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Abstract 

Today many adolescents have access to computers and mobile phones.  They prefer to 

socialize through these means which has led to a new kind of bullying, the electronic 

bullying. The purpose of this study has been to examine the electronic bullying from the 

perspective of gender, anonymity and the consequences that it may lead to. We have 

chosen a quantitative approach by using a questionnaire survey targeting young people 

between the ages of 15-16 years in Kalmar county. 163 respondents took part in the 

survey, 78 girls and 85 boys. The gathered material is presented by means of contingency 

tables and has been interpreted by gender socialization, deindividuation and 

dehumanization. The results show that 14 % of the respondents have been victims of 

electronic bullying. The results also show that 15% of the respondents have participated in 

exposing others to electronic bullying.  
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Förord 

Vi vill börja med att tacka skolorna och deras lärare som var villiga att låta oss genomföra 

undersökningen hos dem. Vi vill även visa vår uppskattning till de ungdomar som var 

villiga att medverka. Utan lärarna och eleverna hade det inte varit möjligt att utföra denna 

uppsats på ett sådant sätt som vi önskade. 

 

Tack ska även vår handledare Anders Giertz ha för visat tålamod speciellt när det kommer 

till områden som tillhör den kvantitativa metoden.  Tack vare denna hjälp blev det möjligt 

att genomföra ett bra arbete. 

 

Slutligen vill vi tacka våra vänner som har ställt upp under arbetets gång 

 

Johan Hällström och Sandra lilja 

Kalmar, Maj 2011 
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1 Inledning 
 

Internet och mobiltelefoner har idag stor plats i många ungdomars vardag. Internet är idag den 

fritidsaktivitet som prioriteras högst bland ungdomar mellan 12-16 år (Medierådet 2010, s 7). 

Användningen av mobiltelefoner och internet gör det möjligt till kommunikation, 

informationsinsamling samt möjlighet att genomföra skolarbeten. Det finns även en mörkare 

sida av detta där ungdomar möter trakasserier och mobbning (Danielsson & Axelsson 2007, s 

12-13). Hur ungdomar väljer att interagera med varandra är något som förändras. Enligt 

Medierådet (2010) så uppgav 74 % av ungdomarna under år 2006 att de tillbringade sin fritid 

med att träffa sina vänner.  År 2010 var denna siffra 58 %. Samtligt som fler ungdomar väljer 

att inte träffa sina vänner på fritiden väljer allt fler att tillbringa tiden på internet. 2006 

tillbringade 49 % av ungdomarna sin fritid på internet, 2010 uppgav 59 % av ungdomarna att 

de valde internet som sysselsättning på fritiden. Med denna bakgrund finns det skäl att tro att 

istället för att träffa sina vänner så umgås ungdomar idag i högre grad med varandra på 

internet (Medierådet 2010, s 11).   

 

Internet och mobiltelefon spelar för många ungdomar idag en central roll i deras vardag och 

framför allt i deras sociala liv (Danielsson & Axelsson 2007, s 25).  Det finns en sämre sida 

av denna typ av elektronisk kommunikation. Många ungdomar håller kontakt med sina vänner 

över internet eller med hjälp av mobiltelefon så finns det risk för att de utsätts för negativa 

händelser i form av mobbning och trakasserier. Genom att använda sig av internet och 

mobiltelefon föreligger det en risk att bli utsatt för detta. Det finns även grupper som löper 

större risk att bli utsatta än andra. Enligt Medierådet (2010) så har de ungdomar som är 

högkonsumenter av internet och mobiltelefoner högre risk att bli utsatta för trakasserier och 

mobbning via dessa medier (Medierådet 2010, s 58). Med högkonsumenter avses de som 

tillbringar minst 3 timmar varje dag med en viss medieform som t.ex. internet (Medierådet 

2010, s 8). 

 

1.1 Problemformulering 
 

Megan Meier var 13 år när hon träffade en pojke på internet. I en månad pratade de med 

varandra över internet och Megan blev förälskad. De pratade aldrig via telefon då pojken sa 

att han inte hade någon. En dag fick Megan ett meddelande från pojken. I detta meddelade 

stod det att han var osäker på om han ville fortsätta vara vän med Megan då han hade hört att 
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hon var elak mot sina vänner. Efter detta började Megan få meddelanden där det t.ex. stod att 

hon var tjock och att hon var en hora. Till följd av detta begick Megan självmord. Det visade 

sig sedan att pojken Megan hade varit förälskad i aldrig hade existerat. Megan hade i själva 

verket pratat med en av sina vänners mamma som ville veta vad Megan sa om hennes dotter 

(Hinduja & Patchin 2009, s 68-69). 

En artikel från Svenska Dagbladet uppger att 74 % av barn och ungdomar i Sverige har 

upplevt minst en negativ händelse på internet. Denna siffra är enligt artikeln låg. Detta då de 

yngre barnen i undersökningen sänker genomsnittet då de inte är aktiva på internet på samma 

sätt som sina äldre kamrater (Svd, Thurfjell, 2010).  

Under 2007 började över 100 000 elever högstadiet. Denna generation kom att tillhöra den 

första gruppen med ungdomar som vuxit upp med internet (Daneback & Månsson 2008, s 

155).  Sveriges befolkning får allt större tillgång till internet. 2004 hade 79 % av befolkningen 

tillgång till internet i hemmet, för 2010 är den siffran 91 %. Detta innebär att under 2010 hade 

6,3 miljoner personer i Sverige internet hemma (SCB 2010, s 11). Även barn och ungdomar 

har idag i hög utsträckning tillgång till egen dator och mobiltelefon. Enligt Medierådet (2010) 

så har 74 % av ungdomarna egen dator på deras rum och 96 % har en egen mobiltelefon 

(Medierådet 2010, s 9). Med dessa siffror vill vi visa att ungdomar idag har stor tillgång till 

elektronisk kommunikation genom mobiltelefoner och datorer. Detta kan innebära en ökad 

risk för att ungdomarna utsätts eller väljer att utsätta andra för elektronisk mobbning. 

När vi talar om mobbning görs det ofta till referens mot traditionell mobbning. Enligt 

Tokunaga (2010) och Slonje & Smith (2008) så är traditionell mobbning en form av 

mobbning som vanligtvis förekommer i samband med skolan. Traditionell mobbning innebär 

upprepade negativa handlingar som leder till obehag eller skada för offret och utförs av en 

eller flera individer under en tidsperiod (Tokunaga 2010, s 278; Slonje & Smith 2008, s 147). 

Vid traditionell mobbning beskrivs pojkar och flickor ha olika tillvägagångssätt. Pojkars 

beteende beskrivs som direkt och fysiskt. De mobbar genom att använda slag och ropa 

förnedrande ord mot andra. Flickors beteende beskrivs som indirekt och de mobbar främst 

genom att t.ex. sprida rykten och prata illa om andra (Olweus 1992, s 13-14).  

Begreppet elektronisk mobbning innebär att avsiktligt med hjälp av internet eller mobiltelefon 

utsätta en annan person för upprepade negativa upplevelser (Hinduja & Patchin 2009, s 5).  
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Då internet och mobiltelefon ofta spelar centrala delar i ungdomars liv blir det inte enkelt för 

ungdomarna att undkomma den elektroniska mobbningen.  Det är mer problematiskt än att 

enbart kunna stänga av datorn eller mobiltelefonen. 

Att bli mobbad genom internet eller mobiltelefon innebär även att det inte finns någon plats 

dit mobbningen inte kan sträcka sig till (Hinduja & Patchin 2009, s 24-25). Om du befinner 

dig i skolan, hemma eller på promenad med hunden gör ingen skillnad eftersom vid vilken 

tidpunkt som helst kan du få en kränkande kommentar genom mobiltelefonen eller på 

internet. Du kanske inte heller har kännedom om vem det är som mobbar dig. Kanske är det 

din bästa vän eller någon du dagligen möter i korridoren eller så har ni kanske aldrig har 

träffat varandra. Enligt Kowalski, Limber & Agatston (2008) så är elektronisk mobbning en 

form av indirekt mobbning, och då den form av mobbning som främst tillskrivs flickor 

(Kowalski et al. 2008, s 77-78).  Detta skulle då innebära att det främst är flickor som utsätter 

andra för elektronisk mobbning. Vi har med bakgrund mot detta valt att ha ett 

genusperspektiv för att kunna undersöka hur elektronisk mobbning ter sig mellan pojkar och 

flickor. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka elektronisk mobbning ur ett genusperspektiv. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Finns det skillnader i pojkar och flickors delaktighet samt utsatthet inom elektronisk 

mobbning? 

2. Vilken påverkan har anonymitet i elektronisk mobbning? 

3. Vilka konsekvenser kan följa av elektronisk mobbning för de som blir utsatta? 

1.4 Avgränsningar 
 

För att kunna genomföra uppsatsen var det nödvändigt att göra avgränsningar.  

Vår undersökning riktar sig till ungdomar i åldern 15-16 år i Kalmar län.  Denna åldersgrupp 

valde vi då enligt Walrave & Heirman (2010) så förekommer elektronisk mobbning främst i 

yngre åldersgrupper (Walrave & Heirman 2010, s 31). I uppsatsen har vi inget intresse i hur 

den elektroniska mobbningen utförs mellan ungdomar. Detta innebär att vi t.ex. inte 
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undersöker om det är vanligare att bli utsatt för mobbing på t.ex. Facebook eller via bloggar. 

Vi har valt en mer allmän ingångspunkt till detta ämne då det är relativt nytt och den tidigare 

forskningen inte är omfattande. De elektroniska medel genom vilken mobbningen genomförs 

begränsar vi till dator och mobiltelefon. Vi kommer inte heller fokusera på hur man kan 

arbeta för att förhindra den elektroniska mobbningen eller var ansvaret för detta ligger. 

 

1.5 Arbetsfördelning 
 

Under hela uppsatsarbetet har vi samarbetat för att utveckla uppsatsens olika delar. Vi har 

konstant haft ett samarbete där vi båda har arbetat med alla delar av uppsatsen. Samarbetet har 

fungerat bra och genom att ha bra kommunikation har båda varit involverade och medvetna 

om alla delar i arbetet. Vi delade dock upp huvudansvaret för några av uppsatsens olika delar. 

Sandra fick huvudansvaret över teorier och tidigare forskning medan Johan hade 

huvudansvaret över metoddelen. Johan har också haft det främsta ansvaret över kontakten 

med skolorna.  

1.6  Begrepp 

Vi kommer här att presentera centrala begrepp som kommer att användas i uppsatsen. Detta 

för att underlätta för läsaren samt för att tydligöra vilka definitioner av dessa begrepp som 

kommer att användas. 

Begreppet traditionell mobbning syftar till den mobbning som sker mellan barn och ungdomar 

i samband med skolan. Traditionell mobbning beskrivs som ett upprepat och oprovocerat 

aggressivt beteende mot andra. Detta beteende kan förekomma i både fysisk och psykisk form 

(Hinduja & Patchin 2009, s 11-12). 

Elektronisk mobbning innebär att det finns en vilja att utföra upprepade handlingar genom 

internet och mobiltelefon för att orsaka skada åt en annan individ (Hinduja & Patchin 2009, s 

5). Det finns inget myntat begrepp gällande detta fenomen. Vi har i denna uppsats valt att 

använda elektronisk mobbning. Enligt nationalencyklopedin kan ordet elektronik omfatta 

användandet av t.ex. dator och telefon (NE, Wallmark, elektronik).  
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2 Tidigare forskning 
 

För att förstå vad elektronisk mobbning innebär behövs en grundläggande förståelse över 

traditionell mobbning. Det blir då möjligt att se vad elektronisk och traditionell mobbning har 

genensamt samt vad som skiljer dem åt. Enligt Kowalski, Limber & Agatston (2008) så finns 

tre egenskaper som båda mobbningsformerna har gemensamt. Dessa är att beteendet vid 

mobbning är aggressivt, det finns en asymmetrisk maktrelation och att handlingarna är 

upprepade (Kowalski et al. 2008, s 61-62).  Den elektroniska mobbningen avviker från den 

traditionella mobbningen på punkter gällande anonymitet, obegränsad publik, tillgänglighet, 

brist på tillsyn samt en oförmåga att se konsekvenserna av mobbningen (Hinduja & Patchin 

2009, s 20-25). 

 

2.1 Traditionell mobbning  
 

Olweus (1992) har definierat mobbning på följande sätt ”En person är mobbad när han eller 

hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller 

flera personer” (Olweus 1992, s 4). Negativa handlingar är handlingar med ont uppsåt som 

tillfogar en annan smärta och lidande (Olweus 1992, s 4). En annan definition enligt Eriksson 

et al. (2002) är ”En individ anses vara mobbad när denne, utan att vara provokativ, upprepade 

gånger blir föremål för andras avsiktliga försök att såra eller skada henne genom någon form 

av social isolering, psykningar eller fysiska övergrepp” (Eriksson et al. 2002, s 27). 

Mobbning kan ske i direkt och indirekt form. Direkt mobbning handlar om fysiska och 

verbala handlingar som upplevs vara negativa. Vid indirekt mobbning sprids rykten och 

personer talar illa om varandra. Indirekt mobbning är en mindre tydlig form av mobbning som 

kan vara svår att upptäcka (Olweus 1992, s 5; Harris & Petrie 2003, s 3). När dessa former av 

mobbning diskuteras så förknippas pojkar ofta till den direkta mobbningen medan flickor 

förknippas med den indirekta (Olweus 1992, s 13-14). För att upprepade negativa handlingar 

ska anses vara mobbning menar Olweus (1992) att maktbalansen mellan parterna ska vara 

asymmetriskt fördelad. Om två eller flera jämnstarka parter trakasserar varandra så är det inte 

mobbning (Olweus 1992, s 5). Även Eriksson et al. (2002) talar om maktrelationens vikt i 

mobbning. De menar att vid mobbning finns en asymmetrisk maktbalans vilket innebär att en 

part är starkare och dominerar över en svagare part. Denna maktbalans behöver dock inte vara 
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rotad i fysisk styrka. Den asymmetriska maktbalansen kan istället komma från att andra 

personliga resurser som t.ex. social kompetens (Eriksson et al. 2002, s 30-31).  

