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Sammanfattning  
Den här uppsatsens syfte är att belysa och analysera ungdomars uppfattningar om och eventuella erfarenheter av 
den allt vanligare digitala mobbningen, det vill säga mobbning som sker via olika arenor på Internet eller via 
mobiltelefoni. Frågor som rört hur användningen av digitala arenor ser ut bland ungdomarna, vad de uppfattar 
att digital mobbning är, om det finns någon skillnad mellan flickors och pojkars sätt att mobba, samt vilka 
konsekvenser de anser att mobbningen får, har analyserats med hjälp av Bruno Latours aktör-nätverksteori och 
ur ett genusperspektiv. För att uppfylla studiens syfte har jag använt mig av kvalitativa fokusgruppsintervjuer 
med ungdomar från årskurs åtta från två skolor. Intervjuerna var uppdelade i flick- respektive pojkgrupper.  
 
Genom ungdomarnas framställning av vad mobbning är framgår det att det i huvudsak handlar om att det är den 
utsatte som avgör och definierar om det är mobbning eller bråk som äger rum. De säger att det är svårt att 
fastställa gränsen mellan mobbning och bråk då det ofta beror mycket på vem det är som säger det, vilken 
situation det är samt hur personen som får kommentaren reagerar, om den tar åt sig eller inte. Det handlar med 
andra ord om den utsattes tolkning av situationen, det är han eller hon som till syvende och sist definierar 
mobbningen. Mot bakgrund av informanternas berättelser om hur den digitala tekniken användas för att mobba 
blir det tydligt att mobbningens utseende förändras på många olika sätt i förhållande till den analoga: fler kan se 
mobbningen, fler kan involveras genom möjligheten att vara anonym och ungdomarna vågar mer vid digital 
mobbning. Två områden är här särskilt framträdande. För det första framställs den digitala mobbningen som att 
den pågår överallt och hela tiden, den försvinner aldrig, den pågår dygnet runt. Samtidigt framgår det att 
mobbningen ofta har ett samband med analog mobbning. För det andra skapar den digitala mobbningen helt 
andra förutsättningar för mobbare och mobbade. Mobbarna vågar mer genom möjligheten till att vara anonym, 
vilket resulterar i att också den ”svaga” kan mobba. Undersökningen visar även att den som blir mobbad digitalt 
lättare kan få hjälp av andra vid offentliga inlägg eller kommentarer. 

 

Nyckelord 
Mobbning, Internetmobbning, Nätmobbning, Digital mobbning, Elektronisk mobbning, ANT, Genusperspektiv. 
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Inledning 

Dagens Internet har sin grund i det amerikanska försvarets nätverk, ARPAnet, som inledningsvis 

bestod av fyra sammankopplade värddatorer, vilka 1969 kom att användas av amerikanska 

universitet. För att exemplifiera den explosionsartade utbredningen som sedan dess har ägt rum 

så bestod Internet år 1992 av 1 miljon värddatorer och år 2002 var antalet värddatorer uppe i 147 

miljoner. Internet (World Wide Web) slog igenom hos allmänheten i början av 1990-talet. Sedan 

dess har antalet webbplatser när det gäller allt från personliga hemsidor till organisationers 

webbplatser och affärsinriktade sajter, ökat dramatiskt. 1

 

Dagens ungdomar tillhör den första generationen som växer upp med Internet som social arena. 

För många av dessa ungdomar fungerar Internet som en gigantisk mötesplats där man varje dag 

kommunicerar via olika virtuella arenor. Ett intresse som under senare delen av 1990-talet bredde 

ut sig bland barn och ungdomar var framförallt chattande, att skriftligt kunna diskutera globalt i 

realtid. Under senare år har intresset tagit en ny riktning, då arenor att kunna uttrycka sig på 

tillsammans med kommunikation har blivit den nya trenden, ett tydligt exempel på detta är den 

populära ungdomssajten Lunarstorm. Efter behov och önskemål erbjuder Internet ett flertal 

användningsmöjligheter och sociala mötesplatser. Den digitala världen har öppnat för många 

möjligheter att umgås på utan att man fysiskt behöver träffa personen. De snabba kontakterna, 

möjligheten att vara anonym och att kunna dela intressen med likasinnade är några exempel på 

vad som lockar ungdomar.2

 

Internets positiva effekter är många men det finns även negativa aspekter, en av dessa är den 

digitala mobbningen. Mobbning som sker via olika arenor på Internet eller via mobiltelefoni, 

växer sig allt större och blir allt vanligare. Enligt en undersökning om elektronisk mobbning som 

anti-mobbningsorganisationen Friends genomförde år 2006, visade att 35 procent av de 10 575 

personerna som medverkade i undersökningen, de flesta mellan 10 och 19 år, hade råkat ut för 

någon form av digital mobbning.3  

 

Den här undersökningen belyser, genom ungdomars berättelser, den digitala mobbningens 

utseende samt de konsekvenser som uppkommer av den digitala tekniken. Undersökningen riktar 

sig framförallt till lärare och föräldrar samt andra som möter ungdomar i sin vardag. 

                                                 
1 Patrik Hernwall, barn@com: att växa upp i det nya mediasamhället. Stockholm 2003, s. 58-62 
2 Ibid, s. 62-63 
3 http://www.friends.se, e-mobbning, 08.09.27 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa och analysera ungdomars uppfattningar om och eventuella 

erfarenheter av den allt vanligare digitala mobbningen, det vill säga mobbning som sker via olika 

arenor på Internet eller via mobiltelefoni. För att realisera syftet knyter jag an till teoretiska 

perspektiv som rör genus och till aktör-nätverksteorin (ANT). 

 

För att uppnå syftet är följande frågeställningar centrala för uppsatsen: 

• Hur beskriver ungdomarna användningen av digitala arenor? 

• Vad är digital mobbning enligt ungdomarna?  

• Finns det enligt ungdomarna någon skillnad mellan flickor och pojkar i sättet av mobba 

på? Och i så fall hur ser skillnaderna ut? 

• Vilka konsekvenser får mobbningen ur ungdomarnas synvinkel? 

 
 
Några ord om ord 

Det finns flera begrepp och termer för att definiera mobbning i den så kallade ”fysiska 

verkligheten”. Några exempel är mobbning i ”verkligheten”, mobbning i ”verkliga livet”, 

”traditionell” och ”analog” mobbning. ”Verkligheten” är det uttryck som ungdomarna i den här 

studien framförallt använder när de relaterar till den typen av mobbning. Denna term ger enligt 

min mening en otydlighet i hur arenorna skiljer sig och kan dessutom leda till uppfattningen om 

att den digitala arenan inte är ”verklig”. Jag vill inte sätta gränser utan särskilja. Eftersom jag 

använder mig av digital mobbning när jag hänvisar till mobbning som sker på Internet eller via 

mobiltelefoni, så har jag valt att använda mig av den direkta motsvarigheten till digital, det vill säga 

analog mobbning, när jag talar om mobbningen utanför den digitala arenan.  

 

Tidigare forskning 

Forskningen om digital mobbning är relativt ny, då arenan den bedrivs på fortfarande är ung. I 

Sverige är forskningen tämligen begränsad, det finns dock ett antal undersökningar gjorda av 

olika ideella stödorganisationer och instanser som visar på fenomenets aktualitet och utbredning.4 

Exempel härpå är Friends och BRIS. Därtill finns en rad vetenskapliga arbeten kring ämnet i form 

av C- och D-uppsatser inom områden som sociologi, pedagogik och kommunikationsvetenskap. 

Framförallt forskas det om barn och ungas upplevelser och erfarenheter av digital mobbning, 

                                                 
4 http://www.friends.se, e-mobbning, 08.09.27;  http://www.bris.se, Barnen, BRIS och IT, 08.11.18; 

http://www.medieradet.se, Ungar & medier. 2008, 08.10.20 
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liksom kring åtgärder och kunskap inom ämnet.5 Den internationella forskningen på området är 

också den fortfarande relativt begränsad, även om den är mer omfattande än den svenska. Det 

internationella utbudet kring digital mobbning handlar främst om handböcker skrivna av 

forskare, men där finns också vetenskapliga artiklar och avhandlingar från USA och 

Storbritannien hemmahörande inom det pedagogiska fältet.6  

 
Mobbningsforskningen uppdagas  

I följande avsnitt presenteras en genomgång av den analoga mobbningen, där de mest kända 

volymerna från de främsta mobbningsforskarna presenteras. Fokus ligger i hur dessa forskare 

definierar problemet då dem blivit tongivande inom forskningen på området. Peter-Paul 

Heinemann har inriktat sig framförallt vid den allmänna mobbningsarenan, vilket inbegriper barn 

och ungdomar såväl som vuxna. Anatol Pikas har koncentrerat sig på barn och 

ungdomsmobbning sett ut ett grupperspektiv medan Dan Olweus presenterat forskning som 

visar på andra aspekter än de två ovanstående forskarna, även han inriktad på barn och ungdomar. 

Dan Olweus är även den forskaren som det hänvisas kontinuerligt till i publicerade avhandlingar 

och rapporter angående ämnet och brukar av andra forskare kallas för mobbningsforskningens 

nestor.  

 

Fenomenet mobbning har varit känt under relativt lång tid, men det var först på 1970-talet som 

forskningen började ta form på allvar och mer kunskap om problemet började samlas in. 

Framförallt har detta enligt Olweus mestadels skett i Skandinavien, men fram på 1980-talet 

började mobbningen även att uppmärksammas i länder utanför Skandinavien.7  

 

Mobbningsfenomenet i Sverige uppmärksammades först år 1969 av dåvarande 

radiodoktorn/skolläkaren Peter-Paul Heinemann efter att han i en artikel diskuterat 

                                                 
5 För uppsatser inom sociologi se till exempel: Lina Albrektsson och Josefin Axelsson, Elektronisk mobbning i 

den nya nätkulturen: en kvalitativ studie utifrån två nätgemenskapers och två ideella stödorganisationers 
arbete och erfarenheter. C-uppsats, Jönköpings högskola, 2007; Björn Johansson, Mobbning bland barn och 
ungdomar: en analys av barn och ungdomars texter på ungdomscommunityn Lunarstorm. C-uppsats, Växjö 
universitet, 2006. För uppsatser inom pedagogik se till exempel: Sabina Causevic och Sofie Lundgren, Digital 
mobbning: att vara barn i det nya mediasamhället. C-uppsats, Malmös högskola, 2008; Pia Holmberg och 
Kerstin Skorup, Lärares kunskap om elektronisk mobbning. C-uppsats, Malmös högskola, 2007. För uppsatser 
inom kommunikationsvetenskap se till exempel: Elinor Hägg, Virtuell mobbning: mobbning bland ungdomar 
genom ny teknik. C-uppsats, Karlstads universitet, 2006. 

6 Shariff Shaheen och Rachel Gouin,”Cyber-dilemmas: gendered hierarchies, new technologies and cyber-safety 
in schools”, i Atlantis: a women´s studies journal , 2006:1, s 26-36; Shariff Shaheen, Cyber-bullying: Issues 
and solutions for the shool, the classroom and the home. London, 2008; Barbara Trolley, et al, Demysfifying & 
deescalating cyber bullying in the schools: a resource guide for counselors, educators and parents. Bangor, 
2006; Robin  M. Kowalski, et al, Cyber bullying. Oxford, 2008. 

7 Dan Olweus, Mobbning: vad vi vet och vad vi kan göra. Stockholm, 1986, s. 8-9 
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apartheidfenomenen och mobbningsbeteendet.8 Heinemann har framförallt koncentrerat sig vid 

den allmänna mobbningsarenan och ser på begreppet som främst grupprelaterat. Heinemann 

menade att mobbning i hög grad handlar om upprepade fysiska och psykiska angrepp av två eller 

flera personer riktade mot en enskild individ. Han betonade att mobbarna får förstärkning av 

varandras beteende.9  

 

Under 1970-talet presenterade även mobbningsforskaren Anatol Pikas som är docent i pedagogik 

och pedagogisk psykologi sin forskning.10 Pikas precis som Heinemann såg på mobbningen som 

grupprelaterad. Pikas definierar mobbning som ”(…) medvetna, icke-legitima fysiska eller 

psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen som riktas mot en enskild individ i 

underläge av en grupp vars medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion.” 11  

 

Forskaren och psykologiprofessorn Dan Olweus blev under 1970-talet en internationellt 

uppmärksammad expert på mobbning sedan han givit ut boken Hackkycklingar och översittare – 

forskning om barnmobbning som var den mest omfattande vetenskapliga forskningen i sitt slag som 

gjorts kring mobbningsproblematiken.12 Olweus har därefter givit ut ett antal metodböcker både 

inom Sverige och internationellt i hur vi kan åtgärda mobbning.13  Under 1980-talet forskade 

Olweus åter kring mobbning vilket utmynnade i boken Mobbning - vad vi vet och vad vi kan göra, där 

han också gav en närmare definition av begreppet mobbning. ”Det är mobbning när en eller flera 

individer, upprepade gånger och över tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera 

individer.” 14 Olweus understryker att det inte handlar om mobbning då fysiskt eller psykiskt lika 

individer befinner sig i konflikt. Mobbning uppträder vid övergrepp. Hans definition skiljer sig 

från Heinemann och Pikas då han betonar att det är viktigt att utgå från att mobbningen är nära 

sammanlänkad mellan individ och grupp men behöver inte företrädesvis vara beroende av 

varandra. Olweus hänvisar till sina resultat från Norge som visade att det i huvudsak är en elev 

som utför mobbningen.15

                                                 
8 Peter-Paul Heinemann, Mobbning: gruppvåld bland barn och vuxna. Stockholm, 1972, s. 9 
9 Peter-Paul Heinemann, Mobbning: gruppvåld bland barn och vuxna. Stockholm, 1987, s.16 
10 Anatol Pikas, Så stoppar vi mobbning! rapport från en antimobbningsgrupps arbete. Lund, 1975 
11 Anatol Pikas, Så bekämpar vi mobbning i skolan. Uppsala, 1987, s. 42 
12 Dan Olweus, Hackkycklingar och översittare: forskning om skolmobbning. Surte, 1973 
13 Dan Olweus, Bullying Prevention Program. Minneapolis, 2007; Dan Olweus, Bullying Prevention Program 

Teacher. Minneapolis, 2007; Dan Olweus, Mobbning bland barn och ungdomar. Rädda barnen, 1999; Dan 
Olweus, Mobbning i skolan: Vad vi vet och vad vi kan göra. Stockholm, 1998. 

