begränsningar gällande deltagarnas ålder. 

 
Totalt tillfrågades 147 personer om de ville delta i studien och 120 personer valde att 

besvara enkäten, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 82 %. Huvudanledningarna till 

att personer avböjde att fylla i enkäten var att de inte kände att de hade tid eller att de 

inte kunde förstå svenska. Viktigt att notera är att det urval som användes i studien är ett 

bekvämlighetsurval, och som inte är representativt för gruppen studenter. 

 
Deltagare 
Deltagarna i studien var 120 studenter vid Mittuniversitetet varav 60 var män och 60 var 
kvinnor. Medelåldern för männen var 25 år (SD = 4,99), för kvinnorna var medelåldern 

23 år (SD = 2,85) och för alla deltagare var medelåldern 24 år (SD = 4,16). 

Åldersspannet var 19 – 44 år, medan majoriteten (68,3 %) av deltagarna befann sig i 

åldersspannet 21 - 25 år. Deltagarna studerade vid tillfället för utdelningen av enkäten 

vid ett program eller en fristående kurs vid Mittuniversitetet. Alla deltagare hade 

svenska som modersmål eller kunde tala flytande svenska. 

 
Procedur 
Innan datainsamlingen påbörjades så testades enkäten på ett mindre urval studenter. 

Detta gjordes för att samla in feedback på enkätens struktur, frågor, och för att se att 

enkäten mäter det vi vill mäta. Feedbacken användes sedan för att justera vissa frågor 
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och formuleringar för att göra dessa mer lättbegripliga. Bland annat så justerades frågan 

om utsatthetens tidslängd till att baseras på veckor och månader istället för endast 

månader, och för att förtydliga de frågor som ansågs vara förvirrande ändrades antingen 

ordföljden eller så fetmarkerades vissa nyckelord (detta gällde främst de tre sista 

frågorna) 

 
Insamlingen av enkäterna skedde på mittuniversitetets campusområde, under en vecka i 

slutet av april 2013. Datainsamlingen skedde måndag till fredag och vanligtvis mellan 

10.00 – 12.00 och 13.00 - 15.00. Deltagarna befann sig på ett flertal olika platser när de 

tillfrågades om deltagande i studien. Merparten av enkäterna insamlades i biblioteket på 

campusområdet, men data samlades även in utanför campus-restaurangen och utanför 

ett flertal klassrum. Deltagarna satt i ca 70 % av fallen tillsammans med andra deltagare 

medan resterande deltagare fyllde i enkäten enskilt. 

 
Vid datainsamlingen tog forskarna kontakt med deltagarna ansikte mot ansikte. 

Forskarna började med att presentera sig själva, vilket program de läste, vad enkäten 

handlade om och att det var helt frivilligt att delta. Valde personerna att besvara enkäten 

så gav forskarna ut pappersexemplar av enkäten. Medan de redan tillfrågade personerna 

fyllde i enkäten så fortsatte forskarna att fråga fler personer om de ville delta i studien. 

Detta för att kunna samla in fler enkäter på kortare tid, låta deltagarna få tid på sig att 

fylla i enkäten samt att deltagarna skulle få fylla i enkäten i lugn och ro. Efter 10 

minuter kom forskarna tillbaka till och samlade in enkäten och upplyste de deltagande 

att om de hade några ytterligare frågor så kunde de kontakta forskarna genom e-mail. 

 
Inledningsvis tillfrågades alla de personer som kunde läsa och förstå svenska. Detta 

resulterade i att flertalet av de enkäter som samlats in hade besvarats av kvinnor. När 

antalet deltagande kvinnor nått 60 stycken så valde forskarna att bara fråga män för att 

få en jämn könsfördelning. 

 
Mätinstrumentet 
Insamlingen av data skedde genom en enkät, som bestod av två delar. Den första delen 
var riktad till de som någon gång blivit utsatta för olika beteenden på internet, och hade 

sammanlagt 12 frågor. Denna del innehöll frågor om vad de blivit utsatta för, under hur 

lång tid det pågått, genom vilket medium de blivit utsatt och hur många gånger de blivit 

utsatta för beteendet. 

 
Även frågor kring gärningspersonen ställdes till exempel vilket kön gärningspersonen 

hade, hur många som utsatt personen, vilken relation personen hade till 

gärningspersonen och om personen tyckte att de som skett var ett brott eller inte. Den 

andra delen av enkäten innehöll generella frågor kring utsatthet på internet, och bestod 

av 7 frågor. 

 
Frågor ställdes kring deltagarnas uppfattningar om vilka deltagarna tror utsätter andra, 

vilka som blir utsatta, gärningspersonens motivation, hur stor andel av studenter som 

blir utsatta och hur deras internetanvändande skulle påverkas av att själva bli utsatta. 

Deltagarna ombads även att beskriva på en femgradig skala (där 1 var inte alls 

obehagligt och 5 var mycket obehagligt) hur obehagligt varje beteende upplevdes vara. 
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När utsatthetens påverkan på deltagarnas internetanvändning skulle undersökas 

användes en sjugradig skala (där 1 var inte alls och 7 var väldigt mycket/väldigt troligt). 

 
Beteendenna som undersöktes i enkäten baserades till viss del på en tidigare studie 

(Spitzberg & Hoobler, 2002) som redogjorde för de olika komponenterna inom 

cyberstalking. En enkät från Brå (Brå, 2006) gällande stalking användes som bas för 

frågornas struktur och ordningsföljd, vilka sedan anpassades efter de komponenter av 

cyberstalking som framkommit i studierna. 

 
Deltagarna som blivit utsatta genomförde hela enkäten och besvarade då också den 

andra delen, medan de som inte uppgav att de blivit utsatt gick vidare till del 2. Enkäten 

och informationstexten var skriven på svenska, tog 5-10 minuter att fylla i och innehöll 

flera olika typer av frågor som gav information på flera olika datanivåer (nominal, 

ordinal och intervall). 

 
Merparten av frågorna hade fasta svarsalternativ och deltagarna kunde bara fylla i ett 

svar. Fleralternativs-frågor användes där ett flertal alternativ kan stämma in på en 

deltagare, som till exempel vilka beteenden de utsatts för. Även öppna frågor där 

deltagaren själv för fylla i svaret istället för att ha förutbestämda alternativ användes, till 

exempel deltagarens ålder eller hur många gånger de har utsatts. Enkäten samlade in 

data på nominal, ordinal, intervall och kvotskala. 

