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Titel  
Medias framväxt – individens bakslag? – En studie av tjejers uppfattningar och upplevelser av Internetmobbning 
 
Media's growth - the individual's setbacks? - A study of female students' perceptions and experiences of the Internet 
Bullying 
 
 
Sammanfattning 
Jag har undersökt hur ca ett 30 tal tjejer uppfattar och upplevt Internetmobbning. Jag har bland annat studerat vad 
Internetmobbningen har för definition hos informanterna, varför Internetmobbning uppstår, om det, enligt 
informanterna är lika allvarligt som vanlig mobbning, som bland annat sker i skolor och på arbetsplatser, om 
Internetmobbning kan tänkas vara mer accepterat i samhället, huruvida informanterna har upplevt och påverkats av 
Internetmobbningen, och om de tror att det skiljer sig lika mycket Internetmobbning bland könen eller om det kan 
tänkas skilja sig. Mina teoretiska utgångspunkter härstammar från social psykologin och innefattar bland annat sociala 
identitetsprocesser, social interaktion och socialt identitetsskapande. Jag har även, utöver teori använt mig av tidigare 
forskning kring Internetmobbning men också av perspektiv tjejmobbning. Materialet är inhämtat från en 
enkätundersökning och har kodats och analyserats med hjälp av Grundad Teori. Studien avlutas med en 
slutdiskussion där jag sammanför mitt analysmaterial med informanternas utsagor och för dessa samman med mina 
teorietiska utgångspunkter. Studien redovisar bland annat för att informanternas upplevelser av Internetmobbning 
har, enligt dem, både omformat och utvecklat sina identiteter på olika sätt. Denna studie ämnar till att 
uppmärksamma Internetmobbning, både för samhällsforskningen men också för enskilda individer i samhället och 
för att, genom studien, redovisa eventuella effekter av detta fenomen. 
 
Nyckelord 
Tjejer, uppfattningar, upplevelser, Internetmobbning, mobbning, social interaktion, sociala identitetsprocesser, socialt 
identitetsskapande, tjejmobbning. 
 
 
 
 
 



Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till tjejerna i studien, som av både mod och ärlighet gjorde min studie 
möjlig att utföra, jag är otroligt tacksam för er medverkan. Jag vill även tacka min handledare 
Janicke Andersson och min examinator Helene Elvstrand för deras synpunkter och stöd. Till sist, 
men inte minst, vill jag tacka mina nära och kära för deras tålamod när jag genom studiearbetet 
suttit i stort sätt okontaktbar, och även för att ni stöttat mig genom studiens gång. 
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Inledning 
Slag, sparkar, glåpord, hot, förtal, övergrepp, olaga frihetsberövning och andra former av 
trakasserier är en del av vissa individers vardag. Detta är mobbning och något som förekommer 
alltför ofta i Sverige men också i andra delar av världen. I samband med medias framfart så har 
också mobbningen fått ett nytt ansikte. Internetmobbning är något som ökar runt om i världen.1 
Mycket fokus går till mobbning i skolor och på arbetsplatser, men som nämnts förekommer 
mobbning inte bara ute i ”det verkliga livet” utan också i en annan del av vår värld, som till en 
större utsträckning är en del av vår vardag, cybervärlden. I cybervärlden finns det en mängd olika 
webbplatser där mobbning förekommer. Just nu är ”blogg” ett väldigt populärt redskap för att få 
synas och höras i media, och speciellt bland unga tjejer. Det förekommer elaka kommentarer, 
glåpord och andra former av fraser som uppfattas som mobbning på flera av dessa webbplatser. 
På Internet förekommer inte fysisk mobbning utan psykisk mobbning, denna form av mobbning 
är minst lika viktig att ta hänsyn till som den fysiska. Jag anser att både Internetmobbningen och 
dess eventuella konsekvenser måste uppmärksammas. Marilyn A Campbell, doktorand vid 
Queensland University of Technology, diskuterar i hennes studie “Cyber bullying: An old problem in 
a new guise?” huruvida konsekvenserna för Internetmobbning kan vara allvarligare än ”face to 
face” mobbningen. Forskning kring Internetmobbning redogör för att psykisk mobbning kan ha 
mer negativa effekter än ”face to face” mobbningen.2 

Syfte och Frågeställningar 
Syftet med denna studie är att, med hjälp av en enkätundersökning, ta reda på hur tjejer ser på 
och uppfattar Internetmobbning. Ser informanterna någon skillnad på mobbningen mellan 
könen? Jag vill också ha informanternas syn på om deras identitet på något sätt förändrats enligt 
dem, av en upplevelse kring Internetmobbning och om den här formen av mobbning kan tänkas 
vara mer accepterad och om än lika allvarlig, enligt informanterna, som den vanliga formen av 
mobbning som bland annat sker på skolor och arbetsplatser. Jag ska på detta sätt analysera 
brukarna i relation till deras miljö på Internet. Mina övergripande frågeställningar är följande: 

• Hur uppfattas Internetmobbning bland tjejer?  
• Hur har upplevelsen av Internetmobbningen kommit till uttryck bland tjejerna i studien? 
• Anses Internetmobbning, enligt informanterna, vara lika allvarlig som annan form av 

mobbning, till exempel som ”vanlig” mobbning som sker i arbetet eller på skolan?  

• Vilken betydelse har kön i anknytning till Intermobbning enligt informanterna? 
 

                                                

1 Dagen, Maria Skogward, Mobbningen på Internet ökar lavinartat, (publicerad: 2006-01-18 06:00) 
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=103696 (2011-06-13) 

2 Marilyn A Campbell, (2005) Cyber bullying: An old problem in a new guise? Australian Journal of 
Guidance and Counselling 15(1):68-76. http://eprints.qut.edu.au/1925/1/1925.pdf s. 3-4 (2011-04-21) 
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Med denna studie vill jag uppmärksamma Internetmobbning för att den här nya formen av 
mobbning ska ta mer plats i samhällsforskningen men jag vill också lyfta fram informanternas 
egna perspektiv på Internetmobbning. Jag vill föra en diskussion kring att Internetmobbningen 
måste tas på allvar, vi måste öka vår kunskap och även uppmärksamma konsekvenserna av detta 
fenomen. 

Disposition 
Inledningsvis beskriver jag vilka avgränsningar jag valt för min studie, därefter följer ett 
metodavsnitt, där jag beskriver vilken metod jag valt att använda mig av, tillvägagångssättet, 
utformandet av enkäten samt kontakten med mina informanter. Därpå följer en etisk reflektion 
där jag beskriver eventuella problem och hur jag i studien tagit hänsyn till de etiska 
forskningsprinciperna. Slutligen följer ett teoriavsnitt för att sen övergå till min analys för att 
sedan avslutas med en slutdiskussion, där jag kort sammanfattar mitt studieresultat. 