 

2.2 Elektronisk mobbning 
 

Att definiera elektronisk mobbning är problematiskt. Elektronisk mobbning förekommer i 

flera former vilket gör det svårt att skapa en tillämpbar definition. Vilken åldersgrupp 

begreppet avser har även ifrågasatts (Kowalski, Limber & Agatston 2008, s 43). Enligt 

Kowalski et al. (2008) så ska begreppet elektronisk mobbning enbart användas när det handlar 

om barn och ungdomar. När det gäller vuxna ska begreppet elektroniska trakasserier användas 

(Kowalski et al 2008, s 43). Hinduja & Patchin (2009) har skapat en bred definition av 

elektronisk mobbning där de skriver att elektronisk mobbning innebär att det finns en vilja att 

genom upprepat användande av internet, mobiltelefon eller andra elektroniska medel vålla 

skada hos andra (Hinduja & Patchin 2009, s 5). På vad som ska anses vara upprepat finns 

dock inget enkelt svar. En enstaka handling kan finnas att skåda för allmänheten på internet i 

flera år. Exempel på detta kan vara en bild som vid ett tillfälle publicerades med ett negativt 

syfte mot en individ. Vid ett sådant fall är frågan om det ska anses vara mobbning. Detta då 

bilden publicerades en gång men kan betraktas av andra personer många gånger (Slonje & 

Smith 2008, s 153-154). 

 

2.3 Förekomsten av elektronisk mobbning 
 

Hur ofta elektronisk mobbning förekommer är svårt att fastställa. Detta beror på att det inte 

finns en allmän definition på vad elektronisk mobbning är. Bristen på en allmän definition gör 

att vad som anses vara elektronisk mobbning varierar och då även resultaten i olika 

undersökningar (Tokunaga 2010, s 278).  Dock så visar de flesta undersökningar gällande 

förekomsten av elektronisk mobbningen att mellan 10-35 % av ungdomar har blivit utsatta för 

elektronisk mobbning eller har utsatt andra. Det finns dock andra studier som har fått mycket 

högre siffror gällande förekomsten av elektronisk mobbning (Mishna, Saini & Solomon 2009, 

s 1223). 

 

2.4 Konsekvenser av elektronisk mobbning 
 

Mobbning kan få allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser. Idag görs ingen skillnad 

gällande konsekvenser vid traditionell mobbning och elektronisk mobbning. De som utsätts 
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för mobbning känner sig ofta oroliga, deprimerade, har lågt självförtroende och löper även 

större risk än andra som inte är utsatta att tänka på att ta sitt liv. Även fysiska konsekvenser av 

mobbning är vanliga, dessa kan handla om att ofta ha huvudvärk, ont i magen och svårigheter 

att sova (Kowalski, Limber & Agatston 2010, s 26-27). Konsekvenser som ätstörningar, 

aggression, och missbruk kan även uppkomma från mobbning (Hinduja & Patchin 2009, s 41-

42). Mobbningen får även konsekvenser för de som mobbar. Enligt Hinduja & Patchin (2009) 

så har de barn som mobbar elektroniskt ofta varit utsatta för traditionell mobbning. Dessa barn 

uppvisar ofta ett beteende som kan beskrivas som problematiskt.  Detta innebär att de oftare 

än andra barn förstör egendom, är aggressiva, har lågt intresse för skolan och använder 

alkohol och tobak i större utsträckning än andra (Hinduja & Patchin 2009, s 64-65). 

 

2.5 Vad skiljer elektronisk mobbning från traditionell mobbning? 
 

Vi kommer här att presentera de punkter där elektronisk mobbningen skiljer sig från 

traditionell mobbning. Dessa punkter som vi redovisar för är de som beskrivs som unika för 

elektronisk mobbning.  

 

2.5.1  Anonymitet 

 

Den som utsätter andra för elektronisk mobbning kan välja att vara anonym. Detta innebär att 

denna person får en känsla av att det föreligger liten risk för att själv få påföljder för sitt 

handlande och personen kan då fortsätta med mobbningen (Hinduja & Patchin 2009, s 20-21).   

Detta innebär även att de konsekvenser som mobbningen får för den som utsätts kan vara 

dolda för den som utför mobbningen (Slonje & Smith 2008, s 148). För den som utsätts för 

elektronisk mobbning kan mobbarens identitet förbli dold. Personen som är utsatt för 

mobbning tvingas då vara ovetande om mobbarens identitet, kanske är det en vän, någon i 

skolklassen eller en främling. Denna okunskap om mobbarens identitet kan vara svårt att 

hantera (Kowalski, Limber & Agatston 2008, s 62).  Det finns dock även positiva sidor av 

anonymiteten. Exempelvis kan en person som är blyg våga vara mer social och öppen tack 

vare anonymiteten som erbjuds (Walrave & Heirman 2010, s 34-35). 
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2.5.2 Oförmåga att se konsekvenser 

 

Anonymitet skapar problem då den som utsätter andra för mobbning kan vara ovetande om 

vilka konsekvenser handlingarna får. När den som utsätter andra för elektronisk mobbning 

inte möter personen som handlingarna är riktade mot blir det svårt att se konsekvenserna och 

uppleva ett ansvar för sina handlingar. Bristen på emotionellt gensvar ger oförståelse för 

konsekvenserna som handlingarna medför (Walrave & Heirman 2010, s 39-40). För att 

illustrera detta finns ett citat i Walrave & Heirman (2010) från en 13 årig pojke som lyder 

” It was a kind of joke to me, but when I saw him at school I realized I had driven things too 

far” (Walrave & Heirman 2010, s 39).  Detta visar vikten av att kunna möta och se 

konsekvenserna för sina handlingar. Det ger en förståelse för hur allvarligt något kan vara 

även om det tidigare har upplevts som ett skämt. 

 

2.5.3 Tillgänglighet 

 

Den traditionella mobbningen sker som regel i samband med skolan. Vid skoldagens slut kan 

den som är utsatt för traditionell mobbning finna tröst i att befinna sig i hemmets säkerhet. 

Denna möjlighet finns inte vid elektronisk mobbning. Den som är utsatt för elektronisk 

mobbning kan vid vilken tidpunkt som helst t.ex. få ett kränkande sms eller få något negativt 

skrivet på sin blogg (Kowalski, Limber & Agatston 2008, s 62-63). Den som mobbar behöver 

inte längre vara i direkt kontakt med den som blir mobbad. Det är inte så enkelt som att stänga 

av mobiltelefonen eller datorn för att undkomma den elektroniska mobbningen. För många 

ungdomar är mobiltelefonen och datorn viktiga verktyg i deras sociala liv. Att sluta använda 

dessa skulle kunna innebära att isolera sig (Hinduja & Patchin 2009, s 24-25)  

 

2.5.4 Obegränsad publik 

 

Elektronisk mobbning är inte begränsad till de fysiska personer som är inblandade. Teoretiskt 

sett så skulle hela världen kunna vara publik till vad som görs mot en individ. En bild eller en 

negativ text kan vara tillänglig för vem som helst att se. Detta innebär att kränkande material 

kan spridas snabbt och till en stor publik. Detta gör att elektronisk mobbning kan upplevas 

som grov och svår att hantera för den som utsätts (Hinduja & Patchin 2009, s 23). 
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2.5.5 Omgivningens okunskap 

 

Ett dilemma med den elektroniska mobbningen är vilket ansvar de vuxna har för vad 

ungdomar gör och utsätts för på internet och via mobiltelefon. Många unga har idag tillgång 

till egen dator i hemmet (Hinduja & Patchin 2009, s 22-23). Enligt Medierådet (2010) har 74 

% av ungdomarna egen dator på deras rum (Medierådet 2010, s 9). Elektronisk mobbning är 

lätt att dölja och bland de som är utsatta finns det en motvilja att berätta det för föräldrar 

(Walrave & Heirman 2010, s 37). Enligt Walrave & Heirman (2010) så finns en studie som 

pekar på att 44 % av de som utsätts för elektronisk mobbning inte berättar om det för sina 

föräldrar. En annan studie visade att 65 % valde att inte berätta (Walrave & Heirman 2010, s 

37). En orsak till detta verkar vara rädsla bland ungdomarna att bli ifråntagna sin dator och 

mobiltelefon. Detta då föräldrarna ser det som ett medel för att få mobbningen att upphöra. Ett 

annat skäl är misstro mot att de vuxna skulle kunna göra något för att förbättra situationen 

(Walrave & Heirman 2010, s 37). Enligt Hinduja & Patchin 2009 så har ofta ungdomar mer 

kunskap om internet och mobiltelefoner än vad deras föräldrar har. Detta innebär att 

ungdomar utan svårigheter kan dölja sitt deltagande i elektronisk mobbning (Hinduja & 

Patchin 2009, s 22). 

 

2.6 Genus och elektronisk mobbning 
 

Vid tidig ålder blir människor kategoriserade i könsroller, pojkar och flickor. Leksaker riktas 

mot pojkar och flickor t.ex. genom färger. Samhället sänder budskap som berättar hur vi 

förväntas handla i förhållande till vårt kön (Hoff & Mitchell 2010, s 51-52). Vid traditionell 

mobbning tillskrivs pojkar och flickor olika egenskaper vilka tar form i hur de väljer att utföra 

mobbning. Pojkarna beskrivs som direkta i sitt beteende vilket innebär att de är involverade i 

fysisk mobbning. Med fysisk mobbning menas t.ex. slag och sparkar. Pojkar ska även mer 

frekvent än flickor vara de som utsätter andra när man talar om traditionell mobbning. Flickor 

ägnar sig åt indirekt mobbning vilket innebär att de sprider rykten och talar illa om andra 

personer (Kowalski, Limber & Agatston 2008, s 77-78).  

 

Elektronisk mobbning kan beskrivas som en form av indirekt mobbning. Det skulle då 

innebära att flickor i högre grad än pojkar är inblandade i elektronisk mobbning (Hinduja & 

Patchin 2009, s 51-52; Kowalski, Limber & Agatston 2008, s 77-79). Kowalski et al. (2008) 
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beskiver att undersökningar har visat att flickor oftare än pojkar är involverade i elektronisk 

mobbning. I en studie de genomfört visade resultaten att 25 % av flickorna blivit utsatta för 

elektronisk mobbning de senaste två månaderna, motsvarande siffra för pojkarna var 11 % 

(Kowalski et al. 2008, s 77-78). Hinduja & Patchin (2009) uppger i en studie att 20 % av 

flickorna upplevde att de har blivit mobbade genom elektroniska medel under skolgången, 

siffran för pojkarna i denna studie pekade på 14 % (Hinduja & Patchin 2009, s 52-53). När det 

kommer till de som utsatt andra för elektronisk mobbning visar en studie att 13 % av flickorna 

hade mobbat någon de senaste två månaderna, siffran för pojkarna visade på 9 % (Kowalski, 

Limber & Agatston 2008, s 79). Hoff och Mitchell (2010) ställer sig ifrågasättande till de 

undersökningar som tidigare har gjorts. De diskuterar huruvida normer påverkar hur man 

väljer att svara i dessa undersökningar. Deras egen undersökning fick liknande resultat där 

flickor i högre utsträckning var utsatta för elektronisk mobbning. I denna undersökning kunde 

de se ett mönster där flickor öppet pratat om sina egna erfarenheter av elektronisk mobbning 

men där pojkarna pratade om en väns erfarenheter av elektronisk mobbning. De pratar även 

om felsägningar där pojkarna först pratar om en vän för att senare i samma berättelse prata om 

”jag”. Detta tolkar de som att pojkarna upplever det mer accepterat att prata om en vän och 

inte om sig själva, detta för att själva inte hamna i en offerroll som förknippas med 

kvinnlighet (Hoff & Mitchell 2010, s 55). Mönster återfanns även i hur ungdomarna blev 

utsatta för mobbning. Flickor blev ofta mobbade angående utseende, etnicitet och religion. 

Nedvärderande texter kunde t.ex. handla om vikt eller hur attraktiva de ansågs vara. När 

pojkar blev utsatta för elektronisk mobbning rörde det sig ofta om sexuell läggning och 

atletisk förmåga (Hoff & Mitchell 2010, s 56-57).  

 

3 Teori 
 

För att tolka och förstå de resultat som visas i undersökningen används genussocialisation 

samt deindividualisering och dehumanisering. Dessa ska hjälpa läsaren att förstå empirin ur 

ett genus perspektiv samt hjälpa att förklara hur anonymitet kan underlätta att utföra 

elektronisk mobbning 

 

3.1 Genussocialisation 
 

I tidig ålder börjar inlärning av genus. Omgivningens behandling av barn varierar beroende på 

om barnet är en pojke eller flicka. Exempel på detta är ett experiment där olika personer fick 
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träffa ett barn. Barnet gavs ett flicknamn eller ett pojknamn och gavs kläder som var 

anpassade efter namnet. I de fall där de vuxna trodde att barnet var en flicka så gav de barnet 

många leenden och erbjöd barnet att leka med dockor.  När barnet hade ett pojknamn så 

erbjöds han att leka med tåg eller andra leksaker som var anpassade för pojkar (Giddens et. al 

2008, s 78). När ett barn är 2 år så kan det skilja på pojkar och flickor. Barn vet även i tidig 

ålder vilken typ av leksak som är rätt leksak, de har kunskap om vilka leksaker som flickor 

och pojkar ska leka med (Giddens et. al 2008 s 78). 

 

Vi föds med ett kön och lär oss genus (Giddens et. al 2008, s 251). Begreppet kön hänvisar till 

det som är biologiskt betingat, till det fysiska. Genus är något som vi lär oss genom att 

interagera med andra som familjemedlemmar, vänner och kollegor. Genom att interagera med 

andra lär vi oss om normer. Kunskap skapas om vilka normer som finns för vårt kön och vi 

agerar därefter och genom detta skapar vi genus. Det kan exempelvis ske genom positiv eller 

negativ förstärkning. En pojke som får beröm för att han inte gråter lär sig att det är rätt att 

inte gråta. Vilken form att uppmärksamhet som riktas mot barnen visar dem när de gör fel och 

när de gör rätt (Giddens 2007, s 372). Även media betonar vad som är manligt och kvinnligt. I 

barnprogram gestaltar mannen mer aktiva och äventyrliga roller och kvinnornas roller är mer 

passiva, avvaktande och visar intresse för sysslor som kan kopplas till hemmet (Giddens 

2007, s 372).  

 

Hirdman pratar om mannen som norm. Mannen är ett ideal som kvinnan jämförs mot 

(Hirdman 2001, s 59). Mannen beskrivs med ord som förstånd, styrka, aktiv och moralisk. 

