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Abstrakt 

Kränkningar på nätet är ett problem som blir allt mer uppmärksammat och påtagligt i 

samhället. Vi har undersökt problematiken hos gruppen ungdomar och syftet med studien 

är att klargöra huruvida det finns skillnader i problematiken beroende på om en ungdom 

går på en skola i en stad eller i en mindre ort. Studien visar att skillnader finns och att det 

är mer förekommande i skolan på den mindre orten. Det finns även resultat som tyder på 

samband mellan den ökade förekomsten av nätkränkningar och samtidigt ett större 

användande av sociala medier. Med andra ord skulle den högre förekomsten av 

nätmobbning/nätkränkningar kunna tillskrivas ett högre användande av sociala media 

snarare än storleken på orten. Studien är komparativ, kvantitativ sort och har utförts i form 

av en enkät i två skolklasser, en i Kvarstad och en i Skoga   
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uppsats och för att hon ställt upp när det ett tag såg lite hopplöst ut. 
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1. Inledning och bakgrund 

Under hösten 2012 uppmärksammades ett instagramkonto där unga tjejer hängdes ut med 

bilder och kommentarer av en kränkande karaktär. Detta var början på det fenomen som 

under 2012-2013 eskalerade och flera liknande händelser rapporterades i svensk media. Att 

hänga ut unga tjejer på detta sätt tycktes bli allt vanligare. Instagramkontot som startades i 

Göteborg 2012 ledde till ett åtal, och personerna ansvariga för kontot blev dömda. Denna 

dom har blivit vägledande/praxis för efterföljande fall. År 2013 blev två ungdomar dömda 

för samma typ av handling som ungdomarna i Göteborg. Att det nu finns två domar pekar 

på att denna typ av brott tas på ett större allvar då konsekvenserna för de inblandade, både 

drabbade och de ansvariga för att bryta emot lagen, blir tydligare – om en person begår ett 

brott på nätet så får det samma lagliga konsekvens som om det skulle ha skett på öppen 

gata. 

Ser vi till statistiken över nätanvändande från Findahl (2009), kan vi se att 67 % av 

ungdomarna i åldrarna 16-18 år är medlem i något nät-community . Vi kan även se att 58 

% laddar upp digitala bilder och 11 % laddar upp videofiler, när material delas på detta sätt 

har det en större spridning och når snabbt ut till många, vilket kan resultera i att en 

situation snabbt urartar. Nät-hat, kränkningar och mobbning på nätet är idag utbrett och 

vanligt förekommande på en nivå som gör det aktuellt i underhållningssyfte i form av tv3s 

“trolljägarna” där Robert Aschberg ger sig ut på jakt efter “troll”, personer som betett sig 

illa mot andra på nätet. 

Vi har båda kommit i kontakt med denna problematik i vårt sociala arbete med unga, för en 

av oss handlar det om kontakt via ett HVB-hem där Hudikmappens (detta var en mapp som 

cirkulerade i Hudiksvallsområdet med kränkande bilder på tjejer i tonåren under hösten 

2012) efterverkningar påverkat de unga boende och en annan av oss genom 

kolloverksamhet i södra Sverige där kontakten bestått i unga som dels har egna 

erfarenheter av att bli svartmålade på nätet men även av att själva ladda upp material om 

andra online. På kollo har det även diskuterats bland ungdomarna om instagrammålet och 

de händelser som inträffade i Göteborg med koppling till målet. Vi känner båda att det är 

ett ämne som behöver lyftas mer. 

Nät-kränkningar är en del av det moderna samhället vare sig vi vill eller inte. Detta kan vi 

se i instagrammålet, tv3s val av underhållnings och varje dag då vi öppnar tidningarna 



2 

 

detta är därför högst relevant att undersöka. Utvecklingen inom media, teknik och 

samhället går fort och det gäller att forskningen hinner med.  

 

1.2 Problemformulering 

I och med att Internet har den position/utbredning det har i samhället idag (Findahl, 2009) 

och den stora del av ungas sociala liv som är förlagt online är det inte underligt att detta 

medför en ny typ av social problematik i form av nätmobbning, där ungdomar blir kränkta 

både av kommentarer och bilder som andra ungdomar skriver/laddar upp. För att kunna 

utveckla insatser lämpliga för en viss problematik måste de yrkesutövande veta vart 

fokusgruppen befinner sig. I Slonje och Smiths (2008) studie skriver de att “There has 

been no published research on cyberbullying in Sweden”. Även om så inte längre är fallet 

har det fortfarande inte publierats någon komparativ studie på ämnet nät-mobbning i 

Sverige än idag. Forskningen idag är knapphändig och det i sig utgör ett stort problem när 

man som yrkesutövande socionom skall arbeta med ungdomar som påverkats av detta 

kränkande “fenomen”. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka om det finns skillnader i beteendet kring att kränka/mobba andra 

ungdomar på nätet beroende på om ungdomen går på en skola i mindre ort eller i en stad. 

Fenomenet nätmobbning som problemet med att dela information om andra är en del av är 

ett relativt nytt fenomen. Tanken är att synliggöra variationer i var problematiken finns och 

i viss mån testa hypotesen att detta är ett beteende vanligare i stadsmiljö än på landsbygd. I 

anslutning till syftet frågar vi oss följande: 

■ Spelar den sociala kontrollen i städer och i mindre orter någon roll för nätmobbning 

bland ungdomar?  

■ Finns det skillnader i utbredningen av kränkningar beroende på kön i de respektive 

skolklasserna?  

■ Går det att utläsa några likheter i hur ungdomarna anger att de kommer i kontakt med 

kränkningar på nätet och hur de anger att de använder sig av sociala medier? 
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2. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

2.1 Tidigare forskning 

Nätmobbning existerar i allra högsta grad, flera undersökningar som har gjorts har kunnat 

visa på att ungdomar blir utsatta för någon form av nätmobbning (Alvi, Cesaroni & 

Downing, 2012; Bauman, 2010; Beran & Wade, 2011; Brown, Cassidy & Jackson 2009; 

Curwen & Ryan, 2013). Omfattningen av nät-mobbning varierar i den tidigare forskning 

som vi har tagit del av, Curwen och Ryans (2013) studie visar på att ca 5 % av de 

tillfrågade ungdomarna har blivit offer för nätmobbning medan rapporten som Friends 

(2014) publicerade pekade på att 33 % av de deltagande ungdomarna sade sig ha blivit 

utsatt för nätmobbning. 

Dahlstrand och Svensson (2014) genomförde en studie där de undersökte deltagarnas 

erfarenheter kring nätmobbning/kränkningar. I deras undersökning svarade 44.8 % av 

kvinnorna och 32,7 % av männen i åldrarna 16-25 år, att de någon gång känt sig kränkta av 

bilder som någon lagt upp av dem på nätet. När samma deltagare fick svara på frågan om 

de någon gång känt sig kränkta av något som någon annan skrivit om dem på nätet svarade 

totalt 38.8 % att de hade känt sig kränkta av kommentarer skrivna om dem. I samma 

undersökning (Dahlstrand & Svensson, 2014) så fick de som känt sig kränkta själva svara 

på om de någon gång har lagt upp kränkande bilder eller skrivit kränkande kommentarer 

om andra. 15,1 % av dem svarade ”ja” de hade gjort sig skyldiga till samma kränkande 

handlingar de själva blivit utsatta för. 

Bauman (2010) skriver i sin artikel att denna problematik med nätmobbning når sin högsta 

punkt i mellanstadiet och sedan avtar ju äldre barnen/ungdomarna blir. Just denna fråga, 

bland många andra frågor, har studerats av Mitchell och Ybarra (2004) där de kommer 

fram till det omvända resultatet, att ungdomar i 15-17 års ålder är mer benägna att till att 

vara involverade i kränkningar av andra på nätet än barn/ungdomar i åldrarna 10-12 år. 

När det kommer till den tidigare forskningen och dess resultat så finns det en viktig faktor 

att ta i beaktning och det är att forskarvärlden inte har enats om en tydlig definition av 

fenomenet med nätmobbning. Alvi et al. (2012) tar upp denna problematik och vilka typer 

av handlingar som skall räknas som nätmobbning. Bauman (2010) tar upp problematiken 

med att det ännu inte finns en enhetlig definition på denna typ av företeelse, vilket gör att 
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den forskning som har gjorts är svår att generalisera då forskarna använt sig av olika 

metodologier och definitioner. 

