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Sammanfattning 

 

Internet och sociala medier har skapar en helt ny värld för ungdomar idag. Där kan de få kontakt 

med hela världen och ta del av både positiva och negativa erfarenheter. Syftet med uppsatsen 

är att fokusera på vad kränkningar på internet innebär. Om det finns någon skillnad mellan 

könen och vilka konsekvenser det kan ge de unga som råkar ut för kränkningar. För att samla 

information gjordes litteratursökningar med fokus på vetenskapliga artiklar men även svensk 

forskning av olika organisationer som arbetar med dessa frågor. För att tolka resultatet och få 

en förståelse för varför dessa fenomen uppstår har det används följande teorier; Thomsson och 

Elvin-Novak´s teori om att göra kön, Erving Goffmans dramaturgiska analysmodell och 

O.Duregårds teori om Adolescensen. Resultatet visar att kränkningar på internet är när en 

person på grund av en handling utförd av någon annan blir sårad, ledsen eller känner sig mindre 

värd. Det finns en tydlig könsskillnad där tjejer oftare använder sociala medier och lägger upp 

fler statusar och bilder och genom det blir kränkta medan killar spelar mer spel och kollar på 

videoklipp. Den vanligaste orsaken till kränkningar är på grund av beteende eller utseende som 

sticker ut från den sociala normen. Statistiken visar att tjejer blir utsatta för kränkningar i högre 

utsträckning. De ställen där killar utsätts för elaka kommentarer är oftast när de deltar i dataspel 

och det sker när de inte presterar tillräckligt bra så det har sällan med utseende att göra som för 

tjejer. Vanliga negativa konsekvenser för de som blivit kränkta är psykisk ohälsa, det kan vara 

allt från ensamhetskänsla, stress, rädsla, aggressivitet, till självmordstankar och psykisk 

sjukdom. Internet är en plats där många kränkningar äger rum, speciellt utsatta är tjejer och 

konsekvenserna är något man ska ta på allvar.  
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Abstract 

 

 

Internet and social media are creating a whole new world for young people today. Where they 

can get in touch with the world and partake of both positive and negative experiences. The 

purpose of this paper is to focus on what harassment on the Internet means. If there are any 

difference between gender and the consequences it can provide young people who are victims 

of harassments. To gather information a literature search was done and it focused on scientific 

articles but also Swedish research of various organizations working with these issues. To 

interpret the results and get an understanding of why these phenomena occur the following 

theories was used; Thomsson and Elvin-Novak's theory of doing gender, Erving Goffman's 

dramaturgical analysis model and O.Duregårds theory of adolescence. The result shows that 

harassment on the internet is when a person because of an action performed by someone else 

gets hurt, sad, or feel less worthy. There is a clear gender difference where the girls more often 

use social media and posting more statuses and pictures while boys play more games and 

watching videos. The most common cause of harassment are due to behavior or looks. Statistics 

show that girls are subjected to violations to a greater extent. The places where the boys are 

exposed to nasty comments are usually when participating in games and it occurs when they 

are not performing well enough so it rarely have anything to do with look as for girls. Common 

consequences for those who have been wronged are mental illness, It can be anything from 

loneliness, stress, fear, aggression, thoughts of suicide and seriously mental illness. The Internet 

is a place where many harassment are taking place, especially vulnerable are women and the 

consequences are something you should take seriously. 
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1.0 Inledning 
 

Den ökade användningen av elektronisk och datorbaserad kommunikation under det senaste 

decenniet har radikalt förändrat individers sociala interaktioner, inlärningsstrategier och val av 

underhållning. Tekniken har speciellt skapat nya kommunikationsverktyg. Det är särskilt 

inflytelserikt hos barn och ungdomar som i stor utsträckning utnyttjar webbsidor, meddelanden, 

webbkameror, e-post, chattrum, och sociala medier. Många ungdomar menar att denna 

elektroniska kommunikation är avgörande för deras sociala interaktioner. Internet gör det 

möjligt för dem att växa som individer genom att söka information, skapa sig en identitet, ett 

socialt nätverk och utveckla sitt kritiska tänkande. Samtidigt är internet en riskfylld plats där 

man kan bli offer för olika kränkningar, mobbning och sexuella övergrepp.  Speciellt barn och 

unga lever i riskzonen för att bli utsatta för det på internet (Mishna et al 2010).  Forskning om 

traditionell mobbning visar att vanliga typer av mobbning kan vara fysiska; att slå eller sparka, 

stjäla en lunch, eller verbala; förolämpningar som elaka kommentarer om en persons utseende 

eller personlighet och utfrysning. Det visar även en skillnad mellan killar och tjejer. Det är 

vanligare att killar använder sig av den fysiska mobbningen och tjejer av den verbala (Pornari 

& Wood 2010). Nätmobbning har blivit ett omtalat ämne i media då många ungdomar valt att 

avsluta sina liv på grund att de blivit utsatta för traditionell mobbning (Pelfrey & Weber 2014). 

Skillnaden mellan traditionell mobbning i skolan och mobbning på nätet är att vid traditionell 

mobbning kan den utsatta komma hem från skolan och ha en frizon som är trygg och fri från 

kränkningar. När en person blir nätmobbad går denna frizon och trygghet förlorad och personen 

blir då ständigt utsatt eftersom den utvecklade kommunikationstekniken möjliggör att ständigt 

vara uppkopplad och kontaktbar (Agaston et al 2007). Studier visar att nätoffer rapporterat 

depression i högre grad än de som blivit utsatta för traditionell mobbning. En förklarande orsak 

är att offret kan utsättas för en anonym angripare som under väldigt kort tid sprider information 

om personen till väldigt många människor. Som offer kan man känna sig väldigt hjälplös vid 

tidpunkten för attacken då det inte finns några möjligheter att stoppa handlingen eller göra den 

ogjord. Resultaten visar vikten av fortsatt forskning om ämnet nätmobbning då det finns 

skillnader från traditionell mobbning som det hittills forskats mer om (Wang et al 2011) 

 

 

Nätkränkningar är för många ett nytt och okänt fenomen. Speciellt för den äldre generationen 

som inte själv upplevt denna förändring kring internetanvändning i ung ålder, då det är som 

viktigast att hänga med och vara uppkopplad. Men om vuxna inte vet vad nätkränkningar är, 

hur ska då barn och unga veta om de blivit kränkt? Det är ett väldigt brett fenomen som behöver 

klargöras och definieras för att öka förståelsen för problemet i samhället eftersom det skapar 

negativa konsekvenser för barn och unga som lever i internetvärlden.   

 

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka fenomenet nätkränkningar och dess påverkan på barn 

och unga. 

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

 Vad uppfattas som kränkningar på internet? 

 Finns det könsskillnader gällande utsatthet av kränkningar på internet? 

 Vilka negativa konsekvenser kan utsatthet av kränkningar innebära för unga? 
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 Varför kränker barn och unga varandra? 

 

 

1.3 Avgränsning 

 

Då kränkningar är ett väldigt stort ämne att forska om valde jag att begränsa mig till de 

kränkningar som är mest förekommande bland barn och unga. För att avgöra vilka det är läste 

jag igenom ett stort antal vetenskapliga artiklar om tidigare forskning för att sedan sammanfatta 

den statistik och information som visar vilken typ av kränkning flest unga varit med om. 

Eftersom feminism är ett hett ämne i Sverige idag ville jag ta med en könsaspekt, men tidigare 

forskning visade på att personer som har en icke heterosexuell läggning samt HBTQ-personer 

är de som blir utsatta för kränkningar mest av alla. Jag valde att bara kort nämna detta för 

begränsa mitt arbete och istället endast fokusera på heteronormativa könsskillnader. När det 

gäller de negativa konsekvenser för de utsatta valde jag att begränsa mig till de vanligast 

förekommande, alltså inte nämna alla olika typer då det finns väldigt många och för lite pålitlig 

forskning kring hur stor påverkan just kränkningarna har varit för deras välmående.  

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en begreppsdefinition för att underlätta förståelsen för läsaren då det 

förekommer uttryck och nätverk som kan vara okända för många. Därefter presenteras 

teoridelen inom vilken det för ämnesområdet mest relevanta teorierna presenteras. Här 

behandlas vad det innebär att spela olika roller inför en publik, hur vi människor socialiseras 

in i olika könsroller och vad som händer i kropp och sinne under ungdomsåren. Därefter följer 

en metoddel där studiens tillvägagångssätt beskrivs. Avsnittet därefter presenterar resultatet 

av litteratursökningen som svar på frågeställningarna i uppsatsen. Som en fortsättning 

analyseras resultatet tillsammans med valda teorier och avslutas med en diskussion kring hela 

arbetet.   

 

 

1.5 Begreppsdefinition 

Nedan redovisas en rad begrepp som används i uppsatsen som kan vara främmande för 

många. Det är av relevans för att läsaren ska finna full förståelse för innehållet och dess 

mening.  

 

 KiK är en app där man kan chatta med sina vänner. Det fungerar ungefär som vanliga 

meddelanden, men istället för att ha ditt telefonnummer som avsändare så har du ett 

användarnamn.  

 På Facebook kan du skicka vänförfrågningar till andra och på så sätt bygga upp ett 

eget nätverk. Du kan sedan dela med dig av text, bilder, filmer och annat till andra i 

ditt nätverk och även följa vad de delar med sig av. Du kan interagera med andra 

genom att gilla eller kommentera vad andra lägger upp eller skriva meddelanden. 

 På Instagram bygger du upp ett nätverk på liknande sätt som Facebook. Via Instagram 

kan du sedan dela med dig av egna bilder eller se andras. En viktig funktion är 

möjligheten att gilla och kommentera andras bilder. Här kan du dock inte skicka 

privata meddelanden till andra. 

 Via Ask.fm kan man ställa frågor till andra användare. Frågorna kan handla om vad 

som helst. Antingen kan man ställa frågorna anonymt eller med sitt användarnamn 

som avsändare. Andra användare kan gå in och läsa både frågorna och svaren. 
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 Taggad=att bli taggad betyder att någon har nämnt ditt användarnamn, dels så att 

andra kan se att det är dig det handlar om, dels så att du kan bli uppmärksammad att 

någon har nämnt dig i en kommentar eller ett inlägg. 

 Sida/profil=i de flesta sociala nätverk och i de flesta spel skapar användaren en egen 

sida eller en profil under ett användarnamn. Där kan man berätta för andra vem man 

är. Hur mycket information man delar med sig av är ofta valfritt. 

 Likes = samma sak som en gilla-markering. Det vill säga en tumme upp på ett inlägg, 

en bild, en film eller något annat. Ett sätt att visa att man gillar något men också ett 

sätt att markera att man har sett något. 

 Sexting: sexting är när man skickar bilder, texter och filmer med sexuellt innehåll via 

mobilen 

 Bris – barnens rätt i samhället – är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden 

organisation som bistår barn och ungdomar som far illa. Bris fungerar som en länk 

mellan barn, vuxna och övriga samhället. Kärnan i Bris verksamhet är stödkanalerna 

Bris 116 111, Bris-mejlen och Bris-chatten, dit barn och ungdomar upp till 18 år kan 

vända sig anonymt och kostnadsfritt när de behöver stöd av en vuxen. 

