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− en studie om viktimisering och Internetvanor 

Anny Bladh och Johanna Eriksson* 

 

Abstract 

Introduktion: Cyberstalkning definieras som en upprepad oönskad kontakt av en 

individ genom elektroniska eller Internetkompatibla enheter. Den oönskade kontakten 

brukar oftast förekomma via mail, sociala medier, bloggar, chattrum eller sms. Unga är 

en utsatt grupp för cyberstalkning eftersom de frekvent använder Internet och sociala 

medier. Syftet med studien var att undersöka hur vanligt förekommande utsatthet för 

cyberstalkning var bland gymnasieelever i årskurs tre, att undersöka huruvida ett 

samband fanns mellan elevernas Internetvanor och deras utsatthet samt att identifiera 

om eventuella könsskillnader förelåg i utsattheten. Metod: Etthundrafyrtio 

gymnasieelever i årskurs tre besvarade en enkät om Internetvanor och utsatthet för 

cyberstalkning. Svaren analyserades med bland annat Pearsons r och Chi2. Resultat: 

Av urvalet var det 26,4 procent (37 personer) som hade blivit utsatta för cyberstalkning 

under sin gymnasietid. Kvinnor hade blivit utsatta i större utsträckning än män och män 

var oftare förövare än kvinnor. Det var vanligast att ha blivit utsatt genom antingen 

chattrum eller sociala medier, där Instagram var det medium som visade på flest 

samband med olika cyberstalkningbeteenden. Resultatet visade även att risken för att 

utsättas påverkades snarare av hur de sociala nätverken användes, än att de användes. 

Diskussion: Det är viktigt att belysa problematiken kring cyberstalkning, dels på grund 

av att det är så pass vanligt förekommande då många respondenter uppgav att de blivit 

utsatta för minst ett cyberstalkningbeteende, och dels för att sprida kunskap och 

information så att cyberstalkning blir ett mer etablerat begrepp. 
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Introduktion 

Inledning 

Föreliggande studie kommer handla om stalkning som sker på och genom Internet, så 

kallad cyberstalkning (Kirwan & Power, 2013). I Sverige finns det ännu ingen studie 

om cyberstalkning, vilket betyder att ämnet fortfarande är relativt outforskat. Eftersom 

unga utgör en så pass stor riskgrupp för att utsättas för cyberstalkning är det av stor vikt 

att undersöka detta fenomen bland just ungdomar, och även undersöka om Internetvanor 

påverkar risken för utsatthet (Alexy, Burgess, Baker & Smoyak 2005; Sheridan & 

Grant, 2007). Den aktuella studien fokuserar därför på gymnasieungdomar i Sverige. 

Förhoppningen är att kunna bidra till mer kunskap om begreppet cyberstalkning och 

dess innebörd på nationell och internationell nivå. 

 

Stalkning 

För att förstå cyberstalkning är det viktigt att först beskriva vad stalkning är. Olaga 

förföljelse, eller i dagligt tal stalkning (Brottsbalken [BrB], 2011:48, 4 kap, 4b §) är ett 

relativt nytt brott som först blev känt för allmänheten efter att skådespelaren Rebecca 

Schaeffer blev skjuten till döds 1989 av ett fan som hade förföljt henne under en längre 

tid (Pathé, 2009). Mordet fick stor medial uppmärksamhet och ledde till att Kalifornien 

blev först i världen med att lagföra stalkning som ett brott. I början associerades 

stalkning med paparazzis och fans som förföljde offentliga personer (Mullen, Pathé & 

Purcell, 2009). Senare kom stalkning även att inkludera trakasserier av icke-offentliga 

personer, såsom kollegor, bekanta eller före detta partners till den som stalkar. Stalkning 

har sedan dess etablerats som ett kriminellt avvikande beteende som orsakar rädsla och 

utsatthet hos den som trakasseras (Mullen, Pathé, Purcell & Stuart, 1999). Idag är 

stalkning ett allmänt känt begrepp och de flesta västerländska länder har utvecklat 

antistalkninglagar (Mullen et al., 2009). Sveriges första lag mot stalkning, lagen om 

olaga förföljelse, infördes 2011 och består av flera typer av underbrott, bland annat 

olaga tvång och skadegörelse (BrB, 2011:48, 4 kap, 4b §). 

 

Det finns inte en vedertagen definition på stalkning och även om stalkning är brottsligt i 

många länder varierar lagstiftningen (Häkkänen-Nyholm, 2013; Pathé, 2009). 
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Lagstiftningarna skiljer sig åt då det gäller offrets upplevelse samt uppsåtet hos 

gärningsmannen, men det som däremot brukar vara gemensamt för ländernas 

lagstiftning är att beteendet ska ske upprepade gånger (Brå Rapport 2006:3). 

Riskbedömningsinstrumentet Stalking Assessment and Management (SAM) (Kropp, 

Hart & Lyon, 2008) definierar stalkning som ”En oönskad och upprepad 

kommunikation, kontakt eller annat uppförande med avsikt att, eller utan bekymmer om, 

orsaka fruktan för offrets egen, eller offrets närståendes, säkerhet”. SAM nämner inte 

hur lång tid beteendet måste ha pågått för att det ska klassas som stalkning, Mullen et al. 

(1999) skriver däremot i sin studie att beteendet ska klassas som stalkning när det 

upprepats minst tio gånger under en tidsperiod på åtminstone fyra veckor. De vanligaste 

stalkningbeteendena är enligt Meloy (2013) förföljelse/övervakning, hot, våld, 

inskränkning av offrets privatliv och stalking by proxy (d.v.s. när en stalkare använder 

en tredjepart för att förfölja offret) (Mullen et al., 2009). Generellt finns det tre 

komponenter som brukar nämnas i definitioner av stalkning, (a) att beteendet riktas mot 

en specifik person upprepade gånger, (b) att offret upplever beteendet som oönskat, 

samt (c) att beteendet orsakar rädsla eller oro hos offret (Westrup, 1998). 

 

Cyberstalkning  

De senaste decennierna har Internet erhållit en alltmer framträdande plats i våra liv 

(Pittaro, 2007; Reyns 2010) och enligt Findahl och Davidsson (2015) använder 91 

procent av Sveriges befolkning Internet, och spenderar i snitt 21 timmar i veckan på 

Internet. Användandet av sociala medier ökar ständigt, år 2010 nyttjade 53 procent av 

Internetanvändarna sociala medier och år 2015 hade siffrorna ökat till 77 procent. 

Vilken typ av sociala medier som används är givetvis åldersberoende (Findahl & 

Davidsson, 2015). Mobilapplikationen Snapchat är ett exempel på en typ av socialt 

medium som främst har ökat bland yngre Internetanvändare medan Facebook i första 

hand har ökat bland medelålders och äldre. Den tekniska utvecklingen och Internets 

framväxt har lett till att gamla brott, exempelvis bedrägeri, har expanderat till nya 

arenor vilket också har bidragit till att nya typer av brott har skapats, till exempel 

cyberstalkning (Reyns 2010). 
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Cyberstalkning är en ny form av brottslighet som enligt Mullen et al. (2009) har erhållit 

stor medial uppmärksamhet på senare tid. Stalkning är ett brett fenomen och den 

tekniska utvecklingen med Internet och sociala medier i cyberrymden gör att stalkaren 

kan bevaka offret med nya tekniska metoder (Dreßing, Bailer, Anders, Wagner & 

Gallas, 2014). Det råder delade meningar kring om cyberstalkning är en självständig typ 

av stalkning eller om det enbart utgör en del av traditionell (offline) stalkning (Bocij, 

Griffiths & McFarlane, 2002; Dreßing et al., 2014; Nobles, 2014; Pittaro, 2007; Reyns, 

Henson & Fisher, 2012; Sheridan & Grant, 2007; Spence-Diehl, 2003; Spitzberg & 

Hoobler, 2002; Strawhun, Adams & Huss, 2013). Sheridan & Grant (2007) menar att 

cyberstalkning inte skiljer sig markant från offlinestalkning. Spence-Diehl (2003) 

skriver i sin studie att cyberstalkning kan kategoriseras in i tre kontexter; (1) 

cyberstalkning sker enbart i cyberrymden, (2) cyberstalkning börjar i cyberrymden och 

övergår sedan till offlinestalkning, eller (3) cyberstalkning kan ses som en av många 

olika stalkningmetoder. Bocij et al. (2002) argumenterar däremot för att cyberstalkning 

är en unik typ av brott och inte ska anses vara en del av offlinestalkning. 

 

Till skillnad från de varierande definitionerna av stalkning definieras cyberstalkning 

relativt homogent (Bocij et al., 2002; Finn, 2004; Reyns, Henson & Fisher, 2011). 

Föreliggande studie har valt att utgå från och översätta en definition av Reyns et al. 

(2011): ”cyberstalkning är en upprepad oönskad kontakt av en individ genom 

elektroniska eller Internetkompatibla enheter”. Den oönskade kontakten förekommer 

oftast via mail, sociala medier, bloggar, chattrum och sms (Reyns, 2010). 

 

 Prevalens. 

Även om det finns definitioner, som är relativt samstämmiga, är det svårt att säga hur 

vanligt förekommande cyberstalkning är (Kirwan & Power, 2013). Det kan finnas ett 

mörkertal eftersom den som utsätts inte alltid är medveten om att hen blir stalkad, offret 

är osäker på om brottet är tillräckligt allvarligt för att anmälas, eller att offret är rädd för 

att inte bli tagen på allvar av rättsväsendet (Kirwan & Power, 2013). Det finns forskning 

som tyder på höga prevalenssiffror; i USA var cyberstalkning det mest förekommande 

brottet av alla cyberbrott som blivit anmälda mellan år 1996 och 2000 (D’Ovidio & 

Doyle, 2003). I en studie av Reyns et al. (2012) som undersökte utsattheten för 
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cyberstalkning bland collegestudenter, uppgav ungefär 40 procent av studenterna att de 

fallit offer för cyberstalkning. Även Spitzberg och Hoobler (2002) studerade 

collegestudenter och fann att en tredjedel av deltagarna hade blivit utsatta för någon 

form av oönskat beteende på Internet och Strawhun et al. (2013) fann att en femtedel av 

collegestudenterna i deras urval hade blivit utsatta för cyberstalkning. Medan andra 

studier menar att cyberstalkning inte är så vanligt förekommande, Alexy et al. (2005) 

kom fram till att enbart 3,7 procent av collegestudenterna i deras urval blivit utsatta för 

cyberstalkning. Även Dreßing et al. (2014) och Sheridan och Grant (2007) kom fram till 

låga prevalenssiffror där prevalensen uppskattades till 6,3 procent respektive 7,2 

procent. De skilda resultaten kan bero på att studierna använde olika riktlinjer gällande 

hur länge ett beteende ska ha pågått för att det ska kunna klassas som cyberstalkning 

(Dreßing et al., 2014; Reyns et al., 2012; Sheridan & Grant, 2007). Exempelvis krävde 

Reyns et al. (2012) två eller fler tillfällen, medan Dreßing et al. (2014) och Sheridan och 

Grant (2007) hade en cut-off på två respektive fyra veckor. 