14 Olweus, 1986, s. 8 
15 Ibid, s. 8 
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Det digitala rummet 

I detta avsnitt kommer jag att presentera forskning gällande ungdomarnas användning av digitala 

arenor för att ge en grund i hur omfattad användningen är bland ungdomarna samt hur 

ungdomar använder sig av digitala medier. 

 

År 2001 publicerade Patrik Hernwall, fil Dr i pedagogik, sin avhandling Barns digitala rum: 

berättelser om e-post, chatt och Internet. Han undersöker bland annat hur barn och unga upplever 

Internets olika kommunikationsarenor såsom chatt och e-post.16 Hernwall har dels använt sig av 

samtal med barn i åldrarna 8 till 13 år, dels ett kompletterande material, hämtat från ett 

utvärderingsuppdrag riktat mot skolutvecklingsprojekt med IT- inriktning.17 Avhandlingen visar 

att barn ser Internet som en arena för kommunikation och interaktion. Det är lockande för 

många unga, menar Hernwall, att kunna uttrycka sig och vara en del av en gemenskap. 

Kommunikation via elektroniska kanaler erbjuder bland annat att barnen kan upprätthålla 

kontakt och umgås med anhöriga och vänner som bor långt bort. Att skaffa nya vänner 

möjliggörs på ett annat sätt än vad den fysiska världen kan göra menar Hernwall och skriver 

vidare att Internetkommunikationen ger barnen möjligheter till att lättare kunna få vänner som 

exempelvis delar samma intressen. Kommunikationen på Internet erbjuder användarna att kunna 

experimentera med olika roller vid närmande och förhållningssätt till andra aktörer på 

Internetarenan, särskilt att kunna få kontakt med personer som är äldre eller av annat kön tilltalar 

unga, skriver Hernwall.18  Internets möjligheter som det fysiska rummet inte förmår, leder enligt 

Hernwall till både positiva som negativa aspekter. Han trycker särskilt på möjligheten till att 

kunna vara anonym, vilket enligt hans undersökning kan leda till att barn råkar ut för obehagliga 

upplevelser och angrepp av olika slag. En annan negativ aspekt som visat sig i Hernwalls studie är 

att många aktörer på Internet inte vet om vem som sitter bakom ”den andra skärmen”, att 

mottagaren av exempelvis ett e-mail inte har en aning om det är en eller flera personer som står 

under avsändaren.19  

 

Nätkulturforskaren Elza Dunkels har genomfört en liknande studie som Hernwall, i sin 

doktorsavhandling från 2007, Bridging the distance – children´s strategies on the Internet, som syftar till 

att förstå ungdomars nätkulturer, visas att de öppna chattrummen som varit populära på 1990-

talet till stor del har blivit ersatta av andra nätgemenskaper (Lunarstorm) och mer ”stängda” 

                                                 
16 Patrik Hernwall, Barns digitala rum: berättelser om e-post, chatt & Internet. Stockholm, 2001, s. 10 
17 Ibid, s. 17, 26-28 
18 Ibid, s.168-169 
19 Ibid, s. 170 
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chattar som exempelvis MSN Messenger. Dunkels menar precis som Hernwall att Internet förser 

människor med en ny arena för att kunna uttrycka sig själva på. För Dunkels verkar det som om 

ungdomar försöker hitta vägar till att använda det globala nätverket för lokala ändamål, hon 

exemplifierar att många ungdomar idag hellre umgås och träffas digitalt istället för analogt.20

 

I Hernwalls och Dunkels undersökningar har fokus legat på Internetarenan men år 2001 gjorde 

Alexandra Weilenmann och Catrine Larsson en vetenskaplig undersökning om ungdomars 

användning av mobiltelefoner, undersökningen genomfördes med observationer av ungdomar i 

centrala Göteborg. Weilenmann och Larssons studie visade att mobilanvändningen särskilt SMS 

funktionen ofta delades med andra. Enligt observationerna förekom det ofta att SMS:en lästes 

upp för varandra eller att mobilen skickades runt för att SMS:en skulle kunna delges till övriga 

gruppmedlemmar. Att delge varandra är möjligt tack vare mobiltelefonernas flexibilitet. Med 

detta menar de att eftersom mobiltelefonerna är så pass små och enkla att skicka runt möjliggör 

detta för att fler personer kan integreras. Att kunna skriva ett textmeddelande på en liten skärm, 

har blivit en gruppaktivitet hävdar Weilenmann och Larsson.21

 
Mobbning på den digitala arenan 

I detta avsnitt kommer jag att presentera vad tidigare forskning har visat kring vad digital 

mobbning är och hur den kan gestaltas, vilken förekomst den har samt vilka konsekvenser den 

digitala arenan bidrar till vid mobbning.  

 

Den digitala mobbningens definition och gestaltning 

Nancy E Willard, fil. Dr i juridik, som forskat mycket kring ungdomar och Internet skriver i 

boken, Cyberbullying and cyberthreats,  att digital mobbning förekommer då någon sänder ett hotfullt 

eller otrevligt meddelande/material med hjälp av Internet eller annan digital teknologi.22  

 

Peter Smith, professor i psykologi, som tillsammans med Jess Mahdavi, Manuel Carvalho och 

Neil Tippet studerat digital mobbning i Storbritannien, menar att digital mobbning är aggressiva 

och avsiktliga handlingar som genomförs av en grupp eller en enskild individ genom användning 

av digitala arenor.  Smith m.fl. menar vidare att detta måste ske upprepade gånger och över en 

längre tid på ett och samma offer som inte kan försvara sig själv. De förklarar att digital 
                                                 
20 Elza Dunkels, Bridging the distance: children´s strategies on the Internet. Umeå, 2007, s. 13-20 
21 Alexandra Weilenmann och Catrine Larsson, “Local use and sharing of mobile phones” i  B. Brown, N. Green 

& R. Harper: Wireless worl: Social and interactional aspects of the mobile age. Godalming and Hiedleburg: 
Springer Verlag, 2001, s. 99-115 

22 Nancy E. Willard, Cyberbullying and cyberthreats: responding to the challenge of online social aggression, 
threats, and distress. Illinois, 2007, s. 1 
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mobbning genom de senaste åren har blivit mer förekommande, då användningen av elektroniska 

medier såsom dator och mobiltelefon har ökat bland ungdomarna. Den digitala mobbningen kan 

förekomma på olika sätt. Den studie som Smith m.fl. presenterade år 2005, An investigation into 

cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship between age and gender in cyberbullying, 

framkom det sju kategorier, dessa var mobbning via: textmeddelanden, bilder och videoklipp, 

mobilsamtal, e-mail, chattrum, MSN och andra slutna chattar samt slutligen mobbning via olika 

webbsidor.23

 

Willard tar även hon upp var den digitala mobbningen kan förekomma, men utvecklar mer vad 

Smith m.fl har påbörjat, Willard beskriver även hur mobbningen via digitala arenor kan gestalta 

sig. Den digitala mobbningen enligt Willard kan ske genom trakasserier, meddelanden som skickas 

upprepade gånger till en individ. En annan form är förtal, med förtal menar Willard att ett falskt 

eller elakt meddelande om den utsatte läggs ut offentligt eller skickas runt till andra. Avsikten med 

denna form av mobbning menar Willard är att förstöra offrets rykte och vänskapsrelationer. 

Vilket för oss in på Willards tredje kategori, imitation. Vid denna form av digital mobbning intar 

mobbaren offrets personlighet, genom att exempelvis ta reda på offrets lösenord till en personlig 

sida, med avsikt att kunna skicka falska meddelanden med offrets signatur som avsändare, denna 

kategori syftar även den till att förstöra rykte och relationer. Sprida generande information/utmålning 

är en fjärde kategori som Willard menar är vanlig vid digital mobbning. Här sänder mobbaren 

vidare personlig information till andra som är generande för offret. Den femte och sista kategorin 

enligt Willard är uteslutning, vid uteslutning övertalar mobbaren andra att inte ha kontakt med 

offret, vilket kan ske genom att offret blir blockerad eller avstängd från att kunna chatta eller 

komma in på andras personliga sidor på Internet.24

 

Förekomst av digital mobbning 

Qing Li, forskare i pedagogik i Calgary gjorde år 2005 en enkätstudie där 177 ungdomar i årskurs 

sju i en västkanadensisk storstad deltog. Studien New bottle but old wine utreder förekomsten av 

mobbning på Internet och ungdomars erfarenhet kring fenomenet.25  

Lis studie visar att nästan 54 procent av studenterna var utsatta för mobbning och över en 

fjärdedel av dem hade blivit mobbade på Internet. 15 procent hade mobbat andra via elektroniska 

kommunikationsarenor och 52,4 procent av ungdomarna rapporterade att de kände någon som 

                                                 
23 Peter Smith m.fl, An investigation into cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship 

between age and gender in cyberbullying. London, 2005, s. 6-7 
24 Willard, 2007, s. 5-11 
25 Qing Li, New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools. Calgary, 2005, s. 6-7 
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blev mobbad via Internet. Flickorna (60 %) låg något högre vid utsatthet än pojkarna (52%). Men 

det visade sig vara fler pojkar som utsatte andra för Internetmobbning. En annan viktig aspekt 

som framkom i denna studie var den höga procenten (50 %) av mobbningsoffer som också 

mobbat andra på Internet.26  

 

En liknande studie från Sverige har gjorts av Jasmina Pantic och Caroline Sjöström. Vilka år 2001 

presenterade sin C-uppsats om mobbning och kränkning på Internet. I deras enkätstudie i vilken 

sex olika skolor runt Göteborg deltog visade det sig att det var mer förekommande med analog 

mobbning och kränkning än digital, både när det gäller att själv bli utsatt och att utsätta andra. Att 

utsätta någon för mobbning/kränkning visade sig vara vanligare bland pojkar på båda arenorna. 

Däremot visar resultatet på att de procentuella skillnaderna mellan flickor och pojkar, när det 

gäller tillvägagångssätt, vara mindre markant på Internet än på den analoga arenan menar Pantic 

och Sjöström. Den vanligaste formen av upplevd mobbning enligt studien handlar om personlig 

kritik detta gäller båda arenorna. Studien visar att flickor är överrepresenterade i alla typer av 

mobbning. Ett betydelsefullt resultat som studien visar på är att den som uppger sig vara mobbad 

analogt ofta också blir det digitalt och tvärt om, att den som ofta mobbar andra analogt ofta 

också gör detta på den digitala arenan. Resultatet visar även att många inte anser det vara lika 

allvarligt att mobba eller kränka någon digitalt som analogt. Ungdomarna anser att den utsatte 

inte blir lika ledsen av att bli mobbad digitalt som inom den analoga arenan, skriver Pantic och 

Sjöström.27   

 

Den digitala teknikens konsekvenser 

Fil. Dr i psykologi Marilyn A. Campbell skriver i en vetenskaplig artikel att vid mobbning på 

Internet är risken stor för att en större publik, än vid analog mobbning, är medvetna om vad som 

pågår. Campbell exemplifierar att e-mail kan skickas vidare till alla kontakter man har på Internet 

och webbsidor blir skapade för att miljoner människor ska kunna besöka dem. Ett annat stort 

problem gällande Internetmobbningen är som Campbell skriver, makten över det skrivna ordet. 

När mobbare mobbar verbalt, kanske inte offret kommer ihåg varje ord, men i fallet med e-mail 

och text, webbsidor och chattrum kan offret läsa och bli påmind om och om igen. Campbell 

hävdar att det skrivna ordet ses som mer konkret än det uttalade ordet och det blir därmed 

svårare att komma bort från mobbningen eftersom det kan hända varsomhelst och när som helst. 

                                                 
26 Ibid, s. 7-8 
27 Jasmina Pantic & Caroline Sjöström, Mobbning och kränkning på Internet och i verkliga livet: En kvalitativ 

studie om ungdomars risk för utsatthet på två arenor, C-uppsats i socialt arbete, Göteborgs universitet, 2007, s. 
23-39. 
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Internet möjliggör vidare anonymitet, vilket enligt Campbell leder till att ungdomar kan bli 

uppmuntrade att mobba när de under andra förhållanden inte skulle göra det, som på den 

analoga arenan.28  

 

En undersökning som liknar Campbells är en magisteruppsats i pedagogik kring digital mobbning 

som Fredrik Olin publicerade år 2003. Undersökningen syftade till att undersöka individers 

erfarenheter kring mobbning som skett via elektroniska kanaler på Internet eller via mobiltelefon. 

Han studerade mobbningens förekomst och utseende via moderna kommunikationsformer samt 

undersökte handlingarnas innebörd och retorik. Olin gjorde även en jämförelse mellan den 

digitala mobbningen och den analoga mobbningen. 29  Olins resultat visar att den digitala 

mobbningen i jämförelse med analog mobbning skiljer sig åt både när det gäller förutsättningar 

och kommunikation. Undersökningen visar att kommunikationsmedlen som används vid den 

digitala mobbningen inte är bunden av tid och rum som den analoga mobbningen.  Olin menar 

att människor har en större frihet på de digitala arenorna och man väljer själv att vara tillgänglig 

och vilka man träffar. Blir situationen negativ i någon bemärkelse är det lätt att ”stänga av”. 