Just problematiken med en icke tydlig definition av problemet nätmobbning tar flera av de 

olika artikelförfattarna upp, i det följande citatet kan se vi se hur Curwen och Ryan (2013) 

har tittat på hur andra forskare har hanterar denna definitionsproblematik: 

 

”Although various definitions and inclusion criteria for cyber- bullying are noted, 

this type of bullying is generally defined as an intentional harmful act using 

electronic methods such as text messages, emails, and content on websites 

(Snakenborg, Van Acker, & Gable, 2011). Similar to classic bullying, cyber-bullying 

involves an imbalance of power, aggression, and a repeated negative action (Smith 

et al., 2008)”.  

 

Alvi et al. (2012) menar i sin artikel att definitionen av nätmobbning kan vara 

problematisk. För att visa denna problematik hänvisar de till några andra forskare inom 

området: 

 

”A central problem in cyber-bullying research is that researchers have not devised a 

standard definition of online harassment (Wolak et al., 2007). Patchin and Hinduja 

(2006: 152) define it as ‘willful and repeated harm inflicted through the medium of 

electronic text’. Electronic text, however, can include a variety of modalities 

including electronic text messaging or instant messaging (IM), chat rooms, websites 

and emails. Research participants have been probed about being made to ‘feel bad 

or uncomfortable’ through electronic teasing, sending or receiving messages, picture 

phone bullying (to embarrass) or the spreading of rumors (Raskauskas and Stoltz, 

2007)”. 

 

Denna definitionsproblematik gör att det är upp till forskaren och respondenten att avgöra 

vad som räknas till kränkningar på nätet, vilket leder till att alla studier som gjorts har svårt 

att göras generaliserbara. Detta är något som Alvi et al. (2012) påpekar i sin artikel. De 
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skriver om hur forskare har använt termerna cyber-stalking eller online youth gangs på 

samma sätt som andra forskare har använt termen cyber-bullying (nätmobbning). Vad som 

har visats i tidigare studier är att de forskare som utfört undersökningar kring detta ämne 

inte har förklarat vad deras definition av nätmobbning innebär, vilket har lett till att 

ungdomarna själva har fått förstå och tolkat vilka slags handlingar som ingår i 

nätmobbning. Detta har i sin tur lett till att det som av forskarna ansetts vara nätmobbning 

inte uppfattats på samma sätt av ungdomarna. Denna problematik med definitionen av 

begreppet leder till att studierna har svårt att uppnå validitet då det blir oklart vad forskarna 

efterfrågar och avser i studien för såväl respondenterna som andra forskare. Resultaten blir 

således ”luddiga” och användningen av resultaten svår då forskarna inte kan garantera att 

det är vad de efterfrågat som besvarats. 

Den tidigare forskningen på ämnet ”nätmobbning” är relativt begränsad. När vi läser våra 

artiklar ser vi att författarna refererar till samma tidigare undersökningar och de uppnår 

snabbt en mättnad i ämnet. Vad vi inte funnit är tidigare forskning som fokuserar på 

huruvida detta fenomen är något som förekommer mer frekvent i städer jämfört med 

mindre orter. Den forskning som har gjorts har ofta pekat på i vilken utsträckning killar 

respektive tjejer i olika åldrar blir offer för nätmobbning (Curwen & Ryan, 2013; 

Dahlstrand & Svensson, 2014; Beran & Wade, 2011). 

2.2 Teoretiska perspektiv 

Vi tittar i vår studie på just skillnader emellan staden och den mindre orten. Vi finner det 

därför nödvändigt att även förklara varför just detta är intressant och hur forskningen ser på 

skillnaderna. 

Andersson och Jansson (2012) skriver om de skillnader i uppfattning som existerar kring 

landsbygd och stad, där landsbygden romantiseras och anses stå för traditionsbevarandet 

och social gemenskap samtidigt som den uppfattas som en socialt belastad utmark. Synen 

på landsbygd i deras text står att jämföra med en fiktiv modell diskuterad av Tönnies syn 

på “Gemeinschaft” 

 

Gemeinschaft, normally translated as ‘community’, refers to the closeness of holistic 

social relationships said to be found in pre-industrial communities, and imputed to 

the community as moral worth. For Tonnies, Gemeinschaft exists by the subjective 
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will of the members: “the very existence of Gemeinschaft rests in the consciousness 

of belonging together and the affirmation of the condition of mutual dependence” 

(Andersson och Jansson, 2012). 

 

Andersson och Jansson (2012) menar vidare att detta är viktigt då denna syn står i skarp 

kontrast till hur vi nu bildar gemenskap och samverkar i det medialiserade, nutida 

samhället. Samverkan mellan människor sker i större omfattning över Internet vilket 

möjliggör för kontaktskapande i en utsträckning som tidigare inte var möjlig. Det sociala 

inflytandet förändras genom de skiftande normer för beteende, lojaliteter, hierarkiska 

mönster som de nya medierna möjliggör och bidrar till skapandet av genom tillgänglighet 

och anonymitet.  

King (2007) anser i sin artikel att Internetanvändare reagerar annorlunda online ( på nätet) 

mot vad de hade gjort offline ( i det fysiska livet). Själva kulturen på nätet ser annorlunda 

ut och har ofta sin egen uppsättning av regler, normer och värderingar. Denna skillnad i 

hur de uppfattar verkligheten olika i fråga om normer och vad som anses vara ett “okej” 

sätt att agera diskuteras i samband med cyber-bullying.  

Slonje och Smith (2008) talar om cyber-bullying där den så kallade “face-to-face” 

erfarenheten och ryktesspridningen som är vanligt förekommande inom vanlig mobbning 

uteblir vid cyber-bullying, vilket gör att “mobbaren” uppnår en viss anonymitet och 

osynlighet.  

Bauman (2010) har teoritiserat kring samma sak, det vill säga att en av anledningarna till 

att en person utsätter någon annan för kränkningar online kan bero på att denna “andre” 

inte är fysiskt närvarande och att den som då utför kränkningen inte ser vad orden gör mot 

personen och därmed går ”miste” om reaktionen som blir utav handlingen.  Slonje & Smith 

(2008) diskuterar vidare kring att det som kan få en person att bryta mot annars fastslagna 

normer och koder för uppförande är bristen på direkt feedback, det vill säga att de inte ser 

konsekvenserna av sitt handlande, vilket gör det svårt att utveckla empati för personen de 

kränkt. Vilket i andra fall är en av de saker som guidar oss i hur vi behandlar andra 

människor (Raundalen, 1997). 

Suler (2005) talar även han om den uteblivna face-to-face reaktionen, anonymiteten och 

osynligheten en person kan uppnå på nätet. Dessa faktorer kan leda till vad Suler benämner 
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som en “toxisk avhämning”, en sinnesstämning där en person blir otrevlig, kritisk, arg, 

fylld med hat och hotfull på ett sätt som den inte är när personen befinner sig i vardagliga 

situationer. Det är denna “toxiska avhämning” som får personen att bryta mot de normer 

och värderingar de i vanliga fall upprätthåller. Anonymiteten och osynligheten en person 

kan ha på nätet möjliggör i viss mån att personen skaffar sig ett “nät-jag”, där den lättare 

kan uttrycka undertryckta känslor, rädslor och drömmar. I det fall att en person har ett 

“toxiskt avhämmat nät-jag”, kan dessa känslor eller rädslor uttryckas på ett sådant sätt som 

de vanligen inte skulle göra. Personen på nätet är osynlig, anonym för andra och på så sätt 

behöver de inte stå tillsvars för de tankar eller åsikter som skulle behövt göras i vardagen 

vilket möjliggör detta beteendet (Suler, 2005). Att de åsikter som yttras av “nät -jaget” 

bryter mot de normer och värderingar en person i verkliga livet har, kan förklaras med att 

kommunikationen på nätet inte är synkroniserad på samma sätt som ett samtal i matbutiken 

när det kommer till frågan om att få en direkt respons, exempelvis så behöver de  inte svara 

på ett e-mail direkt utan ett svar kan utebli i dagar, veckor eller månader. Denna 

fördröjning av reaktioner får den konsekvens att personer som skickar kränkande 

meddelanden till andra upplever en typ av känslomässig “hit-and-run”. Personen som 

skickar det kränkande meddelandet behöver inte ta del av den omedelbara reaktionen från 

mottagaren utan de skickar e-mailet, reser sig från datorn och lämnar händelsen “bakom 

sig” med tanken om att det är ens “nät -jag” som gör detta och inte ens “verklighets-jag” 

(Suler, 2005). 

