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Abstract 
A new type of bullying has emerged through the development of Internet; namely electronic 

bullying (Wendland refererad i Raskauskas & Stoltz, 2007). It is important to understand why 
Internet is used as a tool in electronic bullying, so that it can be prevented. The aim of this 
thesis was to examine why adolescents’ today are using the Internet to bully. The questions 

raised were: What causes are there for using the Internet as a tool for bullying? How is the 
Internet used to carry out bullying? In which forms are bullying occurring on the Internet? To 
be able to examine the aim questionnaires were administered to 58 senior high-school students 
at Luleå Gymnasieby. The factors that the respondents ranged as the most common to why 

Internet is used in bullying was anonymity and that it is easier to bully via Internet then face to 

face. The personal factor that was ranked as the most common was low self-esteem. The forum 
used most in mediating bullying was MSN and Facebook.  

 
Keywords: Electronic bullying, Internet, bully. 

 



 

Sammanfattning 
En ny typ av mobbning har börjat tillämpas på grund av uppkomsten av, och den allmänna 

tillgången till, Internet; nämligen elektroniks mobbning (Wendland refererad i Raskauskas & 
Stoltz, 2007). För att kunna bekämpa elektronisk mobbning är det viktigt att förstå varför 
Internet används vid mobbning. Syftet med detta examensarbete var att undersöka bakgrunden 

till varför ungdomar idag använder sig av Internet vid mobbning. De frågeställningar som 
ingick var: Vad finns det för orsaker till att Internet används för mobbning? Hur används 
Internet vid mobbning? Vilka former av mobbning förekommer via Internet? För att kunna 
besvara frågeställningarna genomfördes en enkätundersökning med 58 tredjeårselever vid Luleå 

Gymnasieby. De faktorer till varför Internet används vid mobbning som rangordnades högst 
var anonymitet och att det är lättare att mobba via Internet än face to face. Den personliga 

orsak som rangordnades högst var dålig självkänsla. De vanligaste forumen att förmedla 

elektronisk mobbning var via MSN och Facebook.  
 
Nyckelord: Elektronisk mobbning, Internet, mobbare. 
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Inledning 
 

På 1960-talet fick amerikanska forskare i uppdrag av den amerikanska militären att bygga 
ARPANET (Internet, 2010), som är ett datornät som skulle hjälpa forskare att lättare få tillgång 
till olika dataresurser (ARPANET, 2010). ARPANET skapade möjligheten för datorer att 

kommunicera mellan varandra. Nättekniken utvecklades och på 1980-talet tillkom NSFnet, ett 
nät som knöt samman flertalet amerikanska universitets- och forskningsinstitutioners nät. 
Utvecklingen fortskred och ur NSFnet kom det som vi idag känner till som World Wide 
Webb, eller Internet, det vill säga alla världens hopknutna IP-nät. Spridningen av Internet 

ökade explosionsartat 1993 och efter det har utvecklingen gått fort fram (Internet, 2010). 

Allting startade med att ett fåtal forskare hade tillgång till Internet, till att det år 2009 var 89 % 
av svenskarna (i åldrarna 16-74) som hade det och att 86 % använde sig av Internet minst en 

gång i veckan (SCB, 2009). I Hinduja, Patchinoch, Palfrey, Gasser, Schrock, och Boyds studier 
(refererade i Misnha, Saini, & Solomon, 2009) framgår att tillväxten av Internetanvändandet 
och mobiltelefoner har skapat en ökad spridning och ett ökat utbytet av information, vilket i 
sin tur, har förändrat människors sätt att interagera med andra. Idag har människor stora delar 

av sina sociala kontakter via Internet och dess sociala nätverk. I Gross, Valkenburg, Peter, och 
Jackson et al. studier (refererade i Misnha, Saini, & Solomon, 2009) har det framkommit att 
Internet medför många positiva effekter, som till exempel socialt stöd från andra 

Internetanvändare, identitetssökning genom specifika sociala nätverk och positiva effekter i 
utbildningssyfte. Internet är ett globalt nätverk och alla som har tillgång till Internet har 
möjlighet att ta del av den information som finns på nätet från världens alla hörn. Dagens 
ungdomar är den första generationen som har vuxit upp med Internet som en integrerad del i 

sitt vardagliga liv (Berson, Berson, & Ferrons refererade i Raskauskas & Stoltz, 2007).  
 
Computer-mediated communication (CMC) är kommunikation via datorer. 
Kommunikationen kan ske på många olika sätt som exempelvis via e-mail, chattrum, Instant 

Messaging, olika virtuella verkligheter, etc. Idag kan människor kommunicera med varandra, 
obehindrat av tid och rum (McKenna & Green refererade i Michinov & Michinov, 2004). Det 
finns idag många sociala nätverk på Internet, ett av de senaste och mer populära är Facebook. 

Facebook grundades år 2004 och har idag över 400 miljoner aktiva användare världen över och 
50 % av dessa använder Facebook dagligen. Alla Facebookanvändare har sin egen profilsida, där 
information och profilbild av individen kan presenteras. Facebook är ett nätverk där 
exempelvis individen kan hålla kontakt med vänner, skapa nya kontakter världen över, 

uppdatera sin status, det vill säga vad individen vill förmedla till andra Facebookanvändare, 
chatta med sina vänner i realtid, skapa ett evenemang och bjuda in vänner från sin kontaktlista 
(Facebook, 2010).  

 
Utvecklingen av Internet och dess funktioner har idag inte bara bidragit till positiva effekter, 
utan den har också skapat en ny typ av mobbning, så kallad elektronisk mobbning (Wendland 
refererad i Raskauskas & Stoltz, 2007). Mobbning har länge varit ett stort problem bland barn 

och ungdomar och Olweus (1991) definierar i sin bok mobbning som ett negativt och elakt 
beteende, som upprepas och pågår under en viss tid. Förhållandet mellan mobbaren och 
mobbningsoffret består av en relation som präglas av obalans i styrkeförhållandet dem emellan, 

det vill säga att parten ”som blir utsatt, har inte så lätt att försvara sig.” (Olweus, 1991, s. 5). 
Olweus (1973) definierar negativa handlingar som handlingar där en eller flera personer vållar 
eller försöker vålla skada eller obehag gentemot en annan individ. Elektronisk mobbning och 
SMS mobbning har blivit ett stort problem. Det är den nya arenan där mobbning förekommer 

och den har enligt Cox (2009) samma karaktärsdrag som traditionell mobbning. Internet är 
idag alltid närvarande och avståndet mellan människor har minskat (Cox, 2009). Elektronisk 
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mobbning gör det möjligt för många att ta del av mobbningen, exempelvis kan mobbaren 

lägga upp ett kränkande videoklipp på nätet av en individ och många hundra kan ta del av det. 
Det är en skillnad mellan traditionell mobbning och elektronisk mobbning, elektronisk 
mobbning behöver inte ske upprepade gånger av mobbaren och det är lättare att sprida det 

negativa och elaka budskapet. Individer kan exempelvis ladda hem ett videoklipp och sprida 
det vidare till sina vänner. Mobbaren behöver således inte vara lika aktiv vid elektronisk 
mobbning som vid traditionell mobbning, utan det kan räcka med att lägga upp ett videoklipp 
en enda gång (Slonje & Smith, 2008). Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell, och Tippett 

(2008) definierar elektronisk mobbning utifrån traditionell mobbning. Elektronisk mobbning är 
en kränkande handling som utförs med hjälp av elektroniska verktyg och som sker upprepade 
gånger under en viss tid och där mobbningsoffret har svårt att identifiera sin mobbare. 