Avgränsningar 
Mitt teoretiska urval i min studie skedde utifrån syftet att erhålla optimal information kring mina 
övergripande frågeställningar.3 Då mitt intresse ligger i att studera tjejers upplevelser och 
uppfattningar av Internetmobbning står detta i relation till mitt teoretiska urval. 
Jag har skickat ut enkäterna till en klass på en gymnasieskola men också använt mig av sociala 
medier för att få tag på informanter till enkäten.  
Internetmobbning sker, oavsett åldrar, därför har jag i min undersökning inte lagt fokus på en 
viss ålder. En ålderskategorisering skedde ändå utifrån vilka jag skickade ut enkäterna till. 
Enkäterna delades ut i en klass i årskurs 3 på gymnasiet för att säkerställa de deltagande tjejerna är 
över 15 år. Enkäterna som skickades ut på Internet skickades ut till dem som angav sig vara äldre 
än 15 år. Jag är medveten om problematiken som finns huruvida man kan garantera tjejernas 
ålder på Internet, mer information om detta finns under mina etiska reflektioner. Avgränsningen 
ligger mellan 18-30 år på informanterna. Min sammanlagda summa av mitt insamlade material 
från både Internet och från gymnasieskolan uppkom till 28 informanter. 

Metod och tillvägagångssätt 

Grundad teori 
Jag har valt att genomföra studien med hjälp av en enkätundersökning som metod genom 
Grundad teori (GT). Analysverktyget är av kvalitativ form. Det finns olika aspekter och 
synpunkter på hur man bör driva en studie genom Grundad teori. Förgrundsgetsalterna inom GT 
är Glaser, Strauss och Corbin, och de har olika påståenden om hur Grundad teori bedrivs och 
hur denna teori startas. Grundad teori kan vara en start för vilket intresseområde man har men 

                                                
3 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 34 
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också starten genom en färdig frågeställning. Detta är helt beroende på vilket forskningsämne 
som valts och valet mellan en deduktiv eller induktiv ansats. Om området som forskaren ska 
utforska inte tidigare är vetenskapligt kartlagt så faller sig en deduktiv ansats svårare att forska 
utifrån, den induktiva vägen blir då en möjlighet för forskaren att själv ställa en egen 
frågeställning utifrån forskningsämnet. Vissa forskare är redan innan studien påbörjat bekanta 
med sitt forskningsområde och har redan påbörjat en frågeställning medan andra inte utför något 
förarbete, utan påbörjar studien när de första gången möter problemområdet. 4 För mig faller det 
naturligt att dessa påståenden som Glaser, Strauss och Corbin antyder gällande starten för ett 
intresseområde går in i varandra då man som forskare oftast visar både ett intresse och en 
någorlunda klar frågeställning kring vad man vill studera. Mitt fokus ligger alltså inte i en särskild 
metod ur GT från Glaser, Corbin eller Strauss utan snarare har jag inspirerats av Grundad teori 
som en helhet. Syftet med Grundad teori är att koda och analysera mitt insamlade material för att 
kunna konstruera en teori utifrån det material jag har tillsammans med andra användbara teorier, 
t.ex. tillsammans med identitetsprocesser. Kodningen kan alltså utveckla idéer om hur det 
insamlade materialet kan grupperas i olika perspektiv och placeras in i teoretiska nivåer.5 
Grupperingen skedde utifrån vilka kategorier som hämtades ur mitt empiriska material, 
kategorierna i analysen utgjorde i sin tur kopplingar till teori och tidigare forskning kring mitt 
valda ämne. 

Utformandet av enkäten 
Ordet enkät betyder att frågor besvaras enbart av svarandes egen hand. Informanten får då 
möjlighet att, utan forskarens påverkan, på eget sätt svara på enkäten med egna ord. Det finns 
olika sätt att skicka ut sin enkätundersökning, det kan bland annat göras via post, via e-post eller 
för hand. Jag har i min studie valt att åka till en gymnasieskola och dela ut mina enkäter till en 
gymnasieklass men också skicka ut enkäten via e-post. Båda dessa metoder har sina för- och 
nackdelar. En fördel med att skicka ut enkäterna via e-post är att det kan vara lättare för mig att 
koda mitt material utifrån informanternas svar då texten är dataskriven.6 Samtidigt som jag lättare 
och snabbare får svar genom ett dela ut den på skola. 
 
En enkätundersökning tar oftast lång tid, det är många ställningstaganden som ska göras och det 
är en varierad process med både praktiska, teoretiska och etiska problem som kan dyka upp. När 
en enkät ska konstrueras är det många saker som bör tänkas på. Det är viktigt att först ta ställning 
till hur frågorna ska formuleras, om de ska vara öppna eller slutna, skall det vara ja och nej svar? 
Det är också viktigt att använda ett enkelt språk. Ur etisk synpunkt bör man även redovisa syftet 
med undersökningen. Till ovan beskrivna tillkommer även att skicka ut påminnelser och tackkort, 
och att utföra en bortfallsanalys innan arbetet med analysen påbörjar, det vill säga kodningen och 

                                                
4 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 78. 
5 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 36-37. 
6 Jan Trost, Enkätboken (Poland, 2007), s. 10.12. 
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inläsningen av materialet för att sedan komma fram till sin slutprodukt.7 Under min studie var en 
bortfallsanalys inte nödvändig då samtliga av enkäterna var till användning för studien. 
 
Jag har valt att genomföra min studie i kvalitativ form. Skillnaden på en kvalitativ och en 
kvantitativ är att en kvalitativ studie arbetar med kategorier och i det sistnämnda med siffror och 
variabler. En kombination av två variabelvärden är t.ex. ålder och kön, dessa kan betecknas som 
två olika kategorier i en kvalitativ studie. I en kvantitativ studie är syftet emellertid att undersöka 
olika frekvenser och procentantal av en befolkningsgrupp som tycker si och så, i en kvalitativ 
studie försöker man istället förstå en människas sätt att reagera och resonera eller t.ex. kunna 
urskilja en människas handlingsmönster.8 Då jag i min studie vill veta hur informanterna ser på 
och uppfattar Internetmobbning och varför informanterna tror att detta existerar så faller sig en 
kvalitativ studie på sin plats i min undersökning. 
 
I själva utförandet av enkätundersökningen använder jag mig av öppna frågor där informanten 
får möjlighet att motivera självständigt och chansen att uttrycka sig i egna ord. Jag utformande 
min enkät med hjälp av Enkätboken av Jan Trots. Det jag först var tvungen att tänka på var hur 
frågorna skulle ställas, huruvida dessa skulle vara sakfrågor, attityd- eller åsiktsfrågor, frågor i 
tabellform eller att ge informanterna svarsalternativ. Jag valde att utforma enkäten utifrån attityd- 
eller åsiktsfrågor, genom denna metod kan olika svarsalternativ användas, så som ”alltid”, ”ofta”, 
sällan” etc. men jag valde att bortse från detta och på så sätt gav jag informanterna en möjlighet 
att fritt kunna berätta deras syn, uppfattning och upplevelser kring Internetmobbning.9   
 

Anledning till att jag valt både en enkätundersökning via Internet men också via en 
gymnasieklass är att då få en större teorigenerering, teorigenerering är de teorier som 
utvecklas genom det insamlade materialet10, och att denna metod är att föredra genom att 
kombinera olika datainsamlingsmetoder, denna metod kallas för multimetodsprincipen. Det 
man inte fångar in under endast en metod har man då möjlighet att fånga in under den andra 
metoden.11 Att skicka ut min enkät på två olika sätt gav mig mer i bagaget om någon av dessa 
metoder skulle fungera mindre bra än den andra. Jag utvecklade inte någon ny teori med min 
studie men däremot var mitt insamlade material något som jag kunde koppla till tidigare 
forskning och teorier kring mobbning och på så sätt även berika redan befintliga teorier.  