Wittel (2001) menar att globaliseringen av informationsflöden eller snarare hur vi nu kan 

kommunicera och utbyta kunskap lika lätt med någon på andra sidan jorden som i huset 

bredvid leder till skapandet av relationer och en social gemenskap av en mer avspänd sort, 

mer flyktiga, tillfälliga eller kontakter skapade helt enkelt på grund av en möjlighet att 

tillgodose behov. Han menar att denna typ av nätverkssocialicerande som det ökande 

användandet av online-medier resulterat i är speciellt etablerad i urbana (post)industriella 

miljöer och bland högutbildade.  

 

I nedanstående tabell visar Andersson och Jansson (2012) att det råder en stor skillnad i 

utbredningen av användandet av sociala medier beroende på om en person bor i en rural 

eller urban miljö samt vilken utbildnings nivå personen har. 



8 

 

Tabell 1: Andel av befolkningen som använder sociala medier regelbundet (dagligen eller 

flera dagar i veckan) 2009 (procent) 

 Lågutbildade Högutbildade Differens 

Boende på ren landsbygd 11 20 9 

Boende i Stockholm, Göteborg, Malmö 20 38 18 

Differens 9 18 27 

Källa: (Andersson & Jansson, 2012) 
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3. Metod 

3.1 Vetenskapligt perspektiv 

Vi har valt att göra en kvantitativ forskning och har således ett positivistiskt inspirerat 

synsätt på kunskaps produktion. I ett positivistiskt synsätt är ”hård data” av central 

betydelse för studien och inte så kallad ”mjuk data”. Dessa mjuka data menar 

förespråkarna för positivismen inte är relevanta ur ett strikt vetenskapligt perspektiv 

(Johansson & Liedman, 1997). Det positivistiska traditionen har dock kritiserat för att 

bortse från komplexiteten i verkligheten och olika tolkningsmöjligheter for den insamlade 

materialet (Andersson, 1979). Den hermeneutiska ansatsen med sin botten i 

humanvetenskapen försöker därför tolka information och dra slutsatser med hjälp av sina 

teoretiska ramar samt sin egen vetenskapliga förförståelse (Davidsson & Patel, 1994). Vi 

använder oss av en kvantitativ metod i denna studie inspirerat av ett positivistiskt synsätt. 

Det positivistiska synsättet kritiseras och anses ha en inställning som präglas av bristfällig 

helhetssyn då den inte tar hänsyn eller uppfattar de mjuka data som studier med en 

hermeneutisk syn kan tillhandahålla i form av tolkning av tankar och erfarenheter 

(Thurén,1998). Kritiken uppstår när det positivistiska synsättet tillämpas på områden som 

inte är lagbundna. För oss blir detta aktuellt då vi måste beakta det faktum att vi, 

positivismen till trots, inte kan anta och utgå ifrån att alla ungdomarna haft samma 

upplevelse bara för att de gett samma svar. I en sann positivistisk syn är det just så de data 

som samlats in ses, som en beskrivning av sanning. Har två respondenter i vårat fall 

ungdomar, svarat lika på en fråga, har de därför haft samma upplevelse (Andersson, 1979). 

Möjligheten att fråga vidare för att på så sätt få en djupare förståelse för ”varför” ,hur 

ungdomen uppfattat frågan och huruvida egna tolkningar resulterat i svaret som getts finns 

det inte utrymme för, vilket resulterar i att vi får utgå ifrån att våra siffror stämmer så som 

de redovisats. Detta förklarar hur situationen ser ut men förklarar inte varför. Det är därför 

relevant att redogöra för dessa brister och ytterligare förtydliga det resultat vi kommit fram 

till och vad vi har för möjligheter att redovisa för resultat. Vi kan endast beskriva hur 

situationen i de respektive klasserna ser ut och skiljer sig åt. Tolkningsutrymmet och de 

slutsattser vi kan dra blir därför begränsade. Föreligger en önskan att skänka en 

positivistisk studie högre validitet hade det varit relevant att komplettera med kvalitativa 

studier som en motpol till dessa ”hårda data”. Detta för att få en djupare förståelse för vad 

det är som ger de resultaten studien gett, istället för som nu endast redovisa förhållandena 
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utan att egentligen ge ett tydligt svar på varför resultaten visar som de gör. Att göra både 

en kvalitativ och kvantitativ studie hade dragit nytta av de båda sättens styrkor och tagit 

större hänsyn till komplexiteten vid studier av sociala fenomen (Creswell, 2009).  

Den tidigare forskning som finns på området är inte enig i sin utformning och visar en 

mängd olika metodologier och teorier med vilka forskarna analyserat sina data. Forskarna 

har inte lyckas enas om ett paraplybegrepp med vilket de kan ringa in problematiken och 

slits emellan ”kränkningar” och ”mobbning” i den mening och innebörd som tidigare varit 

aktuell och den nu relativt nya varianten som förekommer online (Bauman, 2010).  

Tanken är att kunna hitta skillnader i beteendet kring kränkningar på nätet. I vår 

undersökning kommer vi att titta på en skola på en mindre ort och jämföra denna med en 

skola i stadsmiljö för att se om skillnader går att utröna. På detta sätt ges möjlighet till 

generalisering och på så sätt dra en slutsats genom induktion.  

 

3.1.1 Kvantitativ vs kvalitativ metod 

Det finns två tillvägagångssätt då du skall bedriva studier enligt Widerberg (2002), det ena 

sättet rör kvantitativa studier som är strukturerade och bestämda i sin form och det andra 

sättet rör kvalitativa som är mer rörliga och i större utsträckning handlar om att tolka den 

informationen studien genererar. Då vi anser att ämnet kräver en viss insamling av hårda 

data för att vidare bygga forskningen på har vi ett positivistiskt synsätt vilket resulterar i att 

vi valt en kvantitativ metod. Detta resulterade i en bestämd design i form av en komparativ 

enkätundersökning där frågorna i huvudsak är dikotoma för att få svar som lätt kan 

omvandlas till data. 

 

3.1.2 Komparativ metod  

Komparativ metod är en forskningsmetod som används inom många olika vetenskapliga 

områden och detsamma som jämförande metod. En komparativ metod syftar just till att 

undersöka likheter och olikheter mellan minst två objekt. I vår studie har vi använt oss av 

en komparativ metod med hjälp av en enkätundersökning som har för avsikt att jämföra två 

skolklasser för att se huruvida skillnader i förekomsten av kränkningar förekommande på 

nätet kan upptäckas. 
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Det finns olika sätt att använda sig av komparativ metod och vi har valt vad Denk (2012) 

kallar för en komparativ enkätstudie. Denk skriver i sin bok komparativa analysmetoder att 

”det är möjligt med komparativa enkätstudier pröva eller upptäcka samband mellan 

kontextuella faktorer och egenskaper hos individer”. Att göra en komparativ enkätstudie 

lämpar sig därför, då det vi vill göra är att just jämföra två klasser på två skolor belägna på 

olika stora platser för att komma åt frågan huruvida det rör sig om ett fenomen mest 

förekommande i stadsmiljö eller inte. Detta sätt att pröva resultat från kontextuellt 

sammanhang mot ett annat är typiskt användningsområde för den komparativa enkäten.  

 

3.2 Urval 

Urvalet har skett i ett antal olika steg. Först har vi valt att utföra vår undersökning i 

mellersta Norrland detta av bekvämlighetsskäl då vi befinner oss på plats och därför kan 

utföra undersökningarna själva. 

Vi har sedan gått vidare till att välja ut två gymnasieskolor, Det slutade med en skola i 

Kvarstad och en i Skoga (Detta är fiktiva namn på en medelstor stad (Kvarstad) och en 

mindre ort (skoga) i mellersta Norrland). Motiveringen till valet av skolor är baserad på 

deras vilja att delta i studien men främst deras läge. Skolan i Kvarstad får representera 

staden och skolan i Skoga den mindre orten. I studien inriktar vi oss på ungdomar i 17-18 

år. Det är frågan om ett klusterurval om tre steg. Det första steget är att vi gjort ett 

geografiskt urval som vi väljer att studera - Kvarstad och Skoga. Steg två är att vi valt två 

skolor som ingår i studien. Nästa steg är att välja ut klasser som faller inom vårt 

åldersspann dvs. 17-18 år, detta innebär att de elever som går andra året på gymnasiet är de 

ungdomar som ingår i studien (Dahmström, 2005). 