 
I Friends skolstartsundersökning, (refererad i Cox, 2009) framkom att fyra av tio barn och 
ungdomar någon gång har blivit kränkta på nätet eller via mobilen och i 50 % av fallen har de 
utsatta vetat vem som utfört de kränkande handlingarna. Slonje och Smith (2008) fick i sin 

studie av svenska ungdomar i Göteborg fram att elektronisk mobbning via E-mail var den 
vanligaste mobbningsformen som individer blev utsatta för och att bilder/videoklipp var det 
näst vanligaste. I studien framkom även att 36,2 % av mobbningsoffren inte visste vem som 
utförde mobbningen. Slonje och Smith (2008) kom till slutstaten att det är viktigt att skilja på 

de olika typerna av elektronisk mobbning eftersom att de olika elektroniska mobbningstyperna 
har olika påverkan på dem som utsätts.  

Problembeskrivning  

Den elektroniska utvecklingen har sedan år 1993 ökat explosionsartat och idag är det många 

unga som använder sig av Internet och mobiltelefoner i många olika syften. Dagens ungdomar 
är den första generation som har vuxit upp med Internet och mobiltelefoner som en integrerad 
del i sina liv. Barn och ungdomar använder sig av Internet som ett verktyg i sitt sociala 

umgänge och i stor omfattning i kommunikationen med sina vänner. Många barn och 
ungdomar använder sig av MSN, Facebook, Myspace, Bloggar, Twitter, Youtube etc. för att 
hålla kontakten med andra, det vill säga vara uppdaterade med vad som sker med vänner, 
bekanta och resten av omvärlden. Användandet av Internet och mobiltelefoner har även 

medfört att mobbningen har följt med ut i cyberspace och blivit ett allvarligt problem. Idag 
följer mobbarna med hem, det vill säga in i den privata sfären, dit individen tidigare kunde fly 
undan från mobbarna. Det finns inte lika mycket forskning om elektronisk mobbning som det 

finns om traditionell mobbning och det behövs därför mer forskning om elektronisk mobbning 
för att den ska kunna förebyggas.  

Syfte  

Syftet med detta examensarbete var att undersöka bakgrunden till varför ungdomar idag 

använder sig av Internet vid mobbning.  

Frågeställningar 

 Vad finns det för upplevda orsaker till att individer använda sig av Internet för 
mobbning?  

 Hur använder individerna Internet för att utföra mobbning?  

 Vilka former av mobbning förekommer via Internet?  
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Teoretiskt ramverk 

Vem mobbar? 

Mobbare har vissa gemensamma karaktärsdrag och det som kännetecknar en mobbare är det 
aggressiva beteendet mot vänner och andra i individens omgivning. De är en allmän 
uppfattning att dålig självkänsla hos individen är en orsak till mobbning, men forskning har 
visat att självkänslan hos mobbare kan variera och att den inte är sämre hos mobbaren än hos 

andra. Individer som har ett allmänt mer positivt förhållningssätt till våld löper oftare större risk 
att bli mobbare och dessa individer agerar ofta impulsivt och har ett starkt behov av att 
kontrollera andra (Olweus, 1991). Mobbare har även svårt att följa regler och hantera nederlag. 

”Man kan se mobbning som en del av ett mer allmänt mönster av antisocialt eller 
regelbrytande beteende.” (Olweus, 1991, s. 26).  

Självkänsla  

Självkänsla är en individs positiva eller negativa värderingar om sig själv (Coopersmith, 
refererad i Kassin, Fein, & Markus, 2008). Självkänslan är viktig för hur en individ värderar sig 
själv och den är inte konstant, utan varierar under individens olika skeenden i livet (Heatherton 

& Polivy refererade i Kassin et al., 2008). De flesta har ett behov att se sig själv utifrån ett 
positivt perspektiv, vilket skapar motivation att söka sig till det som skapar denna positiva bild 
av självet (Kassin et al., 2008). En teori som förklarar behovet av en positiv självbild är Leary 

och Baumeister teori (refererad i Kassin et al., 2008) om att människan är en social varelse, som 
har ett behov av att ha kontakt med andra och vinna deras godkännande. Självkänslan i denna 
teori är en indikator på hur individen ses i andras ögon. Higgins (refererad i Kassin et al., 2008) 
menade att en människas självkänsla definieras av balansen mellan hur individen ser sig själv 

och hur individen vill se sig själv. Obalans skapar en låg självkänsla och balans skapar en hög 
självkänsla. De individer som har låg självkänsla försöker förbättra den genom olika 
självhävdelsemekanismer (Kassin et al., 2008) 

 
Låg självkänsla har under en längre tid ansetts vara en orsak bakom aggressivt och våldsamt 
beteende (Baumeister, Boden, & Smart, 1996). Wiehe (refererad i Baumeister et al., 1996) 
anser att aggressivitet och våldsamt beteende kan användas för att förbättra individens 

självkänsla och även Toch (refererad i Baumeister, Boden, & Smart, 1996) anser att 
våldshandlingar är ett sätt att förbättra självkänslan. Vissa individer som har låg självkänsla 

förväntar sig öka sin självkänsla genom våldshandlingar. Enligt detta synsätt fungerar 
våldshandlingar som en självhävdelse mekanism (Baumeister et al., 1996). Ett annat synsätt är 

att hög självkänsla kan skapa ett aggressivt och våldsamt beteende. I detta synsätt menas att hög 
självkänsla och egoism kan leda till ett våldsamt beteende. Egoistiska individer har större 
tendens att ta till våld eftersom de är säkra på att de kommer att vinna (Myers refererad i 

Baumeister et al., 1996). I detta synsätt menas att individer med hög självkänsla agerar 
aggressivt när de blir ifrågasatta och känner sig hotade när deras högt värderade egenskaper blir 
kritiserade, ifrågasatta eller motbevisade. Individen har svårt att ändra egenskaper hos sig själv 
som skulle minska självkänslan och självbilden och de har då lättare för att agera aggressivt och 

våldsamt för att bevara sin höga självkänsla (Baumeister et al., 1996).  

Aggressivitet  

Aggression har alltid varit en del av interaktionen mellan människor och avsikten med 
aggressivt beteende är alltid att skada en annan individ. Det finns två olika orsaker till aggressivt 
beteende; att använda det som redskap för att behålla något som är av värde och för att tillfoga 
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skada. Det finns olika teorier om varför människan beter sig aggressivt; instinktteorier, 

evolutionspsykologiska teorier och inlärningsteorier (Kassin et al., 2008).  
 