Mannen utgör idealet för människan. Kvinnan beskrivs istället som känslosam, omoralisk, 

svag och passiv (Hirdman 2001, s 48). Detta leder då till det som Hirdman (2001) beskriver 

som särhållningen. Mannen måste konstant bevisa sin manlighet och upprätthålla normen. Det 

måste finnas en tydlig skillnad i vad som anses vara manligt och vad som anses vara kvinnligt 

”att göra genus är att göra skillnad, där skillnad inte finns. Konkret och abstrakt att hålla 

isär”(Hirdman 2001, s 65). Detta innebär att om genus ska finnas måste det ske en uppdelning 

av män och kvinnor, manligt och kvinnligt. Ett tydligt exempel på hur detta görs är i 

arbetslivet, genom manliga och kvinnliga yrken (Hirdman 2001, s 67). 
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3.2 Deindividualisering och dehumanisering 
 

Normer är en delad uppfattning om vad som anses vara ett lämpligt beteende. Det är regler 

som beskriver hur vi ska agera i olika situationer. Normer kan komma i form av skrivna regler 

och lagar eller så finns de dolda i vardagslivet (Hogg & Vaughan 2010, s 124). Det finns 

rädsla för att avvika från dessa normer. I grupper följer ofta individen gruppens allmänna åsikt 

trots att den inte är samma som individens. Detta på grund av att individen inte vill utsättas 

för gruppens ogillande eller riskera att bli förlöjligad (Hogg & Vaughan 2010, s 127-128). 

När rädslan för påföljder för ett avvikande beteende försvinner minskas de restriktioner som 

medföljer normer. Att vara osynlig, att inte vara identifierbar minskar risken för påföljder från 

ett beteende som anses vara olämpligt. Det skapar en upplevelse av att kunna agera hur man 

än önskar utan risk för påföljder. Individen kontrolleras inte längre av normer utan av sina 

egna begär vilket gör det möjligt att agera aggressivt (Hogg & Vaughan 2010, s 246-247). 

 

Deindividualisering är en psykologisk fas där människors beteende kontrolleras av 

situationens krav samt biologiska och hormonella drifter. Handling ersätter tanke och ett 

behov av omedelbar tillfredställelse dominerar. Beslut som skulle varit tillbakahållna ersätts 

istället av tanklösa, känslosamma och omedelbara beslut (Zimbardo 2007, s 305). 

 

Zimbardo (2007) diskuterar flera exempel där dold identitet påverkar hur människor agerar. 

Ett exempel är ur Lord of the flies där några pojkars beteende radikalt förändras till att bli 

aggressivt genom att måla sina ansikten och i den meningen dölja sin identitet (Zimbardo 

2007, s 298-299). Ett annat exempel på ett experiment är med barn vid halloween. Barnen 

skulle leka olika lekar där vinnarna erhöll belöning. Vid två tillfällen fick barnen leka utan 

maskeradkostymer och vid ett tillfälle med kostymer som dolde deras identitet. När barnen 

var iklädda kostymer blev lekarna mycket mer aggressiva trots att detta inte ledde till fler 

vinster (Zimbardo 2007, s 301-303). Ett annat experiment med elchocker har även fått 

liknande resultat där deltagarna med dold identitet uppvisade större aggression än de som inte 

fick sin identitet dold. Deltagarna i detta experiment var kvinnor som delades in i två olika 

grupper. I en av grupperna skulle kvinnornas identitet stärkas, detta gjordes genom att de fick 

bära namnskyltar. I den andra gruppen skulle kvinnornas identitet döljas, istället för 

namnskyltar fick de skyltar med nummer och de fick bära kläder som skulle dölja deras 

identitet. Kvinnorna var under uppfattningen att de skulle medverka i ett experiment som 

skulle mäta förmågan till kreativitet under press. Kvinnornas roll var att ge elstötar till två 
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andra personer.  Dock så gavs inga riktiga elstötar under experimentet, de två personerna 

låtsades att de fick ont när elstötar gavs. Ingen av de deltagande kvinnorna vägrade att ge 

elstötar. Det fanns ett mönster där de kvinnor med dold identitet mer frekvent gav elstötar 

som även var tidsmässigt längre än de kvinnorna vars identitet hade stärkts. Det fanns alltså 

en ökad aggression hos kvinnorna med dold identitet (Zimbardo 2007, s 299-301). 

Dehumanisering spelar även en central roll i att människor kan agera inhumant mot andra. 

Dehumanisering sker när en individ eller grupp inte längre ses som jämlikar. Det är en viktig 

aspekt när man diskuterar kring rasism, fördomar och diskriminering av andra. 

Dehumanisering gör att de moraliska aspekterna av vårt handlande försvinner. Då vi ser andra 

som något mindre än våra jämlikar tillåter det oss att behandla dem på ett annat sätt än vad vi 

skulle mot dem som vi anser vara lika mycket värda som oss själva (Zimbardo 2007, s 307). 

För att vi ska kunna bortse från vår moral använder vi oss av fyra olika metoder. Den första 

handlar om att vi hittar en anledning till vårt beteende som rättfärdigar det. Den andra innebär 

att vi väljer att bortse från sambandet mellan våra handlingar och konsekvenserna som följer 

av dem. Den tredje metoden handlar om att välja att inte se eller förminska de skador vi 

åstadkommer andra, vi väljer alltså att förtränga konsekvenserna av våra handlingar. Den sista 

av dessa metoder innebär att vi väljer att tycka att offret för våra handlingar förtjänar 

behandlingen. Genom att använda dessa metoder kan vi behandla andra illa utan att själva må 

dåligt över våra handlingar (Zimbardo 2007, s 310-311). 

 
4 Metod 

 
Vad som beskrivs som metod skiljer sig beroende på vilken forskare som tillfrågas. Metod är 

ett begrepp med många definitioner. Holme & Solvang (1997) beskriver metod som ett 

redskap som forskaren använder för att närma sig och uppnå ny kunskap samt ta sig förbi 

hinder (Holme & Solvang 1997, s 13).  Denscombe (2009) menar att begreppet metod handlar 

om ”rätt sak på rätt plats” (Denscombe 2009, s 183). Denscombe (2009) menar att många 

metoder har sina egna egenskaper och att detta bör uppmärksammas av forskaren när denne 

ska välja metod då valet inte enbart handlar om att ta den lättaste vägen (Denscombe 2009, s 

183-184). Bell (2010) och Eliasson (2006) skiljer på kvantitativ och kvalitativ metod där de 

visar på att kvantitativ metod kan användas för att hitta generaliseringar i olika grupper medan 

kvalitativ metod används när man inte är intresserad av den allmänna uppfattningen i en 

population utan kanske snarare vill undersöka hur specifika individer upplever en situation 

(Bell 2010, s 5-6; Eliasson 2010, s 21, 31-32). 
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4.1 Kvantitativ metod 
 

Vikten av vad vi ville undersöka i vår uppsats handlade om genus skillnader, anonymitet samt 

konsekvenser från den elektroniska mobbningen. Med detta intresse som utgångspunkt för 

uppsatsen ansåg vi att den kvantitativa ansatsen var den mest lämpade. Holme & Solvang 

(1997) och Elofsson (2005) beskriver den kvantitativa ansatsen som en metod vilken kan 

användas för att beskriva hur olika fenomen ter sig i samhället där forskningen baserar sig på 

t.ex. jämförelser och mätningar. Detta kan utföras med hjälp av enkätundersökningar där 

forskaren samlar in olika stora mängder data för att sedan leta efter mönster i empirin. (Holme 

& Solvang 1997, s 157-158; Elofsson 2005, s 59-61). I kvantitativ forskning talar Ejlertsson 

(2005) och Eliasson (2010) om operationalisering. De menar att forskaren bör bryta ner sin 

problemformulering och sitt syfte i mindre och entydiga mätbara begrepp vilka är relevanta 

för undersökningen. På så sätt försäkrar sig forskaren om att de mätbara variabler som 

forskarens undersökningsmetod använder sig av mäter det som avses mätas (Ejlertsson 2005, 

s 46, 48; Eliasson 2010, s 12-13). Vi gjorde en operationalisering för att kontrollera att de 

frågor vi formulerade i enkäten skulle mäta det vi avsåg att mäta. Vi bröt ner vår 

undersökning i tillgänglighet, elektronisk mobbning, anonymitet, genus och konsekvenser. 

Genom detta blir det tydligare att se vilka områden som ska undersökas och vilka frågor som 

bör ställas samt på vilket sätt.  

4.2 Enkätundersökning 

Vi har valt att använda oss av enkätundersökning som metod för insamling av data i vår 

uppsats. Detta ger oss möjlighet att nå ut till ett stort antal respondenter. Enligt Robson (2002) 

så är enkätundersökningar bra metod för att få standardiserad data från olika stora 

populationer (Robson 2002, s 230, 233-234).   

När enkäten skapades utgick den inte från någon mall eller tidigare färdigställd enkät inom 

samma område. Några utkast gjordes och omarbetades tills enkätformuläret färdigställdes. 

Vid arbetet med enkäten tog vi hänsyn till respondenternas ålder, ämnets känslighet samt hur 

sociala aspekter skulle kunna påverka svaren. För att vidareutveckla enkäten och få åsikter 

kring den skickades den till ett antal personer samt vår handledare. Med hjälp av deras kritik 

skapade vi vår slutprodukt. Enkätens utformning är en viktig aspekt att begrunda när enkäten 

ska konstrueras. Vi valde att göra en strukturerad enkätundersökning främst med slutna 
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frågor. Vid några frågor fann vi det viktigt att ge ett öppet alternativ där eleverna själva hade 

möjlighet att ge ett annat svarsalternativ. Trost & Hultåker (2007) skriver att frågor är 

strukturerade när de har fasta svarsalternativ som respondenten får välja bland snarare än ett 

blankt utrymme som respondenten kan fylla med egen text (Trost & Hultåker 2007, s 61). 

Bell (2010) skriver att enkätformulär är svåra att skapa då det krävs mycket planering.  

Respondenterna ska förstå enkäten för att forskarna ska kunna få ut någorlunda pålitliga svar 

och för att kunna försäkra sig om att respondenterna svarat uppriktigt och inte hoppat över 

frågor. Samtidigt bör forskaren ta hänsyn till att frågornas utformning kan påverka hur 

enkätformuläret sedan läses av och analyseras. Det är även vikigt att vara noggrann i 

konstruerandet av en enkät då både den information som samlas in och analysförfarandet 

kommer att påverkas av hur enkäten är konstruerad (Bell 2010, s 140). Det är vidare vikigt att 

ha rätt konstruktion från början då respondenterna som tar tid från sitt privatliv och fyller i 

dessa enkäter kanske inte har samma möjligheter, förståelse eller vilja till att göra om 

enkätundersökningen (Denscombe 2009, s 209-211). 

Denna form av insamlingsmetod erbjuder både fördelar och nackdelar. Fördelar med 

enkätundersökningen som metod är att stora populationer kan nås i syfte om att samla data 

kring attityder och värderingar i en befolkning. Nackdelarna som följer med 

enkätundersökningar är att respondenter kan komma att svara på ett sätt som de tror är 

förväntat av dem. Vidare är det svårt att avgöra hur sanningsenliga de svar är som har 

inkommit (Denscombe 2009, s 225-227; Robson 2002, s 233-234).  

För att kunna distribuera vår enkät valde vi att genomföra detta i form av gruppenkäter. Vi 

valde att genomföra en gruppenkät för att ingen av våra respondenter ska känna sig utpekad 

samt att svarsfrekvensen vid gruppenkäter vanligtvis är hög. Tanken var att gruppenkäterna 

skulle genomföras i olika gymnasieskolor. Enligt Trost & Hultåker (2007) och Ejlertsson 

(2005) är det vanligt att genomföra gruppenkäter i skolor. Genom att göra detta blir 

insamlingen av data effektiv och svarsfrekvensen hög (Ejlertsson 2005, s 8-10; Trost & 

Hultåker 2007, s 10).  

 

När enkäten väl var färdigställd distribuerade vi den till den första skolan. När vi väl kom dit 

samlades eleverna i ett klassrum där vi gav dem information om syftet med vår uppsats och 

undersökningen som de skulle delta i. Vi talade om vart de kunde vända sig om de upplevde 

ett behov av att prata med någon. Vi påpekade att vår enkätundersökning baserades på 
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frivilligt deltagande och att de genom att fylla i enkäten visade sitt samtycke till att delta i vår 

enkätundersökning. Denna information hade vi förberett genom skriva ett följebrev där 

informationen fanns samlad. Informationen om samtalshjälp stod inte med i följebrevet men 

även detta delgav vi dem muntligt. I följebrevet fanns även våra kontaktuppgifter samt vår 

handledares kontaktuppgifter. Följebrevet lämnades till lärarna i varje klass där vi delat ut 

enkäterna, detta för att ge dem möjligheten att kunna kontakta oss eller vår handledare vid 

frågor.  

När vi hade samlat in den första omgången med enkäter tog vi tillfället i akt och kontrollerade 

enkäterna för att se om några upprepade missförstånd kunde upptäckas. När vi gick igenom 

dem upptäckte vi inga direkta missförstånd eller felaktigheter och fortsatte med att dela ut 

våra enkäter. Vid en av skolorna som deltog i vår undersökning blev det lättare för skolan att 

utföra undersökningen utan vår närvaro. Vi skickade dem vårt enkätformulär och följebrev 

med instruktioner om vilken information som skulle ges till eleverna om frivilligt deltagande, 

vart de kan vända sig för att prata samt om konfidentialiteten med enkätundersökningen. När 

enkäterna var ifyllda kom vi personligen och hämtade dem.  

 

4.3 Urval 
 

Här presenterar vi vårt urval samt hur vi gått tillväga när vi valt och diskuterat oss fram till 

vilka grupper vi är intresserade av att undersöka och varför. 

 

Vårt intresse låg i att undersöka förekomsten av elektronisk mobbning bland pojkar och 

flickor. Vi ville ha en ung målgrupp och valde därför att ungdomarna skulle vara 15-16 år. 

Enligt Walrave & Heirman (2010) så förekommer elektronisk mobbning främst i yngre 

åldersgrupper (Walrave & Heirman 2010, s 31).  Av etiska skäl valde vi att inte använda oss 

av personer under 15 år, vilket vi diskuterar vidare under etik. För att nå vår målgrupp så 

utgjorde skolan en bra samlingsplats. Vi beslutade därför att vi skulle genomföra 

undersökningen bland elever som går första året på en gymnasial utbildning. Vår ambition var 

att få tillgång till minst två gymnasieskolor i Kalmar kommun. Dessa två skolor skulle 

slumpas ut bland kommunala skolor och friskolor. Skolorna skulle sedan få bestämma vilka 

klasser vi kunde få tillgång till beroende på hur mycket tid de hade m.m. Vi fann snabbt att 

intresserat var svagt bland skolorna för att delta i undersökningen. Med bakgrund mot detta 

blev vi tvungna att göra bekvämlighetsurval bland skolorna. Enligt Denscombe (2009) 
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innebär ett bekvämlighetsurval ett urval bland det som lättast finns tillgängligt och som passar 

till de tillgängliga resurserna (Denscombe 2009, s 39).  