 

3.3 Genomförande  

Vi började med att skriva en lista över samtliga rektorer för gymnasieskolor i Jämtlands län 

samt Skoga. Efter detta författade vi ett mail som skickades ut till samtliga. Vi gav 

rektorerna cirka en vecka att höra av sig på. Under denna tid fick vi svar från två som 

kunde tänka sig att ställa upp och en som skulle höra med personalen om intresse fanns för 

att sedan återkomma efter helgen. Då vi ansåg att det gick lite för långsamt valde vi att 
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vända oss direkt till lärarna på den skolan och författade således ytterligare ett mail riktat 

direkt till dem där vi förtydligade hur ytterst lite vårt besök skulle inkräkta på deras dag 

och att de inte behövde göra annat än att ge oss 10 minuter i början av en lektionstimme. 

Vi fick svar från en lärare i psykologi i Kvarstad som sa att vi gärna fick komma till hennes 

klass och utföra undersökningen, vilket vi gjorde dagen därpå. Veckan därpå fick vi ett 

definitivt svar från rektorn i en gymnasieskola i Skoga som sa att vi var välkomna till dem. 

Dagen där på åkte vi dit för att utföra enkäten. Att vi fick lektionstid till att genomföra vår 

studie och att alla närvarade gav oss ett bortfall på 0 %. När vi kom till klasserna hade vi 

enkäten med oss och började med att förklara varför vi var där och vad studien gick ut på 

samt att det var frivilligt att delta och att vi fanns tillgängliga om det skulle uppstå några 

frågor eller oklarheter. Efter ifyllandet samlades enkäterna in av oss. En kodbok skapades 

och resultaten fördes in i SPSS. När detta var gjort togs det fram relevanta frekvenstabeller 

av data för att kunna redovisa frågeställningarna. Dessa ser ni redovisade under resultat.   

 

3.4 Reliabilitet och validitet     

För att ge studien en hög validitet och reliabilitet är enkäten noggrant utformad och 

frågorna tydligt formulerade för att undvika frågor som är irrelevanta för studien eller som 

är svåra för ungdomarna att förstå. För att frågorna verkligen skall undersöka det vi avsett i 

vår frågeställning samt att de uppfattas lika av alla som deltar i studien och att alla kan 

svara på den på lika villkor har medstuderande och handledare läst igenom och haft 

möjlighet att kommentera. Vi skickade med enkäten i vår första kontakt med rektorerna för 

deras vetskap men även för möjligheten att kunna lämna synpunkter på innehållet. Genom 

att vi lät ungdomarna fylla i enkäten på skoltid kunde vi säkerställa ett så stort deltagande 

som möjligt för att minimera bortfallet och även öka tillförlitligheten i undersökningen. I 

och med att vi närvarat vid själva ifyllandet fanns det även möjlighet för eleverna att ställa 

frågor och framför allt för oss att informera och gå igenom enkäten på plats och på så sätt 

undvika missförstånd.  

 

3.5 Metodproblem 

Enkäten genomfördes i ett klassrum där det fanns begränsat med utrymme. Det begränsade 

utrymmet medför risken att ungdomarna kände sig övervakade då de fyllde i sina svar. 
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Risken att en klasskompis ser vad de skriver och de sedan får höra detta i korridoren 

medförde vissa svårigheter med validiteten då vi inte kan säkerställa att ungdomarna svarat 

som de kanske önskat då de inte känt sig helt anonyma. Hade vi valt att intervjua 

ungdomarna en och en är det möjligt att de vågat vara mer uppriktig även om vi valde just 

enkät för att vi var av tanken att det skulle vara det minst inkräktande sättet att komma åt 

informationen på. Det hade med andra ord på olika sätt påverkat studiens validitet oavsett 

om vi valt enkät eller intervjuer. 

 

3.6 Etiska tankar kring vår uppgift. 

I vår studie har vi etiska krav att förhålla oss till. Några grundläggande principer som 

forskare i Sverige måste förhålla sig till är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Informationskravet; säger oss att vi som ”forskare” måste berätta för de deltagande i 

studien om vilket syfte vi har med enkäten, vilket vi har valt att göra med vår närvaro, 

presentation av enkäten och genom följebrevet som delats ut tillsammans med enkäten och 

dels genom att vi bifogat enkäten till skolan vid första kontakt. 

Samtyckeskravet; innebär för deltagarna att de har rätten att själva bestämma om de är 

villiga att medverka eller inte i studien. För deltagare i en studie som ännu inte fyllt 18 år, 

kan det i vissa fall behövas samtycke från en målsman/vårdnadshavare (Bryman, 

2011).  När det blir aktuellt med att en målsman/vårdnadshavare måste ge samtycke till att 

ungdomen deltar i en studie gäller främst om studien är av särskild etiskt känslig karaktär 

(Halvorsen, 1992). I den enkät vi använt oss av har vi valt att inte be om information som 

kan härledas tillbaka till den enskilda ungdomen och därför har den etiska problematiken 

som detta kan ge upphov till samt behovet av att få målsmans/vårdnadshavarens tillåtelse 

inte varit aktuell. Att vi valt att formulera enkäten på detta sätt löser även eventuella 

problem som annars kunnat uppstå med konfidentialitetskravet; det vill säga kravet om att 

få vara anonym, då inga personuppgifter har efterfrågats. 

Nyttjandekravet; Denna princip innebär att all den information som vi fått in genom vår 

enkät inte kommer att delas med en tredje part, utan enbart i just denna specifika studie. I 

och med att vi i vår uppsats ämnar till att undersöka kan vi därför inte hävda att vi följer 
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denna princip då vår förhoppning är att materialet vi får in genom enkätundersökningen 

kan ligga till grund eller vara behjälplig på något sätt i framtida forskning. 

Dessa fyra grundprinciper ligger till grund för följebrevet. I följebrevet informerar och 

förklarar vi syftet med undersökningen, vilka som deltar, att deltagande sker på frivillig 

basis samt att de uppgifter vi får in är anonyma och att de kan komma att användas vid ett 

senare skede (Ejlertsson, 1996).   

Då vi i vår enkät ställer en del frågor som deltagarna kan uppfatta som för privata eller som 

ett intrång i deras privatliv kan det medföra att deltagarna pga. rädsla för att deras svar ska 

bli kända för andra. När en ungdom ger sitt samtycke till att delta i en undersökning 

innebär inte det per automatik att de öppenhjärtigt delar med sig av sitt privatliv och hela 

tiden talar sanning, utan de kan välja att ge ett ”felaktigt” svar eller vägra svara på en fråga 

just på grund av de är rädda för att någon skall få veta vad de har svarat på frågorna i 

enkäten (Bryman, 2011). Detta är något vi är medvetna om i studien och försöker motverka 

effekterna av genom att vara tydlig i informationen om anonymitet och att svaren inte kan 

spåras till enskild. 
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4. Resultat 

Till en början vill vi under denna resultatrubrik först visa hur många deltagare som vår 

studie representerar samt visa hur könsfördelningen såg ut bland dessa. Vi kommer sedan 

systematiskt presentera de resultat vi fått fram, genom att visa resultaten i både tabeller och 

skriftligt förklara vad dessa behandlar samt på vilket sätt de besvarar alla de 

frågeställningar vi hade. För att resultatet skall bli så tydligt som det bara går kommer vi 

att beta av frågeställningarna i den ordning vi har punktat upp dem under rubriken ”Syfte 

och frågeställningar” i början av detta arbete. För att få fram svar till våra frågeställningar 

har vi använt oss av de variabler som vi upprättat i SPSS (frågorna i enkäten var våra 

variabler). Vi har sedan i SPSS gjort frekvenstabeller utifrån variablerna vi hade för avsikt 

att behandla. Således har vi genom SPSS valt de relevanta variablerna och sedan fått ett 

svar på de frågeställningar vi hade.  

Den första frågan vi hade i vår enkät där ungdomarna skulle svara på hur de själva förhöll 

sig till uppladdning av material, i detta fall bilder på nätet. Frågan löd helt enkelt ”brukar 

du ladda upp bilder på nätet?”. Syftet med denna fråga var att vi skulle få en övergripande 

bild av hur många/vanligt det var för dessa ungdomar att faktiskt ladda upp bilder på nätet 

samt att få en förståelse för de kommande svaren i den resterande delen av enkäten. 

Antalet deltagare och hur det var fördelat mellan könen kommer att visas i tabell 1 och 

tabell 2 som följer nedan. 

 

4.1 Könsfördelningen av samtliga ungdomar.  

Tabell 2: Könsfördelning (n  = 48) 

 Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Man 54,2 54,2 54,2 

Kvinna 45,8 45,8 100,0 

Total 100,0 100,0  

 

Tabellen redogör för könsfördelningen bland ungdomarna i studien. Att det är en viss 

överrepresentation av män tillskriver vi det faktum att den ena klassen var en teknikklass, 

ett ämne där män ofta är välrepresenterade.  
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4.2 Hur många brukar ladda upp bilder på nätet? 