Freud (refererad i Kassin et al., 2008) ansåg att aggression är en instinkt för att minska ångesten 

som människan har inför döden. Genom ett aggressivt beteende mot andra minskar ångesten 
för döden och detta aggressiva beteende ansågs som ett vinnande koncept. Lorenz (refererad i 
Kassin et al., 2008) ansåg att aggressivt beteende finns till för att individen ska kunna överleva. 
Ett aggressivt beteende ger individen möjlighet att vinna resurser som hjälper henne/honom att 

överleva. Det är bara de överlevande som kan reproducera sig och därför ansåg Lorenz 
(refererad i Kassin et al., 2008) att den naturliga urvalsprocessen producerar aggressiva 
beteenden hos människan. Evolutionsteorierna liknar Lorenz instinktsteori, men istället för att 

fokusera på individuell överlevnad betonar evolutionsteorierna den genetiska överlevnaden 
(Kassin et al., 2008). Ett aggressivt beteende används för att kunna försäkra sig om egen 
genetisk överlevnad (Buss, Wilson, Daly, Shackelford, et al. refererade i Kassin et al., 2008). 
Enligt Bandura (refererad i Kassin et al., 2008) är ett aggressivt beteende nära korrelerat med 

inlärning. Människan lär sig aggressiva beteenden genom negativ och positiv förstärkning av 
sina beteenden. Negativ förstärkning gäller när ett aggressivt beteende förhindrar eller stoppar 
ett oönskat utfall och positiv när ett aggressivt beteende producerar ett önskvärt utfall (Boldizar 
et al. refererad i Kassin et al., 2008). Bandura (refererad i Kassin et al., 2008) ansåg att aggressivt 

beteende även kan läras genom att observera andra människor.  

Deindividuationsteorin 

Deindividuation uppstår när en individ förlorar känslan av individualitet. Individen förlorar 
känslan av sociala normer och restriktioner och det blir lättare att utföra beteenden som avviker 

från de sociala normerna (Festinger, et al.; Diener et al. refererade i Kassin et al., 2008). 
Zimbardo (refererad i Hogg & Vaughan, 2005) ansåg att stora grupper ger gruppmedlemmarna 
anonymitet som eliminerar det personliga ansvaret, gruppmedlemmarna är inte längre under 

social eller personlig kontroll och individen har då lättare att agera impulsivt, regressivt och 
ohämmat. Individer som har blivit utsatta för deindividuation har förlorat förmågan att se sig 
själva som självständiga individer och kan därför agera ohämmat (Diener refererad i Hogg & 
Vaughan, 2005). Individernas förmåga att kontrollera sitt eget beteende och tänka rationellt 

försvagas och de agerar ofta utifrån direkta ledtrådar eller sitt emotionella tillstånd som en följd 
av deindividuation (Zimbardo refererad i McKenna & Bargh, 2000). Generellt sett ökar 
anonymitet chanserna för ett aggressivt antisocialt beteende (Dipboye refererad i Hogg & 

Vaughan, 2005), men det är inte ett automatiskt beteende som uppkommit av anonymitet 
(Hogg & Vaughan, 2005).  
 
I computer-mediated communication (CMC) kan individer känna sig ohämmade i sitt 

agerande för att teknologin gör det möjligt för dem att skydda sin identitet och lätt skapa sig en 
ny. Individers agerande är beroende av hur lätt det är att identifiera varandra genom det 
elektroniska forum som används (Spears & Lea refererade i Hogg & Vaughan, 2005). Även om 

individer inte är anonyma på Internet kan det kännas som att deras beteende inte är 
betydelsefullt, eftersom det är hundratals, kanske tusentals, som använder sig av Internet och de 
blir härmed anonyma i den stora massan. Individer agerar mer rättframt via CMC och 
missförstånd uppkommer lättare (McKenna & Bargh, 2000). Enligt Mendels (refererad i 

McKenna & Bargh, 2000) använder många hatgrupper Internet för att sprida sitt budskap, men 
även för att trakassera individer som är medlemmar i den grupp som deras hat är riktat mot. 
Dessa hatgrupper använder Internet då det erbjuder möjlighet till anonymitet.   
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Makt 

Makt är förmågan att med hjälp av maktresurser få exempelvis en annan individ att handla 
enligt maktutövarens vilja (Makt, 2010). En annan definition av makt kommer från Nilssons 
bok (1993) där makt ”definieras som kontroll över andras handlingar, en förmåga att påverka 
belöningar, mål och behov.” (s. 62). För att makt ska existera måste individer uppfatta 

kontrollen och inflytandet, eller tro att en individ har makt. ”Makt är inte negativ eller positiv i 
sig, utan det beror på hur den används.” (Nilsson, 1993, s. 68). Om makt utövas med hot om 
yttre sanktioner kommer andra individer att ha lättare att foga sig. För att en individ ska kunna 

erhålla makt måste det finnas tillgång till belöningar, bestraffningar och information som 
individen kan använda sig av för att andra ska bli beroende av individen (Nilsson, 1993). Makt 
är något naturligt hos människan och individens förmåga att handla skapar möjlighet för 

individen att utöva makt. En individs handlingar kan inte ske utan att påverka och förändra sin 

egen och andras omgivning (Glöckler, 1997).  
  
I Björks (1999) bok förklaras mobbning som ett spel om handlingsutrymme och makt. 

Individens makt ökar i takt med att deras handlingsutrymme ökar och för att 
handlingsutrymmet ska kunna öka utför individen kränkande handlingar gentemot den/de 
andra som medverkar i situationen. Björk (1999) menar att alla organiserade samarbeten är en 
fråga om makt och alla deltagare i en specifik situation spelar detta maktspel. Maktspelet 

handlar om vem som har kontrollen över den osäkerhet som råder i situationen. Den individ 
som har de rätta maktresurserna för att hantera osäkerheten erhåller den största makten (Björk, 
1999). ”Makt utvecklas som resultat av en specifik och ömsesidig påverkansprocess i varje 
mänsklig relation.” (Björk, 1999, s. 35).  