 

Vårt val hamnade på de skolor som var villiga att delta. Då intresset var lågt i Kalmar 

kommun så kunde vi inte få in tillräckligt många enkäter och vi fick söka oss utanför Kalmar 

kommun. Slutprodukten blev att två skolor deltog i undersökningen, varav en skola låg inom 

en tätort och en på landsbygden i Kalmar län. Dessa skolor valde själva vilka klasser som 

hade möjlighet att delta i undersökningen. Vi poängterade dock vikten av en jämn 

könsfördelning i klasserna. Vi har viss information kring vilka gymnasieprogram som har 

deltagit i undersökningen och denna information tyder på att spridning finns mellan teoretiska 

och praktiska program. 

 

4.4 Bortfall 
 

Enligt Mishna, Saini & Solomon (2009) så är ungdomar som utsätts för elektronisk mobbning 

mer troliga än andra som inte är utsatta att vara frånvarande från skolan (Mishna et al. 2009, s 

1223). Detta kan innebära ett systematiskt bortfall. Enligt Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

(2010) innebär ett systematiskt bortfall att en grupp med individer med speciella egenskaper 

blir underrepresenterade (Djurfeldt et al. 2010, s108). För vår undersökning innebär detta en 

risk för ett bortfall bland de ungdomar som är utsatta för mobbning. Våra siffror som visar på 

frekvensen av mobbning kan då vara underrepresenterade. Detta är inget vi har kunnat 

analysera då vi då enbart har distribuerat enkäterna bland de elever som har varit på plats, vi 

har inte frågat om elever har varit frånvarande i klasserna.  

 

 

4.5 Styrkor och svagheter 
 

När vi hade valt ämne och tillvägagångssätt för uppsatsen hade vi inte någon access till 

skolorna. Detta innebar en osäkerhet om uppsatsen skulle bli möjlig att genomföra på det sätt 

som vi ämnade. Bristen på access är något som har påverkat vår undersökning. Istället för att 

slumpmässigt få fram skolor som skulle delta i undersökningen fick vi välja de skolor som var 

villiga att ställa upp. Detta gjorde även att vi fick söka oss till skolor utanför Kalmar kommun. 

Detta i sin tur gjorde att distribution av enkäten skedde på olika sätt. I en skola var vi 

närvarande och delade själva ut enkäten till klasserna och kunde då även svara på eventuella 

frågor. I den andra skolan fanns inte möjlighet att närvara. De ville själva ha möjligheten att 
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genomföra enkäten i klasserna när det passade dem bäst.  En annan svaghet är det faktum att 

elever kan ha svarat felaktigt på enkäten. De kan t.ex. ha svarat på ett sådant vis som de tror 

att det var förväntat av dem. Exempelvis kan genus spela en roll i hur eleverna svarat. Detta 

då de kan ha svarat så som de upplever är rätt med den könsroll de har. Enligt Ejlertsson 

(2005) finns olika sociala aspekter som kan påverka hur eleverna har valt att svara på enkäten 

(Ejlertsson 2005, s 49) 

 

När enkäterna har samlats in har en elev valt att inte delta. Därför var gruppenkäterna ett bra 

tillvägagångssätt för att få många respondenter. Hade många elever valt att inte delta i 

undersökningen hade det skapat ytterligare svårigheter att kunna genomföra undersökningen 

då vi hade svårigheter i att få access till skolor. Då vi har haft brister i access så anser vi att 

antalet respondenter vi har i undersökningen är tillfredställande. Efter att ha granskat de 

insamlande enkäterna så fann vi t.ex. att respondenterna förstod skillnaden på mobbning och 

trakasserier. Vi fann inte det fanns stora missförstånd eller feltolkningar av frågorna vilket 

skulle kunna tyda på att våra frågor i vårt enkätformulär var tydliga och välformulerade. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 
 

Denscombe (2009) skriver om fyra aspekter att begrunda när sannolikheten i de svar som 

samlats in ska analyseras. Det är viktigt att enkäten mäter det den är avsedd för att mäta. Det 

är också av vikt att enkäten är utformad mot sin population så att svaren som samlas in blir så 

fullständiga och sanningsenliga som möjligt, d.v.s. att den tar hänsyn till språkkunskaper, 

begrepp och formuleringar för att minska missförstånd och otydlighet. Svarsfrekvensen bör 

vara så pass hög att undersökningen blir godtagbar och inte missrepresenterad. Enkäten bör 

också ta hänsyn till de etiska riktlinjer som ställs inom forskning som berör människor. 

Respondenterna bör ha fått all den information om sekretess, datahantering, om forskningens 

syfte samt hur uppgifterna kommer att användas så att respondenterna på dessa grunder kan 

bestämma sig för att delta eller inte. De får inte missledas eller luras till att delta i studien 

(Denscombe 2009, s 224-225).  Reliabilitet och validitet är viktiga begrepp i en undersökning 

då dessa avgör huruvida en undersökning har mätt det den avsetts för att mäta och om 

resultatet är pålitligt nog att kunna användas (Holme & Solvang 1997, s 163) 
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4.6.1 Reliabilitet 

 

Med reliabilitet menas noggrannhet och det riktar sig främst till mätningarna och 

databearbetningen. Om mätinstrumentet är slarvigt utformat så blir informationen vi samlat in 

med detta instrument felaktig och kanske till och med oanvändbar för själva uppsatsen. Ett 

arbete med hög reliabilitet ska kunna upprepas med liknande resultat (Ejlertsson 2005, s 102 

103; Holme & Solvang 1997, s 163).   

 

Vid utformandet av enkäten arbetade vi för att den skulle vara lättolkad samt att försöka 

minska på sociala aspekter som kan komma att påverka respondenternas svar. Detta gjordes 

för att svaren vi fick skulle i så hög grad som möjligt representera respondenternas verklighet. 

När vi skulle distribuera våra enkäter kom detta att ske på två olika sätt som kan ha påverkat 

reliabiliteten negativt. Vid en skola var vi närvande och kunde då svara på eventuella frågor 

som respondenterna hade samt att vi kunde försäkra oss om att rätt information gavs till dem 

bl.a. om frivillighet. Vid den andra skolan deltog vi inte när respondenterna svarade på 

enkäten. Om de haft frågor kan dessa ha ställs till läraren som då gjort en egen tolkning. Vi 

kan inte heller med säkerhet veta att respondenterna har fått den information vi ämnade att de 

skulle få. Enligt Mishna, Saini & Solomon (2009)  så har personer som är utsatta för 

mobbning större sannolikhet att vara frånvarande från skolan (Mishna et al 2009, s 1223). 

Detta kan ha gjort så att vi har ett bortfall bland elever som är utsatta för elektronisk 

mobbning. Detta är dock inget vi kan fastställa då vi inte vet om elever har varit frånvarande 

när enkäten fylldes i. Vi har dock hög svarsfrekvens i vår undersökning samt få frågor som 

inte var ifyllda. 

 

4.6.2 Validitet 

 

Validiteten i ett arbete styrs av huruvida forskaren mäter rätt information, d.v.s. forskaren 

besvarar de frågeställningar och syfte som ligger till grund för själva arbetet.  

( Ejlertsson 2005, s 100; Holme & Solvang 1997, s 163). För att försäkra oss om att vi ställde 

frågor som var kopplade till våra frågeställningar genomförde vi en operationalisering. Vi 

upplever inte att några överflödiga frågor ställdes på enkäten och vi har ställt frågor som vi 

kan använda oss av för att besvara våra frågeställningar. Dock så har vissa frågeställningar 

varit svåra att hitta bra frågor till och det har inte varit möjligt att alltid ställa frågor direkt 

utan de måste tolkas och förstås i sammanhanget. Enligt Holme & solvang (1997) är det 
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vikigt att använda giltiga och definierade begrepp (Holme & Solvang 1997, s 167). Vi har i 

vår enkät delat upp begrepp som mobbning och trakasserier, detta för att klargöra skillnaden 

mellan dessa och för att säkerställa att de som har svarat att de har blivit elektroniskt mobbade 

eller utsatt andra för mobbning i själva verket har gjort detta och inte trakasserat. När det 

kommer till mobbning som sker genom internet och mobiltelefon finns inget myntat begrepp. 

Detta har inneburit att vi elektronisk mobbning som det begrepp vi ville använda. För att 

klargöra vad detta begrepp innebar samt för att undvika missförstånd så gavs en definition av 

begreppet på framsidan av enkäten 

 

4.7 Etik 
 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra huvudkrav som ska följas vid humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav ska vara utgöra ett skydd för de individer som ska 

delta i forskning (Vetenskapsrådet 2002, s 6). Informationskravet innebär att information ska 

ges om forskningens syfte. Deltagarna ska vara medvetna om sin roll samt att deltagande är 

frivilligt (Vetenskapsrådet 2002, s 7-8).  I samtyckeskravet står det skrivet att de som ska ingå 

i forskning ska ge sitt samtyckte till att medverka. De som deltar ska själva kunna bestämma 

under vilka villkor de deltar och de ska kunna avbryta sin medverkan utan att utsättas för 

påtryckningar från forskaren (Vetenskapsrådet 2002, s 9-11). Konfidentialitetskravet innebär 

att personuppgifter ska hållas konfidentiella. Alla känsliga uppgifter ska hanteras på ett sådant 

sätt att de inte riskerar att spridas så att andra kan identifiera enskilda människor 

(Vetenskapsrådet 2002, s 12-13). Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som samlas in 

enbart får användas till forskning (Vetenskapsrådet 2002, s 14). 

 

I denna uppsats har vi följt dessa huvudkrav. När enkäterna skulle distribueras gavs 

information som handlade om frivillighet att delta och rätten att avbryta. Vi berättade att alla 

uppgifter var konfidentiella och inget material skulle kunna spåras till den enskilde. För att vi 

skulle försäkra oss om att vi gav samma information vid olika tillfällen användes ett följebrev. 

Följebrevet använde vi som mall för informationen som skulle delas ut. Lärarna i varje klass 

erhöll även följebrevet så att om eventuella frågor skulle uppstå efter att enkäten blivit ifylld 

så skulle följebrevet kanske kunna svara på dessa frågor eller så skulle det vara enkelt att 

kontakta oss. 
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Enligt lag 2003:460 18§ krävs målsmans tillstånd för att ungdomar under 15 år ska kunna 

delta i forskning (2003:460 18§). Vi valde därför att inte vända oss till en målgrupp under 15 

år. Dock så krävs det så att ungdomar som ska delta har fått information om undersökningen 

samt gett sitt samtycke till medverkan. Samtyckte till deltagande kan ges muntligt eller 

skriftligt. Ungdomarna gav sitt samtycke då de började fylla i enkäten. 

Undersökningens natur kan upplevas som ett känsligt område då det bl.a. handlar om 

ungdomars psykiska hälsa och välmående. Då vi genomförde en enkätstudie var det vår 

förhoppning att ingen elev skulle känna sig utpekad och uppleva obehag. Information gavs 

även till ungdomarna om vart de kunde söka hjälp om de var inblandade i mobbning. 

Förslagen som vi gav var Bris hjälptelefon, kurator på ungdomsmottagning samt skolans egna 

kurator. 

 

4.8 Bearbetning 

 

Kvantitativ data kan samlas in och mätas på olika skalnivåer. Det är viktigt att vara betänksam 

över vilken data forskaren vill samla in då detta kan påverka analysförfarandet (Denscombe 

2009, s 328 – 329). Vi har valt att använda nominal och ordinalskalor. 

Enligt Denscombe (2009), Edling & Hedström (2003) samt Holme & Solvang (1997) är 

nominal data som samlas in i form av kategorier där en kategori inte kan värderas högre än en 

annan som t.ex. man och kvinna. Ordinal data är kategoriserad data där en kategori kan 

värderas högre än en annan men där det inte går att urskilja avståndet mellan kategorierna. 

Exempel på sådana kategorier och svarsalternativ kan vara instämmer helt, instämmer delvis 

och instämmer inte där en person får välja det alternativ som passar denne bäst i förhållande 

till ett påstående (Denscombe 2009, s 328-331; Edling & Hedström 2003, s 16; Holme & 

Solvang 1997, s 170-172).  

 

När vi analyserade vår data använde vi oss av statistikprogrammet SPSS. Wahlgren (2008) 

beskriver SPSS som ett statistiskt analysprogram som används för att analysera stora mängder 

data (Wahlgren 2008, s 8-9). Vi har främst analyserat vårt material i korstabeller och med 

hjälp av korstabellsanalyser för att kunna avgöra om våra siffror är statiskt signifikanta. Enligt 

Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) samt Edling & Hedström (2003) är korstabellsanalys 

en analysmetod där två antingen nominala eller ordinala variabler mäts för att se om det finns 

något samband emellan dem. Detta genom att jämföra de teoretiskt förväntade värdena med 

de insamlade värdena (Djurfeldt et al. 2010, s 214; Edling & Hedström 2003, s 80 ). Vi har i 
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våra analyser utgått från en signifikansnivå där p ≤ 0,05 finns en stor sannolikhet för att våra 

värden är statistiskt signifikanta om p-värdet i våra korstabellsanalyser är runt 0,05 eller 

mindre. Enligt Djurfeldt et al. (2010) brukar en signifikans nivå på 5 % alltså 0,05 utgöra 

gränsen för om något ska anses bero på slumpen eller inte. Detta innebär att om 

signifikansnivån överstiger 5 % kan resultatet vara slumpmässigt (Djurfeldt et al. 2010, s 

186). För att kunna genomföra våra korstabellsanalyser lade vi ihop vissa svarsalternativ 

eftersom vissa celler på den förväntade svarsfrekvensen annars hade understigit 5. Enligt 

Djurfeldt el al. (2010) så kan man sammanfoga celler om mer än 20 % av cellerna har en 

förväntat svarsfrekvens på mindre än 5 eftersom korstabellsanalyser inte får användas då de 

förväntade värdena understiger 5 i fler än 20 % av cellerna (Djurfeldt el al. 2010, s 216 ). Vi 

har i våra analyser utgått från en nollhypotes och en arbetshypotes där nollhypotesen menar 

att det inte finns något samband mellan de variabler vi analyserat och att det lika gärna kan 

vara slumpen som påverkat våra värden. Arbetshypotesen betyder att det finns ett samband 

och att det finns sannolikhet till att de statistiska värdena är signifikanta. Signifikansnivån på 

5 % avgör om vi kan förkasta nollhypotesen eller arbetshypotesen beroende på om analysens 

signifikansvärde överstiger eller ligger under signifikansnivån. 