 

I Sverige existerar ingen forskning om cyberstalkning, dock har Brottsförebyggande 

rådet (Brå) genomfört en studie om stalkning i Sverige där de fann att ett stort antal 

svenska medborgare blev utsatta för hot och förföljelse varje år (Brå Rapport 2006:3). 

Rapportens resultat visade att 2,9 procent av respondenterna hade utsatts för upprepade 

trakasserier de senaste tolv månaderna och 9 procent hade blivit utsatta någon gång 

under sin livstid (Brå Rapport 2006:3). De fann även en könsskillnad i utsattheten de 

senaste tolv månaderna, nämligen att 4 procent av kvinnorna och 1,6 procent av männen 

blivit utsatta för stalkning (Brå Rapport 2006:3). Brå följde sedermera upp studien från 

2006 i samband med att den nya lagstiftningen om olaga förföljelse trädde i kraft och 

kunde konstatera att i de flesta fall där anmälan hade lett till fällande dom hade offret 

blivit trakasserad bland annat via telefonsamtal, sms eller Internet (Brå Rapport 2015:2). 

Bland dessa fall var det endast fem personer som hade blivit utsatta via Internet, 

närmare bestämt via mail, chattrum, bloggar eller sociala medier, vilket således kan tyda 

på cyberstalkning (Brå Rapport 2015:2). 
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 Vem blir utsatt? 

Större delen av forskningen som hittills är gjord tyder på att kvinnor är den grupp som 

är mest sannolik att falla offer för cyberstalkning (Bocij et al., 2002; Dreßing et al., 

2014; Kirwan & Power, 2013; Pittaro, 2007; Reyns et al., 2012). Bland annat fann 

Reyns et al. (2012) att 46,3 procent av kvinnorna blev cyberstalkade jämfört med 32,1 

procent av männen. Alexy et al. (2005) kunde dock konstatera att män var mer utsatta 

för cyberstalkning än kvinnor och Strawhun et al. (2013) menade på att det inte fanns 

någon signifikant skillnad mellan kön och utsatthet. Det existerar också forskning som 

säger att män löper högre risk att bli utsatta för cyberstalkning än vad de gör att bli 

utsatta för offlinestalkning (Kirwan & Power, 2013). Hittills har litteraturen på 

cyberstalkning även konstaterat att män är förövare i större utsträckning än kvinnor 

(Pittaro, 2007), vilket kunde påvisas i bland annat Dreßings et al. (2014) studie där en 

man var förövare i 69,4 procent av fallen. 

 

Relationen mellan offer och förövare varierar mellan olika studier. Vissa resultat visade 

att förövaren oftast var känd för offret sedan tidigare, exempelvis en före detta partner 

eller en bekant (Alexy et al., 2005; Kirwan & Power, 2013; Pittaro, 2007). Andra 

studier menade tvärtom att det var vanligare att förövaren var en främling eller okänd 

för offret (Reyns et al., 2012; Sheridan & Grant, 2007). Vem som helst kan dock bli 

utsatt för cyberstalkning, men det finns särskilda grupper som löper högre risk att 

utsättas, bland annat utgör kvinnor och unga två sådana riskgrupper (Alexy et al., 2005; 

Finn, 2004; Pittaro, 2007; Reyns et al., 2012; Sheridan & Grant, 2007). Unga är extra 

utsatta på grund av deras ansenliga användning av Internet och mobiltelefoner (Alexy et 

al., 2005; Sheridan & Grant, 2007). Alexy et al. (2005) presenterade även att ju yngre 

deras deltagare var, desto mer benägna var de att använda chattrum. 

 

Teoretiska Utgångspunkter 

Två teorier som har utvecklats för att söka förklaring på varför en individ blir utsatt för 

brott är Rutinaktivitetsteorin (Cohen & Felson, 1979) och Livsstilsteorin (Hindelang, 

Gottfredson & Garofalo, 1978). Dessa två teorier har liknande komponenter och brukar 

kopplas ihop (Daigle, 2013). Inom Livsstilsteorin argumenterar Hindelang et al. (1978) 

för att en individs risk för att utsättas för brott beror på vederbörandes livsstil som 
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påverkas av bland annat en individs demografiska särdrag (t ex ålder och utbildning), 

samt individens dagliga aktiviteter (t ex arbete och skola). Rutinaktivitetsteorin utgår 

från tre element som möjliggör att brott kan begås, dessa är: motiverad förövare, 

lämpligt objekt och avsaknad av kapabla väktare (Cohen & Felson, 1979). Risken att 

utsättas är som högst när alla tre element är närvarande i tid och rum (Cohen & Felson, 

1979; Fisher, Reyns & Sloan, 2016). Ehrhardt Mustaine och Tewksbury (1999) använde 

Rutinaktivitetsteorin för att försöka förklara varför kvinnor blir utsatta för stalkning och 

fann att teorin hade ett starkt förklaringsvärde då olika typer av livsstilar påverkade 

risken för kvinnor att utsättas för stalkning. Detta tyder i sin tur även på kopplingen 

mellan de två teorierna (Daigle, 2013). När det däremot gäller fall av cyberstalkning är 

Rutinaktivitetsteorin och Livsstilsteorin svårare att applicera på grund av att en 

avgörande faktor i teorierna är att förövaren och offret måste interagera i tid och rum, 

vilket inte är ett krav vid cyberstalkning (Fisher et al., 2016). På grund av detta kan det 

vara en god idé att anpassa eller vidareutveckla teorierna till cyberbrott eftersom det inte 

går att bortse från att Internet ger obegränsade vägar till brottslig förföljelse och 

offerbevakning.  

 

 Cyberlifestyle-Routine Activities Theory. 

Reyns et al. (2011) har gjort just detta, det vill säga anpassat livsstils- och 

rutinaktivitetsteorierna till Cyberlifestyle-Routine Activities Theory, för att kunna 

förklara viktimisering som sker i cyberrymden och som inte är beroende av 

direktkontakt då förövaren och offret inte behöver interagera i tid och rum (Fisher et al., 

2016). Teorin består av fem faktorer som påverkar en individs risk för att utsättas för 

brott online och testades av Reyns et al. (2011) där de fem faktorerna visade sig kunna 

förutspå utsatthet för cyberstalkning, här översatta till svenska av föreliggande studies 

författare. 

 

(1) Exponering för motiverade förövare online 

Exponering för motiverade förövare online kan öka risken för att utsättas för brott enligt 

Reyns et al. (2011). Ju mer tid en individ spenderar på Internet desto högre risk löper 

hen att bli utsatt för cyberstalkning. Den första faktorn beskriver fem sidor av 

exponering som bidrar till att skapa ett tillfälle för en motiverad förövare att begå brott: 
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(a) hur mycket tid individen spenderar online per dag, (b) antalet sociala nätverk 

individen tillhör, (c) hur många gånger per dag individen uppdaterar sina sociala 

nätverk, (d) antalet bilder individen lägger ut online och (e) huruvida individen 

använder snabbmeddelanden. 

 

(2) Närheten till motiverade förövare online 

Vid brott som förklaras av Rutinaktivitetsteorin är den fysiska närheten till en motiverad 

förövare en central del (Cohen & Felson, 1979). När det däremot gäller brott online, 

såsom cyberstalkning, är fysisk närhet inte ett krav utan mäts istället via en virtuell 

närhet genom tre faktorer (Reyns et al., 2011). Den första är huruvida individen ger 

andra användare, som vederbörande kanske inte är bekant med, tillgång till sina profiler 

på sociala nätverk som kan innehålla privat information, den andra är antalet vänner 

eller följare individen har på sina sociala nätverk, den tredje är huruvida individen har 

använt en onlinetjänst för att få fler vänner/följare. 

 

(3) Beskydd online 

Denna faktor innefattar två typer av beskydd online; fysiskt och socialt (Reyns et al., 

2011). Vanligtvis innebär fysiskt beskydd att individen tänker på att till exempel låsa 

sina dörrar, skaffa larm samt sätta upp staket. Dock är dessa åtgärder inte särskilt 

aktuella vid brott online, utan istället betonas vikten av brandväggar och 

antivirusprogram. För cyberstalkning kan däremot fysiskt beskydd betyda huruvida 

individen begränsar åtkomsten till sina sociala nätverk så att enbart godkända personer 

kan se innehållet, eller också om individen använder en ”tracker” som kan visa vem 

eller vilka som besöker hens profiler. Socialt beskydd innebär en närvaro av en 

ansvarsfull person som kan hindra brott från att begås. När det gäller cyberstalkning 

bedöms ett bristande socialt beskydd vara om individen har vänner/följare med 

benägenhet för avvikande beteende, vilket innebär att de inte kan anses vara kapabla 

väktare online. 

 

(4) Offrets attraktionsvärde online 

Denna faktor beskriver att vissa individer är mer attraktiva för en eventuell förövare om 

individen är ett lättillgängligt offer eller om hen anses ha ett särskilt värde för 
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förövaren (Reyns et al., 2011). När det gäller utsatthet online kan viss information göra 

det lättare för förövaren att trakassera och förfölja offret. Inom teorin presenteras nio 

mått som mäter attraktionsvärdet hos en individ som grundar sig i vilken typ av 

information individen delar med sig av: (a) sitt fullständiga namn, (b) civilstatus, (c) 

sexuell läggning, (d) kontonamn på snabbmeddelandetjänst, (e) mailadress, (f) adresser 

till andra sociala nätverk/bloggar, (g) intressen och aktiviteter, (h) foton på sig själv och 

(i) videoklipp på sig själv. 

 

(5) Avvikande livsstil online 

Empirin inom kriminologi menar att en delaktighet i avvikande beteenden kan kopplas 

ihop med en ökad risk för viktimisering av olika slag, inklusive viktimisering online 

(Reyns et al., 2011). Att vara delaktig i en avvikande livsstil ökar således exponeringen 

och närheten till motiverade förövare. Denna teori har tagit fram åtta faktorer som 

representerar olika avvikande beteenden som offret för viktimiseringen kan ha 

engagerat sig i. De är: (a) tagit upprepad kontakt med en person online även efter att ha 

blivit ombedd att sluta, (b) upprepat trakasserat eller irriterat en person efter att ha blivit 

ombedd att sluta, (c) har upprepade gånger gjort oönskade sexuella närmanden mot en 

person, (d) kommunicerat på ett hotfullt sätt eller hotat med fysiskt våld mot en person 

även efter att ha blivit ombedd att sluta, (e) försökt hacka sig in på någons sociala 

nätverk, (f) laddat ner musik eller filmer illegalt, (g) skickat sexuellt explicita bilder 

online eller via sms och (h) mottagit sexuellt explicita bilder online eller via sms. 

 

Problemformulering 

Då Internet används alltmer frekvent ges ytterligare möjligheter att kommunicera och 

möta nya människor. Den negativa konsekvensen av detta är att nya brott, till exempel 

cyberstalkning, har uppstått (Alexy et al., 2005; Dreßing et al., 2014; Pittaro, 2007; 

Reyns et al., 2011; Spitzberg & Hoobler, 2002). Den existerande forskningen tyder på 

att kvinnor löper en högre risk att utsättas för cyberstalkning (Bocij et al., 2002; 

Dreßing et al., 2014; Kirwan & Power, 2013; Pittaro, 2007; Reyns et al., 2012).  