 
I McClellands (Ruvolo & Bullis refererade i Hughes, Ginnett, & Curphy, 2009) 
maktbehovsteori uppnår individer med stort behov av makt personlig och psykologisk 

tillfredställelse genom att influera och kontrollera andra. Behovet av makt delas in i personlig 
makt och social makt. Individer som har behov av personlig makt är själviska, impulsiva, 
ohämmade och saknar självkontroll. De använder sig av makt för att uppfylla sina 
självcentrerade behov och de har ett i stort behov av att kontrollera andra. Behov av social 

makt har de individer som strävar efter att uppfylla ett högre syfte, det vill säga att de vill hjälpa 
andra att uppfylla olika mål. Enligt McClelland (Hirschhorn refererad i Hughes et al., 2009) 
kommer individer som är ohämmade i sitt behov av makt att agera som en diktator och 

använda sin makt impulsivt i försök att kontrollera andra.   
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Metod 

Respondenter 

Respondenterna bestod av 58 gymnasieungdomar i årskurs tre vid Luleå Gymnasieby. De 
valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Samtliga var 18 år fyllda och 35 var flickor och 23 
pojkar. Åldern hade betydelse vid valet av respondenter. därför valdes respondenter som tillhör 
den generation som har vuxit upp med Internet som en integrerad del i sina liv och där 

elektronisk mobbning inte är någonting främmande eller nytt. Mobbning är vanligare i 
åldergruppen 12-16 år, men en något äldre åldersgrupp valdes för att det antogs vara lättare för 
dem att berätta om elektronisk mobbning och bättre svar skulle erhållas.  

Material 

En enkät (Bilaga 2) utformades i syfte att samla in data om elektronisk mobbning. En definition 
av elektronisk mobbning fanns tillgänglig för respondenterna att ta del av i enkäten innan de 
svarade på frågorna, så att de skulle förstå vilken definition som används och ha den 

definitionen i åtanke när de svarade på frågorna. Enkäten började med frågor om 
respondentens bakgrund och användande av Internet och fortsatte med frågor om användandet 
av Internet för mobbning. Frågorna ställdes både som öppna frågor och som frågor med 
svarsalternativ för att få så fullständiga svar som möjligt. Frågorna med svarsalternativ kunde 

vara flervalsfrågor, ja och nej frågor och rangordningsfrågor, där 1 var det vanligaste 
alternativet, 2 det näst vanligaste alternativet och så vidare.  

Procedur 

Rektorn på Samhällsvetenskapliga programmet vid Luleå Gymnasieby kontaktades och hon 

hänvisade vidare till en av psykologilärarna på Kv. Hackspetten. Datum för utdelning av 
enkäten bestämdes och tre klasser deltog. Efter att enkäten hade färdigställs utfördes en 
pilotstudie på åtta individer som valts ut utifrån ett bekvämlighetsurval. Dessa gav förslag på vad 

som kunde förbättras i enkäten. Förslagen beaktades och ändringar gjordes så att enkäten blev 
mer lättförståelig. Författaren var närvarande vid ifyllandet av enkäten för att svara på eventuella 
frågor från respondenterna.  

Avgränsning 

Den definition av elektronisk mobbning som har använts är: Elektronisk mobbning är ett 
negativt/elakt beteende (Olweus, 1991) som inte behöver upprepas eller pågå under en längre 
tid eftersom Internet gör det möjligt för en enda negativ handling att finnas tillgänglig för andra 
Internet användare under en längre tid och under upprepade gånger (Slonje & Smith, 2008). 

Databehandling 

Enkäterna samlades in och sammanställdes i PASW Statistics 17.0. De enkätfrågor som hade 
svarsalternativ analyserades deskriptivt, där median och kvartilavvikelse beräknades. I de frågor 
som hade öppna svarsalternativ kategoriserades svaren in i lämpliga grupper för att bli tydligare 

och lättare att tolka. 
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Resultat 
 

Samtliga 58 respondenter som besvarade enkäten hade tillgång till, och använde sig av, 
Internet. Av dessa svarade 34 att de använde Internet 2-3 timmar dagligen. Vid frågan om 
någon av respondenterna hade utfört någon handling som skulle kunna tolkas som elektronisk 

mobbning svarade 10 ja, 9 att de inte visste och 39 svarade nej. Inget samband påvisades mellan 
antal timmar på nätet och om respondenterna hade utfört mobbning (svarsalternativen ja och 
vet ej räknades ihop till en variabel) eller inte (p=.62>.05). På frågan om de själva, eller någon 
som de kände, hade blivit utsatta för elektronisk mobbning svarade 40 av 58 ja och 18 svarade 

nej. 

 
Tabell 1 visar median och kvartilavvikelse för rangordningen av de olika Internetforum som 

respondenterna använde sig av (fråga 5). Facebook var det forum som respondenterna 
rangordnade högst med en rangordningsmedian på 1, MSN fick rangordningsmedianen 2 och 
bloggar 4. Samtliga av ovanstående hade en kvartilavvikelse på 1. Rangordningsmedianen för 
YouTube blev 3 med en kvartilavvikelse på 0,75. Twitter var det forum respondenterna 

rangordnade lägst med en kvartilavvikelse på 0, det visade att respondenternas rangordningar 
var helt identiska. 
 

Tabell 1. Median och kvartilavvikelse på rangordningen av de forum 
              respondenterna använder sig av 
 

 
Forum 
 

N 
 

Median 
 

Kvartilavvikelse 
 

 
Facebook 56 1,00 1,00 

MSN 56 2,00 1,00 

YouTube 56 3,00 0,75 

Blogg 56 4,00 1,00 
Twitter 
 

56 
 

5,00 
 

0,00 
 

 
Kategoriseringar av svaren på fråga 12, som var en öppen fråga om i vilka former mobbning 
förekommer på Internet, visade att av de 58 respondenterna angav 31 att kränkande 

kommentarer var en av de former som elektronisk mobbning kan förekomma på. Det var 13 
respondenter som angav kränkande bilder/videoklipp och 11 som angav kränkande inlägg.  
 

Tabell 2 visar median och kvartilavvikelse för rangordningen av vad respondenterna använde 
Internet till (fråga 4). Kommunikation var det som rangordnades högst med en median på 1. 
Musik, film och TV fick medianen 2, informationssökning 3, umgås 4 och shopping 5. Dessa 
fyra hade samtliga en kvartilavvikelse på 2. Spel fick lägsta rangordningsmedian, 6, och lägsta 

kvartilavvikelse, närmare bestämt 1.  
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Tabell 2. Median och kvartilavvikelse för rangordningen av vad 
              respondenterna använder Internet för. 
 

 

Typ av användning 
 

N 
 

Median 
 

Kvartilavvikelse 
 

 

Kommunikation 49 1,00 2,00 

Musik/Film/TV 49 2,00 2,00 

Informationssökning 49 3,00 2,00 

Umgås 49 4,00 2,00 

Shopping 49 5,00 2,00 
Spel 
 

49 
 

6,00 
 

1,00 
 

 
På fråga sex, som var en öppen fråga om vilka orsaker det fanns till varför Internet används som 
kommunikationsmedel, genomfördes också kategoriseringar. Av de 58 respondenterna var det 

18 som angav lättillgängligheten till Internet som anledning till att Internet används som 
kommunikationsmedel. Andra kategorier var enkelheten att använda Internet och att det var 
lättare att lära känna människor via nätet.  
 