Identiteten är också den en annan, man kan välja att vara anonym, sig själv eller till och med påstå 

sig vara någon annan. I och med detta blir även det sociala samspelet annorlunda hävdar Olin, 

gränserna suddas ut och användarna blir mer ”modiga” och kan lättare ”slänga ur sig” negativa 

kommentarer.30

Några viktiga aspekter som kommit fram i Olins undersökning som liknar Campbells och i viss 

mån Pantics och Sjöströms, är att digital mobbning oftast har ett samband med den analoga 

mobbningen. Är en elev mobbad i skolan är den då oftast det på de digitala arenorna också. Det 

som gör den digitala mobbningen så konsekvensfylld enligt Olin är möjligheten att kunna vara 

anonym, att det skriva ordet finns kvar längre än det uttalade, likaså att alltid vara nåbar, antingen 

via mobiltelefon eller olika kanaler på Internet.31  

 

Teoretiska infallsvinklar 

Aktör-NätverksTeorin (ANT)  

Den franske sociologen och teoretikern Bruno Latour skriver i sin bok Reassembling the social, att 

aktör-nätverksteorin (ANT) är en analysmodell som möjliggör att mer noggrant studera relationer 

                                                 
28 Marilyn A. Campbell,. (2005). “Cyber bullying: An old problem in a new guise?” I Australian Journal of 

Guidance and Counselling, 2005:15, s. 68-76. 
29 Fredrik Olin, Digital mobbning: trakasserier bland ungdomar via Internet och SMS, D-uppsats i pedagogik, 

Karlstads universitet, 2003, s. 1 
30 Ibid, s. 30 
31 Ibid, s. 30 
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och upptäcka mer avslöjande handlingsmönster. Snarare än att koncentrera sig vid ett sätt att 

betrakta relationer försöker Latour genom modellen skapa länkar mellan skiftande sätt att se på 

hur olika aktörer binds samman till ett nätverk av relationer.32 Istället för att bara se på aktörerna, 

så erbjuder teorin ett synsätt som fokuserar aktörernas relationer, förvandlingar och förbindelser 

med varandra, hur de hör ihop i en kontext. ANT består av två viktiga delar menar Latour, den 

första delen (aktör) står för alla ”ingredienser” i samhället, det vill säga alla delar som samhället är 

uppbyggt av, det kan vara en text, en människa, en dator eller ett tåg och så vidare.  Den andra 

delen i begreppet (nätverk) fungerar som en förvandlare, där ingredienserna (det vill säga 

aktörerna) ”bakas ihop” och blir sociala. Aktörerna är inte var för sig sociala, utan blir det genom 

sammanlänkningen av varandra.33 För att tydliggöra hur något blir socialt kan man exemplifiera 

med händelsen att cykla: Aktörerna består av en sadel, ett styre, två hjul, en kedja, en cyklist och 

en väg. Varje aktör i sig är inte social, utan det krävs att alla aktörer interagerar med varandra för 

att de ska bli sociala, det vill säga som i det här exemplet, för att cykeln ska kunna framföras på 

vägen. Cyklisten behöver sadeln för att sitta på, tramporna för att föra över farten genom kedjan 

till hjulen som i sin tur måste ha en väg att rulla på och utan cyklisten står cykeln still.34 Det krävs 

att alla aktörer – mänskliga som icke-mänskliga – interagerar med varandra i ett nätverk av 

aktörer för att handlingen ska kunna utföras. En social händelse kan se olika ut beroende på vilka 

aktörer som blir sammanlänkade. Om vi byter ut en aktör mot en annan, exempelvis byter vanliga 

däck mot terrängdäck, så öppnas det nya möjligheter, då kan cykeln lättare framföras i en 

terrängmiljö och så vidare. Det är anknytningarna mellan aktörerna och dess påverkan av 

varandra som får aktörerna att bilda nya former och nya händelser som är det intressanta vid 

användandet av teorin.35  

 

ANT ger intressanta möjligheter att belysa hur användandet av teknik inom mobbning inbegriper 

nya aktörer och därmed hur nya anknytningar mellan aktörer uppkommer, liksom vad aktörernas 

relationer har för betydelse för nya händelser. Jag kommer att använda delar av aktör-

nätverksteorin vid analysen av materialet. Det jag är intresserad av, med utgångspunkt i den här 

teorin, är hur aktörer får andra aktörer att göra något, vilka handlingar och möjligheter de öppnar 

för. För att relatera teorin till den digitala mobbningen: Vilka nya anknytningar mellan aktörer 

                                                 
32 Bruno Latour, Reassembling the social: an introduction to Actor- Network- Theory, New York, 2005, s. 24 
33 Ibid, s. 179-180. 
34 För liknande exempel se: Martin Grimheden, Maskinkonstruktion – sociala konstruktioner av ingenjörers 

maskiner: en översikt av den konstruktivistiska tekniksociologilitteraturen. Teknisk rapport, Kungliga tekniska 
högskolan, Stockholm, 2004, s. 14 

35 Latour, 2005, s. 65, 217 
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öppnas vid digital mobbning då den involverar andra aktörer i jämförelse med analog mobbning, 

och vilka nya händelser och mönster kan detta ge upphov till?  

 

Genusperspektivet 

Som jag tidigare nämnt så vill jag i denna studie undersöka den digitala mobbningen utifrån ett 

genusperspektiv. För att kort redogöra för begreppets innebörd utgår jag från antropologen Don 

Kulicks förklaring. Han menar att det inte är könen i sig, det vill säga de biologiska skillnaderna 

mellan män och kvinnor, som begreppet genus handlar om, utan det är de kulturella och sociala 

tolkningarna av dessa som bildar genus.36 Ett liknande synsätt företräds av genusforskaren Eva 

Gothlin som framhåller att det är de kulturella och sociala tolkningarna av könen som bildar 

genus och skriver att ”genus är inte detsamma som könsskillnad utan den kulturella ‘tolkningen’ 

av könsskillnad”37 Hon understryker att vi bär med oss vissa tolkningsramar eller föreställningar 

av manligt och kvinnligt som präglar vårt sätt att tänka och vara. Genus är med andra ord 

kulturellt och socialt betingat och därmed något som hela tiden är föränderligt över tid och rum.38 

Genus är också en analytisk kategori, ett redskap för att studera hur genus görs och för att studera 

vilka konsekvenser de socialt och kulturellt konstruerade genusskillnaderna får i olika vardagliga 

kontexter. Det är som analytisk kategori jag använder mig av genusperspektivet i den här studien. 

Med genusperspektivet som analytiskt verktyg vill jag belysa om och i så fall hur digital mobbning 

inverkar på genusaspekterna kring mobbning. Det är ett perspektiv som ska ses i ljuset av 

mobbningens nya tekniska förutsättningar och därmed kan perspektivet ses som integrerat med 

aktör-nätverksteorin. Det jag mer precist är intresserad av är om tekniken inom den digitala 

mobbningen förändrar aktörers relationer när det gäller mobbning och i sådana fall vad det i 

fråga om genusaspekter betyder för mobbare och mobbade.  

 

Metod och material  

Studiens metod 

För att uppfylla studiens syfte, och för att fånga hur informanterna skapar mening kring ett visst 

fenomen, har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med ungdomar från årskurs åtta från två 

skolor.  

 

Jag använde mig av fokusgruppsintervjuer, ett val som framförallt grundade sig i att mobbning är 

ett ämne av känslig karaktär – ungdomarna kanske själva är eller har varit utsatta eller utsatt andra 

                                                 
36 Don Kulick, Från kön till genus: kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv. Stockholm, 1987, s. 11 
37 Eva Gothlin-Lundgren, Kön eller genus?, Göteborg, 1999, s. 5 
38 Ibid, s.7-9 
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för mobbning både analogt och digitalt. Med anledning av detta antog jag att ungdomarna skulle 

känna sig tryggare om de intervjuades i grupp och inte behövde relatera svaren direkt till sig 

själva. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det kan vara tvärtom, att ungdomarna 

inte känner sig tryggare i en gruppintervju, eftersom deltagandet alltid sker på frivillig basis och 

därmed kan resultera i att både mobbade och mobbare vill delta i intervjun och kan hamna i 

samma grupp. För att undkomma att så skedde valde jag att diskutera detta med ungdomarnas 

klassföreståndare för att denne skulle kunna titta igenom namnen på dem som ville delta och 

eventuellt plocka bort någon individ för att minimera risken för att förvärra en eventuell 

mobbningssituation. Samtidigt är det också viktigt att notera att det kan vara så att mobbare och 

mobbade hamnar i samma grupp ändå i det fall då klassföreståndaren inte själv känner till den 

eventuella mobbningen. Jag påminde även ungdomarna vid intervjun att det var helt frivilligt att 

när som helst kunna avbryta intervjun. Det uppstod dock aldrig något problem, mig veterligen, 

under någon av de fyra intervjuerna.  

  

Kommunikationsforskaren Viktoria Wibeck skriver i sin bok Fokusgrupper – om fokuserade 

gruppintervjuer som undersökningsmetod att fokusgruppsmetoden har visat sig vara lämplig och 

användbar när det handlar om forskning som berör områden av just känslig karaktär.39  Med 

denna metod ville jag få tag i gruppmedlemmarnas åsikter, tankar, uppfattningar och erfarenheter 

kring digital mobbning. 

 

Som namnet förtäljer så är det samspelet mellan gruppdeltagarna som står i fokus i en 

fokusgrupp. Gruppdeltagare vill gärna få insikt i hur andra tänker och känner, hur andra hanterar 

och upplever förhållanden och situationer av samma karaktär som de själva ställs eller kanske 

kommer att ställas inför. 40 Av den orsaken är det därför givande med en fokusgruppsintervju 

eftersom denna studie undersöker hur ungdomarna hanterar och tänker kring den digitala 

mobbningen. Det är samtidigt viktigt menar Wibeck ”(…)att vara medveten om att det inte går 

att sätta likhetstecken mellan vad människor säger om hur de skulle handla i en viss situation och 

vad de sedan gör om situationen verkligen uppstår.”41 För att vara ytterligare kritisk mot metoden 

och därmed något som man behöver ha i åtanke, är att det finns stor risk för att informanterna 

påverkas av varandra, att det de kommer fram till tillsammans kanske inte är vad individerna 

                                                 
39 Victoria Wibeck, Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, Lund 2000, s. 21  
40 Ibid, s. 40 
41 Ibid. s. 40-41 
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själva egentligen står för. Dessutom menar Jan Trost, som också skrivit om kvalitativa metoder, 

att ”hemligheter” sällan kommer fram vid intervjuer i grupp.42  

 

Urval 

Jag använde mig av fyra gruppintervjuer med elever i årskurs åtta, på två skolor. Mitt val av elever 

i årskurs åtta grundade sig främst i att dessa ungdomar befinner sig i mitten av högstadiet, samt 

att elever i denna ålder brukar befinna sig på gränsen mellan att vara barn och att bli vuxen och 

jag ansåg därmed att denna åldersgrupp skulle vara intressant att undersöka. Därtill grundar sig 

mitt val i att ungdomarna vid denna åldersgrupp i stor utsträckning har egna mobiltelefoner samt 

att ungdomarna vid den valda ålderskategorin hunnit ta till sig tekniken och användningen av 

den. 

 

Varje gruppintervju var tänkt att bestå av fyra till fem informanter och vara indelade i flick- 

respektive pojkgrupper. De båda flickgrupperna och en grupp med pojkarna bestod slutligen av 

fyra informanter medan den andra gruppen med pojkar bestod av fem informanter. Då jag ville 

lägga ett genusperspektiv på studien bedömde jag det som bäst att ha skilda intervjuer med flickor 

och pojkar.  

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett antal öppet formulerande frågor. Därtill använde jag 

mig även av en så kallad ”trigger”, bestående av en artikel hämtad från Dagens Nyheter som 

behandlade ämnet digital mobbning. 43   Tillsammans med frågorna var artikeln avsedd att få 

ungdomarna att reflektera över och formulera sig kring digital mobbning.44 Anledningen till att 

jag valde just den artikeln var att den tog upp flera aspekter av den digitala mobbningen: hur 

viktiga de elektroniska kanalerna är för ungdomarnas sociala liv, hur mobbning på digitala arenor 

kan te sig samt vilka konsekvenser som kan uppstå. 45  Eftersom mobbning kan vara ett 

känsloladdat område var intervjuerna planerade att genomföras på ett sådant sätt att ungdomarna 

själva kunde välja vilken nivå de ville formulera sina svar på, att de skulle ha en möjlighet att tala 

om mobbning utan att behöva relatera svaren till sig själva och sina egna erfarenheter om de inte 

ville. Själva frågorna under intervjuerna var öppna då jag använde mig av en intervjuguide som 

                                                 
42 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund 2005, s. 47. För kvalitativa intervjuer se även Steinar Kvale, Den 

kvalitativa forskningintervjun, Lund, 1997 
43 Dagens nyheter, 22/3 2006 
44 Viktoria Wibeck skriver i sin avhandling Genmat i fokus:analyser av fokusgruppssamtal om genförändrade 

livsmedel, Linköping, 2002, s. 59, att ”triggers” är ett bra hjälpmedel till att få igång en diskussion. 
45 Dagens nyheter, 22/3 2006 
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utgick och byggde på artikeln.46 Frågornas ordning styrdes mycket av artikeln samt till stor del av 

vilken riktning samtalet tog. Jag försökte ställa så öppna frågor som möjligt under intervjun och 

inte styra samtalet, men det är viktigt att understryka att jag kan ha haft ett viss inflytande på 

samtalets form och innehåll. Användningen av artikeln kan också ha haft en viss betydelse för hur 

informanterna svarade och formulerade sig.  

 

Bearbetningen av det empiriska materialet och analysen skedde i olika steg. Först transkriberades 

intervjuerna ordagrant och ungdomarnas riktiga namn fingerades, därefter lästes varje intervju 

flera gånger då jag letade efter liknande mönster som sedan fick bilda teman. När temana 

framkommit lästes varje transkribering ytterligare några gånger för att utläsa vilka kategorier som 

ingick i de övergripande temana. Efter att ha funnit kategorier sökte jag efter likheter och 

skillnader mellan flickor och pojkar. Därefter organiserade jag upp citat från informanterna i de 

olika kategorierna och började sedan skriva utifrån dessa. Efter det första steget i skrivandet 

framkom det nya kategorier, vilka utvecklades ytterligare.  

 

Etiska ställningstaganden 

Studien har bedrivits i enlighet med de etiska riktlinjer som föreskrivs inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning, vilket innebär att jag informerade alla berörda om studiens syfte, 

att ungdomarnas medverkan var helt frivillig och att de elever som valt att delta i studien när som 

helst kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. All information som delgavs vid 

intervjuerna har behandlats konfidentiellt, vilket betyder att det som sagts inte kan kopplas till en 

viss person eller skola i uppsatsen samt att materialet endast kommer att användas till denna 

studie. 47 I missiven som skickades ut till rektorerna på skolorna och breven till föräldrarna om 

deras samtycke, redogjordes det för vilka hänsyn jag skulle vidta vid intervjuerna, ett av dessa var 

att jag skulle använda mig av öppet formulerade frågor tillsammans med artikeln för att som jag 

skrivit ovan, ge ungdomarna möjlighet att själva välja vilken nivå de ville svara på eftersom 

mobbning är ett känsligt område att undersöka. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
46 Se artikel och intervjuguide i bilaga 1 och 2 
47 Vetenskapliga rådet, Forskningsetiska principer, inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 7-14 
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Ungdomarnas beskrivning av digital mobbning 

Genom analysen av ungdomarnas beskrivningar av digital mobbning framkom det två 

övergripande teman och det är utifrån dessa teman som analysen är strukturerad. Det första 

temat handlar om hur digital mobbning kan karaktäriseras enligt ungdomarna. Deras 

beskrivningar rör dels hur själva teknikens uppbyggnad eller konstruktion i sig definierar och 

avgränsar mobbningen, dels hur den enskilda individens uppfattning definierar den digitala 

mobbningen. Det andra temat handlar om vilka konsekvenser den digitala mobbningens tekniska 

konturer kan få för dem som mobbar och dem som mobbas. Innan dessa teman tar vid 

presenteras en analys av informanternas användning av Internet och mobiltelefoni, det vill säga 

hur stor del av deras vardag som upptas av att vara i det digitala rummet och vilken betydelse de 

tillskriver dessa arenor. Aktör-nätverksteorin och genusperspektivet vilka är uppsatsens teoretiska 

ingångar löper parallellt med analysen. I slutdiskussionen lyfts några av de, enligt min mening, 

mest intressanta resultaten fram och problematiseras ytterligare med utgångspunkt i de teoretiska 

perspektiven.  