 
Definition 
Det finns i nuläget ingen vedertagen definition av cyberstalking. För att kunna 
genomföra studien krävs det att fenomenet cyberstalking är definierat i så att forskarna 

har en definition att gå efter då de ska bedöma deltagarnas upplevelser. För att bedöma 

vilka av deltagarna som blivit cyberstalkade använde forskarna sig av en redan etablerad 

definition. Den definition som valdes var:”Incidents persisting more than 4 weeks and 

10 occasions that included unsolicited emails and harassment via the Internet (Sheridan 
& Grant, 2007).” Denna definition valdes på grund av att den tar i åtanke hur länge 

incidenterna har pågått och hur många som skett under den tidsperioden. Detta gör att 

de personer som inte utsatts upprepade gånger inte kommer att bedömas som 

cyberstalkade. 

 
För denna studie kommer följande beteenden komma att definieras som oönskade 

beteenden och användas för att bedöma om deltagarna har blivit cyberstalkade: Att ta 

emot hotfulla meddelanden, bilder eller video, sexuellt trakasserande meddelanden, 

bilder eller video, kärleksfulla eller ”uppmärksamhetskrävande” meddelanden, andra 

oönskade meddelanden och andra oönskade bilder eller video. Ytterligare beteenden 

som också kommer bedömas är om personen har mottagit varor som någon annan 

beställt i personens namn, fått sin identitet på internet övertagen och använd av någon 

annan, fått privat information avslöjad för andra, bli tvingad att kommunicera med 

förövaren, att förövaren med avsikt försämrat personens rykte och att förövaren har 

utgett sig för att vara någon annan med syfte att lura offret. Dessa beteenden har använts 

i en tidigare studie för att undersöka cyberstalking (Spitzberg & Hoobler, 2002). 
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Analys 
För analyserna har en signifikansnivå på 5 % (p < 0,05) använts. Analyserna som 
användes var T-test men ofta användes Mann-Whitney U eftersom det data som samlats 

in ofta var snedfördelad och på en inte tillräckligt hög datanivå för ett t-test. Chi2 

användes för att göra olika hypotesprövningar men också Fisher´s Exact test användes 

där de förväntade värdena i cellerna var mindre än 5. Istället för ANOVA användes 

Kruskal-Wallis test då vi jämförde fler än två grupper och då data inte var 

normalfördelad eller på en tillräckligt hög nivå. 

 
Vid undersökning av skillnader i uppfattningar om utsatthet, delades deltagarna upp i tre 

grupper. Den första gruppen innehöll de deltagare som svarade att de aldrig hade blivit 

utsatta för något oönskat beteende på internet, den andra gruppen innehöll de deltagare 

som blivit utsatta för minst ett oönskat beteende någon gång och den tredje gruppen 

innehöll de deltagare som, enligt den valda definitionen (Sheridan & Grant, 2007), 

bedömdes ha blivit utsatta för cyberstalking. 

 
Etik 
Varje enkät innehöll en introduktionstext som låg till grund för om deltagarna valde att 
delta i studien. Texten inleddes med en introduktion där forskaren presenteras samt att 

deltagarna också informeras om studiens syfte: att undersöka prevalensen av 

cyberstalking hos universitetsstudenter. Den privata informationen som samlades in var: 

deltagarens kön och ålder. Det finns utöver detta ingen information i enkäten som skulle 

kunna användas för att identifiera en deltagare och det fanns därför ingen anledning till 

att manipulera eller förändra något i enkäten för att ytterligare skydda deltagarna. 

Därför kan då konfidentialitet påvisas i studien.  Dock kan inte anonymitet utlovas då 

forskarna mötte varje deltagare ansikte mot ansikte. 

 
Då information om att en person kan ha utsatts för ett brott är känslig, och personens 

identitet ska skyddas, så går det inte att bara utifrån svaren på enkäten att ta reda på vem 

personen är. Deltagarna informerades även om att det enda som materialet kommer att 

användas till är just denna studie och ingenting annat. Men också att ingen person annan 

än forskaren kommer att behandla det insamlade materialet och materialet kommer inte 

att visas för någon utomstående. 

 
Informationen som gavs muntligt när deltagarna tillfrågades om sitt deltagande i studien 

utformades på ett sådant sätt att det inte kännas påtryckande eller tvingande, men 

eftersom det var forskarna som frågade deltagarna personligen så kan detta ha påverkat 

svarsfrekvensen. 

 
Att enkäten är frivillig att fylla i framgick från informationen i enkäten och deltagarna 

kommer att få veta att det är upp till dem om de vill fylla i enkäten. Materialet kommer 

att förvaras på en extern hårddisk som sedan kommer låsas in när den inte är i bruk. När 

en deltagare valt att fylla i enkäten så kan det, som också Ejlertsson (1996) menar, 

räknas som att deltagaren har lämnat sitt samtycke till att den personens svar får 

användas av forskaren. Därför kommer alla som fyller i enkäten förutsättas ha lämnat 

sitt samtycke. 
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Inget beslut från etisk kommitté söktes då detta, i samråd med handledare, inte 

bedömdes vara nödvändigt. Detta beslut grundades på att ingen av frågorna i enkäten 

berörde någon information som kan bedömas vara känslig att ta upp, fråga om eller 

använda i studien. 
 

 

Resultat 
8 personer (7 %) av 120 deltagare bedömdes ha blivit cyberstalkade enligt den, för 
studien, valda definitionen. Av dessa 8 personer var 3 män och 5 kvinnor. Reyns et al. 

(2012) använde sig istället av en annan definition:” For this study, such behaviors 

include repeated (on two or more occasions): (1) unwanted attempts at communication 

or contact, (2) harassment, (3) unwanted sexual advances, and (4) threats of violence or 

physical harm.” Denna definition resulterade i att 32,1% av männen och 46,3% av 

kvinnorna i urvalet bedömdes ha blivit cyberstalkade någon gång. Totalt så hade 40,8 % 

av deras urval någon gång utsatts för cyberstalking. Om vi valt den definition som 

användes av Reyns och dennes kollegor, så hade 57 personer (47,5 %) i urvalet blivit 

bedömda som cyberstalkade, samt att 48 % av männen och 63 % av kvinnorna någon 

gång utsatts för cyberstalking. 

 
De cyberstalkade i den nuvarande studien hade i genomsnitt utsatts för 26 händelser 

(SD = 14) under den tid de stalkades, vars medellängd var 9 veckor (SD = 7). 80 (67 %) 

personer hade någon gång utsatts för minst ett av de beteenden som nämndes, under sin 

livstid. Bland de deltagare som svarat att de någon gång utsatts så var medelantalet 

händelser 7 (SD = 9), medan medellängden för utsattheten var 3 veckor (SD = 

3). Bland männen var antalet händelser de utsatts för 7 (SD = 11) i snitt. Männens 

varade i snitt 2,5 veckor (SD = 1,6), medan kvinnorna utsattes under 3 veckor (SD = 4) i 

snitt. Kvinnorna utsattes i snitt 6 (SD = 7) gånger. 