Tabell 3: Brukar du ladda upp bilder på nätet? (n = 48) 

 Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 72,9 72,9 72,9 

Nej 27,1 27,1 100,0 

Total 100,0 100,0  

 

Tabellen redogör för hur samtliga ungdomarna i studien svarat på frågan om huruvida de 

brukar ladda upp bilder på nätet. Den frågan var ett sätt för oss att få en övergripande bild 

av hur många av ungdomarna som laddar upp bilder på nätet. I tabell 3 ser vi hur 

ungdomarna svarade.  Av de ungdomar som deltog i vår studie var det 72,9 % som svarade 

att de brukar ladda upp bilder, 27,1 % svarade att de inte brukar ladda upp bilder på nätet.  

De resultat vi fått fram i denna studie har pekat på att de båda orterna i vissa fall är väldigt 

lika varandra och på andra så skiljer de sig. Ett exempel på hur dessa två orter liknar 

varandra är när vi använt oss av variabeln ”Har du någon gång varit utsatt för kränkningar 

på nätet”- på denna fråga så fick vi ett resultat som visade på att 21,7 % av ungdomarna i 

staden och 24 % av ungdomarna i den mindre orten hade blivit utsatta, här inräknat båda 

könen på båda orter. Det som var mest avvikande i vår studie var variabeln ”har du kränkt 

någon på nätet” – här så svarade ungdomarna i staden att det inte hade gjort de alls, alltså 

0 % hade kränkt någon på nätet, ungdomarna i den mindre orten hade till en viss 

utsträckning kränkt någon på nätet, 16 % svarade att de hade gjort de. Två svar som både 

bekräftar och förkastar den tidigare forskning vi läst. 

Det är denna sista fråga om huruvida ungdomarna kränkt någon på nätet, vi tycker är en av 

de mest intressanta, att det inte var någon i staden som hade stått för en kränkande 

handling på nätet säger emot den tidigare forskning som vi har läst. Denna fråga kommer 

vi att diskutera mer ingående under diskussionsavsnittet.  
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4.3 Skillnader i utbredningen av kränkningar online beroende på ort. 

 

Tabellerna ovan redogör för hur ungdomarna svarat i frågorna som rör att de haft direkt 

kontakt med nätkränkningar, dels genom att personen själv kränkt någon, att de själva 

utsatts för kränkningar eller att de känner någon som utsatts. I tabell 4 ser vi resultatet för 

skolan i Kvarstad och i tabell 5 redovisas samma frågor för skolan i Skoga. 

Tabell 4:  Kvarstad Tabell 5:  Skoga 

Tabell 4:1 

Har du någon gång laddat upp 

kränkande material av någon annan? 

 Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nej 100,0 100,0 100,0 
 

Tabell 5:1 

Har du någon gång laddat upp 

kränkande material av någon annan? 

 Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 16,0 16,0 16,0 

Nej 84,0 84,0 100,0 

Total 100,0 100,0  
 

Tabell 4:2 

Har du någon gång varit utsatt för 

kränkningar på nätet? 

 Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 21,7 21,7 21,7 

Nej 78,3 78,3 100,0 

Total 100,0 100,0  
 

Tabell 5:2 

Har du någon gång varit utsatt för 

kränkningar på nätet? 

 Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 24,0 24,0 24,0 

Nej 76,0 76,0 100,0 

Total 100,0 100,0  
 

Tabell 4:3 

Känner du någon som varit utsatt? 

 Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 56,5 56,5 56,5 

Nej 43,5 43,5 100,0 

Total 100,0 100,0  
 

Tabell 5:3 

Känner du någon som varit utsatt? 

 Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 40,0 40,0 40,0 

Nej 60,0 60,0 100,0 

Total 100,0 100,0  
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Tabell 4:0 och tabell 5:0 redovisar hur ungdomarna redogjort för att de någon gång själva 

utsatt någon för kränkningar på nätet. Vi kan se att i Kvarstad är det 0 % av ungdomarna 

som angett att de kränkt någon medan siffran i Skoga är 16 %. 

Tabell 4:1 och tabell 5:1 redovisar hur ungdomarna redogjort för att de någon gång utsatts 

för kränkningar på nätet. I Kvarstad redogör 21,7 % att de utsatts och i Skoga 24 %. 

Tabell 4:2 och tabell 5:2 redogör för hur ungdomarna redogjort för att de känner någon 

som kränkts på nätet. 56,5 % av ungdomarna i Kvarstad känner någon som utsatts, i Skoga 

är siffran 40%. 

Skillnader i utbredningen av kränkningar online beroende på kön. 

En frågeställning som vi hade inför denna studie var om det fanns några skillnader, inte 

både mellan orterna när det kommer till kränkningar, utan även om det fanns skillnader 

inom de båda klasserna som deltagit i studien.  

4.3.1 Kvarstad 

Tabell 6: Utsatt för kränkningar (Man n =12 & Kvinna n = 11) 

Kön Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Man Valid 

Ja 16,7 16,7 16,7 

Nej 83,3 83,3 100,0 

Total 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 27,3 27,3 27,3 

Nej 72,7 72,7 100,0 

Total 100,0 100,0  

 

 

I tabell nr 6 ser vi hur ungdomarna har svarat på om de själva blivit utsatta för kränkningar 

på nätet. Av de killar som deltog så har 16,7 % svarat ”ja” de har blivit kränkta. Av tjejerna 

så svarade 27,3 % ”ja” de hade blivit kränkta. 
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Tabell 7: Känner du någon utsatt? (Man n =12 & Kvinna n = 11) 

Kön Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Man Valid 

Ja 58,3 58,3 58,3 

Nej 41,7 41,7 100,0 

Total 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 54,5 54,5 54,5 

Nej 45,5 45,5 100,0 

Total 100,0 100,0  

 

 

Tabell nr 7 visar siffror för i vilken utsträckning som ungdomarna i denna klass känner 

någon som utsatts för kränkningar på nätet. Av killarna var det 58,3 % som kände någon 

och av tjejerna var det 54,5 %. 

Tabell 8: Har du laddat upp kränkande material? (Man n =12 & Kvinna n = 11) 

Kön Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Man Valid Nej 100,0 100,0 100,0 

Kvinna Valid Nej 100,0 100,0 100,0 

 

 

Vi frågade i vår enkät om ungdomarna själva hade laddat upp kränkande material av andra, 

denna fråga är nog enkätens känsligaste och det svar som vi fick var följande: inte en enda 

ungdom i denna klass hade kränkt någon på nätet, 100 % av både killarna och tjejerna hade 

svarat ”nej” på den frågan.  
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Tabell 9: Känner du någon som laddat upp kränkande material?  

(Man n =12 & Kvinna n = 11) 

Kön Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Man Valid 

Ja 66,7 66,7 66,7 

Nej 33,3 33,3 100,0 

Total 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 72,7 72,7 72,7 

Nej 27,3 27,3 100,0 

Total 100,0 100,0  

 

I enkäten så frågade vi ungdomarna om de kände någon som kränkt andra på nätet. Av 

killarna så var det 66,7 % som kände någon som hade kränkt en annan på nätet. Siffran för 

tjejerna på samma fråga var att 72,7 % känner någon som kränkt någon på nätet. 

4.3.2 Skoga 

Tabell 10: Utsatt för kränkningar (Man n =14 & Kvinna n = 11) 

Kön Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Man Valid 

Ja 14,3 14,3 14,3 

Nej 85,7 85,7 100,0 

Total 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 36,4 36,4 36,4 

Nej 63,6 63,6 100,0 

Total 100,0 100,0  

 

I tabell nr 10 ovan ser vi att det är mer än dubbelt så många tjejer som killar som har blivit 

utsatt för kränkningar på nätet. 14,3 % av killarna anger att de varit utsatt och 36,4 % av 

tjejerna. 
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Tabell 11: Känner du någon utsatt? (Man n =14 & Kvinna n = 11) 

Kön Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Man Valid 

Ja 35,7 35,7 35,7 

Nej 64,3 64,3 100,0 

Total 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 45,5 45,5 45,5 

Nej 54,5 54,5 100,0 

Total 100,0 100,0  

 

I tabell nr 11 ovan, har ungdomarna svarat på om de känner någon som blivit utsatt. När 

det kommer till denna fråga så är svaren lite jämnare, 35,7 % av killarna och 45,5 % av 

tjejerna säger sig känna någon som någon gång har kränkt på nätet. 