 Friends – en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att stoppa mobbning och 

diskriminering. De utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela 

landet.  

 Mucf /Ungdomsstyrelsen - Myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. De tar 

fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.  
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2.0 Teori 
 

2.1 Dramaturgi 

 

Erving Goffman (2009) framställer det sociala samspelet i form av en scen där människor 

presenterar sig själv inför en publik och spelar olika roller. Man anpassar sin roll efter vilka 

som är närvarande. De olika rollerna representerar olika sidor av oss själva och vi spelar dem 

efter ett givet handlingsmönster. Det finns olika uttrycksvarianter vi lär oss för att kunna hoppa 

in i de olika rollerna. Det är olika hur mycket man går in i en roll. En person kan vara helt 

övertygad om sin roll att hen inte har någon distans till rollen, medan en annan är cynisk och 

helt distanserad från rollen. Den cyniske tror inte på sitt eget uppträdande utan spelar ett spel 

för att uppnå ett visst syfte, det kan vara för sitt eget nöje eller för att situationen kräver det. När 

en person framträder inför andra försöker denne att styra det intryck och den fasad som ges till 

andra. Orsaken till att man styr intrycken kan vad att man vill att andra ska få en speciell 

uppfattning om en eller framkalla en speciell reaktion hos publiken. Publiken kan då låta sig 

påverkas av intrycken eller missförstå situationen. Goffman skiljer på rollerna och den fasad 

som visas upp på scenen med det som sker bakom kulisserna och kallar det för de främre och 

bakre regionerna. Den offentliga sidan av jaget visas upp i den främre regionen medan 

människor är mer privata i den bakre regionen (Goffman 2009).  

 

Goffman förklarar de bakre regionerna som de privata delarna i en människas liv, det är vad 

som sker bakom kulisserna. Där tänker människor inte lika mycket på hur de framställs inför 

andra, de döljer inte några sidor av sig själv. Det är i de bakre regionerna människor samlar sina 

krafter och förbereder sina framträdande i den främre regionen. Skiljelinjerna mellan vad som 

är en bakre eller vad som är en främre region manifesteras överallt. Sovrummet och badrummet 

är typiska exempel där publiken hålls borta. I den främre regionen visas det offentliga jaget upp, 

när man befinner sig där är det viktigt att inte göra felsteg som strider mot den image eller fasad 

som personen försöker visa upp. Här framhäver man vissa förhållanden och andra döljer man. 

Det kan vara saker som kan anses som stötande eller icke förenligt med den sidan av sig själv 

som visas upp. Därför är det viktigt att kontroll över den bakre regionen och vara noga med 

vilka som får tillträde dit (Goffman 2009). 

 

 

2.2 Att göra kön  

 

Enligt många könsteoretiker föds vi människor med en kropp som gör att omgivningen tolkar 

om det är en pojke eller flicka som fötts. Vi föds inte som kvinnlig eller manlig. När vi fötts 

kläs vi i kläder, får namn och leksaker som passar könet. Mammor världen över tänker och 

säger att deras dotter gillar att vara med dem i köket och att klä sig i fina klänningar. Medan 

pojkarna gillar traktorer och lastbilar och får sådana leksaker. Detta är något som även fortsätter 

resten av livet. Manlighet och kvinnlighet har olika innehåll beroende på sammanhang men det 

är alltid viktigt. Det finns många ställningstaganden angående hur kvinnor respektive män bör 

bete sig och se ut. Att något är kvinnlig och manligt är skapade abstraktioner, de finns inte från 

början. Ju fler kvinnor som ägnar sig åt en viss syssla desto mer kvinnligt anses det vara. 

Detsamma med sysslor män ägnar sig åt i stor utsträckning. Dessa abstraktioner är mallar för 

hur män och kvinnor kan eller tillåts att vara inför varandra. När man pratar om vem som är 

kvinnlig och manlig tas ofta sexighet och attraktion med, det är ett viktiga begrepp och något 

många strävar efter att uppnå (Thomsson & Elvin-Nowak 2012).  
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Att skapa kön sker inom ramarna för ett normsystem. Det är regler och självskrivna antaganden, 

men man uttalar sig sällan om dem. Exempel på normer är att män måste vara tekniskt kunniga 

eller att kvinnor är snälla och omhändertagna av sig och att män gillar sex mer än kvinnor. 

Dessa påståenden behöver inte ha mycket sanningshalt för att ändå antas vara sant. När dessa 

normer stämmer är omgivningen snabba på att säga “det var det vi visste, typiskt män” eller 

kvinnor. Många kan även utnyttja detta exempelvis genom att kvinnor tillåts att hävda att de 

inte kan byta däck och därför slipper de den tråkiga och smutsiga sysslan. Alla de normer som 

finns driver kvinnor och män att leva efter dessa. Det är få som ifrågasätter detta, det är som att 

många vill att dessa enkla och givna skillnader ska finnas mellan könen. Forskningen visar dock 

att dessa skillnader som man ofta pratar om inte är särskilt starka, de går knappt att finna. Var 

och en formar hur de lever efter de normsystem de vet om. Tror man att det är onormalt att 

kvinnor kör lastbil kommer hen inte diskutera det som ett möjligt yrkesval för kvinnor, samt 

söka fel hos de kvinnor som faktiskt arbetar med det (Thomsson & Elvin-Nowak 2012).  

 

2.3 Makt  

 

Många ser nog makt som något som utövas i syfte att bestämma över andra. För att öka sin egen 

styrka eller auktoritet. Att makt är när en vinner och en förlorar. För de som arbetar med frågor 

kring hur män och kvinnor har det idag handlar makt om att få vara subjekt i sitt eget liv. Att 

den som har makt blir sedd som individ, har en egen identitet och äger sin egen sexualitet. Även 

att ha möjlighet att vara med och påverka och definiera sanningar, ha resurser till förfogande 

och kunna röra sig fritt. Många blandar ihop ordet makt med ansvar. En som har ansvar står för 

en slags garanti att något blir gjort, och ofta på ett korrekt sätt. Kvinnor har oftare mer ansvar 

än makt. Människor vill bestämma själva, känna att det finns olika valmöjligheter. Valen är 

dock mer begränsade än man uppfattar dem. Alla situationer har sina egna ramar och 

överordnade styrsystem. De bestämmer vad vi förväntas göra eller välja. Man tror att man själv 

kan bestämma vad man ska ha på sig men någon har redan definierat vilka alternativ man kan 

välja mellan. Kvinnor kan välja mellan vissa saker och män mellan andra (Thomsson & Elvin-

Nowak 2012). 

 

Könmaktsystem används i forskning om vad det betyder att vara man och kvinna. Det innebär 

att samhället är ett patriarkalt system, vilket ordnar människor efter vilket kön de har. Där män 

sätts högre än kvinnor och tilldelas mer resurser och makt. Både män och kvinnor tar till sig 

den bilden och beter sig så att de passar in i bilden att män är mer värda än kvinnor. Simone de 

Beauvoir skrev att kvinnan är det andra könet och det genomsyrar könmaktsystemet, kvinnor 

kommer ofta i andra hand. Männen har större chanser till att bli valda och bli tagna på allvar 

bara för att de ses som män. Kvinnor kan intressera sig för mer manliga saker för att höja sitt 

värde men de får inte komma för nära hur män förväntas vara. Då blir de framställda som häxor 

eller manhaftiga och okvinnliga och det är få som vill bli det. Män måste också förhålla sig 

efter vissa krav, de ska vara manliga, de får inte bli för lika kvinnorna. Då blir de exempelvis 

kallad för bög eller feminist (Thomsson & Elvin-Nowak 2012). 

 

Inom psykoanalytiska teoritraditionen av bland annat Freud och hans senare anhängare sägs det 

att när barn runt treårsåldern börjar förstå hur de ser ut och märka skillnad börjar flickor sakna 

en viss kroppsdel (penisen) och känna avund. De vill också ha det som fadern har för att få 

samma status som honom. Då mamman också saknar denna vitala kroppsdel känner flickan 

förakt och avståndstagande gentemot sin mamma. Till slut känner hon att ”det är kört” då hon 

inser att hon tillhör det andra könet. Då börjar flickan identifiera sig med mamman och den 

position de underordnade kvinnorna har. Vilket lägger en grund till att de känner att de har en 
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svag identitet som bygger på att de inte har förmåga att klara sig i offentliga sammanhang men 

en mycket bra förmåga att ta ansvar för nära relationer. Pojkens utveckling ser då annorlunda 

ut då han har en penis. Då han får insikt i sitt utseende blir han istället rädd att han ska bli av 

med detta åtråvärda. För att vara säker på sin position som den som har en penis, vänder pojken 

sig ifrån sin mamma. Att ta avstånd lägger grunden för den manliga identiteten som är byggd 

på självständighet och stor ovilja mot att bli för indragen i beroenderelationer (Thomsson & 

Elvin-Nowak 2012). En vidareutveckling av detta är gjord av Nancy Chodorow. Hon menar att 

mammans vårdande sätt spelar stor roll i skapelsen av personlighetsutvecklingen hos kvinnor 

och män. Mamman ser dottern som en förlängning av sig själv och flickan utvecklas i en god 

relation till mamman då hon känner igen sig i sin egen relation till sin mamma. Mamman har 

svårare att identifiera sig med sonen och då måste han definiera sig själv i en motsats till 

mamman när han identifierar sig som manlig. Detta sker bland annat genom att han skär bort 

deras primära kärlek och känsla för empatiska band till varandra.  Flickorna får svagare men 

flexiblare jaggränser och en grundval för empati inbyggd i sin första definition av sig själv, 

vilket pojkar oftast inte har (Ljung 2015). 
 

 

2.4 Bekräftelse 

 

Alla har stort behov av bekräftelse, men på olika sätt. Vissa genom sin yrkesposition, andra 

genom sina relationer med barn eller vänner. I bekräftelsens psykologi är en av de viktigaste 

ingredienserna att bli bekräftad som en “bekönad” individ. Vi gör kvinnlighet/manlighet på ett 

sätt så att vi har största möjliga chans att uppfattas och bekräftas på rätt sätt av oss själva och 

andra. Det gör att vi upprätthåller vår egen självkänsla. Att vara pojke och flicka på rätt sätt är 

olika. Flickor har mer frihet att exempelvis välja en svart batmancykel än en pojke att välja en 

rosaglittrig. När pojken börjar förstå att han är pojke kommer det med all säkerhet leda till att 

han så småningom blir man. Då börjar han också förstå att han tillhör den grupp som syns med 

på TV när det händer något viktigt i världen, som spelar fotboll, som kör de stora bilarna, leder 

företag, är läkare och polis. När flickan börjar förstå att hon är flicka leder det till att hon blir 

kvinna och då förstår hon att hon tillhör den grupp som syns mest i underklädesreklamen, som 

cyklar eller tar den minsta bilen till affären, som sällan blir skrivna om i tidningens sportbilagor, 

eller blir industrichefer. Dessa instinkter har att göra med kön, under- och överordning. Med 

hjälp av instinkterna ska barnen skapa en hygglig självkänsla. Som flicka är det svårt att få 

denna bekräftelse som vi behöver då de hela tiden får indikationer på att de inte är tillräckligt 

bra på det som värderas högst. När man får erfarenhet av att tillhöra ett kön som är underordnat 

fastnar den uppfattningen om vem man själv är, hur mycket plats man får ta och på vilka sätt. 