Ytterligare en riskgrupp är unga som är extra utsatta bland annat på grund av sin 

frekventa användning av exempelvis Internet och mobiltelefoner (Alexy et al., 2005; 

Sheridan & Grant, 2007). I Sverige använder idag 91 procent av befolkningen Internet 
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och medborgare mellan 12 och 25 år är dem som är mest aktiva på sociala nätverk 

(Findahl & Davidsson, 2015). Totalt ökar även användandet av sociala medier och de 

plattformar som dominerar är Facebook, Twitter, Instagram och Snapchat. I Sverige 

existerar ännu ingen studie om cyberstalkning, vilket betyder att området fortfarande är 

relativt outforskat. Eftersom unga utgör en stor riskgrupp för att utsättas för 

cyberstalkning är det av stor vikt att undersöka detta fenomen bland just ungdomar, och 

även undersöka om deras Internetvanor påverkar utsattheten. Den aktuella studien 

fokuserar därför på gymnasieungdomar i Sverige och författarna hoppas kunna bidra till 

mer kunskap gällande begreppet cyberstalkning och dess innebörd på nationell men 

också på internationell nivå. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur vanligt förekommande utsatthet för 

cyberstalkning var bland gymnasieelever i årskurs tre, att undersöka huruvida ett 

samband fanns mellan elevernas Internetvanor och deras utsatthet samt att identifiera 

om eventuella könsskillnader förelåg i utsattheten. 

 

 Frågeställningar. 

1. Hur vanligt förekommande är utsatthet för cyberstalkning bland gymnasieelever i 

årskurs tre? 

2. Kan elevers användande av Internet och sociala medier påverka utsattheten? 

3. Föreligger det könsskillnader i utsattheten? 

4. Hur ser gymnasieelevers utsatthet ut? 

 

Metod 

Design 

För att besvara syfte och frågeställningar valdes en kvantitativ design då målet var att 

kunna dra slutsatser utifrån en population samt att kunna mäta frekvenser och samband 

(Trost, 2012). Av den orsaken valdes en enkätstudie då det är ett bra och enkelt sätt att 
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samla in mycket information på samt att det underlättar analyseringen av data. Den 

kvantitativa designen bestod av både deskriptiv och inferentiell statistik. 

 

Deltagare och urval 

Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle vara 18 år eller äldre samt att 

de skulle läsa tredje året på gymnasiet. Totala antalet deltagare i studien var 141 

personer, varav en deltagare exkluderades på grund av för låg ålder enligt det första 

inklusionskriteriet. Urvalet bestod av 43 män (30,7%) och 96 kvinnor (68,6%) samt en 

respondent som ej uppgav sitt kön, som var mellan 18 och 20 år gamla med en 

medelålder på 18,31 år (SD = 0,47) för män och 18,32 (SD = 0,49) för kvinnor. Enkäten 

distribuerades till fyra gymnasieskolor i en medelstor stad i Sverige på fyra olika 

högskoleförberedande program enligt ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att 

deltagarna valdes ut på grund av att de var lättast få tag på (Davies & Hughes, 2014). 

 

Enkät 

För att kunna förutspå utsatthet för cyberstalkning skapades en enkät utifrån 

Cyberlifestyle-Routine Activities Theory (Reyns et al., 2011; se rubrik Cyberlifestyle-

Routine Activities Theory). Första sidan av enkäten bestod av ett följebrev där syftet 

med studien förklarades och frivilligheten och anonymiteten kungjordes (se Bilaga A). I 

följebrevet definierades även cyberstalkning, stalkningbeteenden och sexuella 

trakasserier, vilka var begrepp som förekom i enkäten och behövde operationaliseras för 

bästa möjliga förståelse. 

 

 Frågeformulär. 

Enkäten bestod av tolv frågor och inleddes med två bakgrundsfrågor angående ålder och 

kön (se Bilaga A). Därefter följde fyra frågor som berörde elevernas Internetvanor som 

inkluderade antal timmar spenderade på Internet per dag och användandet av sociala 

medier. De resterande åtta frågorna berörde cyberstalkning, till exempel olika 

cyberstalkningbeteenden, varaktigheten för utsattheten och mottagarens upplevelse av 

situationen/situationerna. Frågorna placerades i denna ordning då Davies och Hughes 

(2014) menade att det kan vara fördelaktigt att inleda en enkät med relativt neutrala 
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frågor för att sedan avsluta med mer komplexa och känsliga frågor. Enkäten var 

uppdelad i två delar där del ett (fråga 1 till 5) besvarades av alla respondenter och del 

två (fråga 6 till 12) enbart besvarades om individen uppgett att hen blivit utsatt för något 

av cyberstalkningbeteendena nämnda i fråga 5. Cyberstalkningbeteendena som förekom 

i fråga 5 och 6 var inspirerade av studierna av Reyns et al. (2011) och Spitzberg och 

Hoobler (2002). Fråga 3, 4 och 6 var konstruerade enligt en femgradig skala där 

respondenterna utöver skalan också kunde välja alternativet använder inte detta sociala 

medium/har inte blivit utsatt beroende på vilken fråga. Återstående frågor var 

flervalsfrågor där respondenten ombads välja ett eller fler svarsalternativ, med undantag 

från fråga 7 där respondenten kunde ange i fritext hur många dagar, veckor eller 

månader hen blivit utsatt för något cyberstalkningbeteende. Ett frågeformulär från Brås 

undersökning om stalkning användes som grund för fråga 6, 7, 8 och 11 (Brå Rapport 

2006:3). Frågorna om respondenternas Internetvanor (fråga 1 till 4) är baserade på de 

fyra första faktorerna i Cyberlifestyle-Routine Activities Theory. Att just Facebook, 

Instagram, Twitter och Snapchat valdes beror på att de är dem mest frekvent använda 

sociala medierna i Sverige idag enligt Findahl och Davidsson (2015). 

 

Procedur 

 

 Pilotstudie. 

En pilotstudie genomfördes på 21 stycken tredjeårselever från en gymnasieklass i en 

medelstor stad i Sverige innan den egentliga datainsamlingen påbörjades. 

Respondenterna informerades om att studien var en pilotstudie där syftet var att testa 

innehållet i enkäten för att säkerställa enkätens struktur, frågornas relevans och 

huruvida språket var förståeligt. Respondenterna gavs möjlighet att ge feedback både 

muntligen och skriftligen. En genomgång av svaren och feedback resulterade i 

justeringar i enkätens layout och att fråga 5 och 6 modifierades för bättre förståelse och 

svarsfrekvens. 
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 Undersökning. 

Olika gymnasieskolor kontaktades i en medelstor stad i Sverige genom mail och 

telefonsamtal med en förfrågan om att få komma till respektive skolor och distribuera 

enkäterna till tredjeårseleverna. Insamlingen av enkäterna skedde vid fyra tillfällen 

under större delen av mars månad. Enkäten delades ut på elevernas lektionstid av 

författarna själva för att kunna svara på eventuella frågor om enkäten från 

respondenterna. Varje enkät kodades med ett ID-nummer som deltagarna uppmanades 

komma ihåg i fall de skulle ångra sin medverkan. Innan utdelningen av enkäterna 

presenterades studiens syfte och enkätens innehåll muntligt, vilket även var information 

som återkom i enkätens följebrev. Enkäten beräknades ta cirka tio minuter att besvara 

och vid inlämnandet av ifyllda enkäter placerade författarna enkäterna i särskilda 

mappar för konfidentiellt bevarande. 

 

Definitioner 

För att kunna bedöma prevalensen av cyberstalkning krävdes en adekvat definition på 

vad detta fenomen innebär. Den definition som författarna valde att utgå från i denna 

studie presenterades av Reyns et al. (2011) (se rubrik Cyberstalkning). Denna definition 

behövde emellertid anpassas till föreliggande studie och dess enkätfrågor då Reyns et al. 

(2011) inte preciserade vad upprepat beteende innebar. En efterföljande studie av Reyns 

et al. (2012) menade att ett beteende är upprepat om det har förekommit två eller fler 

gånger. Författarna valde således att i föreliggande studie koda en situation som 

cyberstalkning om beteendena pågått i minst två dagar, skett vid ett flertal närliggande 

tillfällen samt att det orsakat obehag hos respondenten. Ett beteende bedömdes ha skett 

vid ett flertal närliggande tillfällen om respondenten fyllt i att beteendet skett minst en 

gång i månaden när det var som värst (fråga 8 i enkäten, se Bilaga A). För att ett 

beteende skulle kodas som obehagligt krävdes minst en trea utav fem på skalan (fråga 6 

i enkäten, se Bilaga A). I enkätens följebrev operationaliserades begrepp som var 

viktiga för respondenterna att förstå innebörden av. Stalkningbeteenden definierades 

som: de metoder förövaren använder för att trakassera offret, till exempel skicka 

hotfulla meddelanden eller sprida falska rykten (Reyns et al., 2011). Sexuella 

trakasserier definierades enligt Nationalencyklopedin (u.å.) som: en handling eller ett 
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uppträdande av en sexuell natur som är kränkande gentemot en annan persons 

värdighet. 

 

Analyser 

För att analysera informationen från enkäterna och utföra statistiska analyser användes 

dataprogrammet SPSS version 22. För att bedöma prevalensen av cyberstalkning, 

redogöra för könsskillnader och beskriva gymnasieelevers utsatthet för cyberstalkning 

användes deskriptiv statistik för att kunna studera frekvenser och analysera korstabeller. 

Själva förekomsten av utsatthet för cyberstalkning kodades utifrån den definition som 

författarna valde att utgå från (se föregående avsnitt). Urvalet delades in i två grupper 

för att kunna undersöka skillnader och likheter mellan de utsatta och icke utsatta för 

cyberstalkning. Korrelationsanalysen Pearsons produktmomentkorrelations-koefficient 

valdes för att undersöka om ett samband fanns mellan elevernas Internetvanor och deras 

utsatthet för cyberstalkningbeteenden. Även Pearsons Chi2-test, Phi och Cramer’s V 

användes, samt Fishers exact test när datanivån var för låg. En signifikansnivå på 5 

procent (p <.05) användes för alla korrelationer, samt Cohens riktlinjer för 

korrelationers styrka applicerades: svagt r = .10 till .29, medelstarkt r = .30 till .49 och 

starkt r = .50 till 1.0 (Borg & Westerlund, 2006). 