                                                
7 Jan Trost, Enkätboken (Poland, 2007), s. 12-13. 
8 Jan Trost, Enkätboken (Poland, 2007), s. 18-23. 
9 Jan Trost, Enkätboken (Poland, 2007), s. 71. 
10 Guvå Gunilla & Hylander Ingrid, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 5. 
11 Bengt Starrin & Gerry Larsson & Lars Dahlgren & Sven Styrborrn, Från upptäckt till presentation – om kvalitativ metod 
och teorigenerering på empirisk grund (Lund, 1991), s. 34-35. 
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Kontakten och förfrågan till mina informanter 
Då några i min bekantskapskrets fick höra om min studie så ville flera av dem ställa upp som 
informanter. En del mejlade, andra skickade meddelande till min telefon och några ringde upp 
mig. Jag valde att ta kontakt med några av dem via mejl och skickade all information till dem först 
och lät dem sedan avgöra huruvida de ville ställa upp eller inte. Alla svarade ja. För att undvika att 
informanterna på något sätt påverkade varandra så valde jag att skicka ut enkäten till de som inte 
känner varandra personligen och även skicka ut enkäten till var och en. De vet således inte om 
vilka andra som ingår i studien och ingen av informanterna känner varandra, de har således bara 
en koppling till mig. 
 
Kontakten med skolan skedde via mejl till skolans rektor. Jag skickade först en förfrågan till en 
rektor på en gymnasieskola som jag först kom att tänka på, men då denna skola redan hade 
deltagit i en rad olika enkätstudier så valde de att avböja. Jag fortsatte då mitt sökande efter en 
gymnasieklass och skickade en ny förfrågan till en annan skola. Till slut fick jag ett godkännande. 
I mitt första mejl till dem så bifogade jag brevet om en förfrågan men också ett informationsbrev, 
där jag kort beskrev deras rättigheter och mina skyldigheter som forskare. 
 
Jag åkte några dagar senare till skolan på bestämd tid och informerade klassen om deras 
rättigheter och mina skyldigheter. Därefter gav jag dem tid att svara på enkäten i lugn och ro, jag 
valde att stanna kvar i klassrummet ifall några hade eventuella frågor. Efter ca 15 minuter fick jag 
in samtliga enkäter och jag tackade dem för deras medverkan. 
 
Jag valde också att skicka ut en förfrågan till olika tjejer på olika webbplatser. Dessa har inte heller 
någon koppling till varandra utan jag hittade dem slumpvis och tjejerna jag hittade som skrev att 
de var över 15år skickade jag en förfrågan till i ett privat meddelande. Urvalet skedde genom att 
jag tittade runt på Internet på olika slags webbsidor där jag slumpvis hittade tjejer som var över 
15 år gamla. 
Ungefär hälften av svaren kom in redan första veckan efter jag skickat ut enkäten, men efter ca 
två veckor valde jag att skicka ut påminnelser via mejl till några stycken av dem efter att 
fortfarande inte fått något svar. Påminnelsen gjorde en positiv påverkan då flera av dem glömt att 
svara och vissa av dem hade haft problem att öppna dokumentet. Jag valde då att kopiera alla 
frågor från dokumentet och klistrade in det direkt på mejlen till dem som inte kunde öppna 
dokumentet av olika anledningar, så informanterna fick chansen att svara direkt på mejlen. Ca en 
vecka efter jag skickat ut påminnelsen så hade jag fått in alla svar. 
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Etik 
Det finns etiska riktlinjer jag som forskare måste ta hänsyn till. Det är av stor vikt att forskaren 
skyddar informanternas integritet. För att ett arbete ska vara etiskt försvarbart så finns det etiska 
överväganden som forskare måste tänka på.12 Jag har valt att följa Codex forskningsetiska 
riktlinjer.13 Gränsen mellan att ta hänsyn till den enskilde individens svar och de vetenskapliga 
genomslagen kan vara svår att dra.14 Men med hjälp av de etiska riktlinjerna så är denna process 
tämligen lättare att genomföra. När en förfrågan till informanterna görs är det mycket viktigt att 
man informerar dem om att deras deltagande är frivilligt, detta för att undvika att informanterna 
ska känna sig tvingade till att delta. Jag som forskare måste vara medveten om att informanten 
har rätt till att avsluta sin medverkan när som helst men också till att neka känsliga frågor vid sitt 
deltagande.15 Det är också min skyldighet att informera om detta och att skapa en god dialog 
mellan mig som forskare och informanten. Som forskare måste man också vara tydlig i sin roll 
och inte överge sin forskarroll till att istället komma för nära sin informant, risken blir då att ”go 
native” och detta kan därefter påverka forskningsresultatet. 16 Jag var i min kontakt med 
informanterna tydlig med min roll som forskare för att dels få dem att förstå innerbörden och 
betydelsen i deras utsagor men också för att få dem att förstå att de kan skriva vad de känner utan 
att känna sig påverkade av mig som person. Gränsen är svår att dra men genom att bibehålla min 
forskarroll så undviker jag att ta över informantens tankar och uppfattningar, i mitt fall kring 
Internetmobbning. Här följer mina etiska överväganden kring kontakten med informanterna och 
utformandet av enkäten.  

Etiska reflektioner kring informanterna via Internet 
När jag tog kontakt med informanterna via Internet så skickade jag ut en förfrågan, där jag 
beskrev mig själv och mina studier och varför jag skickar min förfrågan till dem. Förfrågningarna 
valde jag att skicka ut i privata meddelanden för att informanterna skulle förbli anonyma i 
studien, genom att kommentera deras bloggar etc. så skulle jag riskera att informanten inte kunde 
bli 100 % anonym med tanke på att alla kan se vad jag skriver i kommentaren till personen. Jag 
beskrev kortfattat de etiska riktlinjerna men skrev också att mer information om dessa riktlinjer 
finns att läsa under informationsbrevet som jag skickade med i samband med förfrågan. I 
förfrågan om deltagandet i en enkätundersökning fanns också information kring vad som händer 
om man vill delta och att jag vill ha informantens samtycke till medverkan för att kunna gå vidare 
med min undersökning tillsammans med informanterna. Som jag beskrev bifogade jag även ett 
informationsbrev med information kring studiens syfte, de etiska skyldigheterna jag som forskare 

                                                
12 Bente Gullveig Alver, Oyen Orjar, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 11. 
13 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-04-04) 
14 Bente Gullveig Alver, Oyen Orjar, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 11. 
15 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Hungary, 2007), s. 448. 
16 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Hungary, 2007), s. 288. 
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följt under arbetets gång samt information kring hur studien skulle komma att användas. Jag var 
tydlig i min förklaring av deras rättigheter under studiens gång. Det är viktigt att som forskare till 
gränsen vara övertydlig vad det gäller studiens syfte, genomförande och hur mitt resultat kommer 
att användas. Jag informerade dem om att jag följer Codex etiska riktlinjer och sammanfattade 
också att deras medverkan var helt frivillig, att de när som helst kunde dra sig ur sitt deltagande, 
att de var och en får fiktiva namn under studien, att det enbart var jag och min handledare som 
kommer att se materialet och att endast slutresultatet publiceras. Jag upplyste dem även om ifall 
jag som forskare skulle upptäcka något etiskt känsligt i min bearbetning av materialet skulle jag 
kontakta denne informant för eventuella etiska överväganden. Att hålla en god pliktetik är viktigt 
för en forskare, man bör, även om det skulle leda till ett gott forskningsresultat, utesluta vissa 
handlingar i undersökningen för att i bästa mån ta hänsyn till sina informanter.17  