Flickor lär sig införliva pojkarnas perspektiv i sin egen självbild medan pojkar inte bryr sig så 

mycket om hur flickor uppfattar dem. Till skillnad från förr finns det idag samma formella 

möjligheter för båda könen att göra precis samma saker. Men de praktiska möjligheterna är 

intimt sammankopplade till våra behov och önskningar att bli bekräftade som flickor och 

pojkar. Men bekräftelsen är inte likadan för flickor och pojkar. Flickor har störst möjlighet att 

bli bekräftade som flickor när de förhåller sig underordnade pojkar. Flickor kan göra allt som 

pojkar gör bara de inte gör det mer eller bättre än dem (Thomsson & Elvin-Nowak 2012). 

 

 

2.5 Adolescensen 

 

Ungdomsåren är perioden mellan 10-19 år. Det är övergången från barndomen till vuxen ålder, 

när man uppnår könsmognad (Kånåhols et al 2011). Det är då kroppen förändras och går in i 

puberteten. Det sker en ökad förmåga att tänka abstrakt och med distans till sig själv. Det har 
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visat sig att det sker en nybildning av hjärnceller under denna period. En ökad kognitiv förmåga 

sker och den egna självbilden genomgår en förändring. Förutsättningarna att leva självständigt 

ökar vilket kan resultera i nya utmaningar utanför familjen. Utvecklingspsykologiska teorier 

gällande adolescensen beskriver förmågan eller oförmågan att inse risker och konsekvenser av 

ett beteende eller en handling. Det är en tid då allt ska falla på plats, biologiskt, psykologiskt 

och socialt. En tid då ungdomarna försöker finna och förstå sig själva genom reflektioner och 

funderingar. Det finns normer för hur man bör bete sig i varje kultur, vilket sätter krav på de 

unga då rätt beteende belönas. Dessa krav på ett förändrat beteende under adolescensen är så 

stora att det skapas ett både inre och yttre tryck. Det inre trycket innebär att individen ska klara 

att upprätthålla en känsla av balans och kontroll av impulser och behov. När ökat tryck uppstår 

skapas en reaktion i individen för att återskapa inre balans, vilket kan fortgå tyst och inte märkas 

utåt men det kan även medföra tydliga förändringar i yttre beteende och funktion. Målet med 

adolescensen är att individen ska uppnå en högre grad av självständighet och stabilisera sin 

identitet och självbild. För de flesta fungerar denna övergång utan problem och ger dem 

tillräckligt goda förutsättningar för ett hyfsat liv som vuxen. För andra blir processen en väldigt 

påfrestande väg till vuxenlivet då det är fyllt med hinder och fallgropar. Processerna som 

präglar adolescensfasen är kopplad till psykisk hälsa. Drabbas man av psykisk ohälsa under 

denna period stör detta individers förmåga att genomföra en åldersadekvat psykologisk 

utveckling, den kan i vissa fall stanna av helt. Vårt samhälle kräver att man håller sig till snäva 

sociala spelregler. De ungdomar som inte följer dessa regler i skolan eller bland familjen 

uppmärksammas. Social oförmåga tycks vara en viktig markör för psykisk ohälsa. Personer 

som drabbas av det har ofta under lång tid haft begränsat socialt umgänge. Med social oförmåga 

menas att de har svårt att delta i samtal och umgås med jämnåriga men även vuxna. De flesta 

som lider av psykisk ohälsa uttrycker en mycket låg självkänsla. Familjen och 

nätverksresurserna visar sig vara viktiga under denna period då individer med begränsade 

resurser lättare drabbas av psykisk ohälsa. (Duregård 2008) 
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3.0 Metod 
 

Jag har valt att göra en litteraturstudie för att skapa större förståelse för valt ämne och få svar 

på mina frågeställningar. Friberg (2006) menar att det finns olika motiv till att göra denna typ av 

studie. Ett av motiven kan vara att skapa en större förståelse för det valda studieobjektet. Ett annat kan 

vara att ge en ny helhetsbild genom att sammanställa den forskning som finns på området (Friberg, 

2006). Jag anser att jag har de båda som motiv i min uppsats. Min första tanke var att inkludera 

intervjuer men vid vidare eftertanke ville jag ha bredare svar än att bara undersöka hur det ser 

ut i en kommun. När jag valt mitt syfte och tillhörande frågeställningar för arbetet började jag 

gå igenom ett urval av teorier för att hitta de som var bäst lämpade för min senare analys. Jag 

fortsatte mitt arbete genom att söka källor via PRIMO på Ltu.se för att jag ville kunna begränsa 

mig till vetenskapligt granskade artiklar för att få så hög reliabilitet som möjligt. Mitt mål med 

studien var att med hjälp av mina valda teorier och källor på internet finna svar och stöd för 

mina frågeställningar och att de svar skulle vara så reliabla som möjligt. Under bearbetningen 

av mina internetkällor i PRIMO har målet varit att ha så mycket vetenskapligt granskad (peer-

reviewed) litteratur som möjligt. Jag använde sökorden cyber bullying, traditional bullying, 

youth, adolescens, harassment, statistics of cyberbullying. Jag sökte främst efter peer-reviewed 

artiklar. Jag läste igenom de artiklar jag fann och valde ut de som verkade mest relevanta för 

min studie och läste igenom dem igen, därefter jag tog ut de delar jag ansåg kunde svara på mitt 

syfte.  

 

Då mycket forskning är gjord i andra  länder än i Sverige valde jag att även ta med den forskning 

som är gjord i Sverige. Jag är fullt medveten om att vissa studier inte är lika reliabla som de 

vetenskapliga artiklarna jag valt men jag anser samtidigt att det är av stor vikt att få en inblick 

hur det ser ut även i Sverige. Den forskning jag valt att ta med är från BRIS, Friends och 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Alla tre arbetar för barn och ungas 

förbättrade villkor i samhället. Bris valde jag för att de dagligen är i kontakt med barn och unga 

som mår dåligt på grund av utsatthet på olika sätt. De är relevanta för att de representerar 

verkliga förhållanden. Friends är en barnrättsorganisation som lyssnar på barn och unga och 

låter dem påverka deras arbete. Det är av vikt att ta med för att det är de unga som verkligen 

vet hur det är att leva som just unga i detta samhället, utan deras information hade inte 

forskningen varit reliabel överhuvudtaget. Friends tar hjälp av forskning på olika universitet, 

exempelvis forskning om barn- och ungdomsvetenskap via Stockholms universitet samt 

psykologi via Göteborgs universitet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är av 

relevans för att all deras arbeten är på uppdrag från regeringen. De tar fram kunskap om ungas 

levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. De samarbetar med 

myndigheter, kommuner och det civila samhället.  

 

När jag avslutade min källsökning bearbetade jag materialet genom att först dela upp de viktiga 

delarna av litteraturen efter mina tre frågeställningar. Jag använde mig av en fjärde del där jag 

samlade allmän information kring ämnet, det som jag ansåg vara relevant men inte passade in 

i någon specifik frågeställning utan hela ämnet i sig. Jag valde att dela upp presentationen av 

resultatet i samma ordning som frågeställningarna framställts i syftet för att lättare finna struktur 

i resultatet av undersökningen och underlätta för både mig själv och läsaren att hitta svaren på 

mina frågeställningar. När jag renskrivit resultatdelen gick jag igenom uppsatsen några gånger 

för att verkligen bearbeta texten. Detta för att underlätta min analys. För att hitta kopplingar 

mellan teori och resultat gick jag igenom texterna och markerade de olika styckena med 

varierande färger, samma färg för den del i resultat och teori som jag sedan ville använda mig 

av i analysen. Detta tillvägagångssätt kan efterlikna att göra en matris som ofta används i 

kvalitativa uppsatser. Men istället för att använda mig av ord använder jag färger som hjälper 
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mig att hitta och komma ihåg de olika delarna i arbetet med analysen. När jag bearbetat och 

färdigställt analysen av resultatet och teorierna avslutar jag uppsatsen med en diskussion kring 

hela arbetet. 

 

Vald metod har fungerat bra, det har varit lätt att finna struktur i arbetet och mycket material 

har funnits tillgängligt. Fördelen är att man har tillgång till forskning från många olika delar i 

landet men även världen. Till skillnad från när man gör en kvalitativ studie där man samlar in 

det empiriska materialet själv då man blir mycket mer begränsad geografiskt. En förbättring 

och hjälp i arbetet hade varit att göra en matris vid insamlingen av litteraturen, det hade gett ett 

ännu bättre överskådlig blick av materialet.  

 

 

3.1 Reliabilitet och validitet 

   

Betydelsen av god validitet innebär att resultatet i studien överensstämmer med syftet. God 

reliabilitet innebär att studien utförs på ett tillförlitligt sätt samt att vetenskapligt material 

används. Inför litteraturstudien har författaren förberett sig genom att läsa aktuell litteratur om 

ämnet för att skaffa sig en förkunskap. Artiklarna har granskats efter litteraturstudiens syfte och 

valts efter huruvida bra de kunnat svara på syftet. För att få så hög reliabilitet som möjligt har 

det mesta av litteraturen varit vetenskapligt granskad.   
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4.0 Resultat  
 

Resultatet är uppdelat i samma ordning som frågeställningarna för att lätt finna svar på dem. 

Delen efter beskrivningen av nätkränkningar tar upp allmän information om ämnet och sedan 

fortsätter det med skillnader mellan kön och konsekvenser av utsatthet. Därefter analyseras 

resultatet med hjälp av teorierna. 

 

 

4.1 Hur vet jag om jag blivit kränkt? 

 

Enligt BRIS är det många unga som skriver till dem och undrar vad det är de blivit utsatta för, 

många vill ha en benämning för situationen. Att vara utsatt för kränkningar på nätet kan vara 

allt från enstaka eller upprepande elaka kommentarer eller meddelanden, kränkande bilder eller 

filmer som sprids, att man inte gillar en persons bild i form av utfrysning, kapar konton och 

skapar fejkade profilsidor samt ovälkomna sexuella kommentarer eller uppmaningar (Secher 

2014). I Friends nätrapport (2015) definierade de kränkningar som en handling som gör att den 

utsatta känner sig sårad, ledsen eller mindre värd. Att det är den utsatta personen som 

bestämmer om en handling är en kränkning eller inte Det finns en skillnad på kränkningar och 

mobbning och båda kan hända på internet (Friends 2015). Att bli kränkt en gång och att bli 

mobbad är inte samma sak. Mobbning är när samma person blir utsatt för kränkningar flera 

gånger under en viss tid. Den utsatta hamnar lätt i underläge och har då svårt att försvara sig 

(Friends 2014). Mobbning definieras utifrån tre kriterier inom forskningen: Intentionen att 

skada, repetition av kränkningen och en maktobalans mellan offer och förövaren. 