Tabellen 3 visar median och kvartilavvikelse för rangordningen av orsaker till varför Internet 
används vid mobbning (fråga 13). Anonymiteten för mobbaren och att det är lättare att mobba 
via nätet än face to face (FtoF) rangordnades högst och båda fick medianen 2 och 

kvartilavvikelsen 2. Det som fick näst högst rangordningsvärde var tryggheten som Internet 
skapar, rangordningsmedianen blev 3 och kvartilavvikelsen 3. Detta visar att respondenternas 
rangordningar av trygghet och av lättare att agera aggressivt/våldsamt/impulsivt, som också fick 
en kvartilavvikelse på 3, hade störst variation. Större spridning av mobbningen, det vill säga att 

Internet snabbare och enklare sprider mobbningen till fler individer och lättare att agera, det 
vill säga att Internet gör det lättare för individer att agera aggressivt/våldsamt/impulsivt hade 
båda en rangordningsmedian på 4. Större spridning av mobbningen fick den lägsta 

kvartilavvikelsen på 1,50, vilket visar att respondenternas rangordningar här blev mest lika 
varandra. De som rangordnades lägst var att mobbningen gav större effekt på mobbningsoffret 
och att mobbningsoffret blir indifferent/likgiltig inför mobbaren via Internet. Dessa fick båda 

rangordningsmedianen 6 och en avvikelse på 2. 
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Tabell 3. Median och kvartilavvikelse för rangordningen av orsaker till 
              varför Internet används vid mobbning. 
 

 

Orsak till varför Internet 
används vid mobbning 
 

N 
 

Median 
 

Kvartilavvikelse 
 

 
Anonymitet 57 2,00 2,00 

Lättare än FtoF 57 2,00 2,00 

Trygghet 57 3,00 3,00 

Större spridning 57 4,00 1,50 

Lättare att agera 
aggressivt/våldsamt/impulsivt 57 4,00 3,00 

Större effekt 57 6,00 2,00 
Indifferent 
 

57 
 

6,00 
 

2,00 
 

 
Fråga 11 var en öppen fråga där respondenterna fick ange vilka orsaker som finns för att 
använda Internet vid mobbning. Det var 33 av 58 respondenter som angav att det är lättare att 

mobba via nätet än face to face. Av respondenterna var det 21 som angav att anonymitet var en 
viktig faktor. Några andra kategoriseringar som respondenterna ansåg viktiga var spridningen 
av mobbning, att det är lättare att komma undan med mobbning än vid traditionell mobbning 

och att mobbaren inte känner av sina handlingar lika lätt. Fråga 11 användes i enkäten för att 
kunna jämföra med svaren i Tabell 3. Tabell 3 visar att anonymiteten och att det är lättare att 
mobba via Internet än face to face var det som respondenterna rangordnade som högst och det 
var också de vanligaste orsakerna som uppgavs i den öppna frågan. 

 
Tabell 4 visar median och kvartilavvikelse för rangordningen av de personliga orsakerna till 
varför Internet används vid mobbning (fråga 14). Rangordningsmedianen visar att dålig 

självkänsla var det som rangordnades högst med en median på 1, i rangordningsskalan 1-5, och 
med en kvartilavvikelse på 0. Detta visar att respondenternas rangordningar var helt identiska. 
Bra självkänsla fick medianen 5 på rangordningsskalan och var det som respondenterna 
rangordnat som minst betydelsefull. En kvartilavvikelse på 0 visade att respondenternas 

rangordningar även här var helt identiska. Makt och kontroll hade medianen 2 på 
rangordningsskalan med en kvartilavvikelse på 1. Rangordningsmedianen för hämnd var 3, 
med en avvikelse på 2. Denna kvartilavvikelse är den högsta, det vill säga att respondenternas 

uppfattningar varierade mest. Aggressivt/våldsamt beteende fick rangordningsmedianen 4 och 
en kvartilavvikelse på 1.  
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Tabell 4. Median och kvartilavvikelse för rangordningen av  
              personliga orsaker till varför Internet används 
              vid mobbning.  
 

 
Personliga orsaker 
 

N 
 

Median 
 

Kvartilavvikelse 
 

 
Dålig självkänsla 56 1,00 0,00 

Makt/kontroll 56 2,00 1,00 

Hämnd 56 3,00 2,00 

Aggressivt/våldsamt 

beteende 56 4,00 1,00 
Bra självkänsla 
 

56 
 

5,00 
 

0,00 
 

 
Fråga 10 i enkäten var en öppen fråga där respondenterna fick ange vilka personliga orsaker 
som kan finnas för att använda Internet vid mobbning. De kategoriseringar som gjordes av 

svaren visade att 23 av 56 respondenter angav dålig självkänsla som en personlig orsak. Det var 
10 respondenter som angav makt och kontroll. Andra kategorier var hämnd och att individer 
utför elektronisk mobbning som ett sätt att må bättre själv.  
 

Tabell 5 visar median och kvartilavvikelse för rangordningen av de olika Internet forum som är 
vanligast vid användandet av elektronisk mobbning (fråga 9). MSN fick medianen 2 och 
därmed den högsta rangordningsmedianen, Facebook 2,5, bloggar 3 och videoklipp/bilder och 

E-mail fick båda 4. Samtliga hade en kvartilavvikelse på 2. Twitter fick den lägsta medianen 
och den lägsta kvartilavvikelsen, vilket visar att respondenternas rangordningar för Twitter var 
mest likartad.  
 

Tabell 5. Median och kvartilavvikelse för rangordningen av de olika 
              Internet forum som är vanligast vid användandet för  
              elektronisk mobbning.  
 

 

Internetforum 

 

N 

 

Median 

 

Kvartilavvikelse 

 

 
MSN 54 2,00 2,00 

Facebook 54 2,50 2,00 

Bloggar 54 3,00 2,00 

Video/Bilder 54 4,00 2,00 

E-mail 54 4,00 2,00 

Twitter 
 

54 
 

6,00 
 

1,00 
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Diskussion 
 

MSN och Facebook rangordnades som de vanligaste forumen som används vid elektronisk 
mobbning. Dessa två är idag nya sätt att kommunicera på som inte behöver face to face 
kontakt. Trygghetskänslan som Internet skapar på MSN, Facebook och på många andra forum 

och hemsidor gör att det blir lättare att mobba via nätet än face to face. I tidigare forskning 
(Slonje & Smith, 2008) har E-mail varit det forum som har ansetts som det vanligaste att 
använda för mobbning. E-mail rangordnades endast som 4 på en 6-gradig skala. Utvecklingen 
av Internet och användandet av andra och nyare forum än E-mail kan ha skapat denna 

förändring samt det faktum att E-mail inte är lika anonymt som andra forum kan vara. MSN 

och Facebook rangordnades som det mest använda forumen och idag är Facebook och MSN 
bland de populäraste forumen på Internet enligt respondenternas uppfattning. Denna 

popularitet gör att det är många som använder Facebook och MSN och när många spenderar 
sin tid där är det större sannolikhet att förekomsten av elektronisk mobbning är större här än på 
andra forum där mindre tid spenderas. Respondenterna rangordnade kommunikation som det 
vanligaste syftet för sitt Internetanvändande och MSN och Facebook är forum som är till för 

kommunikation. Respondenternas användande av Facebook och MSN kan på så sätt ha haft 
betydelse vid valet av vilka forum elektronisk mobbning oftast förekommer via. MSN och 
Facebook rangordnades som de vanligaste forumen för elektronisk mobbning. Kränkande 

kommentarer var vanligare än kränkande bilder/videoklipp och kränkande blogginlägg.  
 