 
De beteenden som flest av deltagarna sade sig blivit utsatta för var: hotfulla oönskade 

meddelanden (13,3 %), sexuella oönskade meddelanden (10 %), andra oönskade 

meddelanden 20,8 %), oönskade uppmärksamhetskrävande/kärleksfulla meddelanden 

(15 %), fått privat information röjd (11,7 %) och bli tvingad att kommunicera med 

gärningspersonen (10,8 %). 

 
Bland kvinnorna var andra oönskade meddelanden (13,3 %) och oönskade 

uppmärksamhetskrävande/kärleksfulla meddelanden (10,8 %) de mest frekventa 

beteendena. För männen var de vanligast att ha blivit utsatt för hotfulla meddelanden 

(6,7 %) och andra oönskade meddelanden (7,5 %). De deltagare som bedömdes vara 

cyberstalkade hade i störst utsträckning utsatts för att få privat information avslöjad för 

andra (62,5 %) samt få oönskade kärleksfulla/uppmärksamhetskrävande meddelanden 

skickade till sig (62,5 %). 

 
Bland de deltagare som svarat att de blivit utsatta hade var det vanligast att offret inte 

kände gärningspersonen (32,5 %), men det var också vanligt att gärningspersonen var 

en bekant (25 %) eller ex- pojk/flickvän (13,8 &). Den största andelen män hade blivit 

utsatta av en främling (15 %), detta stämde även för kvinnorna (17,5 %). Bland de som 

bedömts som cyberstalkade hade majoriteten utsatts av en bekant (50 %), men också av 

en ex-pojk/flickvän (37,5 %). Det vanligaste tillvägagångssättet för gärningspersonen 

var att använda sig av e-mail (51,3 %). för att ta kontakt med offret, men även kontakt 
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Tabell 1: Jämförelse mellan cyberstalkade (n=8) och övriga utsatta (n=72) angående vad de utsatts för. (Chi2 test) 
 

Beteende Cyberstalkade 
(f) 

Övriga 
Utsatta 
(f) 

X2 p φ Odds ratio 

Hotfulla meddelanden 2 14 0,139 0,657   

Hotfulla bilder 0 4 0,468 1,000   

Sexuellt trakasserande meddelanden 3 9 3,529 0,094   

Sexuellt trakasserande bilder 3 3 11,532 0,012 0,380 13,80 

Andra oönskade meddelanden 1 24 1,455 0,424   

Andra oönskade bilder 0 9 1,127 0,587   

Kärleksfulla/uppmärksamhetskrävande meddelanden 5 13 8,156 0,012 0,319 7,564 

Fått oönskade varor beställda I sitt namn 0 5 0,593 1,000   

Fått sin identitet kapad på internet 2 4 3,924 0,108   

Fått privat information om sig själv avslöjad på internet 5 9 12,468 0,003 0,395 11,667 

Blivit tvingad att kommunicera med gärningspersonen 2 11 0,500 0,610   

Fått sitt rykte försämrat på internet 4 4 15,802 0,003 0,444 17,000 

Gärningspersonen har sagt sig vara någon annan för att luras 1 4 1,878 0,418   

 
 

Tabell 2: Jämförelse mellan cyberstalkade (n=8) och övriga utsatta (n=72) angående förövarens motiv (Chi2 test). 
 

Motiv                                                                 Cyberstalkade (f)       Övriga Utsatta (f)     X2                    p               φ           Odds ratio 
 

Att hämnas 2 25 0,132 1,000  

Att behålla eller återuppta förhållande 3 13 9,202 0,019 0,339 10,200 

Att förödmjuka eller förolämpa 0 28 2,051 0,341   

Att få upprättelse 0 7 0,593 1,000   

Att inleda en kärleksrelation 2 14 0,346 0,624   

Att påverka yrkesutövning 0 5 0,346 1,000   

Annat 1 12 0,014 1,000   

Vet ej 0 8 1,127 0,587   
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Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader mellan cyberstalkade och de övriga utsatta, när 

det gäller utsatthet för fyra olika beteenden. Dessa fyra beteenden var: Sexuellt trakasserande bilder  

X
2
 (1, n = 80) = 3,53,p=0,012, kärleksfulla/uppmärksamhetskrävande meddelanden X

2
 (1, n = 80) = 

8,16, p=0,012, fått privat information om sig själv avslöjad X
2
 (1, n = 80) = 12,47, p=0,003 och fått 

sitt rykte försämrat X
2
 (1, n = 80) = 15,80  p=0,003 vilket går att avläsa i Tabell 1 ovan. 

 
Motiven bakom utsattheten undersöktes och det visade sig då finnas en signifikant skillnad i de 

motiv (se fråga 15, bilaga 1.) som deltagarna uppgav. De cyberstalkade skilde sig signifikant X
2
 (1, 

n = 80) = 9,20, p = 0,019 från de övriga utsatta gällande åsikten att motivet för de oönskade 

beteendena var att behålla eller återuppta ett förhållande. Inga signifikanta skillnader hittades för 

några av de andra motiven. 

 
Uppfattningar 
Uppfattning om prevalens 
Deltagarna tillfrågades att bedöma hur hög prevalensen var för studenter vid 
Mittuniversitet att upprepade gånger utsättas för något av beteendena i tabell 1. Det framkom då 

att deltagarna (n=120) uppskattade att 17,03 % (SD = 12,46) någon gång utsätts för oönskade 

beteenden online. Männen (n=60) uppskattade prevalensen till 

17,13 % (SD = 11,20), medan kvinnornas (n=60) uppskattning var 16,93 % (SD = 

13,69). De deltagare som någon gång utsatts på internet (n=72) uppskattade utsattheten till 16,38 % 

(SD = 10,32), och de som inte blivit utsatta (n=40) uppskattade utsattheten till 17,36 % (SD = 

13,45). Därefter användes Mann-Whitney U för att se om gruppernas uppskattning av prevalensen 

skilde sig åt. Det fanns ingen signifikant skillnad (p=0,495) mellan männens och kvinnornas 

uppskattningar, och heller inte mellan (p=0,563) de utsatta och de icke-utsattas uppskattningar. 

Mellan de cyberstalkade (n=8) och de som blivit utsatta (n=72) så fanns heller inga signifikanta 

skillnader (p=0,079) mellan gruppernas uppskattningar om utsattheten. 

 
Uppfattning om gärningsperson och offer 
Deltagarna ombads bedöma det generella offrets och gärningspersonens könstillhörighet 
när det gäller utsatthet för cyberstalking och andra oönskade beteenden på internet.  I alla 

grupperna så uppfattade deltagarna att det var vanligast att en man var gärningspersonen, detta 

stämde också för gruppen med cyberstalkade deltagare. Alla deltagargrupper hade uppfattningen 

att det vanligaste offret var en kvinna. 