Forskarvärlden är dock oense om man ska utgå från dessa kriterier när det gäller nätmobbning 

också. Speciellt när det gäller repetitionskriteriet. Det kan räcka med att en taskig bild eller 

kommentar läggs ut en gång och sedan delas den vidare och sprids, vilket gör att samma 

kränkning kan upplevas flera gånger om. Det som utmärker nätmobbning från traditionell 

mobbning är att man kan vara anonym på internet. Vilket kan öka maktlösheten för offret då 

man inte har någon aning om vem eller vilka förövaren kan sprida det vidare till. Att saker 

sprids fort på internet är också utmärkande. En bild eller kommentar kan spridas på några 

sekunder till oerhört många människor, vilket inte är möjligt offline (Secher 2014).  

 

Det är olika hur vanligt kränkningar och mobbning är beroende på olika undersökningar, vilka 

metoder som använts och hur frågorna varit ställda. Olika studier i Sverige visar att andelen 

som är utsatta för mobbning på nätet är mellan 1 och 11 procent . Bland de som är 13-16 år är 

det vanligare att bli kränkt på sociala medier medan de som är 10-12 år oftare blir kränkta i 

spel. Vilket kan bero på att sociala medier ofta har en åldersrekommendation på 13 år och 

uppåt. Elaka kommentarer eller meddelanden är den vanligaste formen av kränkning. Sex av 

tio tjejer och fem av tio killar har angett att de varit med om det. Psykisk kränkning, 

exempelvis att bli utfryst på nätet är den näst vanligaste formen av kränkning, efter det 

kommer att någon spridit elaka och/eller osanna rykten om personen. Det kan handla om att 

inte få vara med i en grupp på KiK eller att bli utkastad ur en grupp i ett spel (Friends 2015). 

Till skillnad från Friends rapport 2014 har det i rapporten från 2015 minskat andelen som 

blivit utsatt av samma person online som offline. Det kan för de personerna kännas som att de 

inte har någon frizon utan den mobbning som sker i skolan följer med dem hem på kvällar och 

helger. Totalt är det 35 procent som blivit utsatt för samma person online och offline (Friends 

2015).  
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Nätmobbning har varit på uppgång bland barn och ungdomar på senare år. Studier i Europa, 

USA och Kanada visar att cirka 20 procent av tonåringar i åldern 7-18år som använde internet 

rapporterade upprepade upplevelser av nätmobbning. Det finns tre typer av deltagare i 

nätmobbning: förövarna som avsiktligt skickar verbala eller visuella meddelanden för att hota, 

skrämma, skada eller förnedra en annan person; offren som lider, tar skada och förolämpas och; 

de runtomkring, de som ser meddelandena och ibland för dem vidare eller pratar bakom ryggen. 

Nätmobbning inträffar mest mellan 11-17år och en tredjedel av offren för traditionell mobbning 

också är offer för nätmobbning. Förr kunde de mobbade offren ha sitt hem som fristad men 

nätmobbning har gjort att det inte finns någonstans att ta känns sig trygg och ifred. De kan nu 

hängas ut offentligt på internet och drabbas av ryktesspridning som sker väldigt fort på internet. 

De som blivit utsatta känner sig hjälplösa då de inte vet hur de ska kunna stoppa attackerna 

genom nätet. De känner inte heller att föräldrar eller lärare kan hjälpa dem då de inte är bekanta 

med cybervärlden och dessutom är de rädda att föräldrarna inte kommer tillåta dem att använda 

datorn mer så därför undviker de att berätta (Agaston et al 2007). 

 

 

4.2 Sexuella kränkningar 

Sexuella trakasserier är en form av kränkning som sker på internet. Det finns olika rättsliga, 

sociologiska, feministiska och psykologiska perspektiv vilket gör att det inte finns någon 

universiell definition av sexuella trakasserier. Därför varierar andelen sexuella trakasserier 

kraftigt mellan olika studier. Sexuella trakasserier kan vara allt från mindre former som sexuella 

skämt och kommentarer, begäran av sexuella tjänster till allvarligare former som inkluderar 

sexuella övergrepp (Mitchell et al 2014). De utsatta personerna försöker ofta förminska det som 

hänt trots att de mår dåligt över händelsen. Exempel på meddelanden unga kan få är ”vill du ha 

sex?”, att de skickar bilder på sitt kön och vill att personen ska skicka tillbaka en bild på sitt, 

frågor om ”personen är oskuld” elaka kommentarer som ”hora, fittnylle, vandringspokal, slyna, 

äckel, kuksugare” (Friends 2015). 

 

 

Sexuell exponering är när man visar upp delar av eller hela sin kropp på bilder eller i filmklipp 

med syftet att framstå som sexuellt eller erotiskt intressant. Det är av stor betydelse av i vilken 

situation eller arena handlingen görs om handlingen uppfattas som ett sexuellt budskap. Det 

beror på hur avsändaren och mottagaren uppfattar handlingen. Det finns webbsidor där unga 

kan lägga upp bilder och bli bedömda och betygsatta av andra. Bilderna behöver inte vara 

avklädda men genom olika poser och att framhäva sexuella attribut kan de uppfattas som 

sexuellt utmanande. Att göra detta är för många inget konstigt sätt att presentera sig på och 

förknippas inte alltid med risktagande. Det har uttryckts en oro för tjejer som har profiler eller 

presentationer som baserar på sexuella anspelningar för att det kan utsätta dem för olika faror. 

En studie av unga bloggare visade att deltagarna provocerades mer av lättklädda kvinnor än 

män. Många tycker att kvinnor som exponerar sig själva på internet är vulgära, lite dumma och 

omogna. Antydningar finns även att de är lätta byten för sexsökande män. De ifrågasätter inte 

män som lägger ut bilder på samma sätt utan de män som vågar lägga ut lättklädda bilder på sig 

själva anses vara coola och självsäkra (Ungdomsstyrelsen 2012). I ungdomsundersökningen av 

Ungdomsstyrelsen (2012) har man frågat de som lagt upp sexuella bilder på sig själva vilken 

erfarenhet de har av det. 32,7 procent av tjejerna har dåliga erfarenheter medan av killarna bara 

4,4 procent. En förklaring till varför de exponerar sig är att de vill få bekräftelse och öka sitt 

självförtroende. Det är ett snabbt sätt att få uppskattning, de använder positiv respons för att 

bearbeta dåligt självförtroende eller kroppskomplex. Att unga exponerar sig på internet är ett 

sätt för dem att utforska olika områden under ungdomstiden, även sexuellt. Internet ger dem 

möjlighet att nå ut till många men samtidigt kunna vara anonym vilket tekniken tillåter. Unga 
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kan bortse från risken att få negativ respons då förhoppningen om positiva kommentarer och 

bekräftelse är starkare än risken för det motsatta (Ungdomsstyrelsen 2012). 

 

 

Grooming är när en förövare försöker skapa ett tillfälle att förgripa sig sexuellt på ett barn. 

Vilket kan ske både online och offline. Det ses som en manipulationsprocess som gör att offrets 

motstånd mot sexuella handlingar bryts ner. Förövaren skapar en relation till offret för att 

möjliggöra ett övergrepp och minska sannolikheten till att barnet ska berätta för någon annan. 

Det ingår fem olika faser i groomingprocessen enligt O’Connels modell. Den första innebär att 

förövaren lär känna barnet, en vänskapande process. Då kan barnet tillfrågas om hen har några 

bilder på sig själv som de kan skicka. Ofta gäller det bilder som inte är av sexuellt karaktär. Det 

andra stadiet kallas förhållandestadiet. Vilket är en förlängning av vänskapsfasen. Då pratar 

förövaren med barnet om skolan, hur de har det hemma och skapar en illusion av att vara barnets 

”bästa vän”. Tredje stadiet kallas riskbedömningsstadiet, där frågar förövaren var barnets dator 

finns, och vilka som använder den. Då får förövaren en möjlighet att bedöma om hen riskerar 

att bli upptäckt. Efter det kommer exklusivitetsstadiet vilket innebär att ”vänskapen” fördjupas 

ytterligare. Då får barnet en känsla av att relationen är på bådas villkor och det gör att den känns 

viktig. Det är då vanligt att förövaren frågar om hen kan lita på barnet och barnet bekräftar ofta 

att det är något hen kan. I det sista och femte stadiet introduceras sex. Exempelvis genom att 

fråga om barnet blivit kysst någon gång. I det här stadiet har barnet ofta byggt upp en tillit till 

förövaren så konversationen har hunnit bli väldigt intensiv vid det här laget (Jonsson et al 2009). 

 

4.3 Sexuella övergrepp 

 

Det finns flera definitioner av sexuella övergrepp. Men flera av dem har liknande definitioner 

som innehåller följande:  

 

 Att barnet blivit sexuellt mobbade/trakasserade online  

 Blivit utnyttjade på övergreppsbilder/i filmer eller andra sexualiserade bilder/filmer  

 Via kontakt online blivit utsatta för sexuella övergrepp online eller offline  

 Via kontakt online fått ersättning för sex online eller offline. 

 

Det kan innebära att förövaren har 

 

 Utnyttjat barnets beroendeställning 

 Utfört en handling som kränker barnets integritet 

 Utfört en handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för och inte kan ge 

informerat samtycke till 

 Utgått från sitt eget behov (Jonsson et al 2009). 

 

 

 

4.4 Att växa upp i internetvärlden 

 

En enkätstudie utförd i Göteborg på 21 skolor i årskurs 6 och 9 är det vanligt att kränkningarna 

handlar om utseende. Tjejer i årskurs 9 ansågs vara mest utsatta för kommentarer om hur de ser 

ut. Det kan vara kommentarer om att de är tjocka, fula eller har fula kläder. Bland barn och 

unga är det vanligt att lägga ut så kallade selfies, det är att man lägger ut en bild på sig själv när 

man ser så bra ut som möjligt och sedan jämför med andra, samt hur många likes och 

kommentarer man får på dem. Deras uppfattning om sin kropp och utseende påverkas mycket 
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av vad andra tycker och tänker. Enligt studien i Göteborg var de som var mest utsatta för 

kränkningar på nätet också mest missnöjda med hur de såg ut. Även fast kränkande 

kommentarer sårar kan uteblivna av kommentarer också vara jobbigt. När kompisar lägger ut 

bilder får de massor med gilla-markeringar medan en själv inte får någon, vilket blir en 

avsaknad av bekräftelse som kan kännas som en form av utfrysning. Eller att flera kompisar 

blir taggad i en bild men inte en själv. Det är sådant som är svårt för andra att se eller lägga 

märke till men det kan vara minst lika sårande för offret (Secher 2014). 

 

Bland de kontakter med barn som Bris har är internet, datorer och mobiltelefoner en viktig roll 

i deras kärleks- och kompisrelationer och hur de hanterar dem. Barn och ungdomars kontakt 

med Bris visar att de kontakter via internet som är sexuellt relaterade börjar ofta med en frivillig 

och positiv erfarenhet som sedan blivit svårhanterlig eller direkt kränkande. Ju äldre de unga är 

desto tydligare är det att de faktiskt inte saknar kunskaper om säkerhet på internet. De har en 

brist av förmågan att reflektera över hur man kan agera på ett så tryggt sätt som möjligt.  När 

unga beskriver att de känner oro och rädsla kopplad till vardagen online kan det exempelvis 

handla om att de är oroliga över hur föräldrarna ska reagera över något eller vad som kommer 

hända med bilder som använts på internet (Bris 2014). 