 

5 Empiri 
 

Vi kommer här att redovisa de korstabellsanalyser som vi fann relevanta för att kunna besvara 

våra frågeställningar. Totalt i undersökningen ingick 163 respondenter varav 48 % var flickor 

och 52 % var pojkar. Vissa frågor ställdes som påståenden till respondenterna och de kunde 

välja de alternativ som passade dem. Under varje analys redovisas hur många respondenter 

som ingår i analysen. Många av våra analyser har inte visat på någon signifikans. Dock kan 

våra siffror stärkas om man jämför dem med siffror från tidigare studier. Den låga 

signifikansen behöver inte utesluta att det inte finns något samband i våra analyser. Dock tror 

vi att signifikansen blivit låg på grund av det låga antal respondenter som deltog i studien.    
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Jag har tillgång till egen dator: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=163   

Här presenterar vi respondenternas tillgång till egen dator på rummet. Denna analys är 

intressant då den visar vilken tillgång ungdomarna i undersökningen har till datorer på 

rummet. Vi kan se att pojkar har större tillgång till dator på sitt rum. Totalt har majoriteten av 

alla deltagande respondenter dvs. 91 % tillgång till egna datorer på rummet. P-värdet för 

denna svarsfördelning är ,009 vilket pekar på att det finns sannolikhet att svarsfördelningen är 

statistiskt signifikant. 

 

 

Jag använder internet: 

 

 Någon gång i 

veckan/Minst 

en timma 

varje dag 

2-5 timmar 

varje dag 

Minst 5 

timmar varje 

dag 

Flicka 

 

39 % (30) 33 % (26) 28 % (22) 

Pojke 

 

9 % (8) 44 % (37) 47 % (40) 

Totalt 

 

23 % (38) 39 % (63) 38 % (62) 

n=163 

 

Här har vi analyserat våra respondenters internetvanor. De har fått besvara hur mycket tid de 

spenderar på internet varje dag. Vi har valt att undersöka svarsfördelningen mellan pojkar och 

flickor då vi vill se om det finns några skillnader i hur frekvent pojkar och flickor använder 

internet. Då svarsfrekvensen för de två lägsta alternativen för hur lång tid respondenterna 

spenderar på internet var låga valde vi att sammanfoga cellerna för att göra tabellen mer 

överskådlig. I analysen kan vi se att bland våra respondenter var det vanligare att pojkar 

spenderade mer tid på internet än flickor. P-värdet var ,000 vilket gör att det finns sannolikhet 

att våra siffror för internetanvändning är statistiskt signifikanta.  

 Ja, jag har tillgång till 

egen dator på mitt 

rum. 

Ja, men inte 

på 

rummet/Nej 

Flicka 

 

85 % (66) 15 % (12) 

Pojke 

 

96 % (82) 4 % (3) 

Totalt 

 

91 % (148) 9 % (15) 
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Jag har tillgång till egen mobiltelefon: 
 

 Ja Nej 

Flicka 

 

99 % (77) 1 % (1) 

Pojke 

 

99 % (84) 1 % (1) 

Totalt 

 

99 % (161) 1 % (2) 

n=163 

 

I analysen ovan presenterar vi respondenternas svar på frågan om de har tillgång till egen 

mobiltelefon. Vi har även valt att visa svarsfördelningen mellan pojkar och flickor. 

Vi kan se ett svarsmönster där majoriteten av pojkar och flickor har tillgång till egen 

mobiltelefon. P-värdet för denna analys var ,000 det finnas då sannolikhet för statistisk 

signifikans i svarsfrekvensen. Dessutom överensstämmer dessa siffror med siffror från t.ex. 

medierådet (2010) där 96 % hade tillgång till egen mobiltelefon (Medierådet 2010, s 9).  

 

 

Tror du att mobbning via mobiltelefon eller internet är: 

 

 Mycket 

vanligt 

Vanligt Sällan 

förekommande/ 

förekommer aldrig 

Flicka 

 

54 % (42) 40 % (31) 6 % (5) 

Pojke 

 

42 % (36) 44 % (37) 14 % (12) 

Totalt 

 

48 % (78) 42 % (68) 10 % (17) 

n=163 

 

Här har vi analyserat våra respondenters åsikter om hur vanligt förekommande de tror att 

elektronisk mobbning är. Detta finner vi intressant då det visar på om de är medvetna om hur 

vanligt förekommande elektronisk mobbning är. Vi var även intresserade av att se 

svarsfördelningen mellan pojkar och flickor. Vi valde att sammanfoga de svarsalternativ som 

visade på att elektronisk mobbning var sällan eller aldrig förekommande. Detta gjorde vi då 

de hade låg svarsfrekvens. I korstabellen ovan kan vi se att pojkar och flickor i hög grad 

finner att elektronisk mobbning är vanligt och mycket vanligt förekommande. P- värdet för 

denna analys är ,167 vilket betyder att vi inte kan fastställa om svaret är statistiskt signifikant. 
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På Internet får man utföra handlingar som andra kan uppleva som negativa: 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Vet inte 

Flicka 

 

26 % (20) 32 % (25) 34 % (27) 8 % (6) 

Pojke 

 

20 % (17)     37 % (32) 25 % (21) 18 % (15) 

Totalt 

 

23 % (37) 35 % (57) 29 % (48) 13 % (21) 

n=163 

 

Vi har här analyserat respondenternas åsikter kring om det är accepterat att utföra negativa 

handlingar mot andra på internet eller via mobiltelefon. Vi har analyserat detta mot kön. Vi är 

intresserade av den totala siffran men även föredelning mellan pojkar och flickor. P- värdet 

för denna analys är ,114 detta innebär att vi inte kan fastsälla om siffrorna är statiskt 

signifikanta.  Åsikterna kring denna fråga tyckts vara delade och vi kan därför inte särskilja 

någon väsentlig skillnad mellan pojkar och flickors åsikter. 

 

Vem tror du mobbar mest via mobiltelefon eller internet: 

 

 Flickor Pojkar Både flickor 

och pojkar, 

lika mycket 

Flicka 

 

42 % (31) 11 % (8) 47 % (35) 

Pojke 

 

38 % (28) 17 % (13) 45 % (33) 

Totalt 

 

40 % (59) 14 % (21) 46 % (68) 

n=148 

 

 Vi har här analyserat åsikten kring vilket kön som mest upplevs ägna såg åt elektronisk 

mobbning. Vi har analyserat hur dessa åsikter skiljer sig bland pojkar och flickor.  Vi har 

alltså analyserat pojkars och flickors upplevelse kring vem som mobbar mest. 

Signifikansnivån i denna analys var ,496 detta innebär då att vi inte kan fastsälla att siffrorna 

är statistiskt signifikanta. Vad vi kan se i denna analys är att den främsta åsikten är att det är 

både flickor och pojkar som mobbar elektroniskt. Detta följs sedan av att flickor är de som 

främst mobbar elektroniskt. 
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Har du blivit utsatt för mobbning på internet eller via mobiltelefon de senaste 12 månaderna? 

 

 Ja Nej 

Flicka 

 

13 % (10) 87 % (65) 

Pojke 

 

15 % (12) 85 % (69) 

Totalt 

 

14 % (22) 86 % (134) 

n=156 

 

Här presenterar vi svarsfördelning bland våra respondenter i frågan om de blivit utsatta för 

elektronisk mobbning. Vi har analyserat detta mot kön då vill vi se om det finns någon 

skillnad i hur ofta flickor respektive pojkar utsätts. P- värdet i denna analys är ,791 vilket då 

innebär att vi inte kan fastställa att resultatet är statistiskt signifikant. Totalt har 14 % av våra 

respondenter har uppgett att de blivit elektronsikt mobbade det senaste året. 

 

Tror du att du har utfört handlingar på internet eller via mobiltelefon som andra kan uppleva 

som mobbning de senaste 12 månaderna? 

 

 Jag vet med 

säkerhet/Jag 

tror jag vet 

Jag är osäker Nej 

Flicka 

 

10 % (8) 14 % (11) 76 % (59) 

Pojke 

 

19 % (16) 21 % (18) 60 % (51) 

Totalt 

 

15 % (24) 18 % (29) 67 % (110) 

n=163 

 

Här har vi analyserat våra respondenters svar om de har utfört handlingar som kan upplevas 

som elektronisk mobbning via mobiltelefon eller internet. Detta finner vi intressant eftersom 

vi kan se hur många av våra respondenter som svarat att de varit delaktiga i elektronisk 

mobbning. Vi har här valt att skilja på pojkars och flickors svar för att se om det går att 

urskilja några skillnader bland antalet flickor och pojkar som varit delaktiga och om pojkar 

eller flickor utfört dessa handlingar i större utsträckning. Vi har sammanfogat två 

svarsalternativ då svarsfrekvensen på dessa var låga. P-värdet är ,098 vilket är innebär att vi 

inte kan fastställa att analysen är statistiskt signifikant. 
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Har du mött personerna som mobbningen var riktad mot? 

 

Har du utsatt andra  

för något  

som de kan uppleva 

som mobbning på internet  

eller via mobiltelefon 

 

Har du mött 

personerna som 

handlingarna var 

riktade mot 

Ja nej 

Ja, jag vet med säkerhet 

/Ja, jag tror jag vet 

 

75 % (18) 25 % (6) 

Jag är osäker 

 

71 % (15) 29 % (6) 

Totalt 

 

73 % (33) 27 % (12) 

n=45 

 

Denna analys vill visa hur vanligt det är att de respondenter som har utsatt andra för 

mobbning har träffat personerna som handlingarna var riktade mot. Respondenterna som 

uppgett att de har utsatt andra för mobbning har svarat på detta i olika kategorier beroende på 

hur säkra de är att personen som blivit utsatt upplevt detta som mobbning. Detta har sedan 

jämförts med om de träffat personen. P- värdet i denna analys var ,787 vilket innebär att vi 

inte kan fastsälla att resultaten är statistiskt signifikanta. Denna analys visar att majoriteten 

har träffat personen som de utsatt för mobbning. 

 

Tror du att personerna som blivit utsatta för mobbning vet vem du är? 

 

Tror du att du har utfört  

handlingar på 

internet eller 

via mobiltelefon 

 som andra  

kan uppleva som mobbning de  

senaste 12 månaderna 

Tror du att personerna som 

handlingarna var riktade mot vet 

vem du är 

Ja, jag vet 

med 

säkerhet/ Jag 

tror jag vet 

Jag vet inte/Nej 

Ja, jag vet med säkerhet 

/ Ja , jag tror jag vet 

 

62 % (15) 38 % (9) 

Jag är osäker 

 

48 % (10) 52 % (11) 

Totalt 

 

56 % (25) 44 % (20) 

n=45 
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Vi har analyserat svarsfrekvensen bland de respondenter som uppgett att de har utsatt andra 

för mobbning samt om de tror att personerna som handlingarna var riktade mot vet vem som 

utfört mobbningen. Detta har vi gjort för att kunna analysera anonymiteten bland de som 

utsätter andra för elektronisk mobbning. Här kan vi se att majoriteten av dem som mobbat 

andra inte är anonyma för de personer som handlingarna var riktade mot. P-värdet för denna 

analys var ,316 vilket indikerar att denna svarsfrekvens kan vara slumpmässig och inte 

statistiskt signifikant. 

 

5.1 Empiri konsekvenser 
 

Följande analyser har gjorts för att undersöka vilka konsekvenser den elektroniska 

mobbningen kan leda till för dem som blivit utsatta. Analyserna har gjorts med en tänkbar 

konsekvens och den har sedan analyserats mot om respondenterna har eller inte har varit 

utsatta för elektronisk mobbning. 

 

 

Jag känner mig ofta nedstämd: 

 

Har du blivit utsatt för mobbning 

 via internet eller mobiltelefon  

de senaste 12 månaderna 

Jag känner mig ofta 

nedstämd 

Instämmer 

helt/instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Ja 

 

65 % (13) 35 % (7) 

Nej 

 

33 % (41) 67 % (85) 

Totalt 

 

37 % (54) 63 % (92) 

n =146 

 

Här har vi analyserat om ungdomar som svarat att de blivit utsatta för elektronisk mobbning 

känner sig mer nedstämda än de som svarat att de inte blivit utsatta. Denna analys är 

intressant då vi vill se om fördelningen mellan gruppernas svar skiljer sig och på vilket sätt de 

skiljer sig. Skillnaden skulle kunna vara relevant för att se om detta skulle kunna vara en 

konsekvens av den elektroniska mobbningen. Enligt analysen så har majoriteten av de som 

blivit utsatta för elektronisk mobbning svarat att de instämmer helt eller delvis på frågan om 

nedstämdhet. Majoriteten av de som inte blivit utsatta för elektronisk mobbning har svarat att 
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de inte känner sig nedstämda. Vi kan i analysen se att de som blivit utsatta i större 

utsträckning känner sig nedstämda. P-värdet för denna analys var ,054 vilket indikerar på att 

svaren skulle kunna vara statistiskt signifikanta. 

 

Jag känner mig ofta orolig: 

 

Har du blivit utsatt för mobbning 

 via internet eller mobiltelefon  

de senaste 12 månaderna 

Jag känner mig ofta orolig 

 

Instämmer 

helt/instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Ja 

 

55 % (11) 45 % (9) 

Nej 

 

30 % (38) 70 % (90) 

Totalt 

 

33 % (49) 67 % (99) 

 n =148 

 

Vi har här analyserat svarsskillnaden mellan de som blivit utsatta för elektronisk mobbning 

och de som inte blivit utsatta när de besvarat frågan om de ofta känner sig oroliga. Vi kan se 

att bland de respondenter som har blivit utsatt för elektronisk mobbning så är 

svarsfördelningen jämn mellan att vara och inte vara orolig. 

Bland de som svarat att de inte varit utsatta har majoriteten svarat nej på frågan om de är 

oroliga. Vi kan i analysen se att de som blivit utsatta i större utsträckning svarat att de känner 

sig oroliga. P-värdet för denna analys var ,025 vilket indikerar sannolikhet för att svaren kan 

vara statistiskt signifikanta. 