 

Bortfall 

Enligt Borg och Westerlund (2006) innebär internt bortfall i en enkät att det saknas svar 

på en särskild fråga, vilket kan bero på att frågan är av en känslig natur eller helt enkelt 

är formulerad på ett svårbegripligt sätt. I enkäten förekom flera frågor med internt 

bortfall, i synnerhet fråga 7 (se Bilaga A) där bortfallet estimerades mellan 22,9 och 

23,6 procent på de olika variablerna. Detta kan bero på att frågan var formulerad på ett 

sätt som gjorde att respondenterna inte visste hur de skulle fylla i sitt svar eftersom 

utsattheten kunde ha ägt rum vid flera olika tillfällen, vilket gjorde det svårt att beräkna 

hur länge de blivit utsatta. Den höga bortfallsfrekvensen kan även ha medfört att 

andelen utsatta för cyberstalkning blivit färre eftersom det saknades tillräckligt med 

information för att kunna koda det som cyberstalkning enligt studiens definition. Det 

interna bortfallet på frågorna 1 till 6 var relativt lågt och låg mellan 0 och 5 procent, 
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medan det interna bortfallet på frågorna 8 till 12 låg mellan 12 och 16 procent. Den 

högre andelen internt bortfall på dem sistnämna frågorna kan ha sin grund i att 

informationen i enkäten inte klargjorde tillräckligt tydligt att de som uppgett sig ha 

blivit utsatta för något cyberstalkningbeteende i fråga 5 (och 6) även skulle besvara 

frågorna 7 till 12. Externt bortfall innebar att personer som var utvalda att delta av 

någon anledning inte kunde medverka i undersökningen (Borg & Westerlund, 2006). 

Det externa bortfallet i denna studie bestod av två fall, då en deltagare exkluderades av 

författarna på grund av att respondenten inte uppfyllde ålderskraven samt att en 

deltagare valde att tacka nej till att delta. 

 

Etiska aspekter 

De etiska överväganden föreliggande studie tog hänsyn till var Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Svensson & Ahrne, 2011). Samtyckeskravet tillgodosågs genom 

att deltagarna fick välja fritt om de ville delta i studien eller inte, samt att de gavs 

möjlighet att i efterhand ångra sitt deltagande. Informationen som samlades in från 

enkäterna nyttjades endast i forskningssyfte för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att se till att den enda 

personliga information som krävdes av respondenterna var deras ålder och kön. Det 

betyder att ingen enkät kunde härledas tillbaka till en specifik individ, den enda 

identifikation som fanns tillgänglig var ett ID-nummer på varje enkät. Enkäterna 

förvarades i särskilda mappar som enbart författarna hade tillgång till, vilket betyder att 

ingen utomstående kunde ta del av informationen. För att ytterligare värna om 

konfidentialiteten avidentifierades staden och skolorna som informationen hämtats in 

från. Respondenterna erhöll både skriftlig och muntlig information om studien. Innan 

enkäterna delades ut presenterade författarna studiens syfte, innebörden av 

cyberstalkning, hur informationen skulle komma att användas samt att deltagandet i 

studien var anonymt och frivilligt. I följebrevet som medföljde enkäten återkom mycket 

av den muntligt erhållna informationen, samt författarnas kontaktuppgifter som var 

inkluderade. Ytterligare en etisk aspekt som togs i beaktande av författarna var 

respondenternas ålder. Tredje årskursen på gymnasiet valdes just på grund av att 

eleverna då är 18 år fyllda, vilket underlättar förfrågan om deltagande med tanke på vad 
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som kan uppfattas som känslig information att dela med sig av. Eftersom enkäten tar 

upp ett känsligt ämne uppmanades eleverna att ta kontakt med författarna om frågor 

angående enkäten eller dylikt uppstod. 

 

Resultat 

Utsatthet för cyberstalkning 

Utifrån definitionen som valdes, det vill säga att beteendena skulle ha pågått i minst två 

dagar, skett vid ett flertal närliggande tillfällen samt att det ska ha orsakat obehag hos 

respondenten, var det 37 personer (26,4%) av totalt 140 respondenter som hade blivit 

utsatta för cyberstalkning. Av dessa var 33 stycken kvinnor (89,2%) och 4 stycken män 

(10,8%). Av det totala antalet kvinnor hade 34,4 procent blivit utsatta för cyberstalkning 

medan 9,3 procent av det totala antalet män hade blivit utsatta. De beteenden som var 

vanligast förekommande hos alla som blivit cyberstalkade var mottagit personliga 

meddelanden (89,2%), mottagit oönskade kärleksmeddelanden (73,0%) samt mottagit 

hotfulla och/eller oönskade bilder/videoklipp (51,4%) (se tabell 1). De beteenden som 

var minst frekventa var fått privat information publicerad mot sin vilja (5,4%), blivit 

drabbad av att någon beställt varor i ens namn (2,7%) och fått sin identitet kapad på 

Internet (16,2%). Hos männen var de minst förekommande beteendena mottagit hotfulla 

meddelanden (25,0%) och fått sin identitet kapad på Internet (25,0%). För kvinnorna 

var de beteenden som förekom minst blivit drabbad av att någon beställt varor i sitt 

namn (3,0%), fått privat information publicerad mot sin vilja (6,1%) samt fått sin 

identitet kapad på Internet (15,2%). De beteenden som var vanligast för kvinnor att ha 

blivit utsatta för var mottagit personliga meddelanden (87,9%), mottagit oönskade 

kärleksmedelanden (69,7%) och mottagit hotfulla och/eller oönskade bilder/videoklipp 

(51,5%). Jämfört med kvinnorna var det få män som hade blivit utsatta för 

cyberstalkning, dock hade dessa män blivit utsatta för ett högt antal beteenden då alla 

män hade blivit utsatta för minst sex beteenden. 
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Tabell 1 

Tabell över hur förekommande varje cyberstalkningbeteende var i procent för utsatta 

för cyberstalkning 

 

Cyberstalkningbeteenden n (=37) Män (=4) Kvinnor (=33) 

Mottagit personliga meddelanden 89.2 100.0 87.9 

Mottagit oönskade 

kärleksmeddelanden 

73.0 100.0 69.7 

Mottagit hotfulla meddelanden 24.3 25.0 24.2 

Mottagit hotfulla och/eller oönskade 

bilder/videoklipp 

51.4 50.0 51.5 

Mottagit sexuella trakasserier via 

meddelanden 

43.2 50.0 42.4 

Mottagit sexuella trakasserier via 

bilder/videoklipp 

37.8 100.0 42.4 

Blivit drabbad av falsk 

ryktesspridning om sig själv 

35.1 100.0 27.3 

Fått privat information publicerad 

mot sin vilja 

5.4 100.0 6.1 

Fått privata/pinsamma bilder 

publicerade mot sin vilja 

24.3 50.0 21.2 

Blivit drabbad av att någon beställt 

varor i sitt namn 

2.7 100.0 3.0 

Fått sin identitet kapad på Internet 16.2 25.0 15.2 

 

 Relation och sammanhang. 

Den vanligaste relationen mellan offer och förövare var att förövaren var en främling, 

där 51,4 procent av respondenterna uppgav att de hade blivit utsatta av en främling. Det 

var även relativt vanligt att förövaren var en bekant till den utsatte, vilket förekom i 29,7 

procent av fallen. Det var dock 43,2 procent av respondenterna som inte visste vem de 

hade blivit utsatta av, det vill säga att förövaren var okänd för den utsatte. De 

relationstyper där den utsatte har eller hade haft någon slags relation till förövaren 
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tidigare var mindre förekommande, till exempel var det ingen respondent som blivit 

utsatt av varken en familjemedlem eller sin nuvarande partner, och att ha blivit utsatt av 

en före detta partner förekom enbart i 5,4 procent av fallen. Den största könsskillnaden 

som kunde påvisas fanns i kategorin främling, då över hälften av kvinnorna uppgav att 

de blivit utsatta av en främling (54,5%) men endast en fjärdedel av männen. Majoriteten 

av de utsatta hade blivit cyberstalkade av en och samma person (51,4%), medan 35,1 

procent hade blivit utsatta av flera olika personer. Det var däremot inte alltid känt för 

den utsatte om det var en eller flera personer som hade utsatt hen för cyberstalkning 

(13,5%), eller om det var en man eller kvinna (13,5%). När det gällde huruvida de 

cyberstalkade hade blivit utsatta av en eller flera personer var det relativt lika fördelat 

mellan män och kvinnor. En större könsskillnad kunde däremot påvisas när 

respondenterna uppgav könet på sin/sina förövare, då kvinnor i större utsträckning hade 

blivit utsatta av en man (81,8%) medan män uppgav att de i högre grad hade blivit 

utsatta av en kvinna (50%). 

 

I enkäten blev respondenterna tillfrågade om i vilket eller vilka sammanhang de hade 

blivit utsatta, alternativen var via mail, chattrum (t ex kik), sociala medier (d.v.s. 

Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat), forum (exempelvis Flashback), bloggar 

eller sms. Respondenternas svar var inte särskilt spridda utan de flesta uppgav att de 

hade blivit utsatta via chattrum eller sociala medier (75,7% respektive 70,3%). Det var 

18,9 procent som hade blivit utsatta för cyberstalkning via sms, 10,8 procent som 

uppgav att de hade blivit utsatta via en blogg och 8,1 procent som uppgav att de hade 

blivit utsatta via mail, det var emellertid inga deltagare som hade blivit utsatta via något 

forum. 

 

Utsatthet för cyberstalkningbeteenden 

Utifrån hela urvalet var det 104 deltagare (74,3%) som hade blivit utsatta för något eller 

några av cyberstalkningbeteendena som presenterades i studiens enkät, varav 80 stycken 

var kvinnor och 24 stycken var män (se tabell 2 i Bilaga B). De 

cyberstalkningbeteenden som var mest förekommande var mottagit personliga 

meddelanden (64,3%), mottagit oönskade kärleksmeddelanden (47,1%) och mottagit 

hotfulla och/eller oönskade bilder/videoklipp (30,0%). Generellt hade en högre andel 
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kvinnor blivit utsatta för cyberstalkningbeteenden jämfört med män, med undantag av 

blivit drabbad av falsk ryktesspridning om sig själv (23,3% män respektive 14,6% 

kvinnor), fått privata/pinsamma bilder publicerade mot sin vilja (18,6% män respektive 

16,7% kvinnor) samt blivit drabbad av att någon beställt varor i sitt namn (2,3% män 

respektive 1,0% kvinnor), där män i en något högre grad hade blivit utsatta. De största 

skillnaderna mellan könen som kunde påvisas var vid mottagit hotfulla och/eller 

oönskade bilder/videoklipp där 11,6 procent män och 38,5 procent kvinnor hade blivit 

utsatta, samt vid mottagit sexuella trakasserier via bilder/videoklipp där 2,3 procent 

män respektive 30,2% procent kvinnor hade blivit utsatta. 

 

Internetvanor 

Studiens respondenter blev i enkäten tillfrågade om hur många timmar de spenderade på 

Internet per dag och majoriteten uppgav att de endera spenderade 4 till 5 timmar eller 

mer än 5 timmar på Internet varje dag (30,9% respektive 28,1%). Större delen av dem 

som blivit utsatta för cyberstalkning angav att de spenderade ett högt antal timmar på 

Internet varje dag, (4 till 5 timmar eller mer än 5 timmar, 35,1% respektive 32,4%). En 

majoritet av respondenterna i dessa två kategorier kunde även påvisas i gruppen av 

respondenter som inte blivit utsatta för cyberstalkning (28,8% respektive 27,9%). Det 

var dock en lägre andel icke utsatta som hade uppgett att de spenderade 4 till 5 timmar 

eller mer än 5 timmar på Internet per dag än de som blivit utsatta, även jämfört med det 

totala urvalet respondenter. I gruppen som inte hade blivit utsatt för cyberstalkning 

angav 4,8 procent att de dagligen spenderade mindre än 1 timme på Internet och 13,5 

procent 1 till 2 timmar. Detta kunde jämföras med gruppen som hade blivit utsatt för 

cyberstalkning som angav att 2,7 procent spenderade mindre än 1 timme på Internet per 

dag och 8,1 procent angav att de spenderade 1 till 2 timmar. 