Respondenterna rangordnade anonymitet och att det är lättare att mobba via nätet än face to 
face som vanligaste orsaker till mobbning via Internet. I deindividuationsteorin förklaras att 

individer lättare agerar aggressivt och utanför sociala normer vid deindividuation (Festinger, et 
al.; Diener et al. refererade i Kassin et al., 2008). Enligt denna teori kan Internet skapa en 
känsla av deindividuation och en nyckelingrediens i teorin är den anonymitet som skapas vid 
deindividuation (Zimbardo refererad i Hogg & Vaughan, 2005). Internets storlek skapar 

känslan av anonymitet för individen och det blir lättare att agera aggressivt och utanför de 
sociala normerna (McKenna & Bargh, 2000). Känslan av anonymitet gör det lättare att mobba 
via Internet än face to face.  

 
Anonymitet var den främsta orsaken till att individer använder Internet vid mobbning. 
Respondenterna rangordnade MSN och Facebook som de vanligaste forumen där mobbing 
kan utföras. Facebook och MSN är forum där det är svårt att vara anonym. För att kunna vara 

anonym behövs en falsk identitet. Mycket jobb krävs för att kunna skapa en falsk användare på 
både Facebook och MSN. För att kunna få kontakt med andra användare i båda forumen 
måste en kontaktlista skapas och för att det ska kunna göras måste användaren bli vän med 

andra användare. Har individen en falsk användare med falskt namn är det kanske svårare att få 
kontakt med andra när de inte vet vem individen är när han/hon har falsk identitet. Facebook 
och MSN används speciellt för att hålla kontakt med vänner och skapa nya kontakter och för 
att kunna göra det måste individen vara sig själv. Att respondenterna rangordnade anonymitet 

som en av de vanligaste faktorerna till varför Internet används vid mobbning och samtidigt 
rangordnade MSN och Facebook som de två forum där elektronisk mobbning förekommer 
mest är tvetydigt eftersom individen inte kan vara anonym på MSN och Facebook utan att få 

problem med att få kontakt med dem som känner dem under deras riktiga identitet. 
Anonymitet kan inte vara den vanligaste orsaken till varför Internet används vid mobbning 
samtidigt som MSN och Facebook är de vanligaste forumen som används för att utföra 
mobbning. Facebook och MSN förlorar sitt syfte om individerna är anonyma. I 

deindividuationsteorin menas dock att individen inte behöver vara anonym på Internet för att 
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känna sig anonym, eftersom många använder sig av Internet och detta, i sig, kan skapa känslan 

av anonymitet (McKenna & Bargh, 2000).  
 
Tryggheten som Internet skapar rangordnades av respondenterna och fick medianvärdet 3. 

Denna trygghet kan leda till förlorad känsla av personligt ansvar. Eftersom Internet har 
miljontals användare kan ansvarskänslan för individuella handlingar reduceras, då individen är 
en liten del av en stor massa. Respondenterna angav att Internet kan kännas som en 
oövervakad lekhage, där ens handlingar inte tas på allvar eftersom känslan av att ingen ser ger 

möjligheten att agera ohämmat. Trygghet skapas av vetskapen att det är lättare att komma 
undan med mobbningen för att igen riktigt kan blanda sig i när mobbaren sitter ensam vid en 
dataskärm, vilket kan underlätta för individer som vill utföra mobbning. Internet skapar en 

trygg arena och ger möjlighet att utföra mobbning.  
 
Fråga 11 användes för att jämföra med fråga 13. Jämförelsen visade att anonymitet och att det 
är lättare att mobba via Internet än face to face var det som på både fråga 11 och 13 var det 

som uppfattades av respondenterna som det vanligaste till varför Internet används vid 
mobbning. Kategorin att det är lättare att komma undan med mobbningen på nätet än vid 
traditionell mobbning styrker fråga 13, då det är en trygghet att veta att det är lättare att 
komma undan med mobbningen om Internet används. Jämförelsen styrker även större 

spridning på fråga 13 då det även angavs i fråga 11 som en av orsakerna till varför Internet 
används vid mobbning.  
 

Respondenterna rangordnade dålig självkänsla som den vanligaste personliga orsaken till varför 
Internet används vid mobbning, vilket ej överensstämmer med Olweus (1991) som menar att 
mobbare har lika bra självkänsla som alla andra. Deras rangordningar hade troligen gjorts utifrån 
deras egna upplevelser. Största delen av respondenterna uppgav att de aldrig hade mobbat via 

Internet, men hur kunde de då veta att dålig självkänsla är den vanligaste personliga orsaken? 
Olweus (1991) forskning, baserades dock inte på elektronisk mobbning och det kan finnas en 
viss skillnad mellan traditionell och elektronisk mobbning. Andra har hävdat att bra självkänsla 

är en orsak till varför mobbning utförs (Myers refererad i Baumeister et al., 1996). 
Respondenterna rangordnade bra självkänsla som minst betydelsefull. De kanske inte tog i 
beaktning orsaker som egosim och högmod som effekter av bra självkänsla och att detta kan 
leda till mobbning som det hävdas i Myers teori (refererad i Baumeister et al., 1996).  

 
Det finns fortfarande traditionella synsätt att dålig självkänsla leder till aggressivt beteende som, i 

sin tur, leder till förbättrad självkänsla genom att andra trycks ner (Baumeister, Boden, & 

Smart, 1996). Mobbning kan användas som självhävdelse för att höja självkänslan. Individer 
med dålig självkänsla vill ofta ha högre självkänsla (Kassin et al., 2008) och enligt McClellands 
(Ruvolo & Bullis refererade i Hughes et al., 2009) maktteori skulle dessa individer använda sig 
av makt för att uppnå sitt personliga mål att förbättra självkänslan. Makt och kontroll 

rangordnades av respondenterna som den näst vanligaste personliga orsaken till varför Internet 
används vid mobbning. Makten kanske skulle kunna utövas med motivet att försöka 
kontrollera andra för att uppnå sina mål och i detta fall högre självkänsla. Respondenterna 

angav makt och kontroll som en av de vanligaste orsakerna till att mobba via nätet. Argument 
från båda sidorna gällande självkänslans betydelse för mobbning finns och respondenterna var 
helt överens om att dålig självkänsla är den vanligaste personliga orsaken till varför Internet 
används vid mobbning.  