 

Det digitala rummet  

En viktig aspekt när man studerar digital mobbning är hur och i vilken omfattning ungdomar 

interagerar med teknik, vilken betydelse de tillskriver sådant som Internet och mobiltelefoni och 

hur de använder dessa tekniska verktyg. Jag ser detta som en utgångspunkt för att bättre förstå 

ungdomarnas föreställningar om och erfarenheter av digital mobbning eftersom tekniken i sig 

och det användande den möjliggör avgör vad som över huvudtaget kan göras på de digitala 

arenorna. Tekniken är därmed en förutsättning för – en maktfaktor – som på ett övergripande 

plan definierar och avgränsar den digitala mobbningen. Kort sagt: utan teknikens möjligheter 

skulle inte den digitala mobbningen existera. Om man ser den digitala mobbningen i ljuset av 

ANT skulle man kunna tala om Internet och mobiltelefoni som nya (icke-mänskliga) aktörer som 

tillsammans i ett nätverk med andra (mänskliga) aktörer bildar nya samverkansformer, nya 

nätverk av relationer, som i sig resulterar i nya sociala händelser – i digital mobbning.  

 

Alltid nåbar  

Ungdomarna i den här studien berättar att de dagligen samlas på den digitala arenan, de umgås 

och delar med sig av sina erfarenheter på chattkanaler som MSN och på olika mötesplatser som 
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Bilddagboken, Lunarstorm och YouTube samt på olika spelsidor.48 Detta kan jämföras med de 

resultat som nätkulturforskaren Elza Dunkels presenterat i sin studie om ungdomars nätkulturer 

från 2007, där hon visar att de ”öppna” chattrummen, som var populära under 1990-talet, till stor 

del har ersatts av mer ”stängda” chattar som exempelvis MSN och andra nätgemenskaper som 

Lunarstorm. 49 När jag frågade ungdomarna hur viktigt Internet är för dem svarade de att det var 

en given del av deras vardag. En av flickorna uttryckte det så här: 
 

Mona: det är det första jag gör när jag kommer hem, sätter igång datorn och kollar. 

 

Både flickorna och pojkarna berättar att de huvudsakligen använder den digitala arenan för att 

umgås, uttrycka och visa sig själva på. Framförallt Internet ses av ungdomarna som en arena för 

kommunikation och interaktion. Genom tekniken öppnas nya förutsättningar, nya möjligheter för 

ungdomarna att alltid kunna vara på plats, vara närvarande, till och med då de på en annan arena 

inte skulle ha tid för detta. Ungdomarna framhåller att särskilt Internet fungerar som en social 

arena, som ett alternativt sätt att umgås på och de uppger att det ofta händer att de umgås digitalt 

istället för analogt. De berättar att de ofta skyndar hem efter skolan för att fortsätta att umgås 

digitalt istället, vilket kan jämförs med Dunkels studie som utifrån sina forskningsresultat menar 

att ungdomar försöker hitta vägar till att använda det globala nätverket för lokala ändamål.50 Det 

är särskilt flickorna i min studie som ger uttryck för detta då de ser den digitala arenan som ett 

bra sätt att förena nytta med nöje: 
 

Annie: för man har liksom inte tid, man slutar ju sent så man kan ju umgås och göra läxor samtidigt. 

 

Vidare berättar informanterna, framförallt flickorna, att de på sidor som Bilddagboken och 

Lunarstorm lägger ut bilder och skriver om sig själva för att vänner och skolkamrater men även 

helt främmande människor ska kunna ta del av deras liv dygnet runt, året om. De framhåller dock 

samtidigt att det på sidor som Bilddagboken går att ställa in tillgängligheten på den personliga 

sidan, det vill säga att de kan styra om det bara ska vara vänner som är inloggade eller om alla, 

                                                 
48 MSN är ett program som laddas ned på den egna datorn som kan liknas vid en ”stängd” chatt där användaren 

måste godkänna nya kontakter för att meddelanden ska kunna mottas. Det är alltså endast mottagaren och 
avsändaren som kan se vad som skrivs. Bilddagboken är en webbplats där användarna har en egen sida där de 
kan ladda upp bilder dag för dag. Varje bild innehåller även en kommentarfunktion där besökare kan skriva 
om bilden som lagts upp. Lunarstorm är en mötesplats för ungdomarna där varje användare har en egen sida 
som bilder och texter kan laddas upp på och som andra kan se. Meddelanden kan även skickas till sidans 
användare genom en gästbok vilken sidans besökare kan ta del av. YouTube är en webbsida där användare kan 
lägga upp bilder och filmer, vilka besökare av sidan kan ta del av. För den som vill ta del av dessa webbsidor 
se: www.lunarstorm.se; www.bilddagboken.se; www.youtube.com.  

49 Dunkels, 2007, s.13-20 
50 Ibid, s.13-20 
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även anonyma, ska få ta del av sidans innehåll.  Vem som får kommentera på dessa sidor går 

också att ställa in, berättar ungdomarna. Flickorna, som i större utsträckning än pojkarna säger sig 

bruka Bilddagboken, uppger att tillgängligheten oftast ställs in så att alla som besöker sidan kan se 

och kommentera. De förklarar att de på det sättet får kontakt med nya människor, vilket under 

intervjuerna tydliggjordes i båda flickgrupperna: 
 

Karin: (…) man kan ju typ spärra sin bilddagbok, ställa in på de som får kolla och så, man kan ju 

göra så att de inte får kommentera och sånt heller (…) 

Intervjuare: Vill man att bara kompisar ska se, eller är det för alla? 

Siri: Jag har så att alla kan se, man kan ju få nya vänner. 

 

Mona: asså bilddagboken är det ju mycket lättare att få kompisar på, för då om man kommenterar 

nåns bild kan man börja snacka och sådär. 

 

Vidare understryker flickorna i sina berättelser att den personliga exponeringen med bilder och 

texter ses som en möjlighet att få bekräftelse på utseende, eller att få uppmuntrande ord vid 

tråkiga händelser: 
 

Mona: och sen och efter ett tag så kanske det är fler som skriver bra kommentarer och då blir man 

ännu gladare och så kanske man blir kompis med nån (…) 

Intervjuare: (…) är det lite därför man har bilddagboken också och sånna sidor för att man vill ha 

kommentarer för att man vill känna sig lite bättre? 

Mona: Ja 

Elin: men ibland kan man känna så att utan man vet om det själv, Mona kanske lägger ut en bild på 

sig själv att idag mår inte jag så himla bra så kanske hon får en bra kommentar så kanske man tänker 

så i efterhand att det var ju bra att jag fick en bra kommentar och så. 

 

Detta kan jämföras med det som framkom i Patrik Hernwalls studie om barns digitala rum. Han 

menar att det är lockande för många unga att kunna uttrycka sig och vara en del av en 

gemenskap. Hernwall beskriver vidare i sin studie att kommunikation via elektroniska kanaler 

erbjuder unga att kunna upprätthålla kontakt och umgås. Att skaffa nya vänner möjliggörs på ett 

annat sätt än vad den fysiska världen kan göra menar Hernwall och framhåller att 

Internetkommunikationen ger barnen möjligheter att lättare kunna få vänner som exempelvis 

delar samma intressen.51 Det ungdomarna i den här studien talar om, att de via Internet är lättare 

att få kontakt med nya människor och få bekräftelse av andra, kan också det liknas vid det Patrik 

Hernwall presenterar i sin studie, där han skriver att kommunikationen på Internet erbjuder 

                                                 
51 Hernwall, 2001, s. 168-169 
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användarna att kunna experimentera med olika roller vid närmande till andra aktörer på 

Internetarenan, något som tilltalar många unga, särskilt då det gäller att kunna få kontakt med 

personer som är äldre eller av annat kön, menar Hernwall.52  

 

Ett annat talande exempel på den digitala teknikens betydelse för ungdomarna i den här studien 

är när jag bad ungdomarna att stänga av sina mobiltelefoner när intervjun skulle börja i syfte att 

kunna säkra konfidentialiteten, att det endast var jag som skulle kunna spela in intervjun. När jag 

ställde frågan hur pass viktig mobiltelefonen var fick jag svaret: 

 
Mona: Jag tycker det är jobbigt att stänga av den nu, det liksom kryper i fingrarna och det är något 

jag aldrig släpper ur sikte. 

 

Detta svar visar hur pass viktigt det är för ungdomarna att hela tiden kunna vara nåbara, något 

som tekniken i sig möjliggör då mobiltelefoner är små och enkla att ta med överallt, vilket skapar 

en flexibilitet i användningen. Resultatet kan jämföras med Alexandra Weilenmann och Catrine 

Larssons studie av mobiltelefonanvändning, då de menar att på grund av att mobilerna är så små 

och enkla att skicka runt så främjar de att fler personer kan integreras.53

 

Genom informanternas berättelser framgår det med tydlighet att det är viktigt med tillgång till 

Internet och mobiltelefoni. Ungdomarna motiverar också betydelsen utifrån att dessa tekniska 

möjligheter är viktiga element för att de ska vara uppdaterade, att de inte ska ”hamna bakom” när 

det inträffar eller bestäms något. Ungdomarnas förhållningssätt till och uppfattning av det digitala 

rummet tyder på att globala möjligheter öppnas genom tekniken, ungdomarna menar sig få 

tillgång till en bredare publik än vad det analoga rummet kan erbjuda. Det beskrivs samtidigt som 

oerhört viktigt för både flickorna och pojkarna att alltid vara nåbara och därigenom kunna få reda 

på vad andra gör vilket den digitala tekniken ombesörjer. Denna nåbarhet är inte enbart positiv 

menar ungdomarna, eftersom den digitala tillgängligheten också möjliggör för mobbaren att alltid 

ha den utsatte inom räckhåll, vilket för oss in på den digitala mobbningen.  

 

 

                                                 
52 Ibid, s. 168-169 
53 Weilenmann och Larsson, 2001, s. 99-115 
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Digital mobbning 

Informanterna berättar att mobbning och trakasserier på den digitala arenan är en given vardag 

för dem och understryker att den digitala mobbningen är svår att komma åt eftersom den sker på 

så många olika arenor samtidigt. Att digital mobbning betraktas som något så frekvent 

förekommande och så utbrett bland ungdomar kan jämföras med Qing Lis studie av digital 

mobbning i Kanada som visade att 52,4 procent, det vill säga att mer än hälften, av ungdomarna i 

studien kände någon som blev mobbad via Internet.54 Digital mobbning definieras på en mängd 

olika sätt av informanterna i den här studien. Det är deras beskrivningar av vilka olika faktorer 

som är karaktäristiskt för digital mobbning som kommer att belysas i de följande analysdelarna. 

Då ungdomarna försökte ringa in vad de uppfattade att digital mobbning var utkristalliserade sig 

två större förklaringsmodeller. Den första av dessa utgörs av vad jag valt att rubricera Öppna och 

stängda arenor. Här handlar det om hur själva teknikens uppbyggnad eller konstruktion i sig 

definierar och avgränsar mobbningen. Den andra förklaringsmodellen Bråk och mobbning handlar 

om hur den enskilda individens uppfattning definierar den digitala mobbningen.  

 

Öppna och stängda arenor 

Den digitala mobbningen kan enligt ungdomarna dels ske på öppna arenor och dels på stängda 

arenor. De öppna arenorna utgörs främst av olika Communitys som Bilddagboken, Lunarstorm och 

YouTube eller via öppna chattar, där alla som är inloggade på chatten kan se vad som skrivs.55 

Det gemensamma för de öppna arenorna är att alla arenans besökare kan se vad som pågår och 

kan skriva inlägg.  De flesta sidor inom den öppna arenan kan dock i viss mån göras mer eller 

mindre öppen genom inställningar individen själv beslutar över. Viktigt att framhålla är att det 

endast går att avgränsa åskådare – inte utesluta dem helt. Exempel på stängda arenor är MSN, E-

mail och mobiltelefonens textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och samtalsfunktion. 

Gemensamt för de stängda arenorna är att det endast är avsändaren och mottagaren som tekniskt 

möjligt kan ta del av innehållet på den specifika arenan, med detta menas att det inte finns någon 

teknisk möjlighet för andra åskådare att ansluta sig till arenan, utan både mottagaren och 

avsändarens godkännande. När det gäller att definiera digital mobbning utifrån öppna och 

stängda arenor är det således tekniken som står i centrum, det är tekniken som bestämmer hur 

mobbningen möjliggörs och vad mobbningen möjliggör på de olika arenorna.  
 

 

  

                                                 
54 Li, 2005, s. 7-8 
55 Community är ett samlingsnamn för nätgemenskaper som exempelvis Bilddagboken eller Lunarstorm. 
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Öppna arenor 

En form av digital mobbning som ungdomarna berättar äger rum på öppna arenor är elaka och 

otrevliga kommentarer på bilder, i gästböcker eller genom chatt. Denna form av mobbning är enligt 

ungdomarna också den vanligaste på den digitala arenan och sker mestadels på Communitys som 

Bilddagboken och Lunarstorm eller via öppna chattar, där alla som är inloggade kan se vad som 

skrivs. Ungdomarna berättar att det mestadels handlar om psykisk mobbning, framför allt i form 

av kommentarer på utseende eller personlighet: 

 
Kasper: eh, man kan ju till exempel som på typ Bilddagboken om någon har typ tagit kort på sig 

själv så kan man typ skriva typ, ah, usch vad ful och sådär (…) 

 
Johan: att man är värdelös, typ gå och släng dig från bron, ingen kommer att sakna dig typ. 

 

En annan form av digital mobbning som möjliggörs genom öppna arenor är enligt ungdomarna 

falsk ryktesspridning. Här handlar det om den digitala möjligheten att presentera en falsk bild av den 

utsatte och det beskrivs som en form av mobbning som främst är förekommande bland flickorna 

hävdar ungdomarna. Informanterna berättar att mobbaren i denna form av digital mobbning 

snabbt kan sprida ett falskt rykte om den utsatte, och samtidigt förstöra dennes 

vänskapsrelationer. Ungdomarna berättar att detta kan ske på olika sätt. En metod är att 

mobbaren presenterar ett falsk rykte för sina vänner och kontakter och sedan ber dem att skicka 

vidare ryktet till deras MSN-kontakter eller till vänner på Bilddagboken: 

 
Mona: det är mycket, bilddagboken är ju värst, det gick nåt rykte förra året, typ skicka det här till 

alla i din kontaktlista och lägg ut det här, fast det var ju inte sant. 