 

 

Sociala medier är ett rätt ungt samhällsfenomen men trots det finns det väldigt mycket 

forskning på området. Det har forskats kring hurvida den digitala tekniken påverkar ungas 

levnadsvillkor. Olika riskbeteenden, eventuella psykiska skador och skolresultat är några 

andra exempel. Det visar sig att andelen unga som själv anser att de har erfarenhet av 

trakasserier online har ökat. Det talas om att den mest avgörande faktorn är att det är fler om 

använder sociala medier idag och att de spenderar mer tid online. Det finns dock studier som 

visar att nivån på nätkränkningar och trakasserier är stabil över tid. Då användningen ökar, 

ökar även medie- och informationskunnigheten och användarna blir mer medvetna om 

säkerheten, det kan minska riskerna och de upplevda problemen. Studier visar att de personer 

som har lägre självkontroll oftare utsätts för att bli nätmobbade och trakasserade på internet 

(Svensson & Dahlstrand 2014). Facebook är det sociala forumet som varit mest intressant för 

forskare. Det är också den mest populära nätverkstjänsten bland alla internetanvändare, 

oavsett ålder. 55 procent av respondenterna (16-40år) i en enkätundersökning angav att de 

aldrig har känts sig kränkta av vad andra skriver om dem. Bland kvinnorna anger 43 procent 

att de vid något enstaka tillfälle känt sig kränkta av vad någon annan skrivit. Siffran för 

männen är 34 procent. Av hela respondentgruppen är det mindre än en procent som ofta känts 

sig kränkta av vad andra skrivit om dem. Det är ovanligt att bli kränkt av bilder som andra 

publicerat på dem online, bara 6 procent av de yngre kvinnorna har blivit kränkta ofta eller 

flera gånger. 15 procent av hela respondentgruppen anger att de inte vet om de skrivit eller 

publicerat bilder som har varit kränkande för någon annan. Vilket tyder på att det finns en 

osäkerhet kring hur det man skriver kan uppfattas av andra. Bland männen råder det större 

osäkerhet än bland kvinnorna om hur andra uppfattar kommunikationen. De som i störst 

utsträckning känner att de kränker andra är de yngre männen. 17 procent av de yngre männen 

har angett att de någon gång gjort något som varit kränkande för någon annan. 42 procent av 

hela respondentgruppen har angett att de inte är oroliga över att det som finns på nätet kan ge 

andra en dålig bild av dem. Kvinnorna är mer oroliga över detta än männen speciellt de yngre  

(Svensson & Dahlstrand 2014). 

 

 

Vid en fokusgruppsintervju med elever ur årskurs nio i Landskrona framkom det att Facebook 

håller på att dö ut och att Instagram har blivit för ”seriöst” vilket de tycker är något negativt. 
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Just för att alla bryr sig mer och mer om hur de ser ut på bilderna de lägger ut och eftersträvar 

så många likes som möjligt. Det har skapat en ökad utseendefixering och ungdomars vilja att 

få uppmärksamhet genom att använda sociala medier. När de pratar om hur den sociala statusen 

påverkar ungdomars beteenden på sociala medier framkommer det att de är många som prövar 

vart de sociala gränserna går för accepterat beteende. Exempelvis tjejer som lägger ut bilder 

med mindre kläder på sig, det är en hårfin gräns för hur mycket som är okej. De är osäkra över 

var gränsen går från att de ska få komplimanger till när det övergår att bli kallad slampa, hora 

etc. Det blir lätt en konflikt när många är ute efter uppmärksamhet och andra blir avundsjuka. I 

fokusgruppen är det oftast tjejers kläder och bilder på sig själva som de pratar om. 

Respondenterna uttrycker att det är vanligt att bli kränkt på sociala medier. Att det alltid finns 

saker att klaga på, för lite kläder, för mycket, att man lägger ut för många bilder för då är man 

en ”attention whore” som bara vill ha många likes. De nämner även att många provocerar för 

att få högre status, alltså att de lägger upp bilder de vet är över gränsen men gör det ändå för att 

få uppmärksamhet och ett rykte. Skulden läggs på den personen som gått över gränsen för att 

få uppmärksamhet och får då räkna med elaka kommentarer (Svensson & Dahlstrand 2014). 

Det påpekas ett par gånger under gruppintervjun att det som händer på internet inte är så 

allvarligt, det ska tas med en nypa salt. De upplever det inte som verkligt på samma sätt som 

om det skulle ha skett i verkligheten. De har en uppfattning om att de personer som inte är 

populära i verkligen kompenserar för det på internet. Personer som inte har vänner i verkliga 

livet försöker istället vara något på internet. Det kan vara en person som inte syns och är rätt 

mesig i verkligheten, som på internet blir kaxiga och skriver elaka saker. Att man kan vara 

anonym på internet anser dem påverka till en ökning av kränkningar, då kan de skriva hur 

mycket de vill utan att någon får reda på det. Främst när det gäller dataspel. Respondenterna 

tror att det är lättare att skriva elaka saker på internet för då behöver de inte se personen, då ser 

de inte om den blir sårad, vilket gör det lättare. Det ökar även chansen att den utsatta personen 

är elak tillbaka vilket kan skapa konflikt som urartar. Det finns en risk för feltolkningar enligt 

respondenterna, därför bör man ta allt med en nypa salt. För att en person kanske inte menade 

det på det sätt som mottagaren uppfattade det som, men också för att det är lätt att använda det 

som bortförklaring vid eventuell konfrontation (Svensson & Dahlstrand 2014). 

 

Litteratur om sociala och känslomässiga band hos nätoffer pekar på att en känsla av ensamhet 

och nedstämdhet påverkar risken att bli offer. Upplevelsen av ensamhet kan manifesteras 

genom svårigheter att upprätta en nära intim relation med vänner och känslan av frustration och 

missnöje med befintliga relationer samt mindre intresse för att utveckla sociala relationer. 

Känslan av ensamhet innehåller egenskaper som kan störa den ungas förmåga att skapa kontakt 

med andra. Exempelvis att man upplever lågt lika värde, hög social ångest, hög offentlig 

självmedvetenhet och ett lågt socialt risktagande. Skillnaden mellan social ensamhet och 

emotionell ensamhet är att social ensamhet är en avsaknad av kamratskap eller ett misslyckande 

för social integrering. Emotionell ensamhet är ett icke tillfredsställt behov av intimitet, en 

frånvaro av psykologisk intimitet. Emotionell ensamhet kan undvikas, särskilt i tonåren genom 

en ”bästa vän” relation. Ungdomar med depressiva humörsymtom kan ha svårt att identifiera 

sociala signaler och samverka framgångsrikt med vänner. Känslor av ensamhet kan åtföljas av 

en negativ stämning som kan utvecklas till depression. I tonåren har social status och 

kamratrelationer stor betydelse. De unga som blir mobbade och ensamma brukar försöka 

kompensera sin brist på sociala kontakter genom att hitta sin tillflykt på internet. Där lyckas de 

utveckla relationer men blir då mer benägna och sårbara för cybermobbning. Ensamma 

tonåringar blir mål för mobbare och de som upplever att de blir mobbade riskerar att bli än mer 

tillbakadragen och då ökar ensamheten ytterligare (Agaston et al 2007). 
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Då nätmobbning skiljer sig från traditionell mobbning har det antagits att dess effekter kan vara 

mer allvarliga än de från traditionell mobbning. Omständigheterna gör att mobbaren kan nå ut 

till en bredare publik, vara anonym och orden eller bilderna är mer bestående då de alltid finns 

kvar på internet. Möjligheten att alltid nå offret, vart de än är och vilken tid på dygnet som helst 

ökar risken för fortsatt utsatthet. Nätmobbare kan även känna sig modigare då personen inte 

behöver se sitt offer eller hur personen påverkas av det. Att de har möjlighet att vara anonym 

kan göra att mobbaren inte kommer behöva stå till svars för sina handlingar och därför vågar 

personen vara lite extra elak. Därför tror många att anonymiteten kan öka intensiteten hos den 

som mobbar och uppmuntra till att fortsätta längre än personen hade gjort ansikte mot ansikte 

(Campbell et al 2012). 

 

 

4.5 Skillnader mellan kön 

 

Det finns en betydande skillnad mellan könen för hur nätet används. Flickor använder sociala 

medier mycket mer än pojkar men pojkar spelar och fildelar mer än flickor. (Mitchell et al 

2014). Killar spelar mer spel, kollar på klipp och laddar ner filmer medan tjejer chattar, bloggar, 

läser andras bloggar och använder sociala medier. För tjejerna är kommunikationen 

huvudändamålet med internetanvändandet medan killarna har ett mer målinriktat ändamål, de 

använder inte internet bara för att kommunicera (Ungar och medier 2010).  Flickor är de som i 

högre grad utsätts för sexuella risker på internet. Exempelvis oönskat sexuellt innehåll och 

sexting. Flickor känner sig också oftare kränkta än pojkar och även mer intensivt. En finsk 

studie visar att det är större risk att utsättas för brottsliga kränkningar ju yngre nätanvändarna 

är. En svensk studie visar att mobbade flickor anses i högre grad vara mobbade för deras 

beteende vilket skiljer sig från pojkar, oavsett om det är flickor eller pojkar som mobbar. 

Flickornas kroppsuppfattning påverkas i större utsträckning negativt av mobbning. Det visade 

sig även att nätmobbningen är mer utbredd bland barn och unga som är 10år än 15år. Unga 

personer som tillhör någon sexuell minoritetsgrupp har i högre grad erfarenhet av kränkningar 

online och sämre psykisk hälsa (Svensson 2014). Lesbiska, homosexuella, bisexuella och 

transpersoner (HBT) ungdomar verkar vara särskilt utsatta för sexuella trakasserier (71%) 

medan heterosexuella ligger på 32 procent. Biologiskt kön spelar också roll när det gäller risken 

för sexuella trakasserier. Kvinnor och män upplever sexuella trakasserier på olika sätt och 

kvinnor upplever det oftare. 13,6 procent av kvinnorna i åldern 14-17år rapporterade sexuella 

trakasserier jämfört med männen som låg på 4,7 procent. Kvinnor är mer benägna att tryckas 

ner, objektifieras eller särbehandlas på grund av sitt kön. Medan män oftare får erfara vulgära 

och homofobiska kommentarer. Kvinnor upplever mer av de fysiska formerna av sexuella 

trakasserier som att bli smekt eller klämd på ett sexuellt sätt (Mitchell et al 2014).  