 
I frågorna 17-19 i enkäten (se bilaga 1) ombads deltagarna att besvara i hur stor utsträckning deras 

användning av internet skulle ha påverkats (om de inte blivit utsatta för något) eller hur 

användningen har påverkats (om de blivit utsatta någon gång eller bedömdes ha blivit 

cyberstalkade). Medelvärdena för fråga 17 var följande: 3,88 (SD = 

1,87) för de som aldrig blivit utsatta, 3,97 (SD = 1,78) för de som blivit utsatta och 3,25 (SD = 

1,58) för de cyberstalkade. Medelvärdena för fråga 18 var följande: 3,85 (SD = 

1,81) för de som inte blivit utsatta, 3,83 (SD = 1,71) och 3,63 (1,69) för de cyberstalkade. 

Medelvärdena för fråga 19 var: 3,93 (SD = 1,75) för de som aldrig blivit utsatta, 3,69 (SD = 

1,72) för de som blivit utsatta och 3,63 (SD = 1,85) för de cyberstalkade. Ett Kruskal-Wallis test 

användes för att undersöka om det fanns några skillnader mellan de tre grupperna. Det fanns 

dock inga signifikanta skillnader grupperna emellan gällande fråga 17 X
2
 (2, n = 120) = 1,28, 

p=0,528, fråga 18 X
2
 (2, n = 120) = 0,07, p=0,964, eller fråga 19 X

2
 (2, n = 120) = 0,556, 

p=0,757. Sedan gjordes ett Mann-Whitney U test för att se om män och kvinnors användning av 

internet skiljde sig från varandra efter att de blivit utsatta eller varit utsatta. Det fanns här inga 

signifikanta skillnader mellan män (Md = 4, n = 60) och kvinnor (Md = 4, n = 60) gällande 

fråga 17 U = 1728, z = -0.386, p = 0,7. Gällande fråga 18 fanns heller där inga signifikanta 
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resultat mellan män (Md = 4, n = 60)  och kvinnor (Md = 4, n = 60), U = 1713, z = 

-0,466, p = 0,641. Inga singifiaktna skillnader kunde hittas mellan män (Md = 3, 

 n = 60) och kvinnor (Md = 4, n = 60) för fråga 19 U = 1664, z = -0,729, p = 0,466. 

 
Uppfattningar och upplevelser angående obehag 
Deltagarna blev, på fråga 2 i enkäten, ombedda att bedöma hur obehagliga de ansåg att 
de olika beteendena var på en skala mellan 1 till 5, där 1 var inte alls obehagligt och 5 är 

mycket obehagligt. De aritmetiska medelvärdena för dessa svar illustreras i tabell 3 

tillsammans med en uppdelning av svaren från de som blivit utsatta och de som aldrig 

blivit utsatta. 

 
De två beteenden som uppfattades som mest obehagliga av alla deltagare var att få sin 

identitet kapad på internet, och att någon avslöjat privat information om personen på 

internet. När det rapporterade obehaget jämfördes mellan de deltagare som blivit 

cyberstalkade, övriga utsatta och de icke-utsatta så fanns inga signifikanta skillnader. 
 
 

Tabell 3: Skillnader i uppfattning om obehag mellan cyberstalkade (n=8), övriga utsatta (n=72) och 
icke utsatta (n=40) (Kruskal-Wallis test, df=2, X2crit=5,991 ) 
 

Beteende                                 Cyberstalkade Övriga utsatta Icke utsatta X2obt        p 
                                                       (n= 8)  m(SD)       (n= 72 ) m(SD)    (n= 40 ) m(SD)                           

 

Hotfulla meddelanden 3,25 (1,04)  3,14 (1,12)  3,08 (1,21)  0,268  0,875 

Hotfulla bilder 3,38 (0,92)  3,16 (1,12)  2,9 (1,24)  1,720  0,423 

Sexuella meddelanden 3,38 (0,92)  3,34 (1,17)  3,45 (1,13)  0,190  0,909 

Sexuella bilder 3,38 (1,51)  3,36 (1,31)  3,50 (1,06)  0,114  0,945 

Andra meddelanden 2,88 (1,36)  2,56 (1,09)  2,68 (1,1)  0,899  0,638 

Andra bilder 2,88 (1,36)  2,78 (1,20)  2,53 (1,01)  1,046  0,593 

Kärleksfulla meddelanden 3,00 (1,31)  2,76 (1,15)  2,8 (1,09)  0,490  0,783 

Beställda varor 3,63 (1,30)  2,98 (1,11)  3,38 (1,39)  4,918  0,086 

Kapad identitet 4,00 (0,54)  3,95 (1,11)  4,28 (0,88)  2,294  0,318 

Privat information röjd 3,88 (0,64)  4,04 (0,92)  4,05 (0,99)  0,938  0,626 

Påtvingad kommunikation 2,50 (1,20)  2,85 (1,16)  2,68 (1,14)  1,351  0,509 

Försämrat rykte 3,63 (1,51)  3,08 (1,29)  3,30 (1,29)  2,573  0,276 

  Lurad                                         288 (0,84 )           3,04 (1,15 )           3,08 (1,25 )          0,304      0,859   
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Tabell 4: Deltagarnas obehag män och kvinnor emellan gällande oönskade beteenden 
online (Mann Whitney U test) 

    Beteende                                     Mann                                                                          Män                    Kvinnor             
                                                        Whitney               z                  p         m(SD)                   m(SD)   

 

Hotfulla meddelanden 1434,50  -1,981  0,048  2,93 (1,118)  3,30 (1,154) 
Hotfulla bilder 1266,50  -2,887  0,004  2,77 (1,079)  3,38 (1,166) 
Sexuella meddelanden 866,00  -5,072  0,0001  2,85 (1,214)  3,90 (0,933) 
Sexuella bilder 906,50  -4,830  0,0001  2,87 (1,214)  3,95 (0,999) 
Andra meddelanden 1084,00  -3,910  0,0001  2,22 (1,027)  2,98 (1,017) 
Andra bilder 743,00  -5,737  0,0001  2,10 (0,915)  3,28 (1,043) 
Kärleksfulla meddelanden 1325,50  -2,577  0,010  2,53 (1,301)  3,02 (1,033) 
Beställda varor 1367,00  -2,341  0,019  3,37 (1,301)  2,85 (1,087) 
Kapad identitet 1731,00  -0,385  0,700  4,13 (0,929)  3,98 (1,157) 
Privat information röjd 1514,00  -1,607  0,108  3,95 (0,872)  4,13 (0,999) 
Påtvingad kommunikation 1099,50  -3,791  0,0001  2,38 (1,027)  3,20 (1,132) 
Försämrat rykte 1471,50  -1,768  0,077  2,93 (1,401)  3,37 (1,134) 

  Lurad                                             1221,50            -3,127        0,002     2,72 (1,250)        3,38 (1,010)   
 

Signifikanta skillnader kunde observeras mellan mäns och kvinnors uppfattningar kring 

obehag gällande de oönskade beteendena. Att få sitt rykte försämrat, privat information 

avslöjad för andra och sin identitet kapad på internet var de enda beteendena som inte 

hade någon observerad signifikant skillnad. 