 

En annan variant av falsk ryktesspridning är enligt ungdomarna att mobbaren, som under 

anonym identitet skriver ett meddelande på exempelvis Bilddagboken och skriver under med en 

annan individs namn, med avsikt får användaren av sidan att tycka illa om personen som påståtts 

ha skrivit kommentaren, vilket i sin tur kan leda till att missförstånd och bråk uppstår mellan 

dem: 

 

Elin: ja och på anonym då är det mycket lättare då kan man liksom gå under falskt namn. 

Mona: ah, och då kan man ju också göra så att andra blir osams. 

Annie: jo det är väldigt dåligt också, då kan ju typ jag skriva sådär idiot och kommentera en, Monas 

Bilddagbok typ värsta elaka grejen och då kanske hon tror att det är Millan som skrivit. 

Mona: och så vet inte jag om att det är Annie som skrivit egentligen och så blir det missförstånd 

och så och så händer det massa såhär. 
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Ungdomarna berättar också om en tredje variant av ryktesspridning, där det handlar om att 

mobbaren på något sätt får reda på den utsattes lösenord för att sedan gå in på den personliga 

sidan och skriva elakheter till eller om andra under den mobbades identitet. Avsikten är oftast att 

förstöra den mobbades vänskapsrelationer. Mobbaren kan också lägga ut generande eller elaka 

bilder liksom texter på den mobbades sida i syfte att förstöra hans eller hennes rykte: 

 
Elin: och sen helt plötsligt fråga jag varför la du in den bilden, för det var ju liksom jätteelakt och då 

sa den men det var ju inte jag som la in den, det var nån annan, men då byter man ju lösenord för 

man ska ju inte ge bort lösenord till någon annan. 

 

Mona: nää, och det kan ju också vara mobbning om du först visar dig vara jättesnäll och typ a, men 

kan inte jag få ditt lösenord och sen går in och lägger ut massa dumma bilder och sprider rykten till 

nån om typ exempel vi säger att jag och Annie och typ nya kompisar säger att a jag fixar din press 

och så får jag hennes lösenord så lägger jag ut massa bilder på Millan och Elin och skriver att de är 

dumma och så och tycker att de är fula och dumma och då kan ju det vara mobbning på Annie för 

att jag har förstört hennes rykte typ eller så. 

 

Falsk ryktesspridning involverar dessutom ofta andra i mobbningsprocessen. Ungdomarna 

berättar att det vanligtvis är en individ som utför mobbningen medan mobbarens vänner hjälper 

till, oftast ovetandes om anledningen: 

 
Elin: (…) för att ibland kan det ju vara så att om Mona och Annie skulle mobba mig eller så och så 

vet inte Annie om anledningen till det överhuvudtaget, men ändå fortsätter Annie att säga massa 

dumt trots att hon inte vet vad det handlar om. 

 

En tredje form av digital mobbning förlagd till öppna arenor som framträder i ungdomarnas 

berättelser är utmålning. De berättar att vid denna form tar ofta mobbaren en kopia på en bild från 

den utsattes Bilddagbok, eller tar själv en bild eller filmar någon för att sedan publicera detta på 

exempelvis YouTube, en webbsida på Internet där användarna kan lägga ut bilder och filmer, 

vilka sedan andra användare och besökare på sidan kan se eller kommentera. Informanterna 

berättar vidare att den utsatte många gånger inte vet om detta, utan får höra det av andra. Den 

utsatte reagerar oftast starkt på denna form av mobbning enligt informanterna: 

 
David: ah, men om man har gjort något typ bort sig och någon har filmat det då kan man lägga ut 

det på Youtube, sen kan man få massor av kommentarer (…) 
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Markus: ja och så kanske den personen hör av det i skolan eller nånting, och då går den in och 

söker och letar efter den där bilden, då kan man verkligen reagera på det där. 

 

Under intervjun med pojkarna framkom det att flera, särskilt flickor, utmålas samtidigt. Pojkarna 

berättar att det kan gå till som så att en person går in på flera flickors personliga sidor som 

exempelvis Bilddagboken eller Lunarstorm och kopierar bilder som flickorna själva har lagt ut. 

Därefter är det enligt pojkarna vanligt att mobbaren gör ett kollage av bilderna och skriver en 

vidhängande förnedrande kommentar, för att sedan lägga ut detta offentligt på exempelvis sidor 

som YouTube. Så här berättar Peter: 

 

Peter: (…)eller att man snor en bild från nåns Bilddagbok och lägger ut, det finns ju Lunarstorms 

fjortisar som folk har lagt ut och skrivit kommentarer, och typ  Lunarstorms horor och lagt ut bilder 

på tjejer som har bilder på Internet, att man har snott dem och lägger ut kommentarer på dem på 

YouTube.  

 

Informanterna ser dock inte denna allmänna utmålning som mobbning, med motivationen att det 

är flera personer som blir utsatta samtidigt. Pojkarna menar att flickorna som är utsatta för detta i 

flera avseenden får skylla sig själva när de lägger ut lättklädda eller utmanande bilder på sig själva 

offentligt: 

 
Johan: nja det är ju fler personer som det är utlagt på, det är ju mer mobbning om det bara är en 

person, nu är det ju fler så då är det ju inte mobbning tycker jag inte. 

 

Johan: De kan ju inte säga nått, för de har lagt ut bilder till folk som får tag i det och så lägger de ju 

ut bilder som är lite slampiga. 

 

Dessa former av digital mobbning som sker på de öppna arenorna kan jämföras och liknas vid 

Nancy E Willards forskning kring ungdomar och Internet. Willard menar att den digitala 

mobbningen kan ske på olika sätt och genom olika former. Trakasserier är en form som Willards 

resultat visat på och utgörs då främst av att meddelanden skickas upprepade gånger till en individ. 

En annan form enligt Willard är förtal som enligt henne är då någon skickar ett falsk eller elakt 

meddelande om den utsatte till andra eller lägger ut detta offentligt. Vidare kan den digitala 

mobbningen enligt Willard gestaltas genom att mobbaren intar den utsattes elektroniska identitet 

i avsikt att kunna skicka falska meddelanden med den utsattes signatur som avsändare samt att 

mobbaren sänder vidare personlig information till andra som är generande för den utsatte. Den 
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sista formen Willard presenterar är uteslutning som kännetecknas av att mobbaren övertalar 

andra att inte ha någon kontakt med den mobbade.56  

 

Den öppna arenans tekniska möjligheter har visat sig främja för olika angreppssätt vid mobbning. 

Tekniken gynnar möjligheten för mobbaren till att vara någon annan, eftersom den digitala 

arenan saknar den analoga arenans visuella element och mobbaren kan lättare få med andra i 

mobbningsprocessen då spridning av information möjliggörs. Detta kan jämföras med det 

Marilyn A. Campbell skriver om i en vetenskaplig artikel om Internetmobbning. Hon menar att 

vid mobbning på Internet är risken stor för att en större publik är medveten om vad som pågår, 

än vad som är fallet vid analog mobbning. Campbell exemplifierar att e-mail kan skickas vidare 

till alla kontakter man har på Internet och webbsidor blir skapade för att miljoner människor ska 

kunna besöka dem.57 En tydlig genusaspekt kan även urskiljas genom ungdomarnas framställning 

av mobbningen, då den öppna arenans former enligt ungdomarnas framställning mestadels 

används av flickor vid mobbning, även fler flickor än pojkar sägs bli utsatta för mobbning på den 

öppna arenan.  
 

Stängda arenor  

Digital mobbning kan också vara förlagd till stängda arenor, berättar ungdomarna och 

exemplifierar med MSN, e-mail och SMS. På stängda arenor handlar det främst om en mobbning 

som är osynlig för åskådare, det är endast mobbaren och den mobbade som kan se vad som 

pågår tekniskt sätt. Vid mobbning på stängda arenor handlar det främst, precis som under de 

öppna arenorna, om kommentarer enligt ungdomarna. Kommentarerna kan skickas via MSN, i ett 

e-mail eller via mobiltelefonens text, bild- och samtalsfunktioner. Vid denna form av digital 

mobbning, med elaka och obehagliga kommentarer framkom det i intervjuerna med pojkarna, att 

när pojkar mobbar varandra sker det oftast i form av vad ungdomarna kallar att spamma. Vid 

spammning skrivs det in ett ord som sedan kan kopieras hur många gånger som helst för att 

sedan skickas oavbrutet till den utsatte. Detta sker oftast på den personliga mailen eller MSN, 

vilket tydliggörs av följande dialog: 

 
 Intervjuare: vad är spammning? Hur gör man då? 

Peter: Ja, alltså i mailboxen, spammar, då är det att man skriver en grej och skriver in det och 

klipper in och klipper ut och skickar, skickar, skickar, så kan man skicka massa smilisar också (…) 

Johan: ah, man kan skriva typ bög bög bög och skicka hela tiden. 

                                                 
56 Willard, 2007, s. 5-11 
57 Campbell, 2005, s. 1-3 
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Peter: (…) typ inget funkar, då kan man inte röra musen eller nått, det är så de gör när dem 

spammar. 

 

Ungdomarna berättar vidare att de stängda arenorna som e-mail, MSN och SMS kan vara svårare 

för mobbaren att kontakta den utsatte på, då det vanligen endast är vänner som har mobilnumret 

eller MSN-adressen. Flickorna berättar dock att de brukar fylla i tester som skickas runt bland 

användarna på Bilddagboken. Testerna består av olika frågor som personen kan fylla i som till 

exempel vilken stad man bor i, telefonnummer, MSN och personliga uppgifter. På så vis kan 

mobbarna få tag på mobilnummer och MSN: 

 
Annie: det är ju mycket tester och grejer som man får fylla i, vart man bor, har för telefonnummer 

och MSN och grejer. 

Annie: Jag skriver ju mobil och MSN också, men om det är nån som mobbar kan den ju mobba via 

MSN och mobil, SMS då ju, eftersom dem ser vad man har för nån och grejer. 

 

MSN har dock den funktionen att användaren måste godkänna att meddelanden tas emot innan 

detta kan ske, vilket enligt ungdomarna försvårar mobbningen. På de stängda arenorna kan det 

genom ungdomarnas berättelser urskiljas att tekniken fungerar på två sätt: Å ena sidan är 

individen mer skyddad genom att tekniken begränsar mobbningen i den meningen att det är 

svårare för mobbaren att kontakta den utsatte, dels genom att nummer och adresser är mer 

svårtillgängliga och dels genom att exempelvis MSN-användaren måste godkänna nya kontakter 

innan en konversation kan påbörjas. Å andra sidan möjliggör tekniken för mobbning som är mer 

dold, den utsatte kan inte få hjälp om han eller hon inte berättar för någon, vilket sällan görs 

enligt ungdomarna. De anser att mobbningen oftast blir värre om vuxna informeras, särskilt om 

mobbningen dessutom pågår analogt.  

 

Det tekniken möjliggör på öppna och stängda arenor tycks gynna särskilt flickor, då både 

flickorna och pojkarna bedömer att det är fler flickor som både blir utsatta för digital mobbning 

och som utsätter andra. Mycket beror enligt ungdomarna på att det också är främst flickorna som 

brukar Bilddagboken. De uppges lägga ut mer bilder än pojkarna och kommenterar också fler 

bilder. Pojkarna uppger att de sällan har eget konto på Bilddagboken utan är mest inne som 

anonyma, då de kollar på andras bilder, ett förhållande som också flickorna i studien håller med 

om: 

 
Annie: jag har typ tre, eller alla killkompisar jag har från klassen typ, hinner killarna kanske lägga ut 

en bild medan vi andra hinner lägga ut typ 20, alla tjejer då. 
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Elin: Killar lägger ju inte alls ut mycket bilder och dem kommenterar inte mycket heller, det är 

nästan mer för att dem är ute mer och kollar. 

Mona: ah, typ bara kollar lite för att de inte har så mycket att göra typ, men vi tjejer vi kollar mer 

och slänger kommentarer och det är många som inte tänker sig mycket för heller. 

Mona: och eftersom inte killar kommenterar så mycket heller så kanske dem tänker sig mer för vad 

dem skriver. 

 

Flickorna berättar att det ofta är den första uppfattningen man får om en individ som man 

mobbar honom eller henne för: 

 
Elin: (…) dem mobbar ju en för den första uppfattningen som dem får, asså om jag uppfattar 

Annie som en liten tönt då mobbar ju jag henne för det även fast att jag inte känner henne, hon 

kanske är jättesnäll för det liksom.  

 

Därmed är det möjligt att det är mer förekommande bland flickorna med mobbning på Internet 

eftersom flickorna sägs exponera sig själva mer än vad pojkarna gör, då främst på Bilddagboken. 

De föreställningar och erfarenheter som informanterna i den här studien redogör för pekar på att 

det är fler flickor som både blir utsatta av digital mobbning och som utsätter andra, vilket skiljer 

sig från Pantic och Sjöströms resultat som visade att det är mer förekommande att pojkar utsätter 

någon för mobbning på både den analoga och den digitala arenan. Dock visade det sig, i likhet 

med denna studie, att flickorna i Pantic och Sjöströms studie var mer utsatta för mobbning på 

båda arenorna.58 En förklaring till undersökningarnas skiftande resultat kan bero på att Pantic 

och Sjöströms undersökning genomfördes med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning 

fördelad på sex olika skolor runt Göteborg, i jämförelse med denna studie som bygger på 

kvalitativa fokusgruppsintervjuer av sammanlagt 17 elever i en mindre stad.  

 

Bråk eller mobbning – olika styrkeförhållanden 

Ungdomarna hävdar att det alltid finns personer som skriver något otrevligt, det kommer man 

inte ifrån menar de. De ungdomar som ingår i den här studien har alla varit med om det någon 

gång. Men kommentarer, ryktesspridning och utmålningar är inte alltid klassade som mobbning 

av ungdomarna. Genom ungdomarnas framställning av vad mobbning är framgår det att det i 

huvudsak handlar om att det är den utsatte som avgör och definierar om det är mobbning eller bråk 

som äger rum. De säger att det är svårt att fastställa gränsen mellan mobbning och bråk då det 

ofta beror mycket på vem det är som säger det, vilken situation det är samt hur personen som får 

                                                 
58 Pantic och Sjöström, 2007, s. 30 
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kommentaren reagerar, om den tar åt sig eller inte. Det handlar med andra ord om den utsattes 

tolkning av situationen, det är han eller hon som till syvende och sist definierar mobbningen. 