 

Jag har ofta ont i magen: 

 

Har du blivit utsatt för mobbning 

 via internet eller mobiltelefon  

de senaste 12 månaderna 

Jag har ofta ont i magen 

 

Instämmer 

helt/instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Ja 

 

48 % (10) 52 % (11) 

Nej 

 

25 % (33) 75 % (97) 

Totalt 

 

29 % (43) 71 % (108) 

 n=151 
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Här har vi analyserat svarsfördelningen mellan de som svarat att de blivit utsatta för 

elektronisk mobbning och de som svarat att de inte blivit utsatta när de svarat på frågan om de 

ofta har ont i magen.  Bland de respondenter som blivit utsatta för elektronisk mobbning är 

svaren jämnt fördelade mellan svarsalternativen. Bland de respondenter som inte blivit utsatta 

har majoriteten svarat nej på frågan om de ofta har ont i magen. Vi kan i analysen se att de 

som blivit utsatta i större utsträckning har ont i magen. P-värdet för analysen var ,036 vilket 

indikerar att det kan vara sannolikt att svaren är statistiskt signifikanta.  

 

Jag har svårt att sova: 

 

Har du blivit utsatt för mobbning 

 via internet eller mobiltelefon  

de senaste 12 månaderna 

Jag har svårt att sova 

 

Instämmer 

helt/instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Ja 

 

55 % (12) 45 % (10) 

Nej 

 

32 % (41) 68 % (87) 

Totalt 

 

35 % (53) 65 % (97) 

n= 150 

 

Här har vi analyserat svarsfrekvensen bland respondenterna som svarat att de varit eller inte 

varit utsatta för elektronisk mobbning då de svarat på frågan om de har sömnsvårigheter. 

Bland de respondenter som varit utsatta ser man inte stor skillnad i svarsfördelningen på 

frågan om de har sömnsvårigheter. Den större delen av dem har svarat att de har 

sömnsvårigheter. Bland de respondenter som svarat att de inte varit utsatta har majoriteten av 

respondenterna svarat att de inte har några sömnsvårigheter. Vi kan i analysen se att de som 

blivit utsatta i större utsträckning har sömnsvårigheter. P-värdet för analysen var ,041 

indikerar att det finns sannolikhet att svarsfördelningen skulle kunna vara statistiskt 

signifikant. 
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6 Analys 
 

Vi kommer här att presenterna våra resultat förhållandevis till våra frågeställningar. 

Vi har analyserat vår data och försökt utgöra skillnader och likheter i respondenternas svar 

kring olika aspekter som berör den elektroniska mobbningen som genus, mobbningens 

konsekvenser och anonymitetens påverkan. Vi redovisar även våra resultat gällande 

ungdomarnas tillgång till elektroniska kommunikationsmedel såsom internet och 

mobiltelefoner. Vi kommer nedan diskutera dessa aspekter av den elektroniska mobbningen 

för att sedan nå en konklusion. 

 

6.1 Inledande analys 
 
Som vi tidigare nämnt så har kommunikationen via internet och mobiltelefon bland ungdomar 

ökat. Att kommunicera genom elektroniska medel har blivit ett självklart val för att prata, 

umgås och dela erfarenheter (Danielsson & Axelsson 2007, s 17, 25; Medierådet 2006, s 11- 

12; Linde & Qvarnström 2008, s 13; Castells et al. 2006, s 40, 129, 131). När vi analyserade 

respondenternas tillgång till mobiltelefoner och datorer så visade resultaten att majoriteten 

hade tillgång till egen dator på sitt rum (91 %) och tillgång till egen mobiltelefon (99 %). 

Detta stämmer väl överens med tidigare forskning. Enligt medierådet har 74 % av ungdomar 

egen dator och 96 % egen mobiltelefon (Medierådet 2010, s 9). En fråga ställdes även om hur 

många timmar respondenterna tillbringade vid internet. Majoriteten av respondenterna uppgav 

att de tillbringande mellan 2-5 timmar eller minst 5 timmar varje dag på internet. Enligt 

Medierådet (2010) så är internet ungdomarnas första prioritet på fritiden (Medierådet 2010, s 

8,11). Den bild som vi skapar med denna information är att internet och mobiltelefon är stora 

delar av ungdomars liv. Det påverkar hur de interagerar med varandra samt har stor inverkan 

på deras fritid. Detta innebär att det finns hög tillgänglighet till elektronisk kommunikation 

bland ungdomar genom vilken den elektroniska mobbningen förekommer. Enligt Medierådet 

(2010) så har ungdomar som tillbringar mycket tid på internet ökad risk att bli utsatta för 

elektronisk mobbning (Medierådet 2010, s 58). Detta skulle innebära att stor del av våra 

respondenter har en hög risk för att bli utsatta för mobbning då de tillbringar mycket tid på 

internet.  

Vi analyserade respondenternas åsikter om det är acceptabelt att utföra negativa handlingar på 
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internet som t.ex. att lägga upp bilder, filmer för att såra andra, skriva kränkande 

kommentarer eller sprida rykten om andra osv. Resultaten visade att åsikterna kring att utföra 

negativa handlingar på internet var delade. Svaren visade dock att det finns acceptans 

gentemot att utföra negativa handlingar. Det vanligaste svaret var att det är tillåtet att utföra 

negativa handlingar i vissa fall. Respondenterna fick frågan om hur vanligt förekommande de 

trodde att elektronisk mobbning var. De flesta ansåg att elektronisk mobbning var vanligt och 

mycket vanligt förekommande. Detta tyder på att ungdomarna har kännedom om att 

problematiken existerar. När vi jämförde frågorna om respondenterna hade blivit utsatta för 

elektronisk mobbning eller utsatt någon för elektronisk mobbning fick vi liknande frekvens på 

de båda alternativen. 15 % angav att de hade utsatt andra för mobbning och 14 % upplevde att 

de hade blivit utsatta för elektronisk mobbning. Dessa siffror stämmer överens med de siffror 

som Mishna, Saini & Solomon (2009) publicerat där frekvensen av elektronisk mobbning 

ligger mellan 10 – 35 % (Mishna et al. 2009, 1223). 

 

6.2 Genus analys 
 

Tidigare forskning har beskrivit att pojkar och flickor har olika tillvägagångssätt när de 

utsätter andra för traditionell mobbning. Pojkar involverar sig i direkt mobbning och flickor i 

indirekt mobbning (Kowalski, Limber & Agatston 2008, s 77-78). Den elektroniska 

mobbningen har beskrivits som en form av indirekt mobbning (Hinduja & Patchin 2009, s 51-

52). Detta skulle då innebära att det är fler flickor än pojkar som utsätter andra för elektronisk 

mobbning. Att flickor och pojkar skulle agera på olika sätt kan enligt Giddens (2007) bero på 

att de har lärt sig att agera utifrån genusnormer (Giddens 2007, s 372). Mannen beskrivs ofta 

som aktiv, stark och förståndig. Kvinnan beskrivs som känslosam, omoralisk, svag och passiv 

(Hirdman 2001, s 48). Att pojkar skulle vara mer benägna att utsätta andra för direkt 

mobbning skulle då kunna förklaras med att de agerar inom genusnormerna genom att visa sig 

starka och aktiva. Om flickorna då skulle involvera sig av direkt mobbning kan de bryta mot 

normerna då de skulle uppvisa ett mycket aktiv beteende. Indirekt mobbning är en form av 

känslosam mobbning då den ofta använder sig av t.ex. rycktesspridning, smutskastning och 

isolering. Det krävs inte heller någon uppvisning av fysisk styrka. Den indirekta mobbning 

faller då väl in med normerna om kvinnligt beteende.  

 

Enligt de studier som tidigare har gjorts på elektronisk mobbning finns de som stärker att 

flickor skulle vara de som främst mobbar elektroniskt medan andra studier inte har funnit 
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några liknande samband (Edur-Baker 2009, s 111). Enligt Kowalski, Limber & Agaton (2008) 

visade en studie att 13 % av flickorna och 9 % av pojkarna hade utsatt andra för elektronisk 

mobbning.  25 % av flickorna och 11 % av pojkarna sa i samma studie att de hade blivit 

utsatta för elektronisk mobbning de senaste två månaderna (Kowalski et al. 2008, s 77-78). I 

Hinduja & Patchin (2009) kan vi läsa att när det kommer till om man har utsatt andra för 

elektronisk mobbning den senaste månaden syns enbart en liten skillnad där pojkar är de som 

är i majoritet. Skillnaden är dock större när frågan gäller om de varit involverade i elektronisk 

mobbning under deras livstid. Där har flest flickor svarat att de utsatt andra för mobbning. Ett 

likande mönster finns för de som blivit utsatta.  Det är något fler pojkar som uppgav att de 

blivit utsatta för elektronisk mobbning den senaste månaden men när frågan gäller om de 

blivit utsatta för elektronisk mobbning under sin livstid är det övervägande flickor som 

uppgett detta (Hinduja & Patchin 2009, s 52-53).   

 

Ur ett genusperspektiv var vi i vår undersökning intresserade kring fördelningen av pojkar och 

flickor i frågor gällande delaktighet och utsatthet i elektronisk mobbning, åsikter kring om det 

är accepterat att utföra negativa handlingar på internet eller via mobiltelefon och upplevelser 

kring om det är flickor eller pojkar som främst utsätter andra för elektronisk mobbning. 

När det kommer till acceptansen kring att utföra negativa handlingar mot andra på internet 

och mobiltelefon var våra resultat jämnt fördelade.  Det fanns inget tydligt mönster som 

visade skillnad i acceptans mellan pojkar och flickor men överlag fanns en viss acceptans. 

Respondenterna fick även frågan om de trodde att elektronisk mobbning var vanligare hos 

pojkar eller flickor.  Majoriteten ansåg att elektronisk mobbning var lika förekommande hos 

både pojkar och flickor. Efter det alternativet ansågs flickor vara de som främst utsatte andra 

för elektronisk mobbning. Det tycks att både pojkar och flickor hade samma åsikter i frågan. 

Respondenterna fick frågan om de trodde att de utfört handlingar som andra kunde uppleva 

som elektronisk mobbning. Syftet med frågan var så att undersöka hur vanligt förekommande 

det var bland pojkar och flickor att utsätta andra för elektronisk mobbning.  Respondenterna 

fick olika svarsalternativ då det kan finnas osäkerhet i hur andra upplevt handlingarna. Våra 

resultat visade att pojkar var de som främst utsatt andra för elektronisk mobbning. Det var 

även mest pojkar som var säkra på att de utfört något som andra kunde uppleva som 

mobbning. Även på frågan om de själva hade blivit utsatta för elektronisk mobbning var det 

fler pojkar än flickor som svarat att de hade blivit utsatta. Dessa resultat skiljer sig från den 

tidigare forskningen. Vår undersökning visar även att pojkar tillbingar mer tid än flickor på 

internet. Detta skulle då kunna utgöra en förklaring till varför pojkar verkar vara de som 
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främst är involverade i elektronisk mobbning. Enligt medierådet (2010) så löper de som 

tillringar mycket tid på internet eller med mobiltelefon större risk än andra att vara 

involverade i elektronisk mobbning (Medierådet 2010, s 58).  

 

Enligt Mellström (2001) så kan teknologi kopplas till manlighet. Teknologi har en stark 

koppling till mannen och de har en relation som bygger på kontroll och makt eller passion och 

kärlek. Teknologin är även en del av manligt identitetsskapande (Mellström 2001, s 199-200). 

Om teknologi främst kopplas till manlighet kan det innebära att pojkar får kännedom om detta 

i tidig ålder.  Detta då normer föreskriver att teknologi främst är manligt. Pojkar lär sig då att 

de ska tycka om teknologi och svarar då med att engagera sig i teknologi i olika former. Detta 

faller då väl in på undersökning som visar att pojkar tillbringar mer tid på internet än flickor. 

Ur denna synpunk skulle elektronisk mobbning främst kunna ses som främst en form av 

mobbning mellan män då det är män som ska intressera sig för teknologi. 

 

Om vi bortser från att majoriteten ansåg att både pojkar och flickor mobbade via elektroniska 

medel lika mycket så var det flickor som ansågs vara den grupp som ägnade sig mest åt 

elektronisk mobbning. Detta skulle då överstämma med tidigare forskning. En förklaring på 

detta resultat skulle kunna vara att det finns förutfattade meningar om att det är flickor som är 

mest involverade i elektronisk mobbning då det kan ses som en indirekt form av mobbning. 

Det passar då in på normerna om hur samhället menar att kvinnor ska agera. Detta skulle även 

kunna var något som har påverkat den forskning som tidigare har utförts. I vår enkät valde vi 

att lägga frågan om kön bland de sista frågorna i enkäten. Detta gjorde vi i förhoppning att det 

skulle minska påverkan på våra respondenter mot att svara enligt könsroller.  

 

 6.3 Anonymitet analys 
 

Tidigare forskning som handlar om elektronisk mobbning har beskrivit hur anonymitet är ett 

problem i detta fenomen. Anonymiteten beskrivs som ett problem då personer blir mer 

benägna att vara aggressiva samt omedvetna om vilka konsekvenser som deras handlingar 

mot andra kan medföra (Hinduja & Patchin 2009, s 20-11; Kowalski, Limber & Agatston 

2008, s 62 m.fl.). Enligt Hogg & Vaughan (2010) kan anonymitet leda till att normer och 

gränser ignoreras och att aggression då får en större roll på individers beteende. Det kan även 

leda till att konsekvenserna för det aggressiva beteendet blir oklara och då ges möjligheten att 

rationalisera beteendet (Hogg & Vaughan 2010, s 246-247).  När risken för personliga följder 
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från ett beteende som anses vara oacceptabelt försvinner eller minskas så kan personerna i 

detta fall ägna sig åt ett aggressivt beteende utan att oroa sig för konsekvenserna av deras 

handlingar (Hogg & Vaughan 2010, s 246-247). Zimbardo (2007) har beskrivit detta som att 

personer styrs av situationens krav samt deras biologiska och hormonella drifter. Personerna 

tänker enbart på att tillfredställa sina behov oavsett konsekvenserna (Zimbardo 2007, s 305). 

Sammanfattningsvis så kan anonymiteten leda till ökad aggressivitet samt till att de 

involverade personerna lättare kan bortförklara och rationalisera sina handlingar. 