 
Brott eller inte? 
De utsatta deltagarna ombads besvara ifall de ansåg att de blivit utsatta för ett brott eller 
inte eller om de inte visste (se bilaga 1, fråga 12). Av de cyberstalkade (n=8) ansåg 50 

% (n=4) att de blivit utsatta för ett brott, 37,5 % (n=3) ansåg att det de blivit utsatta för 

var fel, men inte ett brott och 12,5 % (n=1) visste inte. 

 

Diskussion 
Utsattheten bland deltagarna 

Den prevalens (6,7 %) som fanns bland deltagarna kan likställas med den (7,2 %) som 

rapporterades av Sheridan och Grant (2007). Eftersom både denna studie och Sheridan 

och Grants använde sig av samma kriterier för att definiera cyberstalking så fick vi en 

likvärdig prevalens. 

 
Reyns, Henson och Fisher (2011) tog fram 5 faktorer som de ansåg påverkade risken att 

utsättas för oönskade beteenden online. Dessa fem faktorer utgör den tidigare nämnda 

cyberlifestyle-routine activities theory. De menar att ju mer en person exponerar sig för 

potentiella förövare online, desto högre blir risken att utsättas för cyberstalking. De kom 

fram till att hur många konton en person har på sociala medier, och hur många bilder en 

person lägger upp ökar risken att utsättas för cyberstalking. Samt att antalet dagliga 

statusuppdateringar leder till en måttligt förhöjd risk att utsättas för oönskade sexuella 

trakasserier online. Dessa beteenden gör att personen gör sig mer synlig för potentiella 

gärningsmän. Sociala medier är en perfekt plattform för just detta. Av de som bedömdes 

vara cyberstalkade i denna studie så hade alla på något sätt utsatts genom sociala 

medier. 
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I takt med att vi spenderar mer och mer tid på internet så ökar exponeringen. Statistik 

från SCB (statistiska centralbyrån) visar på att det under 2012 fanns ett stort 

användande av internet i de svenska hushållen. 2012 (SCB, 2012) använde 72 % av 

Sveriges befolkning internet dagligen och vi spenderade i medel 18,2 timmar i veckan 

på internet. 54 % av befolkningen har tillgång till internet i mobilen, och 89 % har 

tillgång till internet i hemmet. Detta visar på hur bred användningen av internet har 

blivit och hur tillgängliga vi är i hemmet, men också när vi rör oss ute. Den ständiga 

uppkopplingen ger cyberstalkare större möjligheter att bevaka och trakassera sina offer. 

Vidare visade Reyns et al. att skapa en närhet till potentiella förövare online genom att 

till exempel lägga till främlingar som vänner på sociala nätverk ökade risken för att 

utsättas för oönskad kontakt, trakasserier, sexuella trakasserier och cyberstalking. 

Närheten till offret, samt att förövaren får tillgång till offrets privata information gör det 

lättare för förövaren att övervaka, trakassera eller cyberstalka personen. Detta är något 

som har potential att hända på till exempel Facebook. En vän till en vän ger dig en 

vänförfrågan och du accepterar i tron att personen går att lita på. Som tidigare nämnts så 

var sociala medier en del av alla cyberstalkades viktimisering. Med tanke på den 

information som personer lägger om sig själv och andra så är det inte konstigt att sociala 

medier blir ett så användbart redskap för cyberstalkare. Det finns information om vart 

du bor, vad du tycker om, vilka din familj är, vilka dina vänner är osv. Allt detta är 

mycket värdefull information för stalkaren. De personer som bedömdes ha blivit 

cyberstalkade hade i majoriteten av fallen blivit utsatta av en främling eller en bekant. 

Genom att begränsa tillgången till den privata informationen online eller vilka personer 

som får tillgång till den så kan personen skydda sig online, det som i faktorn online- 

beskydd kallas för det fysiska skyddet. Dock fann Reyns et al. (2011) att personer som 

använde sig av så kallade profile trackers (program som gör att personen kan se vilka 

som sett dennes profil) hade en förhöjd risk att utsättas för oönskad kontakt, hot och 

cyberstalking jämfört med personer som inte använde profile trackers. Det sociala 

skyddet, som är den andra delen av online-beskyddet, handlar i grund och botten om 

personen kan lita på att den information som denne lägger ut inte missbrukas av 

vännerna online. En person som kan lita på att informationen inte missbrukas bedöms 

då ha ett starkt socialt skydd. Det påvisades genom att personer som trodde att deras 

vänner online skulle använda informationen som fanns mot dem hade en förhöjd risk att 

utsättas för trakasserier, hot eller cyberstalking. Som tidigare nämnts så var majoriteten 

av gärningspersonerna bekanta eller främlingar vilket skapar ett svagt socialt skydd för 

offret, då informationen kan missbrukas. Genom att hålla sin profil dold med hjälp av 

till exempel sekretessinställningar så kan personen skapa både ett starkare fysiskt skydd 

och minska risken för att främlingar upptäcker personen. 

Offrets attraktivitet för förövaren menar Reyns et al. påverkas av flera faktorer, där 

speciellt att vara kvinna och singel ansågs vara ett attraktivt offer. De kom fram till att 

vara kvinna dubblar risken att utsättas för oönskad kontakt och trakasserier, tredubblar 

risken för sexuella trakasserier och den generella risken för att bli cyberstalkad 1.8 

gånger. Även att vara singel förhöjde risken 1.5 gånger för att utsättas för oönskad 

kommunikation online. Vi kunde se i vår studie att av de som bedömdes ha blivit 

cyberstalkade i studien var 62,5 % kvinnor. Att kvinnor anses vara ett mer attraktivt 

offer än män som i sin tur gör att de utsätts oftare kan vara en förklaring till den högre 

andel kvinnor som blivit cyberstalkade i vår studie. 



18  

 

Att ha en avvikande livsstil online genom att befinna sig på sidor med förbjudet innehåll 

umgås med personer som har en avvikande livsstil online påverkar risken att utsättas för 

cyberstalking enligt Reyns et al. De visade att de personer som hade en avvikande 

livsstil online och utsatte andra för cyberstalking hade en: 6 gånger högre risk att 

utsättas för oönskad kontakt, 10 gånger högre risk att utsättas för trakasserier, 12 gånger 

högre risk att utsättas för hot, 15 gånger högre risk att utsättas för sexuella trakasserier 

och 14 gånger högre risk att utsättas för cyberstalking, jämfört med personer som inte 

hade en avvikande livsstil online. 