Vidare berättar ungdomarna att det ofta tolkas som mobbning då det är en person som den 

utsatte inte känner så väl som yttrar sig till honom eller henne samt då den utsatte känner sig 

underlägsen mobbaren, som en av flickorna uttryckte det:  

 
Annie: sen beror på det ju på om den personen svarar typ men du är ju fulare. Då blir det ju mer 

bråk men om den inte svarar utan sitter där och är ledsen då är det ju mer mobbning. 

 

Under intervjuerna diskuterades det mycket kring definitionen av mobbning och när den äger 

rum. Ungdomarna gjorde gärna jämförelser med bråk när de pratade om mobbning och de gav 

själva uttryck för att det var svårt att fastställa när det klassades som mobbning och när det 

klassades som mer bråk. En faktor som alla informanterna var eniga om var att mobbning alltid 

förekommer då den mobbningsrelaterade händelsen uppkommer flera gånger samt då det är flera 

som mobbar:  

 
Johan: (…) mobbning är ju att man håller på. 

 

Mona: När det är en som håller på då är det mer bråk, om det är flera mot en då är det mobbning. 

 

Det är dock enligt ungdomarna viktigt att notera att det som hamnar utanför dessa två kategorier 

också kan vara mobbning beroende på hur den utsatte tolkar situationen. Med andra ord kan det 

enligt ungdomarna i vissa falla räcka med en som mobbar och det kan räcka med att det händer en 

gång för att det ska räknas som mobbning:  

 

Markus: ah, då kanske det är mer taskigt (en gång), dålig dag, men om det är något som tar i som 

stannar kvar i huvudet som man inte kan sluta tänka på då är det ju mobbning. Om det är någonting 

som den tog åt sig. 

 

Det ungdomarna definierar som digital mobbning respektive bråk kan jämföras med Peter Smiths 

m.fl beskrivning av digital mobbning som aggressiv och genom avsiktliga handlingar genomförda 

av en grupp eller en enskild individ genom användning av digitala arenor. Smith m.fl. menar 

precis som Dan Olweus framför i sin forskning kring analog mobbning, att handlingarna måste 

ske upprepade gånger och över en längre tid riktat mot en och samma individ som inte kan 
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försvara sig själv. 59 Detta skiljer sig dock från resultaten i den här undersökningen, där 

ungdomarna anser att mobbningen kan förekomma även då det endast händer en gång. Vidare 

hävdar Olweus att det inte förekommer mobbning då fysiskt eller psykiskt lika individer befinner 

sig i konflikt med varandra och menar att mobbning uppträder vid övergrep.60 Det informanterna 

i den här studien säger kan ses som överensstämmande med Olweus definition i den meningen 

att de klargör att den digitala mobbningen till stor del är beroende av hur den utsatte tolkar 

situationen, hur han eller hon känner sig. 
  

Både flickorna och pojkarna bedömer att det är fler flickor som är inblandade i mobbningen av 

en annan individ på den digitala arenan och sitter då vanligen vid samma dator och skriver till den 

mobbade eller över MSN och där kommer överens om vad som ska skrivas till den utsatte. 

Flickorna förklarar att de känner sig mer kaxiga när de är flera och vill visa att de vågar och vill 

framstå som ”coola” inför sina vänner. Särskilt flickorna berättar att det många gånger handlar 

om en person som utför mobbningen medan andra fungerar som ett stöd för mobbaren:  

 
Millan: ja det är ju oftast en som mobbar så har ju den många fler bakom sig som håller på och- 

Mona: ja som backar upp. 

 

Det flickorna uttrycker kan jämföras med Olweus forskning av analog mobbning som visade att 

det i huvudsak är en individ i gruppen av mobbare som står för mobbningen61 Under intervjun 

med pojkarna framkom det, till skillnad från flickorna som ofta beskrevs vara flera från början, 

att det i regel handlar om en pojke som påbörjar mobbningen, vilken efter ett tag kan, men inte 

alltid, involvera en vän eller flera i mobbningsprocessen: 

 
Peter: killar är väl mer att en börjar och sen så kanske man drar in en till efter ett tag, men tjejer är 

nog flera från början och håller på, de sitter typ över MSN och mobbar varandra. 

 

Det ungdomarna berättar tyder på att tekniken öppnar för en mobbning som inbegriper andra 

genusspecifika element i förhållande till den analoga arenan. Särskilt pojkarnas konstaterande om 

att de ofta är ensamma vid mobbning digitalt, skiljer sig från den analoga arenans genusmönster 

då informanterna berättar att pojkar alltid går flera när det mobbas analogt. Tekniken beskrivs 

också inverka genom dess begränsning av ansiktsuttryck och tonläge.  

 

                                                 
59 Smith m.fl, 2005, s. 6-7. 
60 Olweus, 1986, s. 8 
61 Ibid, s. 8 
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Konsekvenser av tekniken  

Mot bakgrund av informanternas berättelser om hur den digitala tekniken användas för att 

mobba blir det tydligt att mobbningens utseende förändras på många olika sätt i förhållande till 

den analoga: fler kan se mobbningen, fler kan involveras genom möjligheten att vara anonym och 

ungdomarna vågar mer vid digital mobbning. Två områden är här särskilt framträdande. För det 

första framställs den digitala mobbningen som att den pågår överallt och hela tiden, den försvinner 

aldrig, den pågår dygnet runt. Samtidigt framgår det att mobbningen ofta har ett samband med 

analog mobbning. För det andra skapar den digitala mobbningen helt andra förutsättningar för 

mobbare och mobbade.  

 

Pågår överallt och hela tiden  

När informanterna försöker ringa in vad digital mobbning är kontrasterar de den i förhållande till 

analog mobbning. På så sätt gör de åtskillnader mellan olika typer av mobbning och visar hur de 

skiljer sig från varandra och vilka likheter som finns. Vad de dock är måna om att understryka är 

att dessa två mobbningsformer inte är separerade från varandra i den meningen att den digitala 

mobbningen har ersatt den analoga eller att de förekommer var för sig. Tvärtom framhåller de att 

den digitala mobbningen ofta har ett samband med, eller samverkar med, mobbing som pågår på 

den analoga arenan. Flickorna berättar att om någon är utfryst i skolan, så är det väldigt vanligt att 

denna utfrysning går ett steg längre när man kommer hem och sitter vid datorn, den leder ofta till 

elaka kommentarer på Internet. Det är enligt ungdomarna också väldigt sällan det uppkommer 

mobbning från någon som man inte vet vem det är, utan för det mesta rör det sig om ungdomar 

från den analoga arenan som vet att den utsatte är utfryst, ”feg” eller inte har så många vänner. 

Pojkarna framställer sambandet mellan digitala och analoga arenor liknande som flickorna men 

gör en annan jämförelse och talar istället om att om det har varit slagsmål i skolan så går det ofta 

vidare på Internet och blir värre där. Mobbningens samband mellan de båda arenorna uttrycktes 

tydligt av både flickor och pojkar under intervjuerna: 

 

Millan: tror att det är så faktiskt att man blir mobbad i skolan så blir man det på nätet också. 
Mona: att du går typ själv i skolan men blir mobbad på nätet och får massa dumma kommentarer 

och så. 

 

Johan: ah, tror jag med, då är det ju mer slagsmål, och så går det vidare på Internet sen och blir 

ännu värre. 
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Ungdomarna berättar vidare att det också kan vara tvärtom, att mobbningen börjar digitalt och 

sedan blir värre analogt. De förklarar att det ofta handlar om ett missförstånd som uppkommit på 

Internet som egentligen var menat som ett skämt och som successivt byggs upp och blir värre 

dagen efter när ungdomarna träffas analogt: 

 
Mona: Joo, också, att det är på skämt, men att personen inte tror att det är det, att det blir 

missförstånd och sen blir det bara värre och värre. 

  

Mycket av missförstånden beror enligt informanterna på att de digitala arenorna saknar den 

analoga arenans möjlighet att visa verbala och visuella element. Ungdomarna menar att det på 

Internet är svårt att avgöra hur personen uttrycker sig på grund av avsaknaden av kroppsspråk 

och tonläge, vilket enligt ungdomarna ofta leder till feltolkningar. Visserligen finns det så kallade 

smilisar (små gubbar som visar om man är glad, skämtsam, ledsen eller arg) som kan visa 

personens avsikt, men även dessa kan misstolkas, vilket tydligt visas i följande dialog: 

 
Elin: men asså om man typ skriver nått elakt, så skriver man ju ingen smilis, men om man typ 

skämtar så gör man ju typ en lipande gubbe eller nått. 

Mona: dem där gubbarna kan ju vara, alltså jag tolkar dem ju på ett sätt. 

Elin: Jaa, typ om nån skriver nått och gör en smilis då kan ju en glad gubbe betyda hånflin också. 

 

Ungdomarna berättar att om det är någon de känner väl vet de ofta hur personen brukar uttrycka 

sig. Detsamma gäller om det är någon som brukar vara otrevlig och personen uttalar sig till någon 

på Internet, då är det enligt ungdomarna lättare att anta att det är något negativt som menas: 
 

Elin: om det är nån kompis som skriver nåt då kanske man vet, hur de brukar säga, men om det är 

nån annan så- 

Millan: men om det är nån som man vet om som brukar vara taskig och så mot folk och den säger 

nått till mig på Internet då vet man ju, alltså så förstår man ju att det typ är något taskigt, sahär om 

nån annan som man typ inte känner så väl utan bara vet om sen skolan eller så, då vet man ju inte 

om det är något taskigt som sägs eller om det bara är på skämt. 

 

Att mobbningen på den analoga arenan ofta går hand i hand med mobbningen på den digitala 

arenan kan leda till att det aldrig finns någon paus i mobbningen, den pågår på alla arenor 

ungdomarna finns på. Här finns det paralleller till Fredrik Olins undersökning av digital 

mobbning som visade att den som blir mobbad analogt ofta också blir det på den digitala 
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arenan. 62  Det pågående momentet gör sig också synligt på andra sätt. Till skillnad från den 

analoga mobbningen har den digitala mobbningen inte någon avstängningsknapp, i alla fall inte 

bildligt talat. Det kan te sig enkelt att stänga av datorn, men trots detta finns de skrivna orden 

alltid kvar i tankarna och den utsatte blir påmind om mobbningen varje gång som datorn sätts 

igång – en direkt konsekvens av tekniken då den man vill mobba alltid finns inom räckhåll. Det 

medför samtidigt att den mobbade aldrig kan ”huka sig” från mobbningen på den digitala arenan 

då mobbningen möjliggörs genom att mobbaren både kan skriva till och om den utsatte. 

Ungdomarna vidhåller att den mobbade inte kan vara säker någonstans och menar att även om 

den utsatte avslutar sitt konto på en viss sida för att komma bort från mobbningen så finns det 

ändå en teknisk möjlighet, genom den digitala arenans sökfunktion, att mobbaren kan finna den 

utsatte på andra Communitys och fortsätta mobbningen där. 
 

I intervjuerna med ungdomarna råder det delade meningar om vilken arena som bedöms som 

värst att bli mobbad på. Majoriteten av flickorna anser att mobbning på den digitala arenan är 

värst eftersom det där är fler som ser och som ansluter sig till mobbningen. Flickorna berättar att 

det vid mobbning i skolan, och då talar de främst om verbal mobbning, är lättare att bara gå förbi 

och ignorera orden medan det skrivna ordet på Internet resulterar i att de utsatta tar in det mer då 

orden hela tiden finns där och kan läsas om och om igen. När jag frågade flickorna vilket av det 

skrivna och det uttalade ordet som kändes värst, fick jag svaret: 

 
Mona: men asså när man går förbi nån bara då kan man typ bara gå förbi den och typ ignorera den 

då, men på Internet för man läser det och det blir mer som att man tar in det mer, fastnar mer i 

huvudet. 

 

Det ungdomarna i den här studien säger om det skrivna ordet, kan kopplas till det Marilyn A 

Campbell presenterar i sin undersökning om mobbning på Internet, då hon ser 

Internetmobbningen som mer konsekvensfylld än den analoga mobbningen genom att det 

skrivna ordet betraktas som mer konkret än det uttalade ordet och det blir därmed svårare att 

komma bort från mobbningen eftersom den kan uppkomma när som helst och varsomhelst.63 

Vidare berättar flickorna att det vid digital mobbning känns tungt att hela världen ska få reda på 

vad som pågår, vad en person skriver om dem. Genom teknikens potentialer är det inte längre 

några få personer som känner till mobbningen utan den blir global. Även om inte alla som ser 

mobbningen är delaktiga i den så känns det enligt flickorna jobbigt att alla vet om och kan se 

                                                 
62 Olin, 2003, s. 30 
63 Campbell, 2005, s. 1-3 
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mobbningen och de känner sig därmed mer utsatta än vid den analoga mobbningen, vilket 

tydliggörs av följande citat: 

 
Siri: men en del människor lägger typ upp en bild och skriver typ jag hatar dig, så typ skriver de ju 

namn, så alla ser och allting, alltså det är ju fel att hela världen typ ska få veta att aa, jag blir typ hatad 

av en person, att alla liksom får veta och kan kolla liksom. 

 

Pojkarna och några av flickorna anser däremot att mobbning förlagd till den analoga arenan är 

värre, vilket förklaras genom att det där är fler som kan se vad som pågår och därmed sprids 

mobbningen fortare vilket enligt informanterna resulterar i att fler också ansluter sig. För 

pojkarna är mobbningen dessutom mer fysisk än på den digitala arenan och mobbningen ses som 

mer verklig då det på Internet bara är ord menar ungdomarna. Det är även lättare, menar 

pojkarna, att stänga av den digitala mobbningen. Pojkarna bedömer att det dessutom är färre som 

är inblandade i den digitala mobbningen och de upplever den vara på ett tryggare avstånd, medan 

det i skolan enligt pojkarna alltid är flera som mobbar: 

 
Peter: för då kan man sitta typ jättelångt från personen, det spelar ingen roll om de är jättestarkare, 

man vågar inte säga lika mycket om man är i skolan, men om man håller på över nätet så kan man 

säga och vågar säga hur mycket som helst. 

 

Max: Ja för om man är på MSN eller så, kan man ju bara logga ut, om man är i skolan så kanske 

man fortsätter att hålla på, det sprids snabbare, på MSN kan det ju oftast vara en som säger det och 

som kan se det, men om i skolan kanske nån annan hör det som står lite längre bort och också hör 

det, så kanske de också börjar.  