Tabell 12: Har du laddat upp kränkande material? (Man n =14 & Kvinna n = 11) 

Kön Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Man Valid 

Ja 21,4 21,4 21,4 

Nej 78,6 78,6 100,0 

Total 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 9,1 9,1 9,1 

Nej 90,9 90,9 100,0 

Total 100,0 100,0  

 

Enkätens kanske känsligaste fråga är när ungdomarna själva skulle säga om de någon gång 

kränkt någon. Tabell nr 12 visar att 21,4 % av killarna säger sig har gjort sig skyldig till att 

någon gång har kränkt en annan person. Siffran för tjejerna var något lägre, 9,1 % svarade 

att de har kränkt någon på nätet.  
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Tabell 13: Känner du någon som laddat upp kränkande material?  

(Man n =14 & Kvinna n = 11) 

Kön Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Man Valid 

Ja 50,0 50,0 50,0 

Nej 50,0 50,0 100,0 

Total 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 63,6 63,6 63,6 

Nej 36,4 36,4 100,0 

Total 100,0 100,0  

 

 

I tabellen nr 13 så frågade vi om de känner någon som laddat upp kränkande material av 

någon annan. På denna fråga så hade 50 % av killarna och 50 % av tjejerna svarat ”ja”.  

 

4.4 Likheter emellan kränkningar och användningen av sociala medier. 

Tabell 14: Användandet av sociala media, Kvarstad vs Skoga (n = 48) 

 Kvarstad Skoga 

Facebook 22 23 

Instagram 15 16 

Flashback 6 5 

YouTube 21 21 

Ask.fm 2 4 

Kik 6 13 

Whats app 3 5 

Twitter 6 8 

Tumblr 6 8 

Flickr 0 0 

Nattstad 2 1 
Privata 
bloggar 4 7 

Övrigt 3 11 

   

Sammanlagt: 96 122 
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I Tabell 14 kan vi se redovisat de antal ungdomar som uppgett att de använder sig av olika 

sociala media på de olika orterna. Facebook är klart mest frekvent tätt följt av YouTube på 

båda orterna och ingen uppger att de använder Flickr vilket talar om för oss att vi är gamla. 

Siffrorna för Skoga är högre än de för Kvarstad både i fråga om användandet av sociala 

medier som vi ser i tabell 14 men även i tabell 5:0. Således kan vi anta att den högre 

procenten i Skoga som angett att de kränkt någon kunna stå i relation till det högre 

användandet av sociala medier.  

 

4.5 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att siffrorna generellt sett är entydiga i de båda orterna och 

skillnaderna som finns i alla avseenden förutom på frågan huruvida ungdomarna kränkt 

någon inte är signifikanta. Det är som sagt just i frågan om de själv kränkt någon annan 

som skillnad mellan de båda klasserna går att påvisa där vi kan se att 0 % av ungdomarna i 

Kvarstad svarat att de någon gång kränkt någon annan på nätet mot Skoga 16 %. 

Representationen i båda klasserna av både antal deltagare men också könsfördelningen 

stärker ytterligare att det faktiskt råder en avvikelse från de annars relativt homogena 

resultaten i denna punkt. Samtidigt som vi kan visa på skillnader mellan orterna i resultatet 

vill vi påpeka att dessa inte med säkerhet kan tillskrivas den faktiska fysiska miljön utan 

som Wittel (2001) påpekade är klass och den hierarkiska strukturen som samhället bygger 

på också av stor vikt. Här uppfattar vi tydliga problem med det positivistiska synsättet och 

den kvantitativa metoden med vilken vi utfört vår undersökning. Att få ett resultat på 0% i 

Kvarstad är helt enkelt inte ett rimligt resultat vilket visar på svagheterna i det 

positivistiska synsättet som togs upp under metod och teori rubrikerna. 
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5. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns skillnader i beteendet kring att 

kränka/mobba andra ungdomar på nätet beroende på om ungdomen går på en skola i 

mindre ort eller i en stad. Frågorna vi ställt rör nätmobbning, användandet av sociala 

medier och skillnader i utbredning, kön och ort. För att besvara frågorna har vi använt oss 

av en enkät vars resultat sedan analyserats i SPSS. 

Vårt val av metod har inte varit utan problem. Som vi nämnt tidigare hade vi anledning att 

välja enkäter för att minska de effekter som intervjuer kan ha på resultatet, i fråga om hur 

öppen respondenten kan känna sig när denne blir utfrågad öga mot öga. Vad vi dock anat 

oss till under studiens gång är att även enkäten haft liknade effekter, ungdomarna satt och 

fyllde i svaren bredvid sina klasskamrater vilket kan påverkat hur anonymiteten upplevdes. 

Vi anser att vi gjort ett för studien lämpligt val av metod både i fråga om säkerställande av 

hög validitet samt att vi valt en metod vi upplevde ämnade sig bäst för situationen, 

frågeställningarna och åldersgruppen vi valt att studera. Att vi på detta sätt kunde nå fler 

ungdomar än om vi valt intervjuer stärker oss ytterligare i vårt val av metod. Enkäten gav 

oss möjlighet att få fram de hårda data vi önskade få fram och möjliggjorde för den 

komparation vi ämnade utföra.  En viss skämtsam stämning uppstod i vissa fall då 

ungdomarna skulle fylla i enkäten och vi misstänker att frågorna diskuterades mellan vissa 

av eleverna Hade vi dock valt att låta dem fylla i enkäterna sittandes var för sig hade det 

kunnat kännas onaturligt, pressat och på så sätt påverkat svaret. Vi är fortfarande av åsikten 

att intervjuer skulle påverkat resultatet i större utsträckning än enkäterna.  

De resultat som vi fått fram i vår studie har besvarat de problem/frågeställningar vi hade 

med oss inför genomförandet av denna studie. Resultaten har visat att kränkningar 

förekommer på båda orterna vi studerat. Efter att vi sammanställt och redovisat enkäterna 

har vi fått en tydligare bild över att kränkningar på nätet är förekommande bland de 

ungdomar som deltagit i studien. Som vi nämnt i resultatet är det tydligt att om de inte 

själva utsatt någon för kränkningar så känner de någon som gjort det, har de inte blivit 

utsatta så känner de någon som har blivit det. Kränkningar på nätet existerar och våra 

resultat visar att det förekommer i varierande grad beroende på i vilken miljö ungdomarna 

bor, i stadsmiljö eller mindre ort.  

För att få en bild av huruvida de kränkningar som förekommer skiljer sig åt mellan könen, 

har vi sammanställt de enkätsvar vi samlat in och sedan jämfört dessa med varandra. I den 
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mindre orten fanns det skillnader gällande kränkningar på nätet och på vilket sätt de tog sig 

uttryck. En av de största skillnaderna vi kunde urskilja i svaren från den mindre orten stod i 

de mellan killar och tjejer där: 14,3 % av killarna och 36,4 % av tjejerna angett att de 

någon gång hade blivit utsatta för kränkningar på nätet. 

Angående utsatthet på nätet förekommande hos ungdomarna i staden så fick vi följande 

siffror: 16,7 % av killarna och 27,3 % av tjejerna hade blivit utsatta för kränkningar på 

nätet. Gemensamt för båda orterna var att fler tjejer än killar hade blivit utsatta för 

kränkningar, detta visar att tjejerna är den grupp som i större utsträckning får ta emot 

kränkningar. Tjejerna är de som i större utsträckning blir utsatta på nätet. Detta blev tydligt 

i enkäten. Killarna å sin sida är de som huvudsakligen utsätter andra för kränkningar. Det 

var 21,4 % av killarna mot 9,1 % av tjejer i den mindre orten som angett att de någon gång 

hade kränkt någon annan på nätet..  

I staden var det ett enhälligt ”Nej” på frågan om det hade utsatt någon annan, där hade 

varken någon kille eller tjej stått för en kränkande handling på nätet. Vad vi kan fastslå är 

att både killar och tjejer står för kränkande handlingar om än att det är mer förekommande 

bland killarna.  