 
Utsatthetens kännetecken 
Bland de deltagare som bedömdes som cyberstalkade var det vanligast att de utsatts för 
oönskade kärleksfulla/uppmärksamhetskrävande meddelanden, fått privat information 

avslöjad för andra och att de fått sitt rykte försämrat på internet. De mest frekventa 

tillvägagångssätten som deltagarna uppgav var att utsättas genom e-mail och sociala 

medier. Även bland de som bedömdes ha blivit utsatta för cyberstalking var e-mail och 

sociala medier de vanligaste tillvägagångssätten för gärningspersonen. Relationen 

mellan de utsatta deltagarna och deras gärningspersoner var i de flesta fallen främling 

eller en bekant. I de flesta fallen kände den utsatte deltagaren inte till vem 

gärningspersonen var men det var även vanligt att deltagaren var en bekant eller en 

tidigare intim partner till gärningspersonen. För de som hade bedömts som 

cyberstalkade var det vanligast att gärningspersonen var en bekant eller en tidigare intim 

partner. Litteraturen skiljer sig åt där vissa (Reyns, Henson och Fisher, 2011)menar att 

den vanligaste relationen mellan cyberstalkare och offer var vän/före-detta vän och den 

näst vanligaste var pojkvän/ex-pojkvän, medan bekant var den tredje vanligaste 

relationen. Andra (Sheridan & Grant, 2007) menar att det var vanligast att bekanta eller 

främlingar var gärningsmän. Resultatet visade också att det var 14 gånger högre risk för 

cyberstalkade att mota sexuellt trakasserande bilder, 8 gånger högre risk att få 

kärleksfulla/uppmärksamhetskrävande meddelanden, 12 gånger högre risk att få privat 

information avslöjad och 17 gånger högre risk att få sitt rykte försämrat. Vidare kunde 

också ses att det var 10 gånger vanligare att motivet var att behålla eller återuppta ett 

förhållande när det gällde de cyberstalkade jämfört med de som inte bedömdes ha blivit 

cyberstalkade. Utifrån resultaten kan vi se att det typiska cyberstalkingsoffret är en 

kvinna som blir utsatt av en främling eller tidigare intim partner genom mail och sociala 

medier med syftet att återuppta eller starta ett förhållande. 

 
Uppfattningar 
Enkäten ställde frågor om huruvida deltagarna skulle förändra sättet de använde internet 
på om de blivit utsatta eller hur användandet förändrats efter dem blivit utsatta. Svaren 

på de tre frågor skiljde sig inte signifikant mellan de tre grupperna de som aldrig utsatts, 

de som utsatts men inte bedömdes ha blivit cyberstalkade och de som bedömdes ha 

blivit cyberstalkade. Det kunde heller inte ses några signifikanta skillnader mellan män 

och kvinnors internetanvändande. Deltagarnas obehag inför de olika beteenden, som 

finns beskrivna i fråga 2. (se bilaga 1.), visade heller inte på några signifikanta 

skillnader mellan de tre tidigare nämnda grupperna, dock kunde signifikanta skillnader 

ses mellan hur obehagliga män och kvinnor upplevde beteendena. Vad gör att män och 

kvinnor skiljer sig åt i uppfattningen om beteendenas obehag? Clemente och Kleiman 

(1977) undersökte olika faktorer som de ansåg påverkade rädslan för brott. De kom 

fram till att kvinnor rapporterade en större rädsla än vad männen gjorde, trots att män 
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utsattes för nästan dubbelt så många brott. Förklaringen till detta menade de låg i att 

männen var mindre benägna att berätta att de var rädda. Detta skulle kunna bero på de 

stereotyper som finns i samhället och hur bilden av en man ska vara. Detta är vad Reid 

och Konrad (2004) tror kan påverka den rädsla som rapporteras av män. De menar att 

media och socialisation ger oss färdiga bilder av hur ett offer ska vara. Konceptet att 

kvinnan är offret gör att kvinnor lättare identifierar sig som just offer, vilket, enligt Reid 

och Konrad, leder till den högre rapporterade rädslan hos kvinnor. Samtidigt finns 

föreställningen/stereotypen om vad som är manligt och hur en man ska vara, där män 

ofta är gärningsmän och inte offer. Detta i kombination med att rädsla hos män ofta ses 

som en svaghet, gör att männen blir mindre benägna att tala om sin rädsla. Kan då dessa 

faktorer appliceras på obehag? Är män mindre benägna att erkänna att vissa beteenden 

på internet är obehagliga på grund av sociala normer och värderingar? Resultaten visade 

att männen upplevde beteendena som mindre obehagliga än kvinnorna, men männen 

utsattes också i mindre utsträckning. Männen skulle kunna vara medvetna om att de är 

mindre risk att utsättas för oönskade beteenden online om man är man, men mest troligt 

är att situationen är som när det gäller rädslan för brott. Män måste upprätthålla de 

värderingar och normer som finns gällande ”manlighet” och väljer därför att inte berätta 

om obehaget. 

 
Metoddiskussion 
Eftersom en liten andel deltagare bedömdes som cyberstalkade kan detta ha påverkat de 
resultat som presenteras. Där grupper jämfördes med varandra, till exempel vid t-test 

eller Mann-Whitney U test där medelvärden används kan antalet cyberstalkade påverkat 

resultaten och givit signifikanta resultat. Medelvärdena för de cyberstalkade kan ha 

blivit förhöjda inte för att det fanns skillnader i urvalet utan på grund av den gruppens 

storlek (8 deltagare). Resultaten bör därför ses som giltiga i detta urval och inte 

generaliseras till studenter i stort. 

 
Ytterligare en faktor som gör att jämförelser mellan studier blir svåra att göra är de 

skilda definitioner som används i olika studier, som Finn (2004) också nämner. Detta 

gör att olika prevalenser rapporteras och demografin hos de deltagare som utsatts kan se 

helt olika ut mellan studier. Eftersom deltagarna då bedömts på olika grunder blir det 

svårt att säkert säga någonting om utsatthet och hur den förhåller sig mellan två urval. 

Det kan poängteras att skilda definitioner inte behöver betyda att utsattheten skiljer sig 

åt emellan deltagarna i två urval, till exempel i de beteenden de utsätts för eller hur 

länge de utsatts. Det finns nackdelar med den definition för cyberstalking som valdes 

för denna studie också. Personer som vid insamlingen av data kanske utsatts mindre än 

fyra veckor i sträck men fler gånger än tio kommer alltså inte att bedömas som 

cyberstalkade. På samma sätt kommer heller inte personer som utsatts mindre än tio 

gånger men under en längre tid än fyra veckor bedömas vara cyberstalkade. Dock 

begränsar sig definitionen genom att bara nämna oönskade email eller trakasserier. Då 

det inte finns någon ytterligare information om vad forskarna (Sheridan & Grant, 2007) 

räknar in som trakasserier så kan det bli svårt att bedöma deltagarnas utsatthet för 

cyberstalkning. 