 
Av McClellands (Hirschhorn refererad i Hughes et al., 2009) maktteori framgår det att 
individer som har ett behov av personlig makt ofta agerar diktatoriskt. För att uppfylla de 
personliga målen måste individen ha olika resurser och dessa resurser kan tas från de individer 
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som makten utövas på. Personlig makt uppnås ofta genom kontroll av andra och idag kan 

Internet användas för att få denna kontroll. Kan deindividuation skapa frustration över att vara 
en i mängden för de individer som vill sticka ut, de som vill ha makt? Eller skapar 
deindividuation möjlighet att få makt utan att behöva anstränga sig för det, det vill säga att 

kunna få makt utan att behöva följa sociala normer och utan personligt ansvar? Internet är 
lättillgängligt och med många användare är det många som tar del av den information som 
finns ute på nätet. Spridningen som Internet medför kan användas som medel för att få den 
kontroll över andra som individen behöver för att få makt. Denna kontroll kan, i sin tur, ses 

som mobbning. Spridningen av mobbning via nätet är lättare och det når ut till många fler och 
snabbare än vid traditionell mobbning. Spridning rangordnades av respondenterna och fick 
medianen 4 och hämnd 3. De individer som använder elektronisk mobbning för att hämnas 

gör det kanske för att Internet medför en större spridning av mobbningen och effekten på 
mobbningsoffret blir större när den når ut till många.  
 
Enligt Björk (1999) är mobbning ett spel om handlingsutrymme och makt. Internet ger 

mobbaren ett enormt handlingsutrymme och därmed mer makt över individen som är offer för 
mobbningen. Genom Internet och handlingsutrymmet som finns blir det lättare att mobba och 
få makt över andra. Internet gör det lättare att mobba än vad det är att mobba face to face. 
Detta handlingsutrymme ger mobbningsoffret möjlighet att försvara sig utan att behöva göra 

det direkt mot mobbaren. Mobbningsoffret behöver inte se mobbaren i ansiktet och det kan på 
så sätt vara lättare att stå upp för sig själv genom att svara på exempelvis kränkande 
kommentarer som har lagts upp på nätet.  

 
Internet kan vara en möjlighet för individer som har aggressiva tendenser att få utlopp för sin 
aggression, utan att det får allt för allvarliga konsekvenser eftersom övervakningen av Internet 
är förhållandevis liten i jämförelse med storleken av Internet. Internet kan vara en trygg arena 

för individer med aggressiva tendenser och därför används Internet mer och mer vid 
mobbning. Enligt Olweus (1991) har mobbare ofta ett aggressivt beteende och Internet kan då 
med dess möjligheter såsom anonymitet, snabbare och större spridning, lättillgänglighet och 

svårare att övervaka bli ett nytt, enklare sätt för mobbare och andra med aggressivt beteende att 
komma till tals. Enligt respondenterna hade aggressivt/våldsamt beteende inte lika stor 
betydelse vid elektronisk mobbning utan rangordnades som 4 på en 5-gradig skala. 
Aggressivitet kan dock vara en effekt av dålig självkänsla, då individer använder sig av 

aggressivitet via Internet för att förbättra sin egen självkänsla. Respondenternas rangordning av 
lättare att agera aggressivt/våldsamt/impulsivt gav medianen 4 på en 7-gradig skala. Lättare att 

agera via Internet blir en effekt av anonymitet och deindividuation då de skapar 

förutsättningarna för att kunna agera friare utanför det personliga ansvaret och de sociala 
normerna. Aggressivt/våldsamt/impulsivt beteende rangordnades lågt i förhållande till vad som 
anges i teorierna om faktorns betydelse vid mobbning. Olweus (1991) menar att aggressivitet är 
något som ofta förekommer hos en mobbare och i deindividuationsteorin att 

aggressivt/våldsamt/impulsivt beteende är något som är en direkt effekt av deindividuation. 
Det som kan göra att aggressivt/våldsamt/impulsivt beteende rangordnades lägre än förväntat 
kan vara att sådant beteende inte är socialt accepterat. Den sociala önskvärdheten för 

aggressivt/våldsamt/impulsivt beteende är inte hög i det flesta situationer och därför förknippas 
detta kanske med något dåligt och således kan den ha rangordnats lågt.   
 
Fråga 10 användes för att kunna jämföra svaren med svaren på fråga 14. Jämförelsen visade att 

dålig självkänsla, makt/kontroll och hämnd var de tre faktorer som respondenterna 
rangordnade och angav som de vanligaste på båda frågorna. 
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Reliabilitet och validitet 

För att säkra en god reliabilitet genomfördes en pilotstudie för att undersöka om frågorna i 
enkäten var enkla, lättförståeliga och att tolkningen av frågorna var desamma för samtliga som 
utförde pilotstudien och för författaren. Både öppna och strukturerade frågor användes för att 
säkerställa svarens giltighet. 

 
De definitioner, begrepp och frågor som används i undersökning har hämtats från de teorier 
som har presenterats. En definition av elektronisk mobbning togs fram utifrån Olweus (1991) 

definition av mobbning och Sonje och Smiths (2008) definition av elektronisk mobbning. 
Respondenterna hade möjlighet att ta del av denna på det informationsblad som delades ut i 
samband med enkäten. Det är svårt att vara tillräckligt tydlig så att alla förstår vad som menas 

med olika begrepp och frågor och i detta arbete har det inte funnits möjlighet att följa upp med 

en till undersökning för att säkerhetskälla att respondenterna förstod och tolkade begrepp och 
frågor som förväntades och eventuellt reda ut vissa oklarheter.  
 

De slutsatser som har dragits har gjorts utifrån respondenternas svar och de teorier som arbetet 
bygger på. Respondenterna som besvarade enkäten ingick den population som studien är 
riktad mot och de frågor som har använts i enkäten har tagits fram utifrån syftet och 
frågeställningarna. Respondenterna tillhörde en specifik population och generalisering till andra 

grupper eller situationer är inte möjligt. Ett representativ urval av Sveriges ungdomar skulle ha 
gett högre extern validitet.  

Kritik mot eget arbetet 

Den enkätundersökning som användes i detta arbete var kanske inte det allra bästa 

tillvägagångssättet för att undersöka syftet på. Bättre och mer utförliga svar hade kanske fåtts om 
en kvalitativ studie hade gjorts och en djupare förståelse hade då kunnat uppnås. En kvantitativ 
studie valdes dock då beslutet togs att ämnet elektronisk mobbning skulle vara ett för känsligt 
ämne för en kvalitativ studie.  

 
Efter att ha samlat in data från fråga fyra konstaterades att svarsalternativen ”umgås” och 
”kommunikation” inte tolkades av respondenterna som författaren hade avsett och slutsatsen 

drogs att tydligare svarsalternativ skulle ha använts. Respondenterna tolkade kommunikation 
som att umgås. Internet har idag medfört att ett annat vokabulär har vuxit fram och det hade 
kanske varit bättre att använda ord från Internet för att tydliggöra vad som menades med 
svarsalternativen.  

 
Få respondenter svarade på fråga tolv i enkäten. Detta kan ha berott på att respondenterna hade 
svårt att förstå frågan, att det var oklart vad för svar som förväntades och vad som avsågs med 

frågan. Möjlighet att ställa frågor om enkäten fanns dock under genomförandet av enkäten. 
Om en annan formulering hade använts hade kanske fler och utförligare svar erhållits.  
 