 

Peter: Ah, och i verkligheten går verkligen alla flera, man tar alltid med sig flera och då är alltid  

alla i grupp för de klarar det inte själva. 

 

Det som sägs om att det är lättare att ”stänga av” mobbningen, kan jämföras med Olins 

undersökning som visar på liknande resultat gällande ”avstängningsknappen”. Olins 

undersökning visar även att människor har en större frihet på de digitala arenorna och man väljer 

själv att vara tillgänglig och vilka man träffar, då kommunikationsmedlen inte är bundna av tid 

och rum som på den analoga arenan. 64  En möjlig tolkning till de skiftande synsätt som 

framkommit i denna undersökning kan vara att ungdomarna känner sig helt utelämnade till andra 

vid analog mobbning, en tydligare verklighetskänsla tycks uppkomma då flera personer är fysiskt 

närvarande. På digitala arenor kan ungdomarna i en viss utsträckning själva påverka händelsen, de 

                                                 
64 Olin, 2003, s. 30 
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kan välja att stänga av datorn eller mobilen och undgå mobbningen även om det inte är för någon 

längre tid, men möjligheten finns ändå där. Någon avstängningsknapp finns inte i skolan. 

Skillnaderna kan även bero på vilken erfarenhet ungdomarna haft av mobbning, om den skett 

överhuvudtaget, om den skett i skolan, på MSN eller Bilddagboken. Kring flickornas skiftande 

synsätt kan paralleller dras till vilken arena de själva menade och tänkte på vid intervjutillfället. 

Syftade flickorna på mobbning via stängda arenor som MSN, mobiltelefon och e-mail så är det 

en förklaring till att det är färre som ser mobbningen på Internet eftersom det endast är två 

personer som är medvetna om mobbningen. Syftades det däremot på öppna arenor som 

bilddagboken eller lunarstorm finner vi en förklaring till att det är fler som ser mobbningen på 

digitala arenor. 

 

Mobbare och mobbade  

Ungdomarna talar om att personligheten förändras på de digitala arenorna och berättar att blyga 

personer blir mer modiga, eftersom de där enligt informanterna kan ”gömma sig”, där är det 

ingen som vet hur personen i fråga beter sig på den analoga arenan. Med hjälp av teknikens 

möjligheter främjar den digitala arenan även att den ”svaga” kan mobba. De beskriver den 

digitala arenan som en ”helt ny värld” där de på ett sätt blir mer utsatta, men på ett annat sätt kan 

känna sig mer säkra, då händelsen utspelar sig på en skärm, det är ingen som är fysiskt 

närvarande, vilket tydliggjordes framförallt under intervjuerna med pojkarna: 

 
Markus: det är ju en helt ny värld, man kan inte möta personen man tror att man kan vara säker 

bakom datorn, det är ju ingen som kommer hem till en direkt. 

 

Den digitala arenans fysiska frånvaro av andra individer gör att ungdomarna vågar mer och 

mobbarna sägs ofta gå längre på den digitala arenan – ord och kommentarer är hårdare än i 

skolans korridorer och de hinner tänka efter mer än när de möts ansikte mot ansikte i en specifik 

situation: 
 

Siri: då har ju den tid att tänka på vad den ska säga, och kommer på mer elaka saker typ, än vad man 

gör i verkligheten då går det ju fortare och man hinner inte tänka på vad man ska säga. 

 

Att den digitala arenan möjliggör för ungdomarna att våga mer får ibland betydande 

konsekvenser. Informanterna berättar att de ibland skriver för snabbt, utan att tänka efter, och 

skriver mer än vad de hade velat och sedan ångar sig efteråt. Ofta går detta att åtgärda med en ny 
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kommentar som förklarar inlägget, men det kan också leda till att mobbning uppkommer eller, 

om den redan finns, blir värre:  

 
Mona: fast det kan ju bli sånna grejer som jag har ångrat att jag har skrivit (för att man är för snabb) 

Mona: fast då skriver man ju att, direkt efter, att det inte var så jag menade, nu vart det fel och man 

skriver om det igen. 

 

Den digitala arenan erbjuder vidare en möjlighet att vara anonym, ungdomarna berättar att det 

ofta är anonyma personer som skriver kommentarer på bilder eller i gästböcker. Det negativa 

enligt ungdomarna är att det inte går att få reda på vem det är som har skrivit kommentaren och 

det är därmed svårare att svara eller skriva något tillbaka, ofta får den utsatte om den vill besvara 

inlägget skriva ett eget inlägg under kommentaren från den anonyma. Frustrationen över att inte 

kunna svara tydliggjordes särskilt under intervjun med flickorna: 

 
Siri: det går ju inte att skriva tillbaks på någon som är anonym, det är det som är så dumt, men alltså 

man kan ju skriva en kommentar till bilden under där den har skrivit eller göra en ny bild och skriva 

så att alla ser tillbaks, annars kan man ju ta bort det den har skrivit. 

 

Karin: Jaa, till exempel på Bilddagboken då kan man ju vara anonym, då kan den skriva typ vad som 

helst och man vet inte vem det är. 

 

Flickorna berättar vidare att de på ett sätt inte tar lika illa vid sig när det är någon anonym som 

skriver något elakt som om det skulle vara någon med känd identitet, vilket förtydligas av följande 

citat: 
Mona: om man är anonym, eller inte inloggad, eller kommer på när man loggar ut att nej jag skulle 

ju kolla på den där, då kan man ju söka och gå in på den som anonym, och då kan man ju 

kommentera som anonym, fast när jag kommenterar kan jag ju asså jag tänker ju inte på att jag är 

det då, och sen bara för att jag är anonym så kanske den tar illa upp som jag kommenterat på då och 

den fast om det är nån anonym som kommenterar min, nåt dumt, då tar inte jag åt mig, för då är det 

en anonym liksom, jag har ingen aning om vem det är. 

 

Detta svar kan associeras till det ungdomarna uttryckte om att mobbning kan bero på vem det är 

som säger det. Vid anonymitet har den utsatte ingen aning om vem det är som skriver, och tar då 

inte inlägget lika hårt. Å andra sidan ses det av ungdomarna som väldigt frustrerande att inte veta 

vem som har skrivit inlägget.  
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Mona: fast det är nån som jag sett kommentera andras Bilddagbok så skriver han nånting fast han 

inte heter dä och så i min ah, å då vill jag ju veta vem det är, a, men typ vem är det där? Som skriver 

sådär konstigt. 

 

Anonymiteten möjliggör också för personer att gå under falsk namn berättar informanterna, 

vilket underlättar för mobbaren att utge sig för att vara någon annan. Detta framgick tydligt vid 

en av intervjuerna med flickorna: 

 

Elin: Jag hade nån som adda (ville ha som vän) min MSN jag hade typ en bild på han då han hette 

typ Mattias eller nått och sen var det en annan kille som min storasyster adda och han hette typ 

Kalle och hade samma bild så att det kan ju vara vem som helst som bara, kan ju vara typ en kompis 

eller vem som helst som bara fejkar hela tiden. 

 

Ungdomarna klargjorde även att det finns positiva sidor med anonymiteten när det kommer till 

mobbning. De berättar att vid analog mobbning så är ”åskådarna” ofta rädda för att själva bli 

mobbade och till följd därav inte vågar hjälpa den som blir utsatt. Därmed menar ungdomarna att 

den utsatte lättare kan få hjälp av anonyma individer vid inlägg som sker offentligt, vilket tydligt 

uttrycktes under en av intervjuerna med flickorna: 
 

Mona: det kan ju vara lite positivt och negativt med asså mobbning att man får lite mer hjälp från 

andra där (på Internet) 

 
Mona: (…) det var nån som hade skrivit vad ful du är, och över den kommentaren var det typ 25 

kommentarer till den kommentaren att det var dumt sagt liksom, och då slutar typ den om den får 

många emot sig. 

 

Det ungdomarna uttrycker om att den digitala mobbningen är så konsekvensfylld, att den digitala 

tekniken öppnar för fler möjligheter att kunna mobba på i jämförelse med vad den analoga, kan 

jämföras med Olins undersökning som visar på liknande resultat. Han menar att samspelet och 

gränserna blir annorlunda genom anonymiteten och hävdar att användarna blir modigare och 

lättare kan ”slänga ur sig” negativa kommentarer. 65 Ungdomarnas framställning av den digitala 

arenan som en helt ny värld, där även den svaga kan mobba kan jämföras med Campbells 

resonemang om digital mobbning då hon menar att ungdomar kan bli uppmuntrade att mobba 

på ett sätt som de inte skulle göra under andra förhållanden, som på den analoga arenan. 66  

 

                                                 
65 Olin, 2003, s. 30 
66 Campbell, 2005, s. 68-76. 
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Avslutande diskussion 

Den här uppsatsens syfte har varit att belysa och analysera ungdomars uppfattningar om och 

eventuella erfarenheter av den allt vanligare digitala mobbningen, det vill säga mobbning som 

sker via olika arenor på Internet eller via mobiltelefoni. Frågor som rört hur användningen av 

digitala arenor ser ut bland ungdomarna, vad de uppfattar att digital mobbning är, om det finns 

någon skillnad mellan flickors och pojkars sätt att mobba, samt vilka konsekvenser de anser att 

mobbningen får, har analyserats med hjälp av Bruno Latours aktör-nätverksteori och ur ett 

genusperspektiv. I den här avslutande diskussionen vill jag vidare diskutera sådant som jag funnit 

särskilt intressant i analysen och problematisera det ytterligare.  

 

ANT som varit en av studiens teoretiska ingångar har visat på intressanta möjligheter att belysa 

hur användandet av teknik inom mobbning inbegriper nya aktörer och därmed hur nya 

anknytningar mellan aktörer uppkommer, liksom vad aktörernas relationer har för betydelse för 

nya händelser. För att illustrera hur användandet av teknik inom mobbning inbegriper nya aktörer 

kan följande beskrivning göras: Aktörerna i den digitala mobbningen består av människor och 

tekniska element såsom datorer, Internetuppkoppling, mobiltelefoni och så vidare.  Varje aktör i 

sig kan inte få digital mobbning att uppstå utan det är när alla aktörerna interagerar med varandra 

som handlingen uppkommer, det är när de interagerar som de blir sociala – aktörerna är inte 

sociala var för sig, utan blir det genom sammanlänkningen av varandra i ett nätverk.67 I detta fall 

är det de tekniska aktörerna som möjliggör för de mänskliga aktörerna att kunna mobba andra 

aktörer digitalt, för att handlingen ska kunna utföras.  

 

Mot bakgrund av informanternas berättelser om hur den digitala tekniken används för att mobba 

har det i denna studie tydliggjorts att mobbningens utseende förändras på många olika sätt i 

förhållande till den analoga, men det har även visats sig att mobbningen på de båda arenorna inte 

längre är separerade utan sammanbinds med varandra, den tar aldrig paus och det har öppnats för 

något man kan kalla för en gränslös multimobbning. Den som är mobbad i skolan kan inte längre 

pusta ut när han eller hon kommer hem utan kan även bli mobbad i hemmets trygga vrå. 

Mobbningen kan följa den utsatte överallt och vara ständigt närvarande. Det pågående momentet 

gör sig också synligt på andra sätt. Till skillnad från den analoga mobbningen har den digitala 

mobbningen inte någon avstängningsknapp, i alla fall inte bildligt talat. Det kan te sig enkelt att 

stänga av datorn, men trots detta kan det skrivna ordet alltid finnas kvar i tankarna och den 

utsatte blir påmind om mobbningen varje gång som datorn sätts igång – en direkt konsekvens av 

                                                 
67 Latour, 2005, s. 65, 217 
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tekniken då den man vill mobba alltid finns inom räckhåll. Det medför samtidigt att den 

mobbade aldrig kan ”huka sig” från mobbningen på den digitala arenan då mobbningen 

möjliggörs genom att mobbaren både kan skriva till och om den utsatte. Ungdomarna vidhåller att 

den mobbade inte kan vara säker någonstans och menar att även om den utsatte avslutar sitt 

konto på en viss sida för att komma bort från mobbningen så finns det ändå en teknisk 

möjlighet, genom den digitala arenans sökfunktion, att mobbaren kan finna den utsatte på andra 

Communitys och fortsätta mobbningen där. 

 

Med utgångspunkt i ANT kan man också belysa hur aktörer får andra aktörer att göra något, vilka 

nya handlingar och möjligheter de öppnar för. Enligt Latours teori kan en social händelse se olika 

ut beroende på vilka aktörer som blir sammanlänkade. Om vi byter ut en aktör mot en annan, 

öppnas det nya möjligheter. Det är anknytningarna mellan aktörerna och dess påverkan av 

varandra som får aktörerna att bilda nya former och nya händelser.68 Det här resonemanget kan 

användas för att belysa hur nya aktörer (läs: digital teknik) förändrar mobbningens tidigare 

konturer (läs: analog mobbning) inte bara när det gäller räckvidd och innehåll utan också när det 

gäller de mänskliga aktörernas ”karaktär”, det vill säga att mobbaren och den mobbade inte 

längre behöver leva upp till eller ikläda sig den analoga mobbningens stereotypa bilder av fysisk 

styrka och svaghet. Tekniskt kunnande, list och verbal förmåga har blivit egenskaper som snarare 

kan betraktas som en förutsättning för att mobba eller för att värja sig mot den.  Detta innebär i 

förlängningen att den digitala tekniken kan gynna andra genusmönster än de som är gängse för 

stora delar av den analoga mobbningen. Informanternas berättelser pekar i riktning mot att den 

digitala mobbningen kan ses som allt mer genusrelaterad då de framhåller att tekniken har öppnat 

”nya möjligheter” för flickor. 

 

De olika formerna av mobbning på den digitala arenan uppges i den här studien främst företrädas 

av flickor – det sägs vara flickor som mobbar och som blir mobbade. Hur kommer sig då det? Jag 

ser det utifrån studiens resultat framförallt kunna härledas till två övergripande faktorer som i 

förlängningen också kan ha betydelse för konstruktionen av genus, för hur manligt och kvinnligt 

görs. För det första uppges den digitala mobbningen som flickor ägnar sig åt på den digitala 

arenan, det vill säga utfrysning, rykten och elaka ord, inte skilja sig nämnvärt från det 

tillvägagångssätt som flickor använder vid analog mobbning. Av det som sägs i studien verkar det 

således finnas en överensstämmelse mellan analog och digital mobbning framförallt när det gäller 

flickor, något som i sig kan ha betydelse för att den digitala mobbningen i huvudsak ses som 

                                                 
68 Ibid, s. 65, 217 
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relaterad till fickor. Vad som skiljer sig är snarare möjligheten att mobba fler och snabbare. 