Etiska reflektioner kring informanterna på skolan 
Den inledande kontakten med skolan började med att jag skickade ut en speciell förfrågan till 
rektorn på skolan. Denna förfrågan såg alltså lite annorlunda ut än den förfrågan som direkt 
riktades till informanterna. Jag informerade först rektorn om min roll och vad jag ville studera för 
att sedan fråga om jag kunde få åka och lämna en enkät till en av deras klasser på skolan. Jag 
upplyste denne om att jag helst såg att klassen går i årskurs 3 för att undvika att ha informanter 
under 15 år då innan den åldern måste kontakt med föräldrarna ske för en ytterligare förfrågan. 
Även här skickade jag ut ett informationsbrev där jag var tydlig med mina skyldigheter och deras 
rättigheter. Jag beskrev också att enkäten tar ca 10-15 minuter att svara på och att jag skulle 
invänta svaren på skolan. Jag är medveten om att detta kunde göra att informanterna blev 
stressade när jag väntade på svaren, men jag valde att vänta för eventuella frågor som kunde dyka 
upp. När jag kom dit informerade jag eleverna om vem jag var och om min studie och skickade 
även ut ett informationsbrev till var och en som de fick tillgång till att läsa innan de började svara 
på enkäten. Jag upplyste dem även om de etiska forskningsreglerna som jag måste förhålla mig 
till. Eleverna på skolan blev alltså informerade både muntligt och skriftligt, för att på bästa 
möjliga sätt undvika missförstånd och att vara väldigt tydlig med studien och deras deltagande. 
Jag har valt att hålla gymnasieskolans namn under konfidentialitet, beslutet togs för att få en 
större säkerhet kring informanternas identitet. Skolan är heller inte av värde för min studie utan 
studiens fokus ligger på informanternas utsagor. 

Etiska reflektioner kring enkäten 
Då mobbning är ett känsligt ämne och som ofta ses som tabubelagt och pinsamt att prata om, så 
valde jag av etiska skäl att använda mig av en enkätundersökning. Med hjälp av en enkät så kan 
informanten känna sig trygg vid att vara helt anonym och svara på frågorna i lugn och ro, utan att 
någon annan påverkar dennes svar. Vid en intervju så är informanten väldigt utblottad och det 
kan då bli svårt att få informanten att känna sig skyddad och därefter möjligtvis få svårt att få 

                                                
17 Bente Gullveig Alver, Oyen Orjar, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 14. 
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ärliga svar.18 Av etiska skäl utformande jag enkäten på ett sätt som kan få informanten att känna 
sig trygg vid ämnet. Jag började med allmänna frågor kring Internetmobbning för att sedan gå in 
på individens uppfattning och upplevelser kring Internetmobbning.  
När jag skickade ut min enkät via Internet så valde jag av etiska skäl att skicka ut enkäterna en 
och en, alltså inte ett massmejl för att undvika att avslöja informanternas mejladresser och 
identitet. Under studien var jag medveten om att en individs uppgifter på Internet kan vara 
felaktiga. Men detta var en risk jag var beredd att ta. Jag skickade ut enkäten till dem som både 
upplyste sig om att vara äldre än 15 år och som jag betraktade såg äldre ut än 15 år. Jag försökte 
på detta sätt få en åldersmarginal för att säkerställa att informanterna var minst 15 år gamla. I 
enkäterna som skickades ut via Internet kunde jag se vem som var vem, på grund av deras 
mejladresser. Jag bad dessutom gymnasietjejerna skriva deras namn på enkäten för att sedan 
kunna sålla bort en enkät ifall någon skulle vilja avbryta sin medverkan. 

Metoddiskussion 
Syftet med en kvalitativ metod är att försöka förstå informanternas livsvärld, och genom deras 
uppfattningar och upplevelser tolka deras beskrivningar i mitt insamlade material.19 Jag valde att 
inte informera informanterna om vad Internetmobbning är för något för att inte påverka deras 
svar och på så sätt säkerställa att jag får deras uppfattningar om detta fenomen. Det förs ofta 
diskussioner kring objektiviteten inom kvalitativ forskning. Det finns skiftande föreställningar 
kring hur objektiviteten ska uppfattas, metoden kan alltså inte karaktäriseras som varken objektiv 
eller subjektiv. Objektiviteten måste diskuteras utifrån metoden som används, vilken hänsyn som 
tas gentemot föreställningarna kring objektivitet men också vilket ämne undersökningen 
behandlar. En intervju är varken subjektiv eller objektiv, så även i mitt fall där jag använt mig av 
en enkätundersökning istället för intervju som metod. Kärnan är istället den intersubjektiva 
interaktionen. Subjektiviteten är uppnådd då fler forskare får fram samma resultat.20 
 
Det finns både för- och nackdelar med en enkät i relation till en intervju. Som jag beskrivit under 
rubriken ”Utformandet av enkäten” så får informanterna möjlighet att besvara frågorna helt utan 
min påverkan och jag får då mina informanters egna ord kring deras upplevelse och uppfattning 
av Internetmobbning. Nackdelen med en enkät kan dock vara att inte få så utförliga svar som 
möjligt. För att kompensera detta hade jag kunnat komplettera mina enkäter tillsammans med 
intervjuer. Att enbart använda mig av en enkätundersökning var dock inget problem för min 
studie då mitt empiriska material redogör, trots detta, för att jag fått de svar jag behövde för att 
uppfylla studiens syfte. Tillsammans med informantens egna ord och mina etiska överväganden 
kring metodvalet så väger fördelarna av en enkät tyngre än nackdelarna och detta är anledningen 
till att jag valt att genomföra studien med hjälp av en enkätundersökning. 

                                                
18 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 214. 
19 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 35. 
20 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 64-66. 
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I Grundad Teori går det inte på förhand bestämma hur mycket material som behövs samlas in 
för att uppnå bästa resultat. Det empiriska materialet fortgår tills forskaren anser att ny data inte 
tillför något nytt och väsentligt i studien.21 Jag har svårt att tro att en teoretisk mättnad kring 
tjejers upplevelser av Internetmobbning kan ske, såvida inte alla tjejers upplevelser studeras. De 
som upplevt detta fenomen uppfattar alltid sina upplevelser individuellt, även om många känslor 
kan vara likvärdiga. I min studie har jag lyckats fått ett flertal upplevelser beskrivna individuellt 
och detta har stor betydelse och ger ett stort bidrag för studiens syfte.  
 