 

Vi har i enkäten ställt frågor som vi ämnade analysera för att få svar kring hur anonymiteten 

påverkar elektronisk mobbning. Dessa frågor handlade t.ex. om tillägligheten till egen dator 

och mobiltelefon. En aspekt av detta handlar om bristande kunskap hos föräldrar om vad unga 

gör på internet. Hinduja & Patchin (2009) menar att denna brist på kunskap och övervakning 

kan leda ökade möjligheter för ungdomar att vara anonyma (Hinduja & Patchin 2009, s 22-

23). Vi ställde även frågor bland respondenterna som uppgav att de hade mobbat andra via 

elektroniska medel, om de hade mött personerna som handlingarna var riktade mot och om de 

trodde att dessa personer visste vem som utsatte dem för mobbningen.  

 

Hög andel av våra respondenter hade tillgång till egen dator och mobiltelefon. De flesta 

respondenter hade även tillgång till egen dator på sina egna rum. Detta skulle då kunna 

innebära liten insyn från föräldrar angående aktiviteter på internet. Om inga vuxna i 

ungdomarnas närhet granskningar deras aktiviteter kan detta leda till att ungdomar som vill 

ägna sig åt aggressiva beteenden och utsätta andra för elektronisk mobbning kan göra så med 

liten risk för att bli påkommen eller att någon ingriper. Enligt Hogg & Vaughan (2010) leder 

anonymitet till ökad aggression då risken för konsekvenser är liten (Hogg & Vaughan 2010, s 

246-247). Då ungdomarna löper liten risk att bli påkomna med det aggressiva beteendet så 

kan aggression öka och frodas. Det som möjligtvis kan stoppa beteende är om ungdomarna 

inser allvaret i deras handlingar. 

 

Enligt Walrave & Heirman (2010) så väljer många ungdomar att inte berätta för sina föräldrar 

om de blir utsatta för elektronisk mobbning. Detta kan då leda till att dessa ungdomar inte får 

den hjälp och stöd som de behöver. En annan orsak kan också vara att de inte vill att deras 

datorer eller mobiltelefoner tas ifrån dem i ett försök att förhindra mobbningen (Walrave & 

Heirman 2010, s 37). 
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På frågan om respondenterna utsatt andra för handlingar som kunde upplevas som mobbning 

var det vanligaste svaret nej följt av att de var osäkra. Detta indikerar då att det finns 

osäkerhet i hur allvarliga handlingarna kan vara. Då det är möjligt att inte behöva möta den 

personen som man utsätter för elektronisk mobbning kan konsekvenserna för dessa handlingar 

förbli dolda. Enligt Walrave & Heirman (2010) leder anonymiteten till att individer som 

utsätter andra för elektronisk mobbning inte inser hur allvarlig mobbning kan vara för 

personen som blir utsatt (Walrave & Heirman 2010 s 39-40). Det blir även lättare att 

rationalisera mobbningen om konsekvenserna är osynliga för den som mobbar. Enligt 

Zimbardo (2007) kan en individ t.ex. välja att ignorera sambandet mellan dennes handlingar 

och konsekvenserna som följer eller så kan beteendet förklaras med att handlingarna är 

rättfärdigade då individen förtjänar dem (Zimbardo 2007, s 310-311). Den som utsätter andra 

för elektronisk mobbning kan då försvara handlingarna med att säga att personen har förtjänat 

dem t.ex. på grund av klädsel eller atletisk förmåga. 

 

Respondenterna som svarat positivt på om de utsatt andra för något som kunde upplevas som 

mobbning fick även frågan om de hade mött dessa personer som handlingarna var riktade 

mot. Övervägande del hade svarat att de hade träffat dessa personer. Då vår undersökning 

enbart har genomförts på skolor så blir det rimligt och tro att även elektronisk mobbning 

bland våra respondenter främst sker mellan klasskamrater och att elektronisk mobbning kan 

vara en utveckling av traditionell mobbning. Respondenterna som utsatt andra för elektronisk 

mobbning fick även frågan om de trodde att personerna som handlingarna var riktade mot 

visste vem som utsatte dem. Här hade majoriteten svarat att personerna visste vem de blev 

mobbade av. 73 % av respondenterna som hade utsatt andra för elektronisk mobbning hade 

svarat att de hade träffat personerna som de utsatte. På frågan om de som utsatte andra för 

mobbning trodde att deras identitet var känd för de som blev mobbade svarade 56 % jakande. 

Trots det faktum att elektronisk mobbning kan vara kopplad till skolan så finns det de som 

väljer att behålla sin anonymitet. Sammanfattningsvis så tyder våra siffror på att de som utför 

elektronisk mobbning främst gör det mot någon de känner. Det kan vara så att elektronisk 

mobbning är en förlängning av traditionell mobbning. Genom att mobba en skolkamrat 

elektroniskt kan en individ utföra detta utan egen risk vilket den traditionella mobbingen 

medför. 
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6.4 Analys om konsekvenser 
 

Vi har i vår uppsats varit intresserade av de konsekvenser som den elektroniska mobbningen 

kan leda till för de som utsätts. Vi har därför inkluderat frågor om konsekvenser i vår 

enkätundersökning där vi specificerat vissa konsekvenser som den elektroniska mobbningen 

kan leda till. Dessa frågor om konsekvenser har vi baserat på vad tidigare forskning har skrivit 

om konsekvenser. Konsekvenserna som vi undersökte handlade om respondenternas 

välmående, deras fysiska och psykiska hälsa. De konsekvenser vi analyserat var nedstämdhet, 

känsla av att vara orolig, ont i magen och sömnsvårigheter. Enligt Patchin & Hinduja (2009) 

så har studier kring traditionell mobbning och elektronisk mobbning visat att konsekvenserna 

är liknande varandra trots att de två olika mobbningsformer skiljer sig i utförandet (Hinduja & 

Patchin 2009, s 63). Hinduja & Patchin 2009 visar även hur elektronisk mobbning kan leda 

till traditionell mobbning där de ger ett exempel på en överviktig flicka som blev mobbad. 

Negativa anonyma meddelanden om att hon var stor och ful lades upp på skolans 

nätverksplats där många kunde skåda dem. Detta ledde sen till att fler deltog i mobbningen 

som övergick till fysiska hot och vid ett tillfälle skadades flickans mamma (Hinduja & 

Patchin 2009, s 41-42). Konsekvenserna från all form av mobbning är allvarliga eftersom att 

mobbning består av upprepade negativa handlingar riktade mot en eller flera individer under 

en längre tid (Hinduja & Patchin 2009, s 18). Det kan dock vara svårt att se vilka 

konsekvenser som den elektroniska mobbningen leder till. Hinduja & Patchin 2009 visar att 

det finns olika definitioner av vad elektronisk mobbning är och därmed kan konsekvenserna 

som fenomenen leder till också skilja sig åt. Ytterligare problem med att undersöka om vilka 

konsekvenser som kan följa elektronisk mobbning kan bero på svårigheter i att kontrollera om 

andra faktorer skulle kunna vara inblandade. Elever skulle t.ex. kunna må dåligt av andra 

orsaker fastän att de svarat att de är utsatta för mobbning. 

 

Vid vår analys av konsekvenser har vi valt att mäta upp svarsfördelningen mellan de 

respondenter som svarat att de blivit utsatta för elektronisk mobbning och de som svarat på att 

de inte blivit utsatta. Vi kan då se ett mönster i svaren bland de konsekvenser vi presenterat. 

Vid analysen av nedstämdhet kan vi tydligt se att respondenter som svarat ja på om de blivit 

utsatta för elektronisk mobbning även i större utsträckning (65 %) svarat på att de känner 

någon form av nedstämdhet. De resterande 35 % av de utsatta har svarat nej på frågan. För de 

respondenter som angett att de inte blivit utsatta av elektronisk mobbning är svaren omvända 

där endast 33 % svarat att de känner någon form av nedstämdhet och 67 % svarat att de inte 
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känner sig nedstämda. De andra konsekvenserna vi valt att undersöka har varit om 

respondenterna känt sig oroliga, haft ont i magen eller om de haft några svårigheter i att sova. 

Våra analyser av svarsfördelningen mellan de respondenter som blivit mobbade och inte 

mobbade visade att det fanns en skillnad i hur de mådde. Bland de respondenter som hade 

blivit mobbade svarade 55 % att de kände sig oroliga och 45 % att de inte kände sig oroliga. 

Bland de respondenter som inte blivit utsatta för mobbning svarade endast 30 % att de kände 

sig oroliga medan 70 % inte kände av någon oro. Svarsfördelningen för de andra 

konsekvenserna följde ett liknande mönster där de respondenter som blivit utsatta för 

mobbning i större utsträckning också menade att de påverkades av konsekvenserna som 

nedstämdhet, ont i magen och sömnsvårigheter. Majoriteten av de respondenter som inte 

blivit mobbade hade på alla de frågorna svarat nej. Detta visar oss att de respondenter som 

blivit utsatta för någon form av elektronisk mobbning i större utsträckning också påverkas av 

de konsekvenser vi analyserat. Däremot kan vi inte utesluta att dessa konsekvenser skulle 

kunna vara resultatet av andra orelaterade företeelser. Allt vi kan visa på är att våra resultat 

visar att respondenterna som angett att de varit utsatta också i större utsträckning känt av de 

konsekvenser vi utfrågat dem om i enkätundersökningen. 

 

 

 

7 Konklusion 
 

Vi kommer här i sammanfattad form att presentera de svar som framkommit förhållandevis 

till våra frågeställningar. Vi avslutar denna del med att ge några förslag till fortsatt forskning. 

 

Sammanfattningsvis pekar våra resultat på att 14 % av våra respondenter upplever att de blivit 

utsatta för elektronisk mobbning medan 15 % av dem uppger att de utsatt andra för 

elektronisk mobbning. När det kommer till vårt genusperspektiv i undersökningen kan vi se 

att fler pojkar än flickor har uppgett att de blivit utsatta eller utsatt andra för elektronisk 

mobbning. Detta skiljer sig från tidigare forskning som pekar på att de är flickor som främst 

är inblandade i elektronisk mobbning. Dock är den vanligaste uppfattningen att både flickor 

och pojkar till lika stor del är involverade i elektronisk mobbning. Våra resultat angående 

anonymitet visar på att det är vanligt att de som utsätter andra för mobbning har träffat 

personen som de har utsatt. Vidare finns även en osäkerhet bland de som mobbar om deras 

identitet är känd bland de utsatta. Detta tyder på en viss anonymitet. Dock finns det orsak att 

spekulera i om elektronisk mobbning kan vara en förlängning av den traditionella 
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mobbningen då det är vanligt att ha träffat de som man har utsatt bland våra respondenter. Vi 

har en frågeställning angående hur konsekvenserna ser ut för de respondenter som i vår 

undersökning uppgett att de blivit utsatta för elektronisk mobbning. Vi kunde med hjälp av 

den empiri vi samlat in se att den konsekvens som var störst var att uppleva en känsla av 

nedstämdhet. Även på övriga konsekvenser kunde vi se skillnader mellan de som hade blivit 

utsatta för elektronisk mobbning och de som inte blivit utsatta där de som blivit utsatta 

upplevde sig känna av konsekvenserna i större utsträckning. Dock var de skillnaderna mindre 

än de vi kunde se vid konsekvensen nedstämdhet. Generellt visar även våra resultat på att det 

finns en viss acceptans av att utsätta andra för negativa handlingar då det sker på internet eller 

via mobiltelefon. Vi upplever med bakgrund mot detta att våra frågeställningar har blivit 

besvarade. 

   

Elektronisk mobbning är ett problem som inte kan begränsas till något specifikt område som 

t.ex. skolan vilket traditionella mobbningen kan. Enligt Hinduja & Patchin (2009) så sker 

traditionell mobbning i samband med skolan, oavsett om det sker i skolan, på vägen dit eller 

på väg ifrån (Hinduja & Patchin 2009, s 11-12). Dock är elektronisk mobbning inte bunden 

till det fysiska rummet på samma sätt och det innebär att den kan förekomma när som helst 

även när personen som blir mobbad inte är nära personen som utför mobbningen (Hinduja & 

Patchin 2009, s 24-25). På så sätt kan elektronisk mobbning inte knytas till någon speciell 

plats. Detta kan skapa lite meningsskiljaktigheter när det kommer till vem som ska ta ansvaret 

att förebygga och förhindra elektronisk mobbning. Skolor har en skyldighet mot eleverna när 

det kommer till den traditionella mobbningen då skolor ska arbeta för att förhindra och 

förebygga mobbning (Lag 2006:67 1§). När det kommer till elektronisk mobbning går det inte 

att endast peka på skolan som område där mobbningen förekommer och därför blir det svårt 

för skolorna att ansvara för att förebygga den elektroniska mobbningen. Däremot kan de ta del 

i att förebygga mobbningen då t.ex. våra undersökningar visar den elektroniska mobbningen 

främst förekommer mellan elever på skolan. Även föräldrar behöver utbildas i ämnet. Detta 

då enligt Walrave & Heirman (2010) så vill många ungdomar inte berätta för sina föräldrar 

om de är utsatta för elektronisk mobbning då de är rädda för att förbjudas från att använda 

internet och mobiltelefon (Walrave & Heirman 2010, s 37). Vi finner det vikigt att kunskapen 

om elektronisk mobbning ökar så att metoder för att motverka mobbningen kan utvecklas. Det 

är då även vikigt att ha kunskap kring hur ungdomar använder internet och mobiltelefoner. 
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Sammanfattningsvis så finns behov av en ökad kunskap kring elektronisk mobbning. Idag är 

det oklart vem som ansvarar för att förebygga förekomsten av elektronisk mobbning och vi 

undrar även vilken kunskap som finns för att hjälpa barn och ungdomar som har blivit utsatta 

eller som har utsatt andra. Dessa frågor lämnar vid dock till framtida studier. 
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Bilaga 1 

 

Hej. 

Vi är två studenter från Linneuniversitetet som genomför en enkätundersökning i syftet av att 

belysa och undersöka vad elektronisk mobbning innebär och vilka konsekvenser detta kan ge. 

Denna undersökning är en del av vårt examensarbete och vi har valt detta ämne för att det är 

ett aktuellt problemområde som vi känner inte utforskats tillräckligt. Allt fler barn och 

ungdomar har tillgång till världsomfattande kommunikation genom t.ex. egna bärbara datorer 

och mobiltelefoner vilket gör dem mottagliga för elektronisk mobbning. Med elektronisk 

mobbning avser vi kommentarer, meddelanden, bilder, videoklipp, telefonsamtal och liknande 

medel en person använder någon eller några av dessa tillvägagångssätt för att med avsikt såra 

någon. Detta kan göras med antingen dator eller mobil vilka är elektroniska produkter delvis 

avsedda för kommunikation. 