 
En begränsning som vi fann efter studien genomförts var att enkäten inte undersökte 

deltagarnas internetvanor. Det handlar då om hur mycket tid de spenderar på internet 

och hur ofta de använder tjänster som e-mail, sociala medier, bloggar, forum och 
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chatter. Hade vi vetat hur mycket tid deltagarna spenderade, till exempel under en 

vecka, på internet så hade ytterligare analyser kunnat utföras. En intressant fråga att 

undersöka hade varit om tiden man spenderar på internet på något sätt hör samman med 

risken att utsättas för cyberstalking. Vi skulle även kunna undersöka om de som aldrig 

utsatts använde internet mer eller mindre än de som utsatts en enstaka gång eller de 

cyberstalkade. 

 
Ingen fråga i enkäten undersökte om meddelandena var riktade till offret personligen 

eller en del av ett större utskick. Detta i kombination med att alternativet andra 

meddelanden inte specificerades i enkäten gör att till exempel spam eller de så kallade 

“afrikabreven” kan ha räknats till detta alternativ av deltagarna. Även olika konton, till 

exempel e-mailkonton eller konton på olika sociala medier, som kapas kan användas för 

att skicka olika meddelanden till alla på personens kontaktlista. Dessa meddelanden är 

då inte riktade till en specifik person men kan fortfarande uppfattas som trakasserande. 

En inledande begränsning med studien är att inga distansstudenters utsatthet har 

undersökts. Då dessa studenter får det mesta av sin utbildning genom internet, spenderar 

de troligen också mer tid på internet, än studenter som studerar på campus. Detta kan då 

leda till en förhöjd risk att utsättas för cyberstalking eller andra oönskade beteenden på 

internet (Reyns, Henson & Fisher, 2011). Denna studie kan då ha gått miste om mycket 

data genom att inte inkludera dessa studenter. För ett antal av alternativen till frågorna i 

enkäten kan validiteten vara låg. Det handlar om till exempel frågan där deltagarna 

tillfrågades vilka beteenden de blivit utsatta för. Eftersom ingen definition presenterades 

för deltagarna angående begreppen hotfull, sexuellt trakasserande och andra oönskade 

meddelanden/bilder, så kan dessa lätt ha missuppfattas av deltagarna. När deltagarna 

svarar att de utsatts för hotfulla meddelanden/bilder, kan de ha tolkat det som fysiska 

hot men kan även ha tolkat det som hot om att gärningspersonen ska göra något mot 

dem på internet. 

 
Deltagarna tillfrågades inte om huruvida de upplevde rädsla eller fara för deras egen 

säkerhet när de utsattes för de oönskade beteendena. Eftersom rädslan är en av de 

komponenter som ska förekomma när det gäller stalking (Mullen, Pathé & Purcell, 

2009), så kan det ifrågasättas om det är cyberstalking som har observerats eller om det 

snarare handlar om komponenter som associeras med cyberstalking. Dock argumenterar 

Reyns, Henson och Fisher (2012) för att rädsla inte behöver inkluderas i definitionen av 

cyberstalking, detta på grund av att det i cyberstalking, till skillnad från stalking, inte 

förekommer någon fysisk kontakt. Den fysiska distansen som uppstår inom vanlig 

stalking anses påverka rädslan i högre grad än distansen när det gäller cyberstalking. De 

motiverar dessutom avsaknaden av rädsla som kriterium genom att flera andra aktuella 

definitioner inte inkluderar det och dessutom för att flera amerikanska stater inte har det 

som ett kriterium i lagen. 

 
Det är även oklart vad deltagarna själva anser räknas som sexuella trakasserier. Handlar 

det om pornografiska bilder, sexuellt utmanade bilder på gärningspersonen, sexuella 

fantasier från gärningspersonen? De tidigare nämnda begreppen innehåller så många 

olika handlingar och varje upplevelse för varje deltagare blir subjektiv. Utan klara 

definitioner blir det väldigt svårt att säga att varje deltagare som utsatts för till exempel 

sexuellt trakasserande meddelanden verkligen har utsatts för likvärdigt oönskade och 

obehagliga beteenden. Även alternativet andra oönskade meddelanden/bilder kan ha en 
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låg validitet, på grund av att de deltagare som svarat att de utsatts för detta beteende 

kanske inte har utsatts för sådant så vi skulle bedöma vara ett cyberstalking-beteende. 

Tidigare nämnda spammeddelanden, “afrikabrev” eller andra meddelanden vars mål 

inte är att skapa en kontakt eller trakassera mottagaren (Mullen, Pathé & Purcell, 2009) 

kan ha innefattats i begreppet andra oönskade meddelanden. 

 
Slutsats 
Internet kommer även i framtiden vara en fortsatt stor del av våra liv. Det är ett 
hjälpmedel i kommunikationen mellan människor och hjälper till att knyta nya band. 

Men internet är även ett tveeggat svärd som också utsätter oss för risken att det vi säger 

och gör på internet kan användas för att trakassera eller skada oss. Cyberstalking är ett 

problem som troligen kommer att fortsätta så länge internet finns. Att skydda individer 

på internet från potentiella trakasserier är upp till individen själv. Kunskapen om 

fenomenet måste nå ut till fler personer och information om hur man kan skydda sig och 

vad man ska tänka på måste också spridas. För det är endast när man har kunskap om ett 

fenomen så kan man börja skydda sig mot det. 
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Enkät om utsatthet på internet 

 
Du är inbjuden att besvara en kort enkät som syftar att besvara I vilken utsträckning 

universitetsstudenter blir utsatta för diverse beteenden på internet. Svaren på enkäten 

kommer sedan analyseras på gruppnivå och användas i vår c-uppsats. Vi som ska skriva 

uppsatsen heter Björn Sjödin och Victor Willesgård och läser sista året på Mittuniversitetets 

kriminologprogram. Att besvara enkäten är helt frivilligt och inga personuppgifter kommer 

krävas utöver Din ålder och huruvida du är man eller kvinna. Alla svar förvaras konfidentiellt 

och utom tillgång för obehöriga. Genom att besvara enkäten ger Du ditt samtycke till att vi 

använder informationen i vår c-uppsats. 
 