Efter insamlandet av mitt empiriska material tog bearbetning av det insamlade materialet vid. Det 
finns tre steg att tänka på under en analysmetod, dessa är strukturering, kartläggning och själva 
analysarbetet.22 Jag började med att strukturera upp det stora och komplexa materialet, de enkäter 
jag skickade ut via Internet skrev jag ut och sammanförde dem med enkäterna från skolan för att 
lättare kunna få en större överblick över mitt insamlade material. Sedan kartlade jag materialet för 
att lättare kunna analysera. Jag tog bort överflödig information och koncentrerade mig endast på 
det relevanta svar jag fått in som var väsentligt för min studie. Vad som var väsentligt i denna 
mening var informanternas syn, uppfattningar och upplevelser kring Internetmobbning. Jag 
började sedan ställa frågor till mitt material, vad finns det för information att hämta från 
informanternas utsagor? Är svaren densamma hos samtliga informanter eller skiljer det sig? Finns 
det en röd tråd i informanternas utsagor utifrån de allmänna frågorna kring Internetmobbning? 
Vilka erfarenheter finns hos informanterna gällande Internetmobbning och finns det likheter och 
eventuella skillnader i dessa? Är upplevelserna kring Internetmobbning likartade eller finns det 
skillnader även där och i så fall på vilket sätt? Hur har informanterna förhållit sig utifrån deras 
upplevelser? Genom att studera informanternas beskrivningar så kodade jag också mitt material.23 

Upprepningar som fanns bland informanternas svar blev mina koder som jag sedan kunde 
omvandla till begrepp. D.v.s. de svar från informanterna som liknande varandra omvandlade jag 
till begrepp som jag sedan kunde utveckla till kategoriseringar som till slut utvecklades till svar 
kopplat till olika teorier. Under tiden är det viktigt att tänka på att en forskare inte bara ska 
beskriva sitt ämne utan även ska hitta en ny förståelse.24  
När jag utförde analysen tänkte jag i termer kring interaktion och växelverkan, dessa är termer 
som utgår från social interaktionistisk teoribildning och som min studie har en nära koppling 
till.25 

                                                
21 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 36. 
22 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 170-172. 
23 Guvå Gunilla & Hylander Ingrid, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 36-37. 
24 Guvå Gunilla & Hylander Ingrid, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 37-41. 
25 Guvå Gunilla & Hylander Ingrid, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 40. 
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Presentation av informanter 
Som jag beskrivit så har alla informanterna fått fingerade namn. Dessa går under namnen Emy, 
Andrea, Daniella, Tyra, Tilde, Paulina, Alice, Agnes, Natalia, Amalia, Mimmi, Sabina, Karin, 
Sofie, Helena, Jenny, Isabella, Emilia, Moa, Vilma, Ellen, Amanda, Elin, Linnéa, Veronika, 
Jennifer, Tove och Karolina. 
Eftersom fokus är på tjejers syn, uppfattningar och upplevelser av Internetmobbning så har jag i 
studien inte lagt någon fokus kring ålder, utan tjejerna är mellan 18-30år gamla. Jag har inte heller 
gjort någon uppdelning i relation till vilka informanter som svarade på Internet och vilka som 
svarade i klassen utan alla har en lika stor och likvärdig roll för studiens syfte. 

Teoretiska utgångspunkter 
Mina teoretiska utgångspunkter utgår från socialpsykologiska perspektiv och från olika teorier ur 
identitetsprocesser. Dessa teorier går in i varandra då identitetsprocesser är något som sker både i 
den egna utvecklingen men också av socialt identitetsskapande. Socialt identitetsskapande kan i 
sin tur utvecklas genom de sociologiska perspektiven jag valt att använda mig av, till exempelvis 
rolltagande och interaktionen mellan individer. De teoretiska utgångspunkterna kan kopplas till 
informanternas nuvarande identiteter, detta är något som presenteras i analysen men också i 
slutdiskussionen. 

Identitetsprocesser och socialt identitetsskapande 
Peter L Berger och Thomas Luckmann är båda sociologer och anser att i samband med den 
sociala strukturen så bildar och viktmakthåller en individ sin identitet.26 Informanterna rör sig i 
olika fält på Internet som alla präglas av möten och samtal med människor. En individs identitet 
måste sättas i samband med samhället eller verkligheten för att den ska kunna bli begriplig.27 En 
individ kan ha olika identiteter i förhållande till andra individer, strukturer och situationer. 
Gemensamt för de olika identiteterna är att de formas i samspelet och mötet med de andra.28 En 
identitet utvecklas genom olika situationer som uppstår i en individs liv och även nya erfarenheter 
som individen tar till sig under livet.29 

                                                
26 Peter L Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen formar och uppfattar sin sociala verklighet (Falun, 
2003), s. 201. 
27Peter L Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen formar och uppfattar sin sociala verklighet (Falun, 
2003), s. 202. 
28Peter L Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen formar och uppfattar sin sociala verklighet (Falun, 
2003), s. 207. 
29Monika Lindgren, Johann Packendorff, Nils Whålin, Resa genom arbetslivet – Om människors organisationsbyten och 
identitetsskapande (Malmö, 2004), s. 54. 
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En individs identitet är inte enbart skapad av individen själv, identiteten är även en social identitet 
och genereras i social interaktion med andra människor.30 Individen tar del av normer och 
värderingar i samspelet med andra individer, detta är något som utgör en utveckling hos den 
enskilda identiteten. Internet är en social miljö där många väljer att integrera med andra, och 
utifrån detta blev det intressant att undersöka hur tjejernas identiteter blev påverkade av 
interaktionen som sker via Internet, och då bland annat Internetmobbning i mitt fall. Påverkas 
informanterna på ett identitetsplan genom sin integration och upplevelse på Internet? 

Symbolisk interaktionism 
I det interpersonella samspelet finns knutpunkten för en individs socialitet. Individens sociala 
sidor i individens personlighet formas och utvecklas i det sociala systemet med dess 
organisationer och institutioner. All sociologisk forskning är egentligen forskning kring 
interaktion.31 Symbolisk interaktionism är en av de mest verksamma riktningarna inom 
socialpsykologin. Begreppet diskuterar vikten av medvetandets och jagets uppkomst och 
utveckling. Termen Symbolisk betecknar att handlingssätt och olika gester, och dess utföranden är 
åskådliga och har en betydelse utöver sig själva, interaktion rör sig om ett samspel mellan individer, 
bemötanden och behandlingar påverkar och förändrar den enskilda individens motiv, intressen 
och föreställningar.32 Det sociala samspelet är det som skapar individens medvetande och 
jaguppfattning.33 Jaguppfattningen kan ses utifrån ett mycket brett perspektiv, nästan alla 
erfarenheter kan påverka vår jaguppfattning. Den fysiska omgivningen som är viktig för oss är 
även den en del av vår utveckling av jaguppfattningen.34 Individen är delaktig i en 
interaktionsprocess tillsammans med andra individer och grupper, i mitt fall är informanterna 
delaktiga i en interaktionsprocess som sker via Internet och genom denna process utvecklas och 
formas en individ. Jaguppfattningen är något som formas och utvecklas hela livet eftersom den är 
beroende av våra sociala relationer som ju ändras och utvecklas under livets gång, även om 
individer runt omkring oss spelar en viktig roll för vår jaguppfattning så spelar också vår egen 
självständighet en stor roll då utvecklingen är ett resultat av våra egna handlingar.35 Tjejerna i min 
studie integrerar med andra individer på bland annat Internet, deras jaguppfattning omformas 
och utvecklas men även deras självständighet och deras egna sätt att se på sig själva speglar deras 
jaguppfattning. En individs handlings- och tankesätt kan urskiljas från dennes upplevda 
konsekvenser ur det egna handlandet.36 I många av våra handlingar har vi syftet att vilja påverka 