 

Generellt var användningen av sociala medier hög igenom hela urvalet och de sociala 

medium som flest använde var Facebook (97,8%), Instagram (90,6%) och Snapchat 

(93,5%). Twitter var det sociala medium som användes minst frekvent (46,8%). I 

allmänhet påvisades inga stora könsskillnader gällande användningen av sociala medier, 

förutom på Instagram där 74,4 procent av männen och 97,9 procent av kvinnorna var 

användare. Vid jämförandet mellan utsatta och icke utsatta för cyberstalkning kunde 
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likaså inga större skillnader påvisas, med undantag av Instagram där 97,3 procent av de 

cyberstalkade och 88,3 procent av de icke utsatta var användare. Resterande sociala 

medier följde i stort sett samma mönster som det totala urvalet. Snapchat var det sociala 

medium som uppdaterades mest frekvent, vilket påvisades genom att 55,2 procent 

uppdaterade Snapchat flera gånger per dag (högsta alternativet på en femgradig skala). 

Resterande sociala medier (Facebook, Instagram och Twitter) uppdaterades oftast en 

gång per månad eller några gånger per månad. I de flesta fall uppgav respondenterna att 

de hade en något öppen profil på nämnda sociala medier, vilket betyder att de visade sitt 

innehåll för alla sina vänner och följare (fjärde alternativet på en femgradig skala). 

Undantaget var Twitter där det vanligaste svaret var att de hade en helt öppen profil, det 

vill säga att alla kunde ta del av innehållet i profilen. Skillnader mellan utsatta och icke 

utsatta kunde påvisas på Instagram där 43,2 procent av de utsatta uppgav att de hade en 

öppen profil, medan 29,1 procent av de icke utsatta uppgav att de hade en öppen profil. 

 

Internetvanor och utsatthet för cyberstalkningbeteenden 

Sambandet mellan antal timmar spenderade på Internet och utsattheten för de olika 

cyberstalkningbeteendena undersöktes med Pearsons produktmomentkorrelations-

koefficient (Pearsons r, se tabell 3). Antalet timmar på Internet och att ha mottagit 

oönskade personliga meddelanden påvisade ett signifikant samband mellan variablerna 

(r = -.202, n = 140, p <.05). Enligt Cohens riktlinjer för korrelationers styrka tyder detta 

resultat på en svag korrelation, men ett signifikant samband (Borg & Westerlund, 2006). 

Ett högt värde på antal timmar på Internet (4 till 5 timmar eller mer) hänger således 

samman med att ha blivit utsatt för oönskade personliga meddelanden. Utsattheten för 

sexuellt trakasserande bilder och/eller videoklipp visade också på ett signifikant 

samband med ett högt antal timmar spenderade på Internet (r = -.220, n = 140, p <.01), 

vilket betyder att även då sambandet var signifikant på p <.01 nivån var korrelationen 

svag. Resterande cyberstalkningbeteenden påvisade inga signifikanta samband med ett 

högt antal timmar spenderade på Internet. 
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Tabell 3 

Pearsons r mellan antal timmar spenderade på internet och utsatthet för cyberstalkningbeteenden 

               

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Timmar på internet 1            

2. Personliga meddelanden -.202* 1           

3. Kärleksfulla 

meddelanden 

-.025 .584** 1          

4. Hotfulla meddelanden -.068 .299** .330** 1         

5. Hotfulla bilder/videor -.098 .390** .350** .240** 1        

6. Sexuellt trakasserande  

meddelanden 

-.162 .397** .427** .351** .289** 1       

7. Sexuellt trakasserande 

bilder/videor 

-.220** .317** .344** .271** .456** .644** 1      

8. Ryktesspridning -.068 .141 .178* .145 .074 .214* .086 1     

9. Privat info publicerad -.010 .171* .243** .330** .207* .193* .200* .243** 1    

10. Bilder publicerade -.068 .141 .254** .095 .157 .077 .086 .296** .07 1   

11. Beställda varor .023 -.036 .007 .105 .053 .081 -.063 .265** .249** .105 1  

12. Kapad identitet -.131 .05 .258** .038 -.01 .109 .058 .227** .142 .038 .161 1 

*p<.05, **p<.01
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Tabell 4  

Pearsons r mellan användandet av sociala medier och utsatthet för cyberstalkningbeteenden 

                 
                 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Använder Facebook 1               

2. Använder Instagram .123 1              

3. Använder Twitter .041 .154 1             

4. Använder Snapchat .15 .389** .095 1            

5. Personliga meddelanden -.007 .172* .107 .141 1           

6. Kärleksfulla meddelanden -.058 .204* .14 .206* .584** 1          

7. Hotfulla meddelanden -.064 .015 .064 .053 .299** .330** 1         

8. Hotfulla bilder/videor -.011 .156 .131 .061 .390** .350** .240** 1        

9. Sexuellt trakasserande  

meddelanden 

-.04 -.007 .082 .081 .397** .427** .351** .289** 1       

10. Sexuellt trakasserande 

bilder/videor 

-.043 .107 .03 .077 .317** .344** .271** .456** .644** 1      

11. Ryktesspridning -.064 .015 .14 .126 .141 .178* .145 .074 .214* .086 1     

12. Privat info publicerad .034 .073 .112 .064 .171* .243** .330** .207* .193* .200* .243** 1    

13. Bilder publicerade -.064 .015 .216* .126 .141 .254** .095 .157 .077 .086 .296** .07 1   

14. Beställda varor .018 -.169* .007 .033 -.036 .007 .105 .053 .081 -.063 .265** .249** .105 1  

15. Kapad identitet .049 .025 .114 .092 .05 .258** .038 -.01 .109 .058 .227** .142 .038 .161 1 

*p<.05,**p<.01
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Instagram var det sociala medium som främst påverkade risken för att utsättas för 

cyberstalkningbeteenden, se tabell 4. Att bli utsatt för oönskade personliga meddelanden och 

oönskade kärleksfulla meddelanden visade på ett signifikant samband, dock en svag 

korrelation, med att använda Instagram (r = .172, n = 140, p <.05 respektive r = .204, n = 140, 

p <.05). Att använda Twitter korrelerade signifikant med att ha fått privata bilder publicerade 

(r = .216, n = 140, p <.05) och att använda Snapchat korrelerade signifikant med att ha fått 

mottaga oönskade kärleksfulla meddelanden (r = .206, n = 140, p <.05). Att använda 

Facebook visade däremot inte på något signifikant samband med något av 

cyberstalkningbeteendena.  

 

Att ofta (en eller flera gånger per dag) uppdatera Facebook, Instagram och Snapchat visade 

sig påverka utsattheten för sexuellt trakasserande bilder och/eller videoklipp (se tabell 5), då 

ett signifikant samband fanns mellan cyberstalkningbeteendet och nämnda sociala medier 

enligt Pearsons r (r = -.169, n = 140, p <.05 respektive r = -.229, n = 140, p <.01 respektive r 

= -.220, n = 140, p <.01). En frekvent uppdatering av Instagram, Twitter och Snapchat 

korrelerade signifikant med att ha blivit utsatt för oönskade kärleksfulla meddelanden (r = -

.237, n = 140, p <.01 respektive r = -.175, n =140, p < .05 respektive r  = -.352, n = 140, p 

<.01), där sambandet mellan Snapchat och cyberstalkningbeteendet visade på en medelstark 

korrelation. Att ha blivit utsatt för oönskade personliga meddelanden korrelerade med att ofta 

uppdatera både Instagram och Snapchat (r = -.225, n = 140, p <.01 respektive r  = -.212, n 

=140, p < .05). En frekvent uppdatering av Instagram och Twitter hängde samman med att bli 

utsatt för hotfulla bilder och/eller videoklipp och visade på ett signifikant samband (r = -.285, 

n = 140, p <.01 respektive r = -.211, n = 140, p <.05). Att ofta uppdatera Facebook påverkade 

signifikant risken att utsättas för sexuella trakasserier via meddelanden (r = -.236, n = 140, p 

<.01) och en frekvent uppdatering av Twitter korrelerade signifikant med att få privata bilder 

publicerade mot sin vilja (r = -.241, n = 140, p <.01). 

 

Ju öppnare profil en individ hade på Instagram påverkade risken för att utsättas, samt 

påvisade ett signifikant samband genom Pearsons r med att bli utsatt för två 

cyberstalkningbeteenden: oönskade personliga meddelanden och oönskade kärleksfulla 

meddelanden, se tabell 6 (r = -.186, n = 140, p <.05 respektive r = -.239, n = 140, p <.01). 

Även en öppen profil på Snapchat påverkade risken att bli utsatt för oönskade kärleksfulla 

meddelanden, då ett signifikant samband hittades (r = -.192, n = 140, p <.05). 
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Tabell 5 

Pearsons r mellan hur ofta sociala medier uppdateras och utsatthet för cyberstalkningbeteenden 

                 
                 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Uppdatera Facebook 1               

2. Uppdatera Instagram .641** 1              

3. Uppdatera Twitter .362** .317** 1             

4. Uppdatera Snapchat .207* .375** .159 1            

5. Personliga meddelanden -.0132 -.255** -.164 -.212* 1           

6. Kärleksfulla meddelanden -.102 -.237** -.175* -.352** .584** 1          

7. Hotfulla meddelanden -.041 -.052 -.109 -.131 .299** .330** 1         

8. Hotfulla bilder/videor -.115 -.285** -.211* -.166 .390** .350** .240** 1        

9. Sexuellt trakasserande  

meddelanden 

-.236** -.162 -.144 -.153 .397** .427** .351** .289** 1       

10. Sexuellt trakasserande 

bilder/videor 

-.169* -.229** -.131 -.220** .317** .344** .271** .456** .644** 1      

11. Ryktesspridning -.055 -.009 -.197* -.131 .141 .178* .145 .074 .214* .086 1     

12. Privat info publicerad -.131 -.145 -.138 -.170* .171* .243** .330** .207* .193* .200* .243** 1    

13. Bilder publicerade -.037 -.052* -.241** -.119 .141 .254** .095 .157 .077 .086 .296** .07 1   

14. Beställda varor -.12 -.044 -.099 -.065 -.036 .007 .105 .053 .081 -.063 .265** .249** .105 1  

15. Kapad identitet -.190* -.032 -.052 -.11 .05 .258** .038 -.01 .109 .058 .227** .142 .038 .161 1 

*p<.05, **p<.01 
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Tabell 6 

Pearsons r mellan privat eller öppen profil på sociala medier och utsatthet för cyberstalkningbeteenden 