 

Vi delar ut dessa enkäter till er och några andra klasser inom Kalmar. Enkätundersökningen är 

frivillig och en påbörjad enkät behöver inte tas med i undersökningen om du av något skäl 

inte vill fortsätta ditt deltagande. Vi vill dock understryka att just dina svar är ett 

betydelsefullt bidrag till vår undersökning om elektronisk mobbning och vi hoppas att du vill 

vara med och hjälpa till att utveckla den! 

 

De svar ni ger kommer att behandlas med konfidentialitet vilket innebär att en enkät kommer 

inte kunna spåras till en person och därför går det inte att kontrollera vem som svarade på vad.  

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Vi tackar er på förhand  

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Sandra Lilja      Johan Hällström 

sl22ip@student.lnu.se                              jh22ne@student.lnu.se 

XXX-XXXXXXX                                   XXX-XXXXXXX 

 

Handledare: Anders Giertz  

XXX@lnu.se 

XXX - XXXXXXX 
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Bilaga 2 

 

 
     

_____________________________________________________ 

   

    Socionomprogrammet 210hp 

_____________________________________________________ 

 
Enkätstudie angående elektronisk 

mobbning. 

 

 

 

 

Elektronisk mobbning innebär att man med avsikt använder sig av 

internet eller mobiltelefon vid upprepade tillfällen för att skada eller 

såra någon. 

 

 

 

 

Upphovsmän:                                                                                             VT 2011 

Sandra lilja 

Johan Hällström 
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Kryssa i det påstående som stämmer in på dig 

 

1. Jag har tillgång till egen dator  

 

 Ja, jag har egen dator på mitt rum 

 Ja, jag har egen dator men inte på mitt rum 

 Nej 

 

2. Jag har tillgång till en egen mobiltelefon 

 

 Ja 

 Nej 

 

3. Jag använder internet: 

 

 Aldrig 

 Någon gång/ några gånger i veckan 

 Minst 1 timma per dag 

 Mellan 2-5 timmar per dag 

 Mer än 5 timmar per dag 

 

4. Har du upplevt negativa händelser på internet (t.ex. elaka kommentarer, bilder, 

videoklipp etc.) Ange ett eller flera alternativ som du anser passar dig. 

 

 Ja, jag har själv blivit utsatt 

 Ja, jag har sett andra blivit utsatta 

 Kanske 

 Nej, jag har inte upplevt några negativa händelser på internet 

 

5. Har du utsatt andra för något som de kan uppleva som negativt på internet (t.ex. 

elaka kommentarer, bilder, videoklipp etc.)?  

Ange ett eller flera alternativ som du anser passar dig. 

 

 Ja, jag har utsatt andra 

 Kanske 

 Nej, jag har inte utsatt andra 
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6. Har du upplevt negativa händelser via mobiltelefon (t.ex. elaka sms, mms och 

samtal etc.)?  Ange ett eller flera alternativ som du anser passar dig 

 

 Ja, jag har själv blivit utsatt 

 Ja, jag har sett andra blivit utsatta 

 Kanske 

 Nej, jag har inte upplevt några negativa händelser via mobiltelefon 

 

7. Har du utsatt andra för något som de kan uppleva som negativt via mobiltelefon 

(t.ex. elaka sms, mms och samtal etc.) Ange ett eller flera alternativ som du anser 

passar dig 

 

 Ja, jag har utsatt andra 

 Kanske 

 Nej, jag har inte utsatt andra 

 

8. På internet får man utföra handlingar som andra kan uppleva som negativa 

 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet inte 

 

9. Känner du någon som blivit utsatt för mobbning via mobiltelefon eller internet 

de senaste 12 månaderna? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

10. Känner du någon som har mobbat via mobiltelefon eller internet de senaste 12 

månaderna? 

 

 Ja  

 Nej 

 Vet inte 

 

11. Har du blivit mobbad via mobiltelefon eller internet de senaste 12 månaderna? 

 

 Ja 
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 Nej 

 Vet inte 

Om nej, gå till fråga 14 

 

12. Vet du vem personen/personerna är som har mobbat dig via mobiltelefon eller 

internet? 

 

 Ja, jag vet med säkerhet  

 Ja, jag känner till någon av dem 

 Ja, Jag tror att jag vet  

 Nej, jag vet inte 

Vid nej, gå till fråga 14 

 

13. Är denna/dessa personer 

 

 Tjej 

 Kille 

 Flera tjejer 

 Flera killar 

 Blandat, både tjejer och killar 

 

14. Tror du att du har utfört handlingar på internet eller via mobiltelefon som andra 

kan uppleva som mobbning de senaste 12 månaderna? 

 

 Ja, jag vet med säkerhet  

 Ja, Jag tror att jag vet  

 Jag är osäker 

 Nej 

 

Vid nej, gå till fråga 19 

 

15. Är denna/dessa personer 

 

 Tjej 

 Kille 

 Flera tjejer 

 Flera killar  

 Blandat, både tjejer och killar 

 



  
 

55 
 

16. Tror du att personerna som handlingarna var riktade mot vet vem du är? 

 

 Ja, jag vet med säkerhet  

 Ja, Jag tror att jag vet  

 Jag vet inte 

 Nej 

 

17. Har du mött personerna som handlingarna var riktade mot?  

 

 Ja 

 Nej 

 Annat…………………………………………………………………….. 

 

18. Av vilken orsak har du utfört handlingar via mobiltelefon eller internet som kan 

upplevas som mobbning? Ange ett eller flera alternativ som du anser passar dig 

 

 Det är liten risk att åka fast 

 Det är roligt 

 Jag hade tråkigt 

 Hämnd 

 För att andra gör det 

 Annat……………………………………………………………………………. 

 Vet inte 

 

19. Tror du att mobbning via mobiltelefon eller internet är:  

 

 Mycket vanligt 

 Vanligt 

 Förekommer sällan 

 Mycket ovanligt 

 Aldrig förekommande 

20. Vem tror du mobbar mest via mobiltelefon eller internet 

 

 Tjejer 

 Killar 

 Både tjejer och killar, lika mycket 

 Vet inte 

 Annat…………………………………………………………………….. 
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21. Jag är 

 

 Tjej 

 Kille 

 

22. Kryssa för det påstående som stämmer in på dig 

Jag mår bra                                                                    

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet inte 

Jag är nöjd med mig själv 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet inte 

Jag känner mig ofta nedstämd 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet inte 

Jag känner mig ofta orolig  

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet inte 

  

 

 

 

 

 

Jag har ofta ont i magen 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet inte 
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Jag känner mig ofta osäker 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet inte 

 Jag har svårt att sova 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Instämmer inte 

 Vet inte 
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Bilaga 3 

 

 

Totala antalet deltagare: n=163  

 

Kryssa i det påstående som stämmer in på dig 

 

1. Jag har tillgång till egen dator n=163 

 

 Ja, jag har egen dator på mitt rum  91% (148)  

 Ja, jag har egen dator men inte på mitt rum  6% (10)  

 Nej     3% (5) 

 

2. Jag har tillgång till en egen mobiltelefon n=163 

 

 Ja     99% (161) 

 Nej     1% (2) 

 

 

3. Jag använder internet: n=163 

 

 Aldrig    0% (0)  

 Någon gång/ några gånger i veckan  5% (8)  

 Minst 1 timma per dag   18% (30) 

 Mellan 2-5 timmar per dag   39% (63) 

 Mer än 5 timmar per dag   38% (62) 

 

 

4. Har du upplevt negativa händelser på internet (t.ex. elaka kommentarer, 

bilder, videoklipp etc.) Ange ett eller flera alternativ som du anser passar dig.  

n=163 

 

 Ja, jag har själv blivit utsatt   20% (33)  

 Ja, jag har sett andra blivit utsatta  44% (71) 

 Kanske    20% (32) 

 Nej, jag har inte upplevt några negativa händelser på internet 16% (27) 
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5. Har du utsatt andra för något som de kan uppleva som negativt på internet 

(t.ex. elaka kommentarer, bilder, videoklipp etc.)?  

 

Ange ett eller flera alternativ som du anser passar dig.  n=163 

 

 Ja, jag har utsatt andra   14% (23)  

 Kanske    30% (49) 

 Nej, jag har inte utsatt andra   56% (91) 

 

 

6. Har du upplevt negativa händelser via mobiltelefon (t.ex. elaka sms, mms och 

samtal etc.)?  Ange ett eller flera alternativ som du anser passar dig n=163 

 

 Ja, jag har själv blivit utsatt   22% (37) 

 Ja, jag har sett andra blivit utsatta  16% (26) 

 Kanske    20% (32) 

 Nej, jag har inte upplevt några negativa händelser via mobiltelefon 42% (68) 

 

 

7. Har du utsatt andra för något som de kan uppleva som negativt via 

mobiltelefon (t.ex. elaka sms, mms och samtal etc.) Ange ett eller flera 

alternativ som du anser passar dig  n=163 

 

 Ja, jag har utsatt andra   12% (20)  

 Kanske    21% (34) 

 Nej, jag har inte utsatt andra   67% (108) 

 

 

8. På internet får man utföra handlingar som andra kan uppleva som negativa 

n=163 

 

 Instämmer helt    23% (37) 

 Instämmer delvis    35% (57) 

 Instämmer inte    29% (48) 

 Vet inte    13% (21) 
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9. Känner du någon som blivit utsatt för mobbning via mobiltelefon eller 

internet de senaste 12 månaderna? n=163 

 

 Ja     32% (52) 

 Nej     41% (67) 

 Vet inte    27% (44) 

 

 

10. Känner du någon som har mobbat via mobiltelefon eller internet de senaste 

12 månaderna? n=163 

 

23. Ja      22% (36) 

24. Nej     46% (75) 

25. Vet inte    32% (52) 

 

 

11. Har du blivit mobbad via mobiltelefon eller internet de senaste 12 

månaderna? n=163 

 

 Ja     14% (22) 

 Nej     82% (134) 

 Vet inte    4% (7) 

Om nej, gå till fråga 14 

 

 

12. Vet du vem personen/personerna är som har mobbat dig via mobiltelefon 

eller internet? n=28 

 

 Ja, jag vet med säkerhet    46% (13) 

 Ja, jag känner till någon av dem   11% (3) 

 Ja, Jag tror att jag vet    18% (5) 

 Nej, jag vet inte    25% (7) 

Vid nej, gå till fråga 14 
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13. Är denna/dessa personer n=21 

 

 Tjej     28% (6) 

 Kille     14% (3) 

 Flera tjejer    10% (2) 

 Flera killar    10% (2) 

 Blandat, både tjejer och killar   38% (8) 

 

 

14. Tror du att du har utfört handlingar på internet eller via mobiltelefon som 

andra kan uppleva som mobbning de senaste 12 månaderna? n=163 

 

 Ja, jag vet med säkerhet   6% (9)  

 Ja, Jag tror att jag vet    9% (15) 

 Jag är osäker    18% (29) 

 Nej     67% (110) 

 

Vid nej, gå till fråga 19 

 

 

15. Är denna/dessa personer n=45 

 

 Tjej     13% (6) 

 Kille     11% (5) 

 Flera tjejer    0% (0) 

 Flera killar     16% (7) 

 Blandat, både tjejer och killar   60% (27) 

 

 

16. Tror du att personerna som handlingarna var riktade mot vet vem du är? 

n=45 

 

 Ja, jag vet med säkerhet    40% (18) 

 Ja, Jag tror att jag vet    16% (7) 

 Jag vet inte    20% (9) 

 Nej     24% (11) 
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17. Har du mött personerna som handlingarna var riktade mot?  

n=45 

 

 Ja     74% (33)  

 Nej     26% (12) 

 Annat……………………………………  0% (0) 

 

 

18. Av vilken orsak har du utfört handlingar via mobiltelefon eller internet som 

kan upplevas som mobbning? Ange ett eller flera alternativ som du anser 

passar dig n=45   

 

 Det är liten risk att åka fast    7 % (5) 

 Det är roligt     17 % (11) 

 Jag hade tråkigt     20 % (13) 

 Hämnd     31 % (21) 

 För att andra gör det    4 % (3) 

 Annat…………………………………   1% (1) 

 Vet inte     20 % (13) 

 

 

19. Tror du att mobbning via mobiltelefon eller internet är: n=163 

 

 Mycket vanligt    48% (78) 

 Vanligt    42% (68) 

 Förekommer sällan    7% (12) 

 Mycket ovanligt    2% (3) 

 Aldrig förekommande   1% (2) 

 

20. Vem tror du mobbar mest via mobiltelefon eller internet n=163 

 

 Tjejer     36% (59) 

 Killar     13% (21) 

 Både tjejer och killar, lika mycket  42% (68) 

 Vet inte    9% (15) 

 Annat…………………………………  0% (0) 
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21. Jag är  n=163 

 

 Tjej     48% (78) 

 Kille     52% (85) 

 

 

22. Kryssa för det påstående som stämmer in på dig  n=163 

Jag mår bra                                                                    

 Instämmer helt    69% (112) 

 Instämmer delvis   25% (41) 

 Instämmer inte    3% (5) 

 Vet inte    3% (5) 

Jag är nöjd med mig själv 

 Instämmer helt    58% (94) 

 Instämmer delvis   32% (52) 

 Instämmer inte    7% (12) 

 Vet inte    3% (5) 

Jag känner mig ofta nedstämd 

 Instämmer helt    7% (11) 

 Instämmer delvis   27% (45) 

 Instämmer inte    57% (93) 

 Vet inte    9% (14) 

Jag känner mig ofta orolig  

 Instämmer helt    4% (7) 

 Instämmer delvis   27% (45) 

 Instämmer inte    62% (100) 

 Vet inte    7% (11) 

 

 Jag har ofta ont i magen 

 Instämmer helt    4% (6) 

 Instämmer delvis   23% (37) 

 Instämmer inte    69% (113) 

 Vet inte    4% (7) 

Jag känner mig ofta osäker 

 Instämmer helt    3% (5) 

 Instämmer delvis   31% (50) 
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 Instämmer inte    57% (93) 

 Vet inte    9% (15) 

 Jag har svårt att sova 

 Instämmer helt    12% (19) 

 Instämmer delvis   22% (36) 

 Instämmer inte    61% (100) 

 Vet inte    5% (8) 

 