                                                
30 Monika Lindgren, Johann Packendorff, Nils Whålin, Resa genom arbetslivet – Om människors organisationsbyten och 
identitetsskapande (Malmö, 2004), s. 39. 
31 Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liekind, Socialpsykologi – en introduktion (Malmö, 2006), s. 181. 
32 Lars-Erik Berg, Anders Boglind, Tom Leissner, Per Månsson, Holger Värnlund, Medvetandets sociologi – En 
introduktion till symbolisk interaktionism (Malmö, 1977), s. 32-32. 
33 Lars-Erik Berg, Anders Boglind, Tom Leissner, Per Månsson, Holger Värnlund, Medvetandets sociologi – En 
introduktion till symbolisk interaktionism (Malmö, 1977), s. 11.     
34 Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liekind, Socialpsykologi – en introduktion (Malmö, 2006), s. 310. 
35 Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liekind, Socialpsykologi – en introduktion (Malmö, 2006), s. 310. 
36 Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liekind, Socialpsykologi – en introduktion (Malmö, 2006), s. 55-56. 
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varandra.37 Då ungefär hälften av tjejerna i studien har upplevt Internetmobbning är det 
intressant att se hur interaktionen via Internet eventuellt har påverkat dem och i så fall hur.  
 
Att känna sig själv är en viktig tillgång i det dagliga livet, vi ställs inför uppgiften att berätta om 
oss själva för andra individer omkring oss. För att individer ska förstå oss bättre och behandla oss 
på rätt sätt så ger vi dem information om oss själva. Denna offentliga beskrivning definieras som 
självpresentation. Presentationen om oss själva är ett samspel med andra individer och 
följaktligen en förbindelse till våra relationer mellan varandra. Med hjälp av självpresentationen så 
kan vi försöka påverka hur andra individer integrerar med oss.38 Sociologen Ervin Goffman har 
diskuterat teorin kring självpresentation som ett sätt att koppla jaguppfattningen till andra 
individer. Han diskuterar bland annat betydelsen för sin egen jaguppfattning i kontrast till andras 
uppfattningar om det egna jaget. Hur andra människor uppfattar mig har även detta en påverkan 
kring min egen självuppfattning, och med detta i åtanke så gör man oftast en självpresentation 
som man tycker är positiv och speglar sin egen uppfattning av jaget.39 Goffmans arbete om det 
mänskliga samspelet kallas det dramaturgiska perspektivet. Ålder, kropp och utseende är några 
faktorer som kan tolkas ur detta perspektiv. Det dramaturgiska perspektivet handlar om det 
sociala livets grundläggande former där strukturen i möten mellan människor behandlas. 
Dramaturgi studeras utifrån en situation där aktiviteten sker, genom handlingen av det som görs 
såväl som möjligheten att handla, aktörer som utför handlingen, publiken och även varför något 
görs. Närvänen har tolkat Goffman utifrån detta perspektiv och menar att alla symboler i en 
situation är materialiseringar av jaget och kan användas för att manifestera en föreställning av 
jaget. Goffmans teori om det dramaturgiska perspektivet härstammar från att jaget produceras i 
samspel med andra, i relation till aktiviteter i specifika situationer.40 Enligt Goffman har vi 
möjlighet att kontrollera hur andra individer integrerar med oss själva med hjälp av en process 
som kallas intryckskontroll. Intryckskontrollen har med vår självpresentation att göra, i 
självpresentationen har vi möjlighet att bestämma det intryck vi ger av oss själva och på så sätt får 
vi möjlighet att reglera hur andra integrerar med oss.41 Det intryck vi utger när vi framträder inför 
andra reproduceras ofta, om inte alltid, av samhällets eller gruppens sanktionerade värden.42 
Jennifer Crocker och Brenda Major diskuterar hur man kan bibehålla sin självkänsla om man 
bemöts med fördomar eller andra negativa bemötanden från omgivningen. De har upptäckt att 
individer kan använda den delen av jaget som väcker fördomar till något som kan stärka deras 

                                                
37 Lars-Erik Berg, Anders Boglind, Tom Leissner, Per Månsson, Holger Värnlund, Medvetandets sociologi – En 
introduktion till symbolisk interaktionism (Malmö, 1977), s. 32. 
38 Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liekind, Socialpsykologi – en introduktion (Malmö, 2006), s. 318 
39 Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liekind, Socialpsykologi – en introduktion (Malmö, 2006), s. 318-319. 
40 Andersson J, Lukarinnen Kvist M, Nilsson M, Närvänen A-L (kommande) Att leva med tiden. Samhälls- och 
kulturanalytiska perspektiv på ålder och åldrande, (Studentlitteratur; Lund), s. 71-72. 
41 Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liekind, Socialpsykologi – en introduktion (Malmö, 2006), s. 318-319. 
42 Andersson J, Lukarinnen Kvist M, Nilsson M, Närvänen A-L (kommande) Att leva med tiden. Samhälls- och 
kulturanalytiska perspektiv på ålder och åldrande, (Studentlitteratur; Lund), s. 76. 



13 
 
självkänsla. Det går till på så sätt att individerna skyller sina misslyckanden på andra individers 
fördomar och negativa attityder, som i sin tur bidrar till att de behåller sin positiva bild på sig 
själva.43   
 
Utöver socialt identitetsskapande som ett eget perspektiv så finns också sociala roller och 
identiteter ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Socialantropologen Ralph Linton 
myntade sociala roller som ett vetenskapligt begrepp och inte som den vardagliga termen som 
används av bland annat Mead. Mead antydde att roll som vardagsbruk var att sätta sig in i andras 
perspektiv.  Linton menar istället att var och en i en grupp tilldelas olika roller, var och en har en 
given position i en roll, det kan till exempel vara mamma, medlem i en organisation, chef etc. I en 
social situation som Internet så integrerar alla individer på olika sätt och man kan också tilldelas 
olika roller44, precis som man tilldelas olika identiteter. En individ har inte endast bara en roll, 
utan flera, precis som man också har olika identiteter. Informanterna har även de olika roller i sin 
vardag och rollen är enligt Linton en process som leder till att individen beter sig på ett eller 
annat sätt i förhållande till rollen.45 Informanterna som upplevt Internetmobbning tillhandahåller 
bland annat rollen som den mobbade, hur har informanterna förhållit sig till denna roll som 
mobbad? 