Mvh// Björn Sjödin & Victor Willesgård 
Mail:  bjsj10 00 @student.m iun.se  

 v iwi10 00 @student.m 
iun.se  

 

 

Kön: □ Man □ Kvinna      Ålder:   
 

1. Har du någon gång blivit utsatt för något av följande på internet? 

(Markera alla alternativ som stämmer): 

□ Mottagit hotfulla meddelanden 

□ ...hotfulla bilder eller videoklipp 

□ ...sexuellt trakasserande meddelanden 

□ …sexuellt trakasserande bilder eller videoklipp 

□ …varor som någon annan har beställt i ditt namn 

□ …kärleksfulla eller ”uppmärksamhetskrävande” meddelanden 

□ …andra oönskade meddelanden (ej reklam) 

□ ...andra oönskade bilder eller videoklipp (ej reklam) 

□ Fått din identitet på internet övertagen och använd av någon annan 

□ Fått privat information avslöjad för andra 

□ Blivit tvingad att kommunicera med en person 

□ Att någon, med avsikt, försämrat ditt rykte på något sätt 

□ Att någon utgett sig för att vara någon annan i syfte att lura dig 

□ Nej, inget av ovanstående 

mailto:bjsj1000@student.miun.se
mailto:viwi1000@student.miun.se
mailto:viwi1000@student.miun.se
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1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

mot din vilja, tvingad att kommunicera med en person 

1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

 
1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

 

 

2. Hur obehagligt anser du att nedanstående handlingar är på en 5-gradig skala där 1 är 

inte alls obehagligt och 5 är mycket obehagligt (Om du själv blivit utsatt så graderar 

du enligt din egna upplevelse, annars graderar du så som du uppfattar det): 
 

 

Mottagit hotfulla meddelanden 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

Mottagit hotfulla bilder eller videoklipp 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

Mottagit sexuellt trakasserande meddelanden 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

Mottagit sexuellt trakasserande bilder eller videoklipp 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

Mottagit varor som någon annan har beställt i ditt namn 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

Mottagit kärleksfulla eller ”uppmärksamhetskrävande” meddelanden 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

Mottagit andra oönskade meddelanden (ej reklam) 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

Mottagit andra oönskade bilder eller videoklipp (ej reklam) 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

Fått din identitet på internet övertagen och använd av någon annan 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

Fått privat information om dig själv avslöjad för andra 
 

 
 
 

Blivit, 
 

 
 
 

Att någon, med avsikt, försämrat ditt rykte på något sätt 
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Att någon utgett sig för att vara någon annan i syfte att lura dig 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

Om du, på fråga 1, svarade att du inte blivit utsatt för något av de alternativ som gavs, gå 

då vidare till fråga 13, annars fortsätt med fråga 3. 
 

3.   Under cirka hur lång tidsperiod pågick detta? 

          Veckor           Månader 
 

4. Hur många gånger skedde handlingarna under denna tidsperiod? (Uppskatta antalet 

på raden nedanför) 
 
 
 

5. När det var/varit som värst, ungefär hur ofta skedde/sker trakasserierna? Markera 

endast ett alternativ. 

□ Flera gånger per dag 

□ En gång om dagen 

□ Flera gånger i veckan 

□ En gång i veckan 

□ Flera gånger i månaden 

□ En gång i månaden 

□ Mer sällan 
 
 

6.   Vem utförde dessa handlingar? 

□ En och samma person 

□ Flera olika personer 

□ Vet ej 
 
 

7.   Var personen/personerna: 

□ Man 

□ Kvinna 

□ Både män och kvinnor 

□ Vet ej 
 

 

8. Vilken var din huvudsakliga relation till personen/personerna som utsatte dig? 
(Markera endast ett alternativ) 

□ En främling 
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□ Nära vän 

□ Bekant 

□ Arbetsrelaterad kontakt 

□ Fru/make 

□ Sambo 

□ Ex-sambo 

□ Pojkvän/flickvän 

□ Ex-pojkvän/flickvän 

□ Släkting 

□ Hushållsmedlem 

□ Övrig:    
 

9.   I vilket sammanhang utsattes Du? 
 

□ E-mail 

□ Chatt (t.ex. msn) 

□ Sociala medier (T.ex. facebook, twitter) 

□ Forum 

□ Blogg 

□ Annat:    

 
10. Som ett resultat av det du har blivit utsatt för, har du vidtagit några extra åtgärder för 

att skydda dig från liknande händelser? 

□ Ja 

□ Nej 
 
 

11. Har det som hänt anmälts till polisen? 

□ Ja – Jag anmälde det 

□ Ja – Någon annan anmälde det 

□ Ja – De fick reda på det på något annat sätt 

□ Nej 

 
12. Tycker du att det som skedde var… 

□ ...ett brott? 

□ ...fel, men inte ett brott? 

□ ...bara något som händer? 

□ ...eller inte säker? 

 
Nedan kommer frågor som handlar om generella uppfattningar om utsatthet 
på internet 
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13. Vilka tror du utövar handlingarna, som nämns i fråga 1, mot andra i störst 
utsträckning? 

□ Män 

□ Kvinnor 

□ Lika vanligt 

 
14. Vilka tror du utsätts för handlingarna, som nämns i fråga 1, i störst utsträckning? 

□ Män 

□ Kvinnor 

□ Lika vanligt 

 
15. Vad tror du är den främsta motivationen för personer som utsätter andra för dessa 

handlingar? Om du själv har blivit utsatt så svara utifrån dina egna erfarenheter, 
annars svara vad du tror är vanligast. (Markera endast ett alternativ) 

□ Att hämnas 

□ Att ha kvar eller återuppta ett förhållande 

□ Att förödmjuka eller förolämpa dig 

□ Att få upprättelse 

□ Att inleda en kärleksrelation med dig 

□ Att påverka dig i din yrkesutövning 

□ Annat:    

□ Vet inte 

 
16. Hur stor andel av studerande vid Mittuniversitetet, tror du utsätts upprepade gånger 

för någon av handlingarna i fråga 1 (uttryckt i procent)? 
 

         % 

 
17. Skulle tiden du lägger ner på internet minskas av att upprepade gånger utsättas för 

något/några av handlingarna i fråga 1? 
 

Inte alls      Väldigt mycket 
1 2 3 4 5 6 7 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

18. Skulle ditt sätt att använda internet påverkas av att upprepade gånger utsättas för 
något/några av handlingarna i fråga 1? 

 

Nej, inte alls      Ja, väldigt mycket 
1 2 3 4 5 6 7 

□ □ □ □ □ □ □ 
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19. Hur troligt är det att du skulle vidta extra åtgärder för att skydda dig på internet efter 
att upprepade gånger ha utsatts för något/några av handlingarna i fråga 1? 

 

Inte alls      Väldigt troligt 
1 2 3 4 5 6 7 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

 
 

Tack för din medverkan! Har Du ytterligare frågor eller funderingar 

så kan du gärna kontakta oss! 