                 
                 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Privat/öppen Facebook 1               

2. Privat/öppen Instagram .170* 1              

3. Privat/öppen Twitter .03 .133 1             

4. Privat/öppen Snapchat .200* .411** .098 1            

5. Personliga meddelanden .082 -.186* -.125 -.109 1           

6. Kärleksfulla meddelanden .085 -.239** -.134 -.192* .584** 1          

7. Hotfulla meddelanden .054 -.04 -.078 -.079 .299** .330** 1         

8. Hotfulla bilder/videor .065 -.061 -.147 .01 .390** .350** .240** 1        

9. Sexuellt trakasserande  

meddelanden 

.074 -.034 -.064 -.045 .397** .427** .351** .289** 1       

10. Sexuellt trakasserande 

bilder/videor 

.134 -.118 -.029 -.119 .317** .344** .271** .456** .644** 1      

11. Ryktesspridning .054 .027 -.11 -.136 .141 .178* .145 .074 .214* .086 1     

12. Privat info publicerad .119 -.017 -.126 -.034 .171* .243** .330** .207* .193* .200* .243** 1    

13. Bilder publicerade -.029 .081 -.183* -.12 .141 .254** .095 .157 .077 .086 .296** .07 1   

14. Beställda varor .053 .193* -.019 -.01 -.036 .007 .105 .053 .081 -.063 .265** .249** .105 1  

15. Kapad identitet -.01 -.076 -.122 -.069 .05 .258** .038 -.01 .109 .058 .227** .142 .038 .161 1 

*p<.05, **p<.01
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Att ha en öppen profil på Facebook påverkade inte risken att utsättas för något 

cyberstalkningbeteende, medan en öppen profil på Twitter korrelerade signifikant med 

att få privata bilder publicerade mot sin vilja (r = -.183, n = 140, p <.05). Däremot 

visade resultaten även att ju mer privat en individs profil var på Instagram desto 

troligare var det att bli utsatt för att någon skulle ha beställt varor i ens namn, då ett 

signifikant positivt samband hittades (r = .193, n = 140, p < .05). 

 

För att jämföra utsattheten och Internetvanor användes även Pearsons Chi2-test och 

Fishers exact test, där uppmätta frekvenser jämfördes med förväntade frekvenser (Borg 

& Westerlund, 2006). De signifikanta resultat som hittades där stämde till större delen 

överens med de resultat som tidigare påvisats genom Pearsons r. Det fanns dock några 

skillnader; en frekvent uppdatering av Facebook visade på ett samband med att ha fått 

sin identitet kapad på Internet (p = .036, Fishers exact test). Twitter visade sig ha ett 

signifikant samband med att ha en öppen profil och att bli utsatt för oönskade 

kärleksfulla meddelanden χ2 (1, N = 140) = 3.9, p = 0.49 och att ha mottagit hotfulla 

och/eller oönskade bilder/videoklipp χ2 (1, N = 140) = 4.0, p = 0.45. 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur vanligt förekommande utsatthet för 

cyberstalkning var bland gymnasieelever i årskurs tre, att undersöka huruvida ett 

samband fanns mellan elevernas Internetvanor och deras utsatthet för 

cyberstalkningbeteenden samt att undersöka om eventuella könsskillnader förelåg i 

utsattheten. De huvudsakliga resultaten som framkom var att 37 respondenter (26,4%) 

hade blivit cyberstalkade någon gång under sin gymnasietid, varav 33 personer var 

kvinnor och 4 personer var män. Det var vanligast att förövaren hade varit okänd eller 

var en främling för offret, och att sociala medier och chattrum var de mest 

förekommande sammanhangen någon hade blivit utsatt genom. Kvinnorna uppgav att 

de i större utsträckning hade blivit utsatta av män (81,8%) och 50 procent av männen 

uppgav att de hade blivit utsatta av en kvinna. Instagram visade sig vara det sociala 

medium som mest påverkade risken för att bli utsatt för cyberstalkningbeteenden, 

medan Facebook var det som påverkade risken minst. 
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Resultatet av studien visade att 26,4 procent av urvalet hade blivit utsatta för 

cyberstalkning, vilket ligger i linje med tidigare forskning som visat att prevalensen för 

cyberstalkning hos unga har uppskattats vara mellan 20 och 40 procent (Reyns et al., 

2012; Spitzberg & Hoobler, 2002; Strawhun et al., 2013). Det finns dock annan 

forskning som har kommit fram till andra prevalenssiffror som inte stämmer överens 

med föreliggande studies resultat, där prevalensen enbart har estimerats ligga mellan 3 

till 8 procent (Alexy et al., 2005; Dreßing et al., 2014; Sheridan & Grant, 2007). En 

anledning till de skilda prevalenssiffrorna kan vara att dessa studier använde olika 

definitioner på vad som klassas som cyberstalkning, där föreliggande studie använde en 

definition som mer liknade definitionen som Reyns et al. (2012) utformat. Enligt denna 

definition krävdes inte särskilt många tillfällen för att ett beteende skulle bli klassat som 

cyberstalkning. Sheridan och Grant (2007) använde däremot en definition som krävde 

att ett beteende skulle ha pågått i minst fyra veckor för att det skulle anses vara 

cyberstalkning, vilket gjorde att prevalensen blev lägre. Om föreliggande studie istället 

hade använt dessa riktlinjer skulle prevalensen estimerats betydligt lägre och skulle 

eventuellt varit mer i linje med resultatet av Sheridan och Grant (2007). 

 

I likhet med större delen av tidigare forskning på området fick även föreliggande studie 

fram att kvinnor blev utsatta för cyberstalkning i högre utsträckning än män (Bocij et 

al., 2002; Dreßing et al., 2014; Kirwan & Power, 2013; Pittaro, 2007; Reyns et al., 

2012). Av alla kvinnor i urvalet hade 34,4 procent (33 personer) blivit utsatta för 

cyberstalkning och 9,3 procent (4 personer) av alla män. En av denna studies 

frågeställningar var att undersöka om könsskillnader förelåg i utsattheten, men på grund 

av att det var så få män (4 personer) som blivit cyberstalkade var det svårt att jämföra 

könen emellan, eftersom siffrorna kunde vara missvisande. Detta kunde påvisas 

gällande hur vanligt förekommande varje cyberstalkningbeteende var då 100 procent av 

männen uppgav att de hade fått privat information publicerad mot sin vilja, jämfört med 

endast 6,1 procent av kvinnorna. Detta betyder egentligen att det var fyra män och två 

kvinnor som hade blivit utsatta för det här beteendet. Det faktum att så få män i 

föreliggande studies urval hade blivit utsatta för cyberstalkning gjorde att det blev svårt 

att generalisera resultatet till en hel population. Det som gick att säga utifrån resultatet 
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var att kvinnor blev utsatta i högre grad än män, men vidare skillnader i utsattheten (t ex 

relationen mellan offer och förövare) var svåra att utläsa från denna studies urval. 

 

Resultaten från denna studie visade även att de relationer mellan förövare och offer som 

var vanligast förekommande var främling (51,4%) och okänd (43,2%), vilket stämmer 

överens med resultaten av Reyns et al. (2012) och Sheridan och Grant (2007). Kirwan 

och Power (2013) skrev att en av de vanligaste relationstyperna var att offret var bekant 

med förövaren, i denna studie var bekant den tredje mest förekommande relationstypen 

(29,7%). Reyns et al. (2012) poängterar att vid cyberstalkning var förövarna i högre 

grad främlingar eller okända för offret jämfört med offlinestalkning. Detta kan ha sin 

grund i att Internet har orsakat att det blivit enklare för individer att vara anonyma vilket 

bidrar till ökade möjligheter att kommunicera med främlingar (Alexy et al., 2005; 

Reyns et al., 2012). Det framgick även i föreliggande studie att det oftast var män som 

utsatte någon för cyberstalkning eftersom till exempel 81,8 procent av de cyberstalkade 

kvinnorna uppgav att de hade blivit utsatta av en man. Detta överensstämmer med 

tidigare forskning som har kommit fram till samma slutsats (Dreßing et al., 2014; 

Pittaro, 2007). Detta resultat ligger även i linje med litteraturen om offlinestalkning som 

säger att större delen av stalkare är män (Mullen et al., 2009), vilket i sin tur ligger i 

linje med forskning om brott i stort som menar att män utgör majoriteten av förövare 

oavsett om det gäller unga eller vuxna (Sarnecki, 2009). 

 

Nästan hela urvalet (97,8%) uppgav att de hade ett konto på Facebook, vilket var den 

högsta andelen av alla sociala medier. Trots att så pass många angav att de hade 

Facebook existerade det få samband mellan användningen av Facebook och att bli utsatt 

för cyberstalkningbeteenden. Det fanns inga samband mellan att ha ett konto på 

Facebook och bli utsatt för cyberstalkningbeteenden, och inte heller mellan att ha en 

öppen profil och att bli utsatt. Det enda samband som kunde påvisas var mellan att ofta 

uppdatera Facebook och att ha fått sin identitet kapad på Internet, att ha mottagit 

sexuellt trakasserande bilder och/eller videoklipp, samt att ha mottagit sexuellt 

trakasserande meddelanden. Detta kan bero på att uppdateringen av Facebook var låg 

trots att så många deltagare uppgav att de hade Facebook, vilket kan betyda att de hade 

en Facebookprofil men inte använde nätverket aktivt. Det kan också bero på att 
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Instagram och Snapchat tar över som de sociala medier som ungdomar är mest aktiva på 

och lägger ut mest innehåll, exempelvis bilder (Findahl & Davidsson, 2015). Enligt 

Findahl och Davidsson (2015) är Facebook det sociala medium som blir mer och mer 

vanligt bland medelålders och äldre i Sverige medan populariteten minskar bland yngre. 

Om föreliggande studie hade riktat sig till en äldre målgrupp hade resultatet eventuellt 

varit annorlunda. 

 

Genomgående i studien kunde flest samband påvisas mellan Instagram och att ha blivit 

utsatt för olika cyberstalkningbeteenden. Instagram var det medium där det påvisades 

flest signifikanta korrelationer med att ha blivit utsatt för olika cyberstalkningbeteenden, 

både när det gällde att använda Instagram, hur ofta mediet uppdaterades och hur öppen 

respondenternas profil var. Som tidigare nämnts visade studiens resultat att kvinnor blev 

utsatta i högre grad än män vilket kan speglas i att kvinnor även använde Instagram i 

högre grad än män (97,9% respektive 74,4%). Detta antagande stöttas även i resultatet 

som visade att fler utsatta använde Instagram än icke utsatta (97,3% respektive 88,3%). 