 

 

I en enkätundersökning i Sverige 2013 med personer som är 16-40år visas det att Twitter 

används mer av män (30,9 procent) än kvinnor (18,6 procent) samt Flashback som visar på 28,8 

procent manliga användare och 9,8 procent kvinnliga.. Det är vanligare bland kvinnor att blogga 

(25,1 procent för kvinnor och 17 procent för män) och använda sig av bildtjänsten Instagram 

(38 procent för kvinnor och 31 procent män). Endast 8,4 procent använder inte sociala medier 

aktivt överhuvudtaget. Den yngre åldersgruppen 16-25 använder sociala medier mer än den 

äldre 31-40 år, särskilt de yngre kvinnorna. Fler kvinnor än män i enkätundersökningen anger 

att de känt sig kränkta av bilder på sig själva som andra lagt ut. 45 procent av de yngre kvinnorna 

har vid något enstaka tillfälle känt sig kränkt av bilder. Det är det dubbla jämfört med de äldre 

männen (Svensson et al 2014). Respondenterna i fokusgruppsintervjun som nämnts tidigare i 

uppsatsen upplever att tjejer ”får mer skit” än killar. Att tjejer lägger ut mer statusar och bilder 
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än killar, de tror att killar tar allt mer face-to-face och spelar mer dataspel än sitter på sociala 

medier. De tror också att tjejer är mer falska och elaka med varandra på internet än killar. En 

tanke de har är att tjejer är mer intressanta, att de har mer intressanta bilder att lägga upp, om 

de tar av sig kläder etcetera. Vid frågan hur killar ska vara för att bli populära anser de att de 

ska klä av sig och vara tränade, att de ska bete sig som ”slamporna”. Att killarna får mer respekt 

när de gör det, bara för att de är killar. En kille i fokusgruppen nämner även skillnader mellan 

kön i spelvärlden. Det är svårt för en tjej att bli accepterad i spelvärlden. Det förekommer många 

kommentarer som ” vad gör du här? Gå tillbaka till köket”. De anser att tjejer bråkar oftare och 

skriver fler dramatiska statusar. Även att man får skylla sig själv om man exempelvis lägger ut 

utmanande bilder, att man får vara beredd på kränkningar då. För man visste att risken fanns. 

Så den som blir utsatt för otrevliga kommentarer eller trakasserier kan inte räkna med något 

större stöd från omgivningen. Skillnaden mellan könen är enligt dem att killar hellre löser en 

eventuell konflikt med våld eller hot face to face medan att bråka på nätet är mer negativt och 

feminint enligt pojkarna. Tjejer bråkar ofta på sms och vågar uttrycka sig mer då (Svensson & 

Dahlstrand 2014). 

 

 

Enligt Friends nätrapport (2015) har var tredje ung har blivit kränkt via mobil, dator eller 

surfplatta minst någon gång under det senaste året. 2014 var Facebook vanligaste stället att 

blir kränkt på men i år har det ändrats. För tjejer är KiK och Instagram vanligast att bli kränkt 

på medan för killar är det när de spelar olika spel på internet exempelvis World of Wardcraft, 

Counter strike och League of legends. När man ser på sociala medier är det vanligast bland 

killar att bli kränkt via KiK och Facebook. 35 procent anger att den som kränkt dem på 

internet även gjort det i verkliga livet. 8 procent av tjejerna och 4 procent av killarna har blivit 

mobbade via mobil, surfplatta eller dator det senaste året. Vilket är 1-2 personer i varje klass. 

7 procent av tjejerna har blivit utsatta för sexuella trakasserier. De som är 13-16 ägnar mer tid 

till sociala medier än de som är 10-12 år. Tjejer uppger i större utsträckning att de blivit 

utsatta för kränkningar, nämligen 36 procent medan killarna ligger på 27 procent (Friends 

2015). Killar (16 procent) vill i större utsträckning inte berätta om vad som hänt jämfört med 

tjejer (4 procent). Var tredje kille som anger att de blivit utsatta för kränkningar anger att det 

är via spel. Det handlar då om kränkande kommentarer, att de blir utröstade eller utfrysta om 

de inte är tillräckligt duktiga. Det är alltså viktigt med prestation för att få vara med. När det 

gäller tjejer som spelar är det en hård jargong och många tjejer använder användarnamn som 

inte avslöjar deras kön för att undvika negativ uppmärksamhet. 7 procent av tjejerna och 1 

procent av killarna i åldern 10-16år har blivit utsatta för sexuella trakasserier via mobil, dator 

eller surfplatta det senaste året (Friends  2015). 

 

 

Det är inte är lika stor risk att personer med hög social status och självkänsla rapporterar att de 

blivit utsatta för sexuella trakasserier. Utan de med låg självkänsla, depressiva symtom, höga 

krav från föräldrar och de som haft en eller två sexpartners eller förhållanden det senaste året. 

Tjejer löper 2.3 gånger större risk att rapportera att de blivit sexuellt trakasserade än män. Kön 

och sexuell läggning har stor påverkan för hur hög risken att utsättas för sexuella trakasserier 

är. Ungdomsstyrelsen gjorde en studie 2009 bland ungdomar i åldern 16-25. De ställde frågan 

om de någon gång hade varit med om att någon försökt få dem att prata om sex eller skicka 

sexuella bilder när de själva inte velat. Resultatet blev att cirka 30 procent hade varit med om 

det. Skillnaden mellan könen var stor, 49 procent av tjejerna och 13 procent av killarna 

(Ungdomsstyrelsen 2012). Det finns flera studier som undersökt hur vanligt förekommande det 

är att barn kontaktas i sexuella syften via internet och mobil. Crimes Against Children Research 

Centre vid University of New Hampshire gjorde en undersökning med telefonintervjuer med 



17 
 

1500 amerikanska barn mellan 10-17år. 19 procent av dem uppgav att de har erfarenhet av 

oönskad sexuell kontakt via internet. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Sverige har gjort två 

olika studier med barn som har blivit kontaktade av vuxna i sexuellt syfte. Den första studien 

omfattade 7500 ungdomar i åldern 14-15år från 105 olika skolor. De blev frågade om de hade 

blivit kontaktade av okända och vuxna personer som kom med sexuella förslag. Resultatet 

visade att 30 procent under det senaste året blivit kontaktade med sexuella förslag av någon de 

trodde eller visste var en vuxen person. Könsskillnaderna var stora även här, flickorna hade 48 

procent medan killarna låg på 18 procent. Många av de barn som blivit kontaktade på detta vis 

hade även problematiska förhållanden till sina föräldrar och svårigheter i skolan. Det var 

dubbelt så vanligt att de inte trivdes i skolan. Vad gäller mobbning, stöld och våld gav det 

samma mönster. I deras andra studie gjorde de en webb-undersökning med 1019 ungdomar 

mellan 15-17år, de frågades vilka upplevelser och erfarenheter de har av sexuella kontakter. 70 

procent av tjejerna och 20procent av killarna hade erfarenhet av oönskad sexuell kontakt via 

internet. Mer än hälften av tjejerna hade någon gång haft sexuell kontakt via internet med någon 

de visste eller trodde var minst fem år äldre än dem. 35 procent hade haft det innan de fyllde 

15år (Jonsson et al 2009). 

 

 

En annan forskargrupp genomförde en studie på 129 fall av sexualbrott mot personer under 

18år där offret kommit i kontakt med förövaren genom internet. 73 procent av dessa ledde till 

genomförda sexualbrottsbehandlingar. De andra handlade om försök till det. 75 procent av 

offren var tjejer och ålder vid övergreppen var oftast vid 13-15år. Av förövarna var 99 procent 

av dem män. Kontakten mellan förövaren och offret hade oftast pågått under längre än en 

månads tid. De kontakter som hade blivit ett resultat i fysiska möten hade vid 89 procent av 

fallen haft samlag (vaginalt, oralt eller analt). 315 polisanmälningar med fall där offer och 

förövare varit i kontakt via internet har studerats av BRÅ. 179 av dem handlade om att förövaren 

och offret endast varit i kontakt via internet. De övergreppen delade in enligt följande:  

• Förövaren hade ställt sexuella frågor, gjort sexuellt kränkande uttalanden eller på annat sätt 

inlett ett sexuellt samtal med offret.   

• Förövaren försökte förmå eller hade förmått offret att visa upp sig framför webb-kamera.  

• Förövaren hade blottat sig för offret via webb-kamera (Jonsson et al 2009). 

 

4.6 Konsekvenser av utsatthet på nätet 

 

4.7 Psykisk ohälsa 

Begreppet kan användas olika beroende på sammanhang. Exempelvis självrapporterade besvär 

som oro eller nedstämdhet till psykiska sjukdomar som schizofreni eller depression. Har man 

lindrigare psykiska besvär kan det påverka välbefinnandet och innebära påfrestningar i 

vardagen men behöver inte betyda att man behöver psykisk vård. Psykisk ohälsa kan ibland 

göra att man får en sådan nedsättning av psykiska funktioner att man behöver professionellt 

stöd och hjälp. När det gäller barn och ungdomar är det viktigt att tidigt upptäcka och identifiera 

den psykiska ohälsan innan den leder till psykisk sjukdom. På 2000-talet har ungdomars 

psykiska ohälsa uppmärksammats i flera rapporter. Rapporterna visar en ökning av psykisk 

ohälsa bland unga. Det finns ingen tydlig förklaring på varför detta ökat men det tyder på att 

det skett förändringar i miljöer som skolan eller förändringar på samhällelig nivå som påverkat 

utvecklingen av psykisk ohälsa. Att drabbas av psykisk ohälsa kan få farliga konsekvenser även 

på sikt. Det kan bli svårt för individen att knyta relationer och bilda familj, göra sitt skolarbete 

eller etablera sig på arbetsmarknaden. Ur detta perspektiv är en ökning av psykisk ohälsa 

allvarlig då det kan utgöra ett växande problem för samhället. Det är i hög utsträckning allvarlig 

psykisk ohälsa som har ökat bland ungdomar, även ångestsjukdomar och depressioner. De 
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ungdomar som vid 16-24 års ålder vårdats för psykiska sjukdomar behöver ofta psykiatrisk vård 

även på längre sikt. De använder mer psykofarmaka och har förhöjd dödlighet jämfört med de 

ungdomar som inte är psykiskt sjuka. Att vara psykisk sjuk i ungdomen kan kopplas till lägre 

utbildningsnivå i vuxen ålder. Upplevelsen av ängslan, oro och ångest när man är ung ökar 

risken för dödlighet, psykisk sjuklighet och självmordsförsök under en efterföljande 

femårsperiod. Det är även väldigt vanligt att de som uppger att de mår dåligt kommer senare 

använda psykofarmaka.  Det ökar även risken för att individen inte kommer kunna försörja sig 

på förvärvsarbete, bli ekonomisk biståndstagare eller förälder (Socialstyrelsen 2013).  

 

Förutom tidigare nämnda konsekvenser i uppsatsen har mobbning, både offline och online  varit 

knuten till en mängd negativa psykosociala och beteendemässiga utfall såsom 

självmordstankar, att man hoppar av skolan, aggression och våld, användande av läkemedel 

och att man bär vapen i skolan. Offer för nätmobbning kan även drabbas av lägre nivåer av 

akademisk prestanda, sämre kvalite på familjeförhållanden och psykosociala svårigheter. Det 

skiljer sig inte så mycket från offren som blivit mobbade genom traditionell mobbning (Hinduja 

et al 2013). Även om nätmobbning kan vara hot om våld som aldrig verkligen händer finns det 

forskning som visar på att verbala och psykisk mobbning har mer negativa effekter på lång sikt 

för offren. Vanliga konsekvenser är känslomässig stress, att de är ledsna, arga, generade, 

svarslösa, ensamma och rädda. Vanligast är att offren tillslut får depressiva symptom. De 

upplever att nätmobbningen är jobbigare än den traditionella då de aldrig kommer ifrån den 

eftersom nätet finns överallt (Campbell 2012).  