Tidigare forskning 
Dan Olweus, professor i psykologi vid universitet i Bergen, är den mest kända forskaren inom 
mobbning, hans teori grundar på att det finns gemensamma drag hos mobbare. De gemensamma 
dragen behöver inte stämma överens med alla mobbare men de kännetecknar oftast en eller två 
allmänna kännetecken. Bland annat har de oftast en positiv syn till våld, ett starkt behov av att 
dominera och undertrycka andra individer, de hävdar sig ofta med makt och hotelser för att få sin 
vilja igenom, de har svårt att följa regler och vill gärna framstå sig som tuffa och visar ingen 
medkänsla till offren. Den vanligaste uppfattningen är att en mobbare är osäker och har dålig 
självuppfattning, däremot visar Olweus forskning på att det snarare går i motsatt riktning, att 
mobbaren visar en ringa osäkerhet och att självuppfattningen hos mobbare ligger på 
genomsnittet. 46 Olweus diskuterar också ”gruppmekanismer” och menar att mobbning också kan 
tas i uttryck som ett gruppfenomen47, via Internet kan exempelvis gruppmobbningen ske genom 
olika ”hatsidor”. För att förebygga mobbningen bland skolor och på andra ungdomsmiljöer, 
diskuterar Olweus att det är upp till de vuxnas vilja och engagemang som avgör hur mycket 
mobbning ska få förekomma.48 

                                                
43 Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liekind, Socialpsykologi – en introduktion (Malmö, 2006), s. 320-321. 
44 Jan Trots, Irene Levin, Att förstå vardagen - med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv (Poland, 2010), s. 163-164. 
45 Jan Trots, Irene Levin, Att förstå vardagen - med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv (Poland, 2010), s. 163-164. 
46 Dan Olweus, För föräldrar – Mobbning bland barn och ungdomar (Berlings skogs, 1999), s. 19-20. 
47 Dan Olweus, För föräldrar – Mobbning bland barn och ungdomar (Berlings skogs, 1999), s. 21. 
48 Dan Olweus, För föräldrar – Mobbning bland barn och ungdomar (Berlings skogs, 1999), s. 57 
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Patrick Hernwall, forskare inom pedagogik, har i sin studie om barn och ungdomar som växer 
upp i det nya mediesamhället exemplifierat hur barnen uppfattar och upplever den nya 
informations- och kommunikationstekniken som idag finns i vår vardag. Han har i sin bok sex 
berättelser från sex olika barn där de diskuterar den nya teknikens påverkan i deras vardag. 
Barnen visar både positiva och negativa egenskaper utifrån en e-kommunikation. Bland annat kan 
man få en chans i att prova på olika roller gentemot den andre, det kan till exempel handla om 
hur man bör och kan förhålla sig eller närma sig en person. E-kommunikationen erbjuder också 
möjligheter att ha kontakt med flera aktörer bortom de villkor som fysisk kontakt skapar, man 
kan vara flera olika personer i ett och samma namn, och man får också chansen att vara anonym. 
Detta kan skapa negativa konsekvenser då man kan utsättas för obehagliga uttalanden, t.ex. 
genom Internetmobbning.49  
 
Enligt författaren Gunnar Höistad som är utbildare och föreläsare kring ämnet mobbning så är 
definitionen av mobbning på följande sätt: ”När en eller flera personer upprepade gånger, under 
en längre tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller 
uteslutning.”50 Denna definition som författaren gör förklarar hur mobbningen sker på skolor. 
Höistad anser också att det är viktigt att förstå att enstaka händelser, även om dessa är 
obehagliga, inte är mobbning. Han anser att det ska vara en viss systematik i händelserna, 
handlingarna ska vara riktade mot en speciell person och detta ska upprepas flera gånger samt äga 
rum under en längre tid. Detta gäller både den tysta, verbala och den fysiska mobbningen. 51 
Höistad diskuterar också genusperspektiv utifrån mobbning. Tjejers och killars mobbning ser i 
allmänhet väldigt olika ut. Killarnas mobbning är lättare att upptäcka då de oftast ses som 
högljudda och mobbningen oftast sker i fysisk form. Mobbningen bland tjejer sker ofta i det 
dolda och mobbningen är oftast mer personlig än hos killarnas. Tjejer har en förmåga att sätta in 
stötar på de svagaste punkterna hos varandra. De anses många gångar vara snälla och skötsamma 
men i det tysta kan tjejer med bara ett leende bete sig både kränkande och förnedrande mot 
någon annan individ. Många tjejer har oftast en hög social kompetens som de kan utnyttja på ett 
negativt sätt genom att sprida rykten och utfrysa någon annan.52 Höistad diskuterar att 
tjejmobbning kan uppstå då känslan av att inte duga infinner sig, detta kan då vara en tillräcklig 
drivkraft för att få individen att hämnas på de som lyckas och är duktiga genom att trycka ned 
någon. Tjejer mobbar oftast genom en verbal mobbning, detta sker genom att viska, hitta på 
falska rykten, håna någon eller anmärka på andra tjejers utseende genom kränkning. 53 Den tysta 
mobbningen kännetecknas av att man himlar med ögonen, kastar menande blickar mellan 
varandra, inte svara på tilltal eller att vända ryggen till och behandla någon annan individ som 
                                                
49 Patrick Hernwall, Barn@com – att växa upp I det nya mediasamhället (Stockholm, 2003), s. 103-105. 
50 Gunnar Höistad, Mobbning och människovärde (Göteborg, 2001), s. 73. 
51 Gunnar Höistad, Mobbning och människovärde (Göteborg, 2001), s. 73-74. 
52 Gunnar Höistad, Mobbning och människovärde (Göteborg, 2001), s. 88-89. 
53 Gunnar Höistad, Mobbning och människovärde (Göteborg, 2001), s. 87-88. 
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luft.54 Den här formen av mobbning är den som sker i skolan, och på Internet är det minst lika 
lätt för tjejer att mobbas som i det verkliga livet, då den dolda mobbningen främst sker på 
Internet. Många tjejer är duktiga på att förnedra någon annan utan att någon märker det55, 
Internet är då ett alldeles utmärkt forum för mobbaren att tillgå då mobbaren också har chansen 
att vara anonym. 
 
Marilyn A Campbell, doktorand vid Queensland University of Technology, har i sin studie “Cyber 
bullying: An old problem in a new guise?” diskuterat huruvida konsekvenserna för Internetmobbning 
kan vara allvarligare än mobbning som sker ”face to face”. Forskning kring Internetmobbning 
har redogjort för att verbal och psykisk mobbning kan ha mer negativa effekter på lång sikt än 
”face to face” mobbningen. Hon diskuterar också vikten av att publiken kan vara mycket bredare 
i cybervärlden än t.ex. på skolgården, massmejl kan skickas ut på olika webbplatser som har till 
sitt syfte att mobba ut någon annan, detta har miljontals människor möjlighet att besöka. 
Dessutom beskriver hon också att det skrivna ordet har en enorm kraft, det uttalade ordet kan 
glömmas bort av offret men i den verbala mobbningen kan offret gång på gång läsa vad 
mobbarna har skrivit. Det skrivna ordet menar Campbell är mer konkret och riktigt än det talade 
ordet. Det är dessutom svårare att fly från mobbningen då det kan hända var som helst, när som 
helst, och översittarna har dessutom chansen att vara anonyma vilket innebär både att mobbarna 
kan komma undan och dessutom slipper ”face to face” kontakten.56 
 
Qing Li, vid utbildningsvetenskapliga fakulteten i University of Calgary, är en annan forskare som 
även hon koncentrerat sig på Internetmobbning. Hon har jämfört mäns och kvinnors 
erfarenheter av Internetmobbning. Forskningen visar att av männen uppgav 25 % att de upplevt 
Internetmobbing och bland kvinnorna 25,6%.57 Liksom Campbell betonar också Li vikten av 
åskådarna bland Internetmobbning och diskuterar olika strategier som bör göras för att hantera 
cybermobbningen, t.ex. så bör uppmärksamheten också riktas mot publiken som har en 
betydande roll för att kunna stoppa mobbningen men också så bör Internetmobbningen 
uppmärksammas bland elever, lärare och andra vuxna för att lättare bekämpa 
Internetmobbningen.58 