Öppna frågor kan ge bortfall, eftersom det krävs mer av respondenterna än de är villiga att ge. 

Frågorna tio och elva fick liknande svar, vilket tyder på att respondenterna kan ha missuppfattat 
dem. På vissa av frågorna som exempelvis fråga 15 där respondenterna tillfrågades om de har 
utfört någon handling som kan tolkas som elektronisk mobbning kan ett socialt önskvärt svar 

ha givits. Svaret nej är mer socialt önskvärt och därför kan de ha svarat nej även om de hade 
utfört någon handling som kan tolkas som elektronisk mobbning, eftersom mobbning inte är 
socialt accepterat och många svarade då nej för att de trodde att det var det som förväntades av 
dem. De som svarade ja på fråga 15 kan vara de som utfört mindre allvarliga handlingar och 
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som upplevde att deras handlingar inte var stora, eller hemska, nog för att få förödande 

konsekvenser.   
 
På fråga tio frågades efter den personliga orsaken till varför Internet används vid elektronisk 

mobbning och de flesta svar som angavs var istället orsaker till varför Internet användes vid 
elektronisk mobbning. Ordet indifferent på fråga tretton kan ha varit svårtolkat för 
respondenterna, även om respondenterna i pilotstudien inte hade några problem med att förstå 
det.  

Forskningsetik 

Respondenterna fick i samband med enkäten både skriftlig och muntlig information om 
studiens syfte, frivillighet, anonymitet och att det endast var författaren som tog del av svaren 
på enkäten (Vetenskapsrådet, 2010). Informationen som tillhandahölls gav respondenterna 

möjlighet att välja om de ville delta eller inte. Respondenterna var anonyma, vilket uppfylldes 
genom att endast kön, ålder, datum och ort fylldes i på ett separat blad innan enkäten fylldes i 
för att erhålla bakgrundsinformation och samtidigt få medgivande av respondenterna innan 

enkäten delats ut. Information om att respondenten kunde avbryta sitt deltagande fanns även 
med på det separata informationsbladet (Bilaga 1).  

Framtida forskning 

De frågeställningar som kan användas i en framtida undersökning är: Vilka effekter har 

elektronisk mobbning på mobbningsoffret? Vilka effekter har mobbarens anonymitet på 
mobbningsoffret? Vilka effekter har deindividuation på mobbaren? Det är viktigt att effekterna 
av elektronisk mobbning undersöks, då orsaker till, och effekter av, elektronisk mobbning kan 
bidra till förbättrad förståelse och som, i sin tur, leda till förebyggande av elektronisk 

mobbning.  
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Bilaga 1 

Undersökning om elektronisk mobbning 
Luleå Tekniska Universitet 
 
 
Kön:________________ 

 
Ålder:_______________ 
 

Datum och ort:____________________________________________________________ 

 
 
Mitt namn är Ida Isaksson och jag läser mitt tredje och sista år på psykologi programmet vid 

Luleå Tekniska Universitet. Syftet med denna studie var att utreda vilka orsaker det finns för 
att mobba via Internet, hur Internet används för att utföra mobbning och i vilka former 
mobbningen förekommer via Internet.  
 

 Du som svara på denna enkät kommer att vara helt anonym och dina svar kommer att 
behandlas med fullständig respekt och integritet. Du kan när som helst under enkäten välja att 
avbryta ditt deltagande. Det är endast jag som kommer ta del av enkätsvaren. Du godkänner att 

jag tar del av enkätsvaren och använder svaren i min studie genom att fylla i uppgifterna ovan. 
 
När du svara på frågorna i denna enkät vill jag att du använder dig av den definition om 
elektronisk mobbning som kommer att användas i examensarbetet. Vilket är: Elektronisk 

mobbning är ett negativt/elakt beteende (Olweus, 1991) som inte behöver upprepas eller pågå 
under en längre tid eftersom Internet gör det möjligt för en enda negativ handling att finnas 
tillgänglig för andra Internet användare under en längre tid och under upprepade gånger 

(Slonje & Smith, 2008). 
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Bilaga 2 
 

1. Har du tillgång till Internet hemma? 
 

 Ja  

 Nej 
 
2. Använder du dig av Internet? 
 

 Ja 

 Nej 
 

Om Nej på fråga 2, gå vidare till fråga 6. 
 

3. Hur ofta använder du dig av Internet? 
 

 1 gång i månaden 
 1 gång i veckan  
 4-5 gånger i veckan 

 1 timme dagligen 
 2-3 timmar dagligen 
 mer än 5 timmar dagligen 

 

4. Vad använder du Internet till? (Rangordna 1-6, 1-vanligast) 
 

 Informationssökning 
 Shopping 

 Spel 
 Musik/film/TV 
 Umgås 

 Kommunikation 
 Annat:_________________________ 

 
5. Kryssa i vilka av nedanstående forum du använder dig av? (Rangordna 1-5, 1-vanligast) 

 
 Facebook 
 Twitter 

 Blogg 
 MSN 
 Youtube 
 Annat:____________________ 

 
6. Vilka orsaker tror du att det finns för att använda Internet som kommunikationsmedel? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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7. Var elektronisk mobbning något som var känt för dig, innan du tog del av denna 

enkät? 
 
 Ja 

 Nej 
 

8. Har du eller någon du känner blivit utsatt för elektronisk mobbning? 
 

 Ja 
 Nej 

 

9. Vilket tror du är det vanligaste sättet att förmedla mobbningen på via Internet? 
(Rangordna 1-6, 1-vanligast) 

 
 E-mail 

 Bloggar 
 Twitter 
 Facebook, etc. 
 Video/Bildklipp 

 MSN 
 Annat:_____________________ 
 

10. Vad tror du det finns för personliga orsaker hos individen för att mobbar via nätet? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
11. Vilka orsaker tror du det finns med att använda just Internet vid mobbning? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

12.  Hur tror du att andra individer använder sig av Internet för att utföra mobbning på? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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13. Vilka orsaker tror du det finns med att använda Internet vid mobbning? (Rangordna 1-

7, 1-vanligast) 
 

 Möjligheten till anonymitet för mobbaren 

 Större spridning av mobbningen 
 Effekten på mobbningsoffret blir större  
 Internet skapar en trygghet där man kan göra vad man vill 
 Internet gör det lättare att agera aggressivt/våldsamt/impulsivt  

 Mobbningsoffret blir indifferent för mobbaren 
 Det är lättare att mobba via Internet än face to face 
 

14. Vad tror du det finns för personliga orsaker hos individen för att mobba via nätet? 
(Rangordna 1-5, 1-vanligast) 

 
 Dålig självkänsla 

 Bra självkänsla 
 Aggressivt/våldsamt beteende 
 För att få makt/kontrollera andra 
 För att hämnas 

 
15.  Har du själv utfört någonting på Internet som kan tolkas som elektronisk mobbning? 

 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 

 
 