Från den klass som representerade staden fick vi ett resultat vi inte hade väntat oss, det var 

ingen av de ungdomar som svarade på enkäten som svarat att de någon gång kränkt en 

annan person på nätet. Det kanske inte är så häpnadsväckande när resultaten säger att det 

inte var någon som hade kränkt någon annan. Men när vi tittar på de andra svaren från 

enkäten av klassen utifrån frågorna huruvida de känner någon annan som kränkt någon, om 

de själva blivit utsatta för nätkränkningar eller om de känner någon som blivit utsatt så blir 

bilden en annan. I staden har ett stort antal av deltagarna svarat ”ja” på någon av de tre 

ovanstående frågorna. Självklart så kan det vara så att ungdomarna faktiskt inte har kränkt 

någon annan person och att de samtidigt känner till någon person som blivit kränkt vilket 

på intet sett är omöjligt. Men att ingen av respondenterna i staden själva utfört en 

kränkande handling på nätet fick oss att reagera. En möjlig förklaring till varför 

ungdomarna svarat ”nej” skulle kunna vara att de inte själva är medvetna om att det de 

skrivit/laddat upp om någon annan, varit av kränkande natur. Det är inte upp till den som 

skriver en kommentar eller laddar upp en bild att avgöra om det är en kränkande handling, 

utan det är den som blir omskriven eller utlämnad på bild som avgör om det är en 

kränkning eller inte (PuL,1998:204).  En annan möjlighet är den som nämndes under 
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rubriken metodproblem nämligen att denna enkät genomfördes i ett klassrum med 

begränsat utrymme och att ungdomarna kanske inte ville att den bredvid skulle få se vad de 

hade svarat på den frågan för att slippa kommentarer om det senare i skolkorridoren. Detta 

kan som tidigare nämnts påverka deltagarna och hur de svarar på enkäten, den tidigare 

forskningen vi läst har pekat på att ungdomar på nätet kränker andra, exempelvis hade 

Dahlstrand och Svensson (2014), frågat sina respondenter om de kränkt någon på nätet och 

15,1 % av dem svarade att de hade gjort sig skyldiga till det. Så därför har vi anledning att 

fråga oss om ungdomarna i klassen upplevt att de inte kunnat svara fritt på enkäten. 

När ungdomarna i den mindre orten svarade på frågan om de hade kränkt någon fick vi ett 

annat svar än det från klassen i staden. I den mindre orten så svarade 16 % av ungdomarna 

att de någon gång kränkt en annan person på nätet. Denna siffra ligger i linje med den 

siffra Dahlstrand och Svensson (2014) fick i sin generella studie av ungdomar och unga 

vuxna i åldrarna 16-25 år. Att det dock bara förekom ungdomar som kränkte andra på nätet 

i den mindre orten och att staden var helt fri från ungdomar som kränker andra på nätet var 

inte vetenskapligt bevisat. 

Utifrån det perspektiv studien bygger på om ”Gemeinschaft & Gesellschaft” (Tönnies, 

2001) där bilden av den mindre orten bygger på en social gemenskap, det holistiska 

synsättet där helheten är större än individer dvs. samhället är mer än bara individerna som 

bor där.  Skulle det gå att anta att människor inte kränker andra som bor i samma ort på 

grund av den negativa energi det tillför samhället. Det hade dock varit mer i linje med 

tanken om ”den mindre orten” kontra ”staden” ifall det var staden som hade en högre 

procent av ungdomarna som kränkt andra på nätet, men vår studie visar på det motsatta när 

det kommer till den frågan.  

Vad kan detta bero på? (Reflektioner baserade på egna upplevelser och iakttagelser) Det 

finns fördomar om hur folk i mindre orter är och många olika förutfattade meningar, 

detsamma gäller människor i staden. Människor har en bild av det de inte känner till och 

tillskriver folk beteende där efter. Att vi ser ett högre procentuellt användande av sociala 

medier i den mindre orten skulle vissa kunna tillskriva det faktum att ungdomarna befinner 

sig på just en mindre ort och att ”det finns nog inte så mycket att göra där” samt att de i 

högre grad än i staden värdesätter den sociala gemenskapen, och att enkäten därför 

redovisar de siffror som den gör i fråga om att ungdomarna har kränkt andra på nätet och 

den mängd sociala media som nyttjas. Fördomarna om människor på “landet” eller i 
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mindre orter är att alla vet allt om alla och alla vet vem en person är. Går du och handlar så 

har folk koll på vem du är och vilken familj du kommer ifrån och vem din mormor var. 

Det hade varit intressant att vidare undersöka huruvida det kan vara så att känslan av att 

alla vet vem du är gör att den upplevda anonymiteten på nätet lockar i större utsträckning i 

den lilla orten än i staden där ungdomarna har en större möjlighet att vara anonym även 

utanför nätet. Även möjligheterna att omskapa sig själv kan locka. Vi har egna erfarenheter 

av att växa upp i ett mindre samhälle. En av oss växte upp i ett litet samhälle utanför 

Göteborg där många unga, ofta redan i mellanstadieåldern fick en ”stämpel”, det vill säga 

andra hade redan vid den tiden bestämt sig för vem och hur de var och efter det var det inte 

förrän de hade valet att läsa gymnasiet på annan ort som möjligheten uppstod, att omskapa 

sig själva i andras ögon. Oavsett om det handla de om en hockeykille eller punkare så var 

detta den fasta titeln och filtret med vilket alla granskade allt personen gjorde och sa. Att 

nätets anonymitet och möjlighet att bli bedömd endast efter vad du har gjort där och då kan 

vara lockande. Riskerna är att ungdomarna här tar ut svängarna och gör saker som för vissa 

personer i verkliga livet skulle varit otänkbart, till exempel kränkningar. Det en ungdom 

inte vågar säga i skolkorridoren kan lättare komma ut på exempelvis Facebook.  

Vi trodde att vi skulle få ett resultat där kränkningar i större utsträckning förekom i staden 

och överhängande hos kvinnor vilket den tidigare forskningen men också vår egen 

erfarenhet visar på. Detta blev inte bekräftat. Vad forskningen och vår tidigare erfarenhet 

dock antyder är att klassen i Kvarstad med största sannolikhet inte är representativ för 

problematiken i åldersgruppen utan endast för den specifika klassen. Om fördomarna 

rörande människor på mindre ort är att de inte har så mycket att göra och att alla känner 

alla så är fördomarna om människor i staden att det är ett kallt samhälle där ingen bryr sig 

om varandra och människorna där inte ens vet vad grannen heter. 

Denna nätverkssocialitet som klassen i skolan i den mindre orten visar på med de resultat 

som redovisats står i motsats till den klassiska beskrivningen av Gemeinschaft som det sätt 

folk på landet anses samverka genom delade erfarenheter och nära rumsligt begränsad 

gemenskap. Andersson och Jansson (2012) menar att nätverkssocialitet inte är socialt 

oberoende utan kan sägas följa samhällets stratifiering dvs. den hierarkiska indelningen av 

människor. Således kan vi dra slutsatsen att fenomenet nätmobbning inte i så stor 

utsträckning är kopplat till miljö och storlek på samhället som förförståelse och tidigare 

forskning låtit oss tro. Resultaten antyder snarare andra influenser som forskningen 
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snuddat vid, nämligen samhällsklass och samhällets organisation och sociala struktur. 

Detta är förvisso som vi nämnt både under tidigare forskning och i resultatet, 

föreställningar som ofta är just knutna till storleken på orten där Gemeinschaft samhället 

(det lilla) har en annan social uppbyggnad än Gesellschaft samhället (det stora). Denna 

skillnad är dock enligt Wittel (2001) inte det enda som påverkar utvecklingen av 

nätverkssocialitet. Vi vill därför påpeka att det som vidare forskning hade varit intressant 

att genomföra är en liknande komparativ studie där skillnaderna istället för att handla om 

endast ort kanske även består i klass. 
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Ordlista 

Rural - Ett ruralt område är ofta stort och lantligt. Det har en liten befolkning som är 

utspridd på ett större område. 

Urban - Storstadsmässig. Begrepp för den livsstil som förknippas med storstadsliv och 

boende i storstaden. 

Kränkning - Är ett paraplybegrepp under vilket mobbning, trakasserier, diskriminering och 

övrig kränkande behandling samlas.  

Mobbning - Är upprepade kränkningar av en person under en tid. Engångshändelser och 

konflikter är inte mobbning.  

Hudikmappen: Detta var en mapp som cirkulerade i Hudiksvallsområdet med kränkande 

bilder på tjejer i tonåren under hösten 2012.  

Nätmobbning: Avser i texten de kränkningar och mobbning som förekommer online. 

Nätverkssocialitet: avser den sociala delen av livet som sker ”online”  

Utbredning: avser i frågeställningen huruvida ungdomarna kränkt, känner någon som 

kränkts eller har kränkts själv på nätet.  
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Bilaga 1. 

Följebrevet 

 

Till Dig som går första eller andra året på gymnasiet! 