 

Konsekvenser av olika sexuella kränkningar är att drabbas av PTSD (Posttraumatisk 

stressyndrom) och det innebär att den traumatiska händelsen återupplevts genom plågsamma 

minnesbilder eller mardrömmar, men även genom fysiologiska reaktioner. Många barn har haft 

svårt med tillit till andra och hög grad av ångest och humörsvängningar. De har även haft dålig 

självkänsla och känt skam, skuld, oro och rollförvirring. Det riskfyllda beteendet har för en del 

av barnen varit ett tecken på att de inte mått bra men det behöver inte vara övergreppen enskilt 

som varit orsak till det. Det finns barn som till en början inte känt sig påverkade av övergreppen 

till en början för att de gått in i självförsvar. Men då har föräldrarna vittnat om en annan bild. 

Några barn har inte kopplat symtomen till övergreppen utan sett det som något de tycker varit 

givande (Jonsson et al 2009).  
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5.0 Resultatanalys 

 

5.1 Nätkränkningar 

En anledning till att kränkningar på internet är vanligt är möjligheten att nå varandra genom 

mobil, dator eller surfplatta. Det spelar ingen roll var i världen man befinner sig eller vilken 

tid på dygnet det är.  Att kränka någon kräver varken tid eller engagemang. Det kan räcka 

med att skriva ett elakt ord till någon eller lägga upp en elak bild. Allt går på några sekunder. 

Att man kan vara anonym på internet är för många en bidragande faktor till kränkningar. De 

som kränker behöver inte ta några konsekvenser för sitt handlande och slipper även se den 

fysiska reaktionen hos den man utsätter, vilket kan underlätta för förövarens samvete. 

Duregård (2008) menar att unga under adolescensen inte hunnit utveckla sin förmåga att inse 

risker och konsekvenser med sitt beteende, vilket kan kopplas till att unga inte är medvetna 

om vad deras kränkningar får för konsekvenser för offret. En tanke är att många kanske skulle 

tänka efter en extra gång innan de kränker om de skulle känna till de faktiska konsekvenserna 

som offret får utstå. Det kan även kopplas till att unga inte inser att de utsätter sig själva för 

risk att bli utsatta då de agerar på vissa sätt på internet. Exempel är de unga tjejer som söker 

bekräftelse och visar upp sexuellt utmanande bilder på sig själva vilket resulterar i att de blir 

kränkta av andra, i vissa fall på grund av avundsjuka.  Men det får inte glömmas att många 

även är medveten om riskerna men väljer att utföra handlingen ändå, dels för att 

bekräftelsebehovet väger tyngre än risken att bli kränkt (Ungdomsstyrelsen 2012) men det 

kan också vara att individen har brist på kontroll av impulser som vissa har under 

adolescensen (Duregård 2008).  

 

Funderar man kring varför unga kränker andra på internet kan Goffmans dramaturgi bidra till 

ett svar. Man kan tänka sig att mobbaren använder sig av ett rollspel där internet är den främre 

regionen, en scen där personen kan spela en roll med högt självförtroende och status genom 

att skriva elaka saker till och om anda för att höja sig själv. Men när personen är bland sina 

närmare vänner är personen inte lika tuff som på internet, vilket de unga som intervjuats 

ansåg vara vanligt. Att unga som inte är populära offline försöker kompensera för det online 

(Svensson & Dahlstrand 2014). Att man under nätkräkningar kan vara anonym (Secher 2014) 

ökar möjligheten att spela sin roll, det finns då minimal risk att göra felsteg som avslöjar sin 

fasad.  

När man är ung och befinner sig i adolescensen pågår en förändring av ens självbild och det 

finns påtryckningar från många håll hur man bör bete sig (Duregård 2008). Det är vanligt att 

unga är osäkra i sig själva då de inte hunnit utveckla sin identitet och självbild. Detta leder lätt 

till att de inte vågar stå upp för sig själva om de råkar ut för kränkningar utan låter sig 

påverkas av de ord eller handlingar den som kränker utför. De som utvecklat en förmåga att 

inse risker med sitt beteende kan i vissa fall känna sig instängda då de inte vågar leva som de 

vill ifall det innebär att de går utanför de sociala normerna. Ett exempel är de som har annan 

sexuell läggning än heterosexuella, statistik visar på att de är mest utsatta av alla. Det kan 

göra att många inte vågar ”komma ut ur garderoben” för att de inte vill bli utsatta för 

kränkningar på grund av detta.  

Det är ofta personer med låg status och självkänsla som blir utsatta för kränkningar (Mitchell 

et al 2014). En förklaring till det är att de agerar på ett sätt som sätter dem i riskzonen för att 

bli kränkta. Tjejer framförallt eftersom de oftare än killar använder sociala medier och även 

lägger upp bilder och statusar vilket kan vara ett resultat av att de under hela sitt liv fått höra 

att de är lite sämre, inte lika bra som killarna och därför behöver mer bekräftelse för att öka 
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sin självkänsla och de hoppas få det via internet (Thomsson & Elvin-Nowak 2012). Eleverna i 

gruppintervjun i Landskrona nämnde detta, att det är vanligt att man lägger ut bilder på sig 

själv för att få så många likes som möjligt (Svensson & Dahlstrand 2014). Det leder lätt till att 

de unga testar gränserna för var som är socialt accepterat och visar upp bilder med mer och 

mer sexuell attribut i hopp om att få positiv respons genom många likes och uppmuntrande 

kommentarer. En förklaring till det är att de inte hunnit utveckla sin kontroll av impulser som 

sker i Adolescensen (Duregård 2008). De känner ett stort behov av bekräftelse och det väger 

tyngre än deras riskmedvetenhet, för många tar de hellre risken att bli kränkta för att de så 

gärna vill ha bekräftelse. Uppfattningen de unga har om att personer som inte är populära 

offline försöker kompensera för det online (Svensson & Dahlstrand 2014) kan förklaras av 

Goffmans teori där de på internet spelar en annan roll än de har i verkliga livet. Internet blir 

deras främre region, men ofta klarar de inte att lura publiken i verkliga livet. Det ser den 

osäkra personen i skolan exempelvis och sedan ser de hur hen agerar på internet. Vilket gör 

att de inte köper den roll personen spelar upp på scenen eftersom de känner till hur personen 

är bakom scenen.  

 

 

5.2 Skillnader mellan kön 

 

Det är tydligt att tjejer är det kön som behöver mest bekräftelse. Det anser både (Thomsson & 

Elvin-Nowak 2012) och andra studier Vilket har gett ett resultat att de också enligt studierna 

blir kränkta oftare då tjejer använder sociala medier och sidor där bilder och kommunikation är 

i fokus mer än killar och lägger upp bilder oftare och med mer provocerande innehåll. Eftersom 

att tjejer föds in i en speciell norm för hur de bör se ut behöver de bekräftelse att de ser ut på 

rätt sätt och de bryr sig om vad killarna tycker om dem, vilket inte de överordnade killarna gör 

(Thomsson & Elvin-Nowak 2012). Detta är en anledning till skillnaden av 

bekräftelsesökningen. Den ökade bekräftelsen i jämförelse med killar är på grund av den 

maktordning som råder i samhället. Tjejer lär sig från tidig ålder att de är lite sämre än killar 

vilket gör det svårt för dem att få en hyfsad självkänsla då de ständigt påminns om att allt de 

gör inte är tillräckligt bra. De lär sig att de är dem som syns i underklädesreklamerna och har 

hela tiden haft olika ideal att leva upp till. Att vara tjej associeras ofta med attraktion och 

sexighet och för att få full bekräftelse som tjej behöver de bli bekräftade som just tjejer ska vara 

(Thomsson & Elvin-Nowak 2012). Att tjejers kroppsuppfattning påverkas mer av negativa 

kommentarer beror på denna aspekt då det är viktigt för dem att andra tycker de ser bra ut för 

att må bra.  

 

En skillnad som är starkt kopplad till maktordningen är att det tjejer gör och blir kränkta för är 

acceptabelt beteende för killar. När en tjej lägger upp en bild i underkläder får hon kommentarer 

om att hon är en hora eller slampa medan en kille får positiv bekräftelse och högre status av att 

visa upp sig utan tröja, speciellt om han är vältränad.(Svensson & Dahlstrand 2014). Det 

bekräftades även i (Ungdomsstyrelsen 2012) då unga bloggare provocerades mer av lättklädda 

tjejer än killar. Tjejer får ofta en dum-stämpel över sig när de väljer att exponera sig på internet 

och killar är modiga och coola. När de pratat med ungdomar är det tydligt att tjejer står i fokus 

för ett provokativt beteende, mycket fokus på hur de klär sig och vilka bilder de lägger upp. 

Som de nämner i Att göra kön (2012) ifrågasätter vi människor inte de olika normer som finns, 

utan vi letar ständigt situationer som rättfärdigar dem. Om tjejer som visar upp sin kropp är 

slampor, är vi snabba att säga ”så typiskt tjejer att visa upp sig så där, hon vill bara ha 

bekräftelse, vilken slampa”. Selfies är något som blivit allt vanligare där unga lägger upp bilder 

på sig själva och på olika sätt försöker ta bilder som ger dem många likes. Det krävs då att varje 

gång försöka överträffa den senaste bilden, vilket ofta resulterar i att göra dem mer sexuella för 
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öka chansen att få bekräftelse. För många är det inget konstigt med att framställa sig själv på 

ett sexuellt sätt på internet och de förknippar det inte med risktagande, de har då inte utvecklat 

förmågan att inse risker och konsekvenser med sitt handlande (Duregård 2008). De som förstår 

riskerna för negativa kommentarer struntar i det för chansen att få positiv respons väger tyngre. 

Vilket tyder på hur stark bekräftelsebehovet är hos vissa.  

 

Många oroar sig för att tjejer som exponerar sig på internet kan bli utsatta för olika faror. Oron 

är befogad då statistiken visar att tjejer i hög grad blir kontaktade av andra, ofta äldre män i 

sexuellt syfte. Även där är det en skillnad mellan könen. Killar blir inte kontaktade i samma 

utsträckning som tjejer. Vilket tyder på att förövarna ofta är äldre män vilket också bekräftades 

i undersökningar om anmäla brott då 99 procent av förövarna var män. Det kan även förknippas 

med tjejers sämre självförtroende och mäns högre makt. Eftersom förövarna av sexualbrott 

påbörjar sin kontakt som vänskaplig och skapar tillit under en längre period faller många tjejer 

för en snäll och positiv kontakt via internet. Att de är män kan göra att tjejerna känner respekt 

och inte vill göra dem besvikna på grund av genusordningen. De blir bekräftade som person 

men även till utseendet vilket höjer deras självkänsla och välmående och de har svårt att se vad 

som egentligen håller på att hända. Att de sedan också ofta träffar förövaren offline är ett resultat 

av förövarens manipulativa förmåga att få tjejerna att tro att allt händer på bådas villkor och att 

förövaren verkligen tycker om dem.  