Trots att de flesta deltagarna inte uppdaterade Instagram särskilt ofta visade resultaten 

att en hög uppdatering av Instagram var det som påverkade risken att bli utsatt för flest 

cyberstalkningbeteenden, jämfört med Snapchat där uppdateringen var hög men antalet 

signifikanta cyberstalkningbeteenden var färre. Majoriteten av respondenterna i hela 

urvalet uppgav att de hade en något öppen profil på Instagram (visar sitt innehåll för alla 

sina följare). Däremot uppgav en högre del av de utsatta för cyberstalkning att de hade 

en öppen profil (alla kan ta del av innehållet i profilen) jämfört med de icke utsatta 

(43,2% respektive 29,1%). Anledningen till att Instagram var det sociala mediet där 

flest samband kunde hittas med utsatthet för cyberstalkningbeteenden kan dels ha sin 

grund i att många yngre kvinnor använder Instagram (Findahl & Davidsson, 2015) och 

dels att Instagram är en plats där många lägger upp personliga bilder, jämfört med 

Facebook och Twitter. Dessutom är det enkelt att kommunicera med främlingar, till 

skillnad från Snapchat. Både att lägga upp personliga bilder och en närhet till främlingar 

är riskfaktorer för att bli utsatt på nätet (Alexy et al., 2005; Reyns et al., 2011; Reyns et 

al., 2012). 
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Att bara använda, alltså att inneha ett konto och en profil på sociala medier (Facebook, 

Instagram, Twitter och Snapchat), visade på minst samband med cyberstalkning-

beteenden av de faktorer (hur ofta nätverket uppdaterades, hur öppen eller privat 

profilen var och hur många timmar som spenderades på Internet) som undersöktes. 

Användningen av sociala medier skilde sig inte nämnvärt mellan utsatta och icke utsatta 

för cyberstalkningbeteenden, förutom vid användningen av Instagram där de utsatta 

uppgav att de använde Instagram i en högre grad än de icke utsatta. Istället berodde 

utsattheten i första hand på hur de sociala medierna användes, det vill säga hur mycket 

innehåll (t ex bilder och information) respondenterna lade ut och till vem eller vilka 

respondenterna valde att dela sitt innehåll med.  Det var framförallt hur frekvent de 

sociala medierna uppdaterades som korrelerade med flest cyberstalkningbeteenden, där 

exempelvis att ha blivit utsatt för sexuellt trakasserande bilder och/eller videoklipp 

visade på ett signifikant samband med att ofta uppdatera Facebook, Instagram och 

Snapchat. Att ha en öppen profil på sociala medier korrelerade med ett antal 

cyberstalkningbeteenden, dock var det ett färre antal än väntat vilket skulle kunna bero 

på antagandet att en individ som blivit utsatt för cyberstalkningbeteenden möjligtvis 

förhåller sig mer privat på sociala medier efter utsattheten (Reyns et al., 2011), vilket 

var något som inte togs med i beräkningen när enkäten utformades.  

 

Teori 

Reyns et al. (2011) skapade en teori, Cyberlifestyle-Routine Activities Theory, som 

vidareutvecklades från Rutinaktivitetsteorin och Livsstilsteorin för att bättre kunna 

förklara utsatthet av brottsliga beteenden på Internet, däribland cyberstalkning. Teorin 

innefattar fem faktorer som förväntas påverka risken att bli utsatt för oönskade 

beteenden online: exponering för motiverade förövare online, närheten till motiverade 

förövare online, beskydd online, offrets attraktionsvärde online samt en avvikande 

livsstil online.  

 

Cyberlifestyle-Routine Activities Theory menar genom att ofta uppdatera sina profiler 

på sociala nätverk exponerar individer sig för potentiella motiverade förövare (Reyns et 

al., 2011). Ju fler personliga bilder/videoklipp en individ lägger ut på nätverken och ju 

mer personlig information individen delar med sig av desto lämpligare offer blir 
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individen, eftersom individen då gör sig mer synlig för den eventuella förövaren. 

Föreliggande studie kunde visa att ofta uppdatera sociala medier korrelerade med flest 

cyberstalkningbeteenden. Reyns et al. (2011) fann att en frekvent uppdatering av sociala 

medier visade på ett samband med att bli utsatt för cyberstalkningbeteenden, dock var 

detta samband inte det som i första hand ökade risken för utsatthet, utan det fanns andra 

delar och faktorer i teorin som bättre kunde förutspå risken. Bland annat menade Reyns 

et al. (2011) att en individs attraktionsvärde höjs för en potentiell förövare om individen 

är en kvinna. I Reyns et al. (2011) studie visade resultaten på att vara kvinna 

fördubblade risken att utsättas för oönskad kontakt och trakasserier och tredubblade 

risken för sexuella trakasserier. I föreliggande studie kunde dessa resultat styrkas med 

att kvinnor var den grupp som främst blev utsatta för cyberstalkningbeteenden som 

förekom i studien, men på grund av det låga antalet manliga respondenter i urvalet som 

blivit utsatta för cyberstalkning blev det svårt med vidare jämförelser mellan könen. 

 

Enligt den fjärde faktorn i teorin och som tidigare har nämnts påverkar offrets 

attraktionsvärde online risken för att utsättas för cyberstalkning (Reyns et al., 2011). 

Attraktionsvärdet förhöjs om individen delar med sig av vissa typer av information så 

som civilstatus, sexuell läggning, intressen och fritidsaktiviteter. Facebook är det sociala 

medium där det är möjligt för användare att med enkelhet visa just sådan personlig 

information (Nadkarni & Hofmann, 2011), till skillnad från Instagram, Twitter och 

Snapchat där dessa funktioner inte existerar i lika stor utsträckning. Trots detta visade 

föreliggande studie att Facebook var det medium där minst samband påvisades med 

utsatthet för olika cyberstalkningbeteenden. Detta behöver inte bero på informationen 

som existerar på Facebookprofiler utan möjligtvis istället på mediets minskade 

popularitet inom studiens målgrupp (Findahl & Davidsson, 2015), vilket också betyder 

att innehållet och informationen på Facebook sällan uppdateras. Denna information går 

att reglera genom sekretessinställningar där det bland annat går att välja vilka som ska 

få tillgång till profilen och informationen den ger för att då kunna minska risken att 

utsättas av motiverade förövare. Då främlingar eller okända personer utgjorde större 

delen av förövarna är det således mer sannolikt att informationen kan missbrukas och 

riskeras att användas emot offret själv. 
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Ett antagande i teorin är att en individ löper högre risk att utsättas ju mer tid hen 

spenderar på Internet, dock var det bara två cyberstalkningbeteenden, oönskade 

personliga meddelanden och sexuellt trakasserande bilder och/eller videoklipp, som 

visade på ett samband med att spendera många timmar på Internet varje dag. Detta 

resultat visade sig även överensstämma med Reyns et al. (2011) studie när de testade sin 

teori och kom fram till att just denna faktor var en av de svagare indikationerna på 

utsatthet. En annan del i teorin var att risken för utsatthet ökade om en individ använde 

sig av tjänster som förmedlade snabbmeddelanden, och resultatet från föreliggande 

studie visade på att chattrum (t ex kik) var det vanligaste forumet som respondenterna 

hade blivit utsatta på. Sociala medier var det näst största forumet för utsatthet, och alla 

fyra sociala medier i denna studie innehåller funktioner för snabbmeddelanden. Dock 

kan det vara svårare att vara anonym på sociala medier än vad det är på chattrum som 

till exempel kik, där en användare kan utge sig för att vara vem som helst, vilket bidrar 

till att det även kan vara enklare att få kontakt med okända människor som skulle kunna 

vara motiverade förövare. Föreliggande studie visade att en hög andel av de 

respondenter som hade blivit cyberstalkade uppgav att de hade blivit utsatta av en 

individ som var okänd för dem. 

 

Den femte faktorn i Cyberlifestyle-Routine Activities Theory, en avvikande livsstil 

online, var den faktor som enligt Reyns et al. (2011) i synnerhet ökade risken för att 

själv bli utsatt för cyberstalkningbeteenden. Det var däremot inte möjligt att applicera 

denna del av teorin på föreliggande studies resultat eftersom författarna valde att inte 

undersöka om respondenterna själva engagerat sig i sådana oönskade beteenden mot 

någon annan. Detta på grund av att det dels är av känslig natur att ställa frågor om 

avvikande eller kriminella beteenden, särskilt med hänsyn till respondenternas unga 

ålder, och dels för att det är högre sannolikhet att respondenterna skulle välja att inte 

besvara sådana frågor helt sanningsenligt, då det går emot samhällets normer. Empirin 

säger dock att delaktighet i avvikande beteenden och en avvikande livsstil kan kopplas 

ihop med en ökad risk för viktimisering för alla slags brott (Daigle, 2013; Reyns et al., 

2011). 
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Metoddiskussion 

Den urvalsmetod som valdes för att besvara syftet var ett bekvämlighetsurval, som 

innebar att deltagarna valdes ut på grund av att de var enklast få tag på (Davies & 

Hughes, 2014). Detta medförde att det var svårt att generalisera studiens resultat till en 

större population då urvalet inte var randomiserat (Davies & Hughes, 2014). På grund 

av bekvämlighetsurvalet bestod föreliggande studiens urval av en större del kvinnliga 

deltagare än manliga. Det var mer än dubbelt så många kvinnor som män, vilket ledde 

till att det var få män som hade blivit utsatta för cyberstalkning. Detta ledde sedermera 

till svårigheter att jämföra könsskillnader i utsattheten och att generalisera männens 

utsatthet till en större population. Anledningen till att ett bekvämlighetsurval användes 

var att den bedömdes vara mest lämplig utifrån de resurser och den tid författarna hade 

att ta hänsyn till. Då studiens målgrupp var unga i övre tonåren innebär detta att det 

heller inte går att generalisera resultatet till andra målgrupper, utan enbart till berörd 

målgrupp.  

 

Trots att författarna först genomförde en pilotstudie på studiens enkät, resulterade den 

slutgiltiga enkäten i relativt höga bortfallsfrekvenser på vissa frågor, i synnerhet på 

fråga sju som handlade om hur länge utsattheten för cyberstalkningbeteenden hade 

pågått (i dagar, veckor eller månader). Frågan inspirerades av en intervjuenkät från Brå 

(Brå Rapport 2006:3) och utifrån svaren och feedback från pilotstudiens respondenter 

bedömdes frågan vara relevant och utformad på ett lättförståeligt sätt. Det visade sig 

dock att efter insamlingen av data från studiens urval att många respondenter hade 

missförstått frågan och lämnat den obesvarad eller fyllt i fel information. På grund av 

det höga bortfallet på fråga sju blev det svårt för författarna att koda svaren och att 

sedan bedöma hur många som blivit utsatta för cyberstalkning enligt vald definition, då 

just denna fråga var betydelsefull för kodningen. Ett antal respondenter föll därför bort 

från gruppen som hade blivit utsatta för cyberstalkning på grund av ovissa svar på 

frågan vilket resulterade i en lägre prevalens av cyberstalkade respondenter. Den höga 

bortfallsfrekvensen resulterade i en låg validitet på denna fråga. Fråga sju borde ha 

utformats på ett annorlunda och tydligare sätt för att få en bättre svarsfrekvens, vilket 

således förmodligen skulle ha bidragit till ett lägre bortfall och att en högre andel 

respondenter skulle ha kodats som utsatta för cyberstalkning enligt vald definition. 
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Slutsats 

De viktigaste resultaten från föreliggande studie var att drygt en fjärdedel av studiens 

urval hade blivit utsatta för cyberstalkning, samt att kvinnor var troligare att bli utsatta 

än män. Det är också viktigt att lyfta fram att många respondenter hade blivit utsatta för 

något eller några cyberstalkningbeteenden även om de inte ansågs ha blivit utsatta för 

cyberstalkning enligt den definition som författarna utgick från. Det är därför viktigt att 

belysa detta problem för att kunna förstå dess omfattning och vilka effekter och 

konsekvenser det har på dem som blir utsatta. Författarna menar att det kan vara av vikt 

att ta upp detta i skolorna för att öka medvetenheten om cyberstalkning och på så sätt 

försöka minska viktimiseringen. Ett annat huvudsakligt resultat var att en hög 

uppdatering av sociala medier, särskilt Instagram, var det som mest ökade risken för att 

bli utsatt för något cyberstalkningbeteende. Det var i första hand hur de sociala 

medierna användes, inte att de användes, som också påverkade risken betydligt. För att 

minska utsattheten kan det vara av betydelse att informera om problemet, framförallt 

unga som är en stor riskgrupp för denna sorts viktimisering, för att få dem att reflektera 

kring hur de förhåller sig till och på sociala medier. 