Genom den nya tekniken går det snabbt att sprida falska rykten och annan information om olika 

personer – på ett par sekunder kan man skicka vidare en text eller en bild till någon annan av den 

digitala arenans användare. Rent teoretisk skapar utvecklingen av den digitala tekniken i sig inga 

specifikt kvinnliga fora för mobbning – både pojkar och flickor kan använda sig av tekniken på 

liknande sätt. Den fysiska styrkan som är och har varit en viktig del av den analoga mobbningen 

saknar betydelse på den digitala arenan och kan därmed fostra ett brett spektrum av mobbare och 

mobbade, inte minst när det gäller pojkar. Att mobbare under anonym identitet kan skriva 

meddelande och lägga ut generande eller elaka bilder på olika arenor är en nyhet som också kan 

inbegripa både flickor och pojkar. Men samtidigt visar studien att de olika arenorna, bortsett från 

den mobbning som genom dessa möjliggörs, nyttjas på olika sätt när det gäller flickor och pojkar, 

vilket i sig också tycks kunna skapa en obalans i mobbningen – till flickornas nackdel. Att flickor 

sägs mobba och mobbas mer på den digitala arenan kan för det andra just bero på att några av de 

digitala arenorna i sig är genusfierade, det vill säga att de i sin utformning tilltalar en kvinnlig 

publik mer än en manlig. Ett sådant exempel är, som vi sett, Bilddagboken, en arena som enligt 

informanterna främst används av flickor. Vad jag försöker säga är att ju fler digitala arenor som 

tilltalar en kvinnlig publik, desto större är möjligheten eller risken att de öppnar för samma publik 

att mobba och bli mobbade. 

 

I förlängningen ser jag också detta som ett uttryck för både nya och gamla genusmönster. För 

samtidigt som tekniken till betydande del har möjlighet att lösa upp stereotypt relaterade 

genusmönster kring mobbning, som bilden av den starka pojken som ger den svage stryk, tycks 

andra stereotyper kvarstå och till och med växa sig starkare. Det jag funnit särskilt intressant i 

denna studie är nämligen pojkarnas förhållningssätt till flickorna, och då tänker jag främst på 

pojkarnas åsikter om att ”flickor får skylla sig själva” om de lägger ut bilder på sig själva och blir 

nedvärderade och smutskastade. Det finns en dubbelhet i detta. Samtidigt som flickorna öppnar 

för bekräftelse och erkännande genom offentlig självpresentation, öppnar de för det motsatta. 

Och samtidigt som pojkarna tycks finna det lockande att gå in på dessa arenor där flickor 

presenterar sig och visar bilder av sig själva, tycks det helt i sin ordning att de bedömer och 

kommenterar dem som de själva behagar, parallellt med att de ger uttryck för att det är flickornas 

eget fel om de utsätts för elaka och nedvärderande kommentarer. Man skulle kunna säga att 

Internetspråket, i överförd bemärkelse, aktualiserar något som kan liknas vid det som brukar 

kallas för madonnan/horan-komplexet, ett uttryck som rör hur både kvinnor och framförallt män 

har svårigheter att se kvinnor som komplexa personer i lika hög grad som de själva. För att 
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exemplifiera detta så utgörs Madonnan av den som håller sig till normerna kring vad samhället och 

tiden vi lever i anser att hon ska göra. Som ersättning för detta blir hon socialt accepterad. Horan 

däremot är den som istället bryter mot normen, och har normen brutits behöver man inte lyssna 

eller respektera henne längre. 69  Vilka blir då flickorna när de presenterar sig på exempelvis 

Bilddagboken? Är de Madonnan eller Horan? Flickors användning av digitala arenor för 

självpresentation kan ses i ljuset av den narcissistiskt definierade tid vi lever i som till stora delar 

genomsyras av en uppmuntran att visa upp sig och få bekräftelse, något som Internetspråket i 

allra högsta grad möjliggör och sporrar till. I en tid då det ses som social status att ha många 

vänner digitalt och där det tycks finnas en press på ungdomar att lägga ut nya häftiga och 

iögonfallande bilder för att få kommentarer och bekräftelse, kan gränsen mellan Horan och 

Madonnan vara hårfin. Hur flickor definierar sig själva och hur de definieras av andra på dessa 

arenor kan därmed ses som bidragande till det tidiga 2000-talets konstruktioner av genus.   

                                                 
69 Maria Edström och Maria Jakobsson, Massmediernas enfaldiga typer, Göteborg, 1994, s. 35  
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 
 
Börja med artikeln, uppmana informanterna att berätta fritt för att lätta på stämningen, därefter 
temana med utgång från artikeln. 
 
Teman 

• Internetanvändning 
– hur stor del av ungdomarnas liv? 
– alltid uppkopplad? 
– hur ser användningen ut, vilka sidor, vad gör man där? 
– hur viktig är tillgången till Internet och mobiltelefon och varför? 

 
• Digital mobbning 

– vad är digital mobbning enligt ungdomarna? 
– hur vanligt? 
– var sker den? 
– hur sker mobbningen? 
– gränserna om hur långt man kan gå olikt från i verkligheten? 
– gränser för hur mycket man kan säga innan det blir mobbning? 
– vilka är skillnaderna mot andra typer av mobbning? 

  
• Skillnad tjejer/killar 

– hur gör tjejer? 
– hur gör killar? 
 

 
• Konsekvenser 

– lagring av information? Anonymiteten?  
– hårdare mobbning? 
– uppstår lättare på Internet? Fler inblandade? 
– självförtroendet? 

 
• Åtgärder 

– hur komma åt problemet? Tillrätta? 
– är vuxna medvetna om vad som händer? Döljer man det? Varför? 
– vad kan föräldrar och skolan göra? 
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  Illustration: Ida Bjors

 

"Håll käften, jävla bitch" 

Den som blir mobbad på Internet kan aldrig känna sig trygg. "Inte ens på kvällen 
hemma i mitt eget rum fick jag vara i fred", säger Jessica, 12 år.  

 
 
Någon kanske tror att det är okej att bli kallad "hora". Att det är så vanligt numera att 
man inte bryr sig. Men så är det inte, enligt Jessica. 
 
- DET FINNS NÄSTAN inget värre ord, tycker jag. Man tar åt sig fast man inte alls är 
någon hora. Man känner sig typ värdelös. 
 
Hon hade det bra under sina första fem skolår. Hon gick i en liten skola i centrala 
Stockholm där en och annan visst kunde bli retad ibland men där ingen blev regelrätt 
mobbad. När sådana tendenser dök upp avbröt lärarna undervisningen och tog tag i 
saken. 
 
- Alla var med alla, säger Jessica. Man behövde inte känna sig dum eller dålig. 
 
Allt förändrades i höstas när hon bytte skola och började i sexan. 
 
- Plötsligt tyckte jag att alla kollade snett på mig, och flera av tjejerna sade en massa 
taskiga saker. "Gud, vilka fula kläder. Du har ingen stil!" Man skulle alltså ha 
märkeskläder och mycket smink, men det hade inte jag. Det kändes pressande. Så jag 
började sminka mig ganska mycket.  
 
Värst var Maria, som gick i parallellklassen.  
 
- Det är hon som är Drottningen, säger Jessica, hon tror att hon äger hela skolan. Trots 
att hon är så himla taskig vill alla vara med henne.  

 



 

 
TJEJERNA OCH KILLARNA i Marias gäng började förfölja Jessica. Gång på gång under de 
följande veckorna sade de att hon var "fult klädd" och att hon "saknade stil". Några av 
dem gick i Jessicas klass, och de kallade henne "hora" i klassrummet eller i matsalen 
så att alla hörde.  
 
- Jag sade ingenting, berättar Jessica. Jag satt tyst och kände mig ledsen. Det fortsatte 
i flera veckor, nästan hela hösten. De sade en massa saker nästan varje dag.  
 
Hemma var Jessica ledsen och retlig. 
 
- Hon kom hem med en respektlöshet som jag inte kände igen, berättar hennes 
mamma. Hon svor ofta och hade en dålig attityd mot oss. Men ibland grät hon och 
sade att det var "pest" i skolan och att hon ville komma därifrån.  
 
Jessicas föräldrar tog kontakt med klassläraren och berättade att flera av eleverna i 
skolan var elaka mot Jessica.  
 
- Men läraren sade bara: "Det är nog inte så farligt." Hon menade att det var Jessica 
som inte kunde anpassa sig. Och rektorn tog inte heller saken på allvar. Skolan var 
väldigt passiv, säger Jessicas mamma. 
 
JESSICA ANVÄNDER Internet varje dag. Hon chattar med gamla och nya vänner på msn 
och umgås med dem på Playahead eller Lunarstorm eller någon annan så kallad 
community på nätet. Och det är otänkbart för henne att avstå från detta sociala 
samspel. 
 
- Det är på Internet man får reda på vad som har hänt och vad som ska hända. Det är 
där man bestämmer träff med sina kompisar, säger hon. 
 
På Playahead och Lunarstorm har man en egen profil, ett eget krypin som andra kan 
besöka. Man kan chatta med vem man vill, och man har dessutom ett eget fotoalbum 
och en egen gästbok. Den som känner till det användarnamn man har valt kan titta i 
fotoalbumet och läsa och skriva i gästboken, och andra besökare kan se dessa 
meddelanden.  
 
Om någon envisas med att skriva ovänliga meddelanden kan man blockera hans eller 
hennes användarnamn så att elakheterna sållas bort. Men mobbaren kan skaffa sig ett 
nytt användarnamn och skicka nya taskigheter eller säga åt sina kompisar att göra det. 
Han eller hon kan också fortsätta förföljelsen i sin egen gästbok eller i andras 
gästböcker eller visa smygtagna, kränkande bilder i sitt eget fotoalbum. Och hela 
tiden kan ett stort antal besökare ta del av mobbningen och kanske hänga på.  
 
EN DAG I OKTOBER lyckades Maria i parallellklassen få tag i Jessicas användarnamn 
och började skriva i hennes gästbok. "Hur fan kan du gilla Damp-Anton?" skrev hon, 
och när Jessica frågade vem som skrev så fick hon svaret "Håll käften, jävla bitch!".  
 
I skolan dagen därpå kom en tjej i Marias gäng fram till Jessica.  
 
- Hon sade att Maria ville prata med mig på lunchrasten, och då råkade jag kasta ur 
mig: "Jag vill inte snacka med den där jävla bitchen!" 
 

 



 

På kvällen var Jessica ett "dampbarn" och en "hora" på Playahead, och hon svarade 
Maria och hennes kompisar med ungefär samma skällsord.  
 
- Då skrev Maria att hon och alla hennes kontakter skulle bomba mig. Men jag 
blockade dem, berättar Jessica.  
 
Mobbningen fortsatte under november och december. Gång på gång fick Jessica veta 
att hon var värdelös, muntligt och via Internet.  
 
Maja, en av Jessicas bästa kompisar från lågstadiet, blev också utsatt för elakheter av 
gänget omkring Maria. Men nu skrev Maja plötsligt på Playahead att hon "hatade" en 
av Jessicas vänner och beskrev henne som "en liten bitch".  
 
ALLA SOM BESÖKTE Majas profil kunde läsa. Där fanns också en lista över de personer 
Maja hatade allra mest, och högt upp på den listan fanns Jessicas namn.  
 
Till sist fick både Jessica och hennes föräldrar nog. Jessica bytte skola igen. Men en 
kväll i mitten av januari blev hon plötsligt inbjuden till en chatt på msn. En av hennes 
nya klasskamrater hade skrivit till "mobbardrottningen" Maria och frågat henne varför 
hon hade varit så taskig mot Jessica, och nu drog Maria ihop sina kompisar för att gå 
till elektronisk attack.  
 
- Det blev värsta bråket, berättar Jessica. De var sju och vi var tre, och de kallade oss 
allt möjligt: "mammaknullare" och "dampbarn" och "horunge" och "orre" och "jävla 
bitch". Jag blev arg och svarade med en massa fula ord, för jag ville inte låta dem 
trycka ner mig. Och då blev Maria väldigt, väldigt arg. "Vi ska bomba din nya skola!" 
skrev hon. 
 
Några dagar senare skrev Jessica till Maria på msn och bad om förlåtelse för att hon 
hade kallat henne bitch.  
 
- Men på nätet kan man ju inte se om den som skriver menar allvar, så hon svarade att 
hon ville träffa mig i en park och se mig i ögonen. Och jag gick med på det, fast jag 
var lite rädd. Men när det blev dags att gå dit fick jag inte gå för mamma. Det var på 
kvällen, det var mörkt ute och mamma var rädd för vad Maria skulle göra. 
 
FREDAGEN DÄRPÅ NÄR Jessica gick ut på skolgården efter sista lektionen blev hon 
plötsligt omringad av Maria och hennes kompisar. 
 
- De var jättemånga, mellan femton och tjugo stycken. De stängde in mig mot ett 
räcke och skrek gång på gång: "Varför kallar du oss hora?" och "Varför skrev du 
bitch?". De var jättearga och jättemånga, och jag var jätterädd. Jag trodde att de skulle 
slå mig.  
 
Det blev inget våld. Lärarna kom ut, och gänget drog sig tillbaka. Men Marias syster 
väste: "Om du skriver något mer taskigt på nätet om min syster eller våra kompisar - 
då kommer vi tillbaka. Och då blir det inte roligt för dig!" 
 
Jessicas mamma ringde till närpolisen som i sin tur skrev en anmälan om olaga tvång 
och gjorde klart för Maria och hennes vänner att det skulle bli rättssak om de tog 
kontakt med Jessica igen. 
 

 



 

- De har låtit mig vara under de senaste veckorna, berättar hon. De vågar väl inte 
fortsätta. 
 
JESSICA ÄR SUR för hennes mamma har bestämt att hon inte får använda datorn under 
en månad. Mamman vill att hon ska få lite lugn och ro. Men Jessica tar chattförbudet 
som ett orättvist straff. 
 
- Varför ska jag ha datorförbud när det var dom som höll på? säger hon. 
 
Men varför blir det så lätt bråk på Internet? frågar jag Jessica. 
 
- Man vågar liksom vara kaxig när man sitter där vid datorn, svarar hon. Man ser ju 
inte den man chattar med, det bli så himla lätt missförstånd. Och det man har skrivit 
finns ju kvar. Det blir liksom mer på allvar än det man har sagt.  

Gert Svensson, gert.svensson@dn.se 

Jessica, Maria, Maja och Anton heter egentligen något annat. 
  
 

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. 
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