 

För killar är det vanligare att bli kränkta eller mobbade via olika spel på internet. Mycket för 

att de använder internet mer till spel än att vara uppkopplade på sociala medier. I spelen baseras 

mobbningen mer på prestation och man blir utfryst om man inte är tillräckligt bra än utseende. 

De får även mer vulgära och homofobiska kommentarer. De har också olika normer att förhålla 

sig till för att bli accepterade. Det är väldigt viktigt för dem att inte bli för feminina för då råkar 

de lätt ut för nedlåtande kommentarer som bög, fikus eller feminist. De ska gilla sex mer än 

tjejer, vara händiga och klara av tunga aktiviteter annars är de inga riktiga män (Thomsson & 

Elvin-Nowak 2012) Detta skapar ett tryck speciellt under deras tid i adolescensen då de inte 

utvecklat sin identitet eller självbild som ger dem tillräckliga förutsättningar att klara av att stå 

på sig eller inte bry sig om kommentarerna. Tack vare maktordningen har killarna ett försprång 

när det gäller självkänslan vilket gör att de ofta har lättare än tjejer att stå emot och inte påverkas 

negativt av kommentarer. Eftersom tjejerna bryr sig om vad killar tycker spelar deras 

delaktighet i sociala medier en stor roll. Deras kommentarer och om de gillar tjejers bilder eller 

inte har en betydelse för huruvida tjejer känner sig bekräftade eller kränkta. Enligt ungdomar 

får man skylla sig själv om man lägger ut bilder och vara beredd på kommentarer och de anser 

även att killar inte lägger ut bilder lika mycket. Detta är en bidragande faktor till att statistiken 

visar att killar inte blir utsatta för kränkningar i lika stor utsträckning. Agerar man inte riskfyllt 

sjunker sannolikheten att man ska drabbas av kränkningar. Att unga anser att pojkar hellre 

bråkar i verkliga livet än över internet kan vara en inlärd norm som gör att pojkarna känner sig 

tvingade att agera i verkliga livet för att de ska framstå som riktiga män och inte bli utsatt för 

kränkande kommentarer. 

 

 

 

5.3 Konsekvenser av utsatthet 

 

Flera studier har visat på att de unga som har låg självkänsla, hög ensamhetskänsla och svårt 

med det sociala löper högre risk för att utsättas för kränkningar. Då det visat sig att tjejer har 

mer problem med låg självkänsla sen tidig ålder eftersom de tillhör könet kvinna gör att de är i 

högre riskzon för detta än killar (Thomsson & Elvin-Nowak 2012) Då man utsätts för 



22 
 

kränkningar eller mobbning när man befinner sig i adolescensen är det svårt att fullständigt göra 

en åldersadekvat psykologisk utveckling. Familjen, den sociala förmågan och vänner har en 

väldigt viktig roll i denna period (Duregård 2008). Saknar man detta och blir kränkt leder det 

lätt till en rad av olika konsekvenser. Exempel är ökad ensamhetskänsla, utanförskap, stress, 

oro, aggression, våld, att man hoppar av skolan, tar läkemedel, får sämre familjeförhållanden 

eller betyg och i värsta fall leder det även till självmordstankar eller självmord. Dessa 

konsekvenser leder ofta till depression och psykisk ohälsa om de inte uppmärksammas i tid. 

Speciellt då många unga inte berättar för någon om vad som hänt. Speciellt killar undviker att 

berätta för någon när de blir utsatta. Det farliga med att kränkningar oftast händer under 

adolescensen är att det är under den perioden i livet de har som svårast att hantera det. Det är 

då det är som viktigast för dem att få bekräftelse och hitta sig själva. När de istället får 

kommentarer som nervärderar dem själva är det svårt att inte ta åt sig och låta det påverka sin 

självbild. 

 

När unga inte får hjälp och den psykiska ohälsan håller i sig och blir långsiktig är det vanligt 

att personen får svårt att klara av skolan, hitta ett jobb, skapa relationer och bilda familj. Ur 

Goffmans perspektiv om främre och bakre regioner är det i det här stadiet svårt för individen 

att upprätthålla sin roll på scenen utan att göra felsteg. Detta ökar risken att publiken ser igenom 

skådespeleriet och får tillgång till personens bakre region. Att vara rädd för att bli avslöjad och 

att andra ska få veta att man inte mår bra kan i sig leda till stress. För män speciellt kan det vara 

svårt att visa sin sårbarhet då de är uppväxta med att killar är tuffa och klarar sig själva, de ska 

inte gråta. Om de mår dåligt i tystnad kan det vara en orsak till att det har ökat antal ungdomar 

som lider av allvarlig psykisk hälsa, även de som har ångestsjukdomar och depressioner. För 

tjejer är det vanligt att känna skam när de blivit utsatta för sexuella kränkningar, då de ofta 

själva varit delvis delaktiga i händelsen och känner då att de får skylla sig själva, vilket ofta 

omgivningen också anser. Att de inte berättar för någon eller uppmärksammas för att må dåligt 

resulterar i sämre psykisk hälsa och tillslut i ökad vård, psykofarmaka, dödlighet ofta i form av 

självmord och olika psykisk sjukdomar som behöver vård under längre tid.  
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6.0 Diskussion 
 

Syftet med uppsatsen var att beskriva vad nätkränkningar är, vilka skillnader det finns mellan 

könen, försöka kartlägga de negativa konsekvenser en ung utsatt stöter på samt om det finns 

någon förklaring till varför barn och unga kränker andra. Resultatet av min studie bekräftade 

mina fördomar då jag innan studiens start hade en föreställning om att unga tjejer är utsatta för 

kränkningar, speciellt sexuella i större utsträckning än killar. Min tanke var även att de lider av 

sämre självkänsla som påverkar deras beteenden och val. Att det är mottagaren själv som avgör 

om exempelvis en kommentar är en kränkning eller inte, gör det komplicerat i det förebyggande 

arbetet att förebygga detta problem. Det är svårt att säga till de unga vad som är ok att säga och 

inte. De negativa konsekvenserna är många och bör tas på allvar då psykisk hälsa är något som 

inte bara går över med tiden som ett brutet ben, detta måste bearbetas på ett helt annat sätt för 

att individen ska kunna bli fri från det psykiska lidandet. En förklaring till att nätkränkningar 

uppstår är lättillgängligheten och en möjlighet till anonymitet. Unga förstår inte konsekvenser 

av sitt handlande och agerar då mer på impulser och känslor, exempelvis avundsjuka som leder 

till elaka kommentarer.  

 

Eftersom det har blivit ett ökat intresse för feminism i samhället var det väldigt intressant att få 

in en könsaspekt i uppsatsen för att kunna redogöra för eventuella anledningar till 

könsskillnaderna som råder. Det finns en medvetenhet om att det inte varit en reliabel möjlighet 

att med bara en av de valda teoretiska utgångspunkterna besvara frågeställningarna. Utan att de 

tillsammans besvarar de olika frågorna i uppsatsen. Detta för att de olika teorierna härstammar 

från olika perspektiv och ansatser. Eftersom resultatet av statistiken i de olika undersökningarna 

är så pass olika är det svårt att veta hur många som verkligen blivit kränkt. Det är en 

tolkningsfråga som avgörs av den person som blir utsatt för en kommentar eller handling. Vilket 

betyder att det för en person kan vara väldigt kränkande medan en annan inte bryr sig alls. Detta 

medför ett problem i bedömningen för hur vanligt det egentligen är med kränkningar. Det kan 

räcka med en dålig formulering av frågan i en enkät och resultatet blir helt annorlunda än det 

hade blivit med en annan formulering. Detta är någon man bör ha i åtanke när man undersöker 

hur vanligt det egentligen är med kränkningar, det kan finnas ett stort mörkertal. Speciellt med 

tanke på att många barn vet att de blivit utsatta för något men de vet inte vad, vilket visar på att 

de kanske inte skulle säga att de blivit kränkt om de skulle få frågan. Den könsskillnad som 

finns är väldigt intressant för genus är något som finns överallt och det är framförallt intressant 

att se hur barn och unga själva resonerar kring detta. Att största fokus låg på tjejer och hur de 

beter sig är ingen nyhet men väldigt skrämmande. Det är ett problem att vi, trots ökad 

jämställdhet, fortfarande lär våra barn från tidig ålder att kvinnan är ”lite sämre”. Även fast det 

för många förmodligen sker omedvetet behöver det ske en förbättring i uppfostringen och hur 

man uttrycker sig kring sina barn för att kvinnan ska bli mer jämställd med mannen. Barn tar 

efter så mycket av vuxna människor kring dem, speciellt föräldrarna. Deras roll och hur de är 

mot varandra är mycket viktig för vilken betydelse kvinna och man får för barn när de växer 

upp.  

 

Att psykisk ohälsa ökar bland barn och unga är också skrämmande. Adolescensen är en så viktig 

tid i deras liv där de behöver mycket trygghet och bekräftelse från föräldrar och vänner. 

Eftersom barn i så tidig ålder får tillgång till mobil och dator, avbryts deras trygghets- och 

bekräftelsesökande hos sina föräldrar tidigare och övergår till att söka detta via internet. Istället 

för att sitta och mysa med sin förälder i soffan framför en film sitter de nu inne på sitt rum och 

chattar med andra eller spelar spel. En tanke är att det där någonstans försämrar barnets och 

förälderns relation till något sämre. De blir allt mer distanserade till varandra och när det sedan 
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uppstår en jobbig situation för barnet kan det kännas svårt att ta upp det med sin förälder. Att 

föräldrar idag inte själva vuxit upp när internet använts som det gör idag försvårar detta 

ytterligare. De är få som har förståelse för detta och många vet inte hur det fungerar eller hur 

de ska hantera det. Föräldrarna ser medias skräckhistorier om vad som kan hända och pratar 

med sina barn på ett opedagogiskt sätt som gör att de inte känner att deras föräldrar har någon 

koll alls. Detta medför att de känner att föräldrarna inte skulle förstå om de råkat ut för något 

på internet och därför väljer de att inte berätta. Problemet är att många väljer att inte berätta för 

någon annan heller och att bära på en sådan upplevelse själv när man är ung påverkar en 

psykiskt. Det är därför viktigt att som förälder lära sig om internet och dess roll i sina barns liv 

så att det alltid finns en trygghet i att berätta om något händer. Alternativt att barnen alltid är 

informerade om vem man kan vända sig till, där de kan känna sig trygga att öppna sig och få 

hjälp. 

 

En intressant fortsättning på denna studie skulle vara att fokusera på hur man kan förbättra 

denna situation med könsskillnaderna. Hur man redan från unga år kan hjälpa de unga att förbise 

de könsnormer som finns. Hur man kan ge unga bekräftelse så de inte behöver söka den via 

internet. Göra internet till en säkrare plats för unga. En tanke som väckts hos mig är föräldrarnas 

roll i det hela, vad kan föräldrarna göra för att hjälpa deras barn till ett säkrare och tryggare liv? 

Samt att det behöver läggas mer resurser på att upptäcka de utsatta för att tidigt kunna hjälpa 

dem till ett bättre fortsatt liv med bästa möjliga förutsättningar.  
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