 

Förslag på framtida forskning 

I Sverige är cyberstalkning fortfarande ett relativt outforskat och ouppmärksammat 

fenomen, vilket lägger grund för att det därav är viktigt att undersöka detta ytterligare. 

Prevalensen i olika åldersgrupper bör undersökas för att få en bredare förståelse för 

problemet. Båda könen bör studeras för att undersöka huruvida könen skiljer sig åt i 

utsattheten, därför bör urvalet bestå av en mer jämställd könsfördelning än den som 

förekom i denna studie. Det är också centralt att undersöka offrets roll i utsattheten, 

eftersom Reyns et al. (2011) kom fram till att delta i avvikande beteenden online var en 

stor riskfaktor för att själv bli utsatt för oönskade beteenden. När en större kunskap om 

cyberstalkning har erhållits genom forskning är det också väsentligt att undersöka 

preventiva åtgärder för cyberstalkning för att kunna minska förekomsten. 
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Bilaga A 

 

Enkätundersökning om cyberstalkning och Internetvanor 
 

Vi är två studenter som går kriminologprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall och 

vi skriver ett examensarbete om utsatthet för cyberstalkning hos gymnasieelever i 

årskurs tre. Syftet med enkäten är att ta reda på hur vanligt förekommande 

cyberstalkning är samt hur Internetvanor kan påverka utsattheten. Att delta i studien är 

helt frivilligt, men vi är väldigt tacksamma över era svar. Svaren kommer att vara 

konfidentiella och inga personliga uppgifter kommer kunna härledas tillbaka till dig. 

Genom att välja att svara på enkäten godkänner ni att vi använder informationen i vår 

uppsats. Om du skulle ändra dig angående din medverkan, spara numret som finns 

längst upp till höger på enkäten och hör av dig till oss så tar vi bort din enkät i 

efterhand. 

 

Definitioner 

Cyberstalkning är ett allt mer vanligt förekommande beteende och kan beskrivas som; 

en upprepad oönskad kontakt av en individ genom elektroniska eller internetkompatibla 

enheter. Stalkningbeteenden är de metoder förövaren använder för att trakassera offret, 

till exempel skicka hotfulla meddelanden eller sprida falska rykten. Sexuella 

trakasserier är en handling eller ett uppträdande av en sexuell natur som är kränkande 

gentemot en annan persons värdighet. 

 

Enkäten består av 12 frågor som tar ungefär 10 minuter att besvara. Om du har några 

frågor angående enkäten eller studien så är du välkommen att kontakta oss via mail: 

 

Anny Bladh:    Johanna Eriksson: 

anbl1302@student.miun.se  joer1306@student.miun.se 

 

 

Tack för att du tar dig tid! 

/Anny och Johanna 

 

mailto:anbl1302@student.miun.se
mailto:joer1306@student.miun.se
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Kön:  Man ▢  Kvinna ▢  

Ålder: _______ 

 

1. Ungefär hur många timmar spenderar du på Internet och sociala medier varje 

dag? 

 

Mindre än 1 timme ▢ 

1 till 2 timmar ▢ 

Cirka 3 timmar ▢ 

4 till 5 timmar ▢ 

Mer än 5 timmar ▢

 

2. Vilka sociala medier använder du? 

 

Facebook  ▢ 

Instagram  ▢ 

Twitter  ▢ 

Snapchat  ▢

 

3. Hur många gånger uppdaterar du följande social media? Kryssa påståendet som 

bäst stämmer in på varje social media. 

 

 En gång/ 

månad 

eller 

mindre 

Några 

gånger/ 

mån 

Några 

gånger/ 

vecka 

En 

gång/dag 

Flera 

gånger/dag 

Använder 

inte detta 

media 

Facebook ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Instagram ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Twitter ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Snapchat ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 



 44 

4. Hur privat är din profil på följande social media? Kryssa påståendet som bäst 

stämmer in på varje social media. 

 
 

 

Visar 

ingenting 

(bara du 

har tillgång 

till ditt 

innehåll) 

Väldigt 

privat 

(endast 

familj kan 

se ditt 

innehåll) 

Något  

privat  

(endast nära 

vänner och 

familj kan se 

ditt innehåll) 

Något 

öppen 

(alla dina 

vänner/ 

följare kan 

se ditt 

innehåll) 

Öppen  

 

(även för ex. 

icke-följare) 

Använder 

inte detta 

media 

Facebook ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Instagram ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Twitter ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Snapchat ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

 

5. Har du någon gång under din gymnasietid blivit utsatt för något/några av 

följande beteenden?  

Mottagit oönskade personliga meddelanden (ej reklam) ▢ 

  

Mottagit oönskade kärleksmeddelanden (som antyder en önskan om en ▢ 

kärleksrelation från avsändarens sida)  

 

Mottagit hotfulla meddelanden (behöver ej innebära hot om fysisk kontakt/våld) ▢ 

 

Mottagit hotfulla och/eller oönskade bilder eller videoklipp (behöver ej innebära  ▢ 
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hot om fysisk kontakt/våld) 

Mottagit sexuella trakasserier via meddelanden ▢ 

 

Mottagit sexuella trakasserier via bilder och videoklipp ▢ 

 

Blivit drabbad av falsk ryktesspridning om dig själv  ▢ 

 

Fått privat information (telefonnummer, adress, kontonummer) publicerad mot  ▢ 

din vilja 

 

Fått privata/pinsamma bilder publicerade mot din vilja ▢ 

 

Blivit drabbad av att någon har beställt varor i ditt namn ▢ 

 

Fått din identitet kapad på Internet  ▢ 

 

Om du inte har kryssat i att du blivit utsatt för något beteende i fråga 5, kan du 

avsluta och lämna in enkäten! Tack för din medverkan! 

 

6. Om du har blivit utsatt, hur obehagligt upplevde du beteendena? Ringa in ditt 

svar där 1 betyder inte alls obehagligt och 5 betyder mycket obehagligt.  

 

Mottagit oönskade personliga meddelanden (ej reklam)  

1 2 3 4 5 Har ej blivit utsatt ▢ 
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Mottagit oönskade kärleksmeddelanden (som antyder en önskan om en  

kärleksrelation från avsändarens sida)  

1 2 3 4 5 Har ej blivit utsatt ▢ 

 

Mottagit hotfulla meddelanden (behöver ej innebära hot om fysisk kontakt/våld)  

1 2 3 4 5 Har ej blivit utsatt ▢ 

 

Mottagit hotfulla och/eller oönskade bilder eller videoklipp (behöver ej innebära   

hot om fysisk kontakt/våld) 

1 2 3 4 5 Har ej blivit utsatt ▢ 

 

Mottagit sexuella trakasserier via meddelanden  

1 2 3 4 5 Har ej blivit utsatt ▢ 

 

Mottagit sexuella trakasserier via bilder och videoklipp  

1 2 3 4 5 Har ej blivit utsatt ▢ 

 

Blivit drabbad av falsk ryktesspridning om dig själv   

1 2 3 4 5 Har ej blivit utsatt ▢ 

 

Fått privat information (telefonnummer, adress, kontonummer) publicerad mot din vilja 

1 2 3 4 5 Har ej blivit utsatt ▢ 

 

Fått privata/pinsamma bilder publicerade mot din vilja  

1 2 3 4 5 Har ej blivit utsatt ▢ 

 

 



 47 

Blivit drabbad av att någon har beställt varor i ditt namn  

1 2 3 4 5 Har ej blivit utsatt ▢ 

 

Fått din identitet kapad på Internet   

1 2 3 4 5 Har ej blivit utsatt ▢ 

 

 

7. Under ungefär hur lång tid blev du utsatt? 

 

_____ dagar  

 

_____ veckor 

 

_____ månader  

 

8. När det var som värst, hur ofta skedde beteendena? 

 

Flera gånger per dag ▢ 

Varje dag  ▢ 

Flera gånger i veckan  ▢ 

Varje vecka  ▢ 

Flera gånger i månaden  ▢ 

Varje månad  ▢ 

Mer sällan  ▢ 

 

9. Vem utsatte dig för dessa beteenden? 

 

En och samma person ▢ 

Flera olika personer ▢ 

Vet ej  ▢ 
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10. Var personen/personerna som utsatte dig en: 

 

Man  ▢ 

Kvinna  ▢ 

Vet ej  ▢ 

 

11. Vad har/hade du för relation till personen/personerna som utsatte dig? 

 

Partner  ▢ 

Före detta partner ▢ 

Familjemedlem ▢ 

Skolkamrat  ▢ 

Bekant  ▢ 

Främling  ▢ 

Okänd person ▢ 

 

12. I vilket sammanhang utsattes du?  

 

Mail  ▢ 

Chatt (t ex. kik) ▢ 

Sociala medier (facebook) ▢ 

Forum  ▢ 

Blogg  ▢  

Sms  ▢ 

 

Annat: _______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga B 

 

Tabell 2 

Tabell över hur förekommande varje cyberstalkningbeteende var i procent för hela 

urvalet 

 

Cyberstalkningbeteenden N (=140) Män (=43) Kvinnor (=96) 

Mottagit personliga meddelanden 64.3 51.2 70.8 

Mottagit oönskade 

kärleksmeddelanden 

47.1 27.9 56.3 

Mottagit hotfulla meddelanden 17.1 16.3 17.7 

Mottagit hotfulla och/eller oönskade 

bilder/videoklipp 

30.0 11.6 38.5 

Mottagit sexuella trakasserier via 

meddelanden 

22.1 11.6 27.1 

Mottagit sexuella trakasserier via 

bilder/videoklipp 

21.4 2.3 30.2 

Blivit drabbad av falsk 

ryktesspridning om sig själv 

17.1 23.3 14.6 

Fått privat information publicerad 

mot sin vilja 

5.0 4.7 5.2 

Fått privata/pinsamma bilder 

publicerade mot sin vilja 

17.1 18.6 16.7 

Blivit drabbad av att någon beställt 

varor i ens namn 

1.4 2.3 1.0 

Fått sin identitet kapad på internet 10.0 7.0 11.5 

 

 

 

 

 

 

 