Postandet negativa eller kränkande bilder och kommentarer på nätet om andra är något 

som förekommer i dagens samhälle. I dagstidningar och kvällspressen kan man läsa om 

hur unga killar och tjejer blir kränkta på nätet genom att andra människor lägger upp bilder 

eller skriver kommentarer som är kränkande om dom. Mot denna bakgrund vill vi nu 

undersöka hur pass vanligt det är att unga personer drabbas av just kränkningar på nätet, 

främst via de många sociala medier som idag finns tillgängliga med funktioner där man 

kan ladda upp bilder samt lägga upp kommentarer om de bilder som finns. 

Ditt deltagande i vår undersökning är förstås frivilligt, men det är viktigt för 

undersökningens kvalitet, att alla som får denna enkät besvarar den. Av just denna 

anledning är det för oss viktigt att Du som besvarar enkäten är ärlig i dina svar. Du som 

väljer att besvara denna enkät är anonym och dina svar kan inte spåras tillbaka till dig. Alla 

svar som vi får via denna enkät kommer att ligga som grund för den undersökning vi har 

tagit oss för i vår C-uppsats Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vi kommer 

således inte dela med oss av de enkäter som vi får in. 

Vi som ber Dig att svara på vår enkät är två socionomstudenter på Mittuniversitetet i 

Kvarstad, vi kommer under våren skriva vår C-uppsats där vi undersöker ungdomars 

internetvanor.  

Tack på förhand för din medverkan! 

Fredrik & Eva  
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Bilaga 2. 

Enkätundersökning. 

 

Kön  

Kvinna  

Man  

Ålder  

 

Vilka sociala medier använder du dig av? 

Facebook  

Instagram  

Flashback  

YouTube  

Ask.fm  

Kik  

What’s app  

Twitter  

Tumblr  

Flickr  

Nattstad  

Privata Bloggar...  

Övrigt 
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1. Brukar du ladda upp information/bilder/videos på nätet?  

Ja  

Nej  

2. Har du någon gång laddat upp information/bilder/videos av någon annan som du 

vetat varit sårande/kränkande? om nej hoppa till fråga 5.  

Ja  

Nej  

3. Var du själv då du laddade upp informationen/bilden/videon? om ja hoppa till 

fråga 5.  

Ja  

Nej  

4. Vem var närvarande?  

Kompis  

Familjemedlem   

Annan  

5. Känner du någon som någon gång har laddat upp information/bilder/videos som 

har varit sårande/ kränkande för en annan person?  

Ja  

Nej  

6. Upplever du att man påverkas av andra i fråga om att ladda upp 

kränkande/sårande material?  

till exempel grupptryck?  

Ja  

Nej  
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7. Upplever du att det förekommer mobbing i huvudsak online eller offline på din 

skola?  

Online  

Offline  

Varken eller  

8. Har du någon gång varit utsatt för att information/bilder/videos av kränkande 

eller sårande karaktär laddats upp om dig av någon annan?  

Ja  

Nej  

9. Känner du någon som varit utsatt för att information/bilder/videos av kränkande 

eller sårande karaktär laddats upp om dem av någon annan?  

Ja  

Nej  

10:A. Vilken utbildningsnivå har din förälder/föräldrar?  

Förälder 1 

Grundskola  

Gymnasieskola  

Universitet/högskola  

 Övrigt_____________________________________________ 

10:B. Vilken utbildningsnivå har din förälder/föräldrar?  

Förälder 2 

Grundskola  

Gymnasieskola  

Universitet/högskola  

Övrigt_____________________________________________ 
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Bilaga 3. 

KÖRNING 1 

Statistics 

 Kön 
Har du laddat upp 

kränkande av annan 
Har du varit utsatt 

Känner du någon 

utsatt 

N 
Valid 26 26 26 26 

Missing 0 0 0 0 

 

Kön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Man 26 100,0 100,0 100,0 

 

Har du laddat upp kränkande av annan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 3 11,5 11,5 11,5 

Nej 23 88,5 88,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Har du varit utsatt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 4 15,4 15,4 15,4 

Nej 22 84,6 84,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Känner du någon utsatt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 12 46,2 46,2 46,2 

Nej 14 53,8 53,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

KÖRNING 2 

Statistics 

 Kön 
Har du laddat upp 

kränkande av annan 
Har du varit utsatt 

Känner du någon 

utsatt 

N 
Valid 22 22 22 22 

Missing 0 0 0 0 
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Kön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kvinna 22 100,0 100,0 100,0 

 

Har du laddat upp kränkande av annan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 1 4,5 4,5 4,5 

Nej 21 95,5 95,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Har du varit utsatt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 7 31,8 31,8 31,8 

Nej 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Känner du någon utsatt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 11 50,0 50,0 50,0 

Nej 11 50,0 50,0 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

KÖRNING 3 

Statistics 

 Kön 
Har du laddat upp 

kränkande av annan 
Har du varit utsatt 

Känner du någon 

utsatt 

N 
Valid 23 23 23 23 

Missing 0 0 0 0 

 

Kön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Man 12 52,2 52,2 52,2 

Kvinna 11 47,8 47,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Har du laddat upp kränkande av annan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nej 23 100,0 100,0 100,0 

 

Har du varit utsatt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 5 21,7 21,7 21,7 

Nej 18 78,3 78,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Känner du någon utsatt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 13 56,5 56,5 56,5 

Nej 10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

KÖRNING 4 

Statistics 

 Kön 
Har du laddat upp 

kränkande av annan 
Har du varit utsatt 

Känner du någon 

utsatt 

N 
Valid 25 25 25 25 

Missing 0 0 0 0 

 

Kön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Man 14 56,0 56,0 56,0 

Kvinna 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Har du laddat upp kränkande av annan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 4 16,0 16,0 16,0 

Nej 21 84,0 84,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Har du varit utsatt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 6 24,0 24,0 24,0 

Nej 19 76,0 76,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Känner du någon utsatt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 10 40,0 40,0 40,0 

Nej 15 60,0 60,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

KÖRNING 5 

Kön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Man 26 54,2 54,2 54,2 

Kvinna 22 45,8 45,8 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

 

KÖRNING 6 

Brukar du ladda upp 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 35 72,9 72,9 72,9 

Nej 13 27,1 27,1 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

 

 

KÖRNING 7 

Statistics 

Kön Kön Har du varit utsatt 
Känner du någon 

utsatt 

Har du laddat upp 

kränkande av 

annan 

Man N 
Valid 12 12 12 12 

Missing 0 0 0 0 

Kvinna N 
Valid 11 11 11 11 

Missing 0 0 0 0 
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Har du varit utsatt 

Kön Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Man Valid 

Ja 2 16,7 16,7 16,7 

Nej 10 83,3 83,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 3 27,3 27,3 27,3 

Nej 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

 

 

Känner du någon utsatt 

Kön Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Man Valid 

Ja 7 58,3 58,3 58,3 

Nej 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 6 54,5 54,5 54,5 

Nej 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Har du laddat upp kränkande av annan 

Kön Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Man Valid Nej 12 100,0 100,0 100,0 

Kvinna Valid Nej 11 100,0 100,0 100,0 

 

Känner du någon som laddat upp kränkande 

Kön Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Man Valid 

Ja 8 66,7 66,7 66,7 

Nej 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 8 72,7 72,7 72,7 

Nej 3 27,3 27,3 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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KÖRNING 8 

Statistics 

Kön Kön Har du varit utsatt 
Känner du någon 

utsatt 

Har du laddat upp 

kränkande av 

annan 

Man N 
Valid 14 14 14 14 

Missing 0 0 0 0 

Kvinna N 
Valid 11 11 11 11 

Missing 0 0 0 0 

 

Har du varit utsatt 

Kön Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Man Valid 

Ja 2 14,3 14,3 14,3 

Nej 12 85,7 85,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 4 36,4 36,4 36,4 

Nej 7 63,6 63,6 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Känner du någon utsatt 

Kön Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Man Valid 

Ja 5 35,7 35,7 35,7 

Nej 9 64,3 64,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 5 45,5 45,5 45,5 

Nej 6 54,5 54,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Har du laddat upp kränkande av annan 

Kön Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Man Valid 

Ja 3 21,4 21,4 21,4 

Nej 11 78,6 78,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 1 9,1 9,1 9,1 

Nej 10 90,9 90,9 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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Känner du någon som laddat upp kränkade 

Kön Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Man Valid 

Ja 7 50,0 50,0 50,0 

Nej 7 50,0 50,0 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Kvinna Valid 

Ja 7 63,6 63,6 63,6 

Nej 4 36,4 36,4 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 