                                                
54 Gunnar Höistad, Mobbning och människovärde (Göteborg, 2001), s. 74. 
55 Gunnar Höistad, Mobbning och människovärde (Göteborg, 2001), s. 91. 
56 Marilyn A Campbell, (2005) Cyber bullying: An old problem in a new guise? Australian Journal of 
Guidance and Counselling 15(1):68-76. http://eprints.qut.edu.au/1925/1/1925.pdf s. 3-4 (2011-04-21) 
57 Qing Li, (2006). Cyberbullying in schools: A research of gender differences. School Psychology International, 27(2), 157-
170. http://clubs.ucalgary.ca/~qinli/publication/cyberGender2005SPIJ.pdf s. 7 (2011-04-21) 
58 Qing Li, (2006). Cyberbullying in schools: A research of gender differences. School Psychology International, 27(2), 157-
170. http://clubs.ucalgary.ca/~qinli/publication/cyberGender2005SPIJ.pdf s. 11 (2011-04-21) 
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Analys 
I följande avsnitt presenterar jag mitt empiriska material tillsammans med teorier och tidigare 
forskning. 12 tjejer har berättat att de varit med om Internetmobbning och 16 tjejer har inte blivit 
utsatta för detta fenomen. Detta är ingenting som jag ser som ett problem då det visar på ett 
ungefär hur utbredd Internetmobbingen är. Grunden för analysen tog vid då jag efter kodningen 
av mitt insamlade material kom fram till 8 kategorier som kommer utgöra rubriker för min analys. 
Vissa kategorier är namngivna av direkta citat från informanterna och andra kategoriers namn 
utgör en sammanfattning av informanternas utsagor. Dessa kategoriseringar är också något som 
kopplar till min frågeställning. 1. Vad är Internetmobbning? 2. Mobbningen har många olika uttryck 3. 
”När man har gått igenom mobbning som jag gjorde under 10års tid både på internet och i det verkliga livet så 
har det satt spår.” 4.”Båda ”sorters” mobbning gör lika ont.” 5.”Det känns som en liten spärr, vad får man 
skriva? Vilka bilder får man lägga upp? Utan att andra ska höja på ögonbrynen.” 6.”Jag anser att all 
mobbning grundar sig i feghet och osäkerhet.” 7.”All mobbning är allvarlig, inget snack om saken!” 8. 
Internetmobbning sker hos båda könen men hur mycket och hur mobbningen kommer till uttryck är olika bland 
könen enligt informanterna. 
 

Vad är Internetmobbning?  
Samtliga informanter är överens om att Internetmobbning är trakasserier som tar form vid olika 
uttryck via Internet. Linnéa anser att det finns olika sorter för vad Internetmobbning kan tänkas 
vara, hon beskriver det på följande sätt: 

Linnéa; Det kan väl finnas många varianter. Att använda internet för att fortsätta mobbning av 
någon i sin klass t.ex. eller bara skriva dumma kommentarer till någon man känner eller inte 
känner. 

Några av informanterna beskriver också att det är upp till den mobbade att avgöra och sätta 
gränserna för vad som är Internetmobbning. Hur ofta dessa kränkande kommentarer ska ske för 
att få bemärkelsen Internetmobbning finns det delade meningar om bland informanterna. 16 
tjejer av 28 i studien anser att det bara behöver ske en gång för att det ska vara 
Internetmobbning. Även här uttrycker fem av dem att det är upp till den mobbade att avgöra om 
upplevelserna ska kallas för mobbning eller inte. Tyra uttrycker sin åsikt så här: 
 

Tyra; Det räcker med en gång för allt handlar om hur jag känner mig och hur jag tolkar det 
som sker. Om jag känner mig utsatt och kränkt efter någonting som sagts så spelar det ingen 
roll ifall det hänt en eller hundra gånger. 

Linnéa formulerar att mobbning kan påverka sinnesstämningen och hur man ser på sig själv och 
att detta kan ske efter en elak kommentar och men också att det är värre om mobbningen inte 
upphör efter första kommentaren. Trots att det finns vissa delade meningar kring hur 
Internetmobbning kan uppfattas så finns en tydlig röd tråd genom informanternas uttryck som 
talar för att Internetmobbning är något dåligt och något som kan påverka en människa starkt. De 
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beskriver Internetmobbning som trakasserier, kränkning, personangrepp, påhopp, elaka 
kommentarer och med avsikt att trycka ned och såra någon annan. Några av dem redogör också 
för att skapandet av olika ”hatsidor” och ”hatiska facebookgrupper” är mobbning. Olweus 
diskuterar gruppmobbning som kan liknas vid informanternas beskrivning av mobbning via 
”hatsidor”.59 Internetmobbning står i jämsides med Höistads beskrivning av hur mobbning kan te 
sig i uttryck, minoriteten av informanternas utsagor kring hur ofta dessa kränkningar bör ske för 
att få beteckningen mobbning står i likhet med Höistads teori då han anser att det är viktigt att 
förstå att enstaka händelser, även om dessa är otrevliga, inte är mobbning, utan händelserna ska 
ske systematiskt för att få beteckningen mobbing. 60   

Mobbningen har många olika uttryck 
Bland de som varit med om Internetmobbing uppger många av dem att de tycker att det varit 
obehagligt. Varje situation var unik men hur själva mobbningen gick till finns det likheter 
emellan. De flesta fick utstå en rad olika elaka kommentarer varav de flesta handlade om sitt 
utseende. Kommentarer kring utseende beskriver informanterna som den vanligaste formen av 
mobbing på Internet. De hemsidor som nämndes i samband med mobbing var Lunarstorm61, 
Bilddagboken62, Facebook63, Helgon64 och Blogg.se65. 
 
Mobbningen som baserades på informanternas utseende är något som beskrivs upprepande 
gånger hos informanterna, många av dem blev kallade för ful, äcklig, billig, tjock och en nolla. 
Men också andra former av mobbning har drabbat informanterna, fler av informanterna har 
också fått hatiska och hotfulla mejl där hotelser om våld och död har förekommit, bland annat 
beskriver Karolina sin upplevelse på följande sätt: 

Karolina; Tre tjejer gick ut för att vara en kille jag gillade, de visste om det de låtsades att de var 
han och när jag fick reda på detta ville jag anmäla dom men fick hot på mig att jag skulle bli 
sönderslagen och död. 

                                                
59 Dan Olweus, För föräldrar – Mobbning bland barn och ungdomar (Berlings skogs, 1999), s. 21. 
60 Gunnar Höistad, Mobbning och människovärde (Göteborg, 2001), s. 73-74. 
61 Lunarstorm är i dagsläget nedlagt och ersattes istället av nätmötesplatsen LS8 och är ett community för 
generationens ungdomar.  
62 Bilddagboken har nu bytt namn till Dayviews och är ett socialt verktyg där man dokumenterar sina dagar i bilder. 
63 Facebook är community med flera miljoner användare, webbsidan tillhandahåller medlemmar att ladda upp bilder, 
dela länkar och videoklipp och konversera med vänner. 
64 Helgon är ett community ”för människor med alternativa kläd- och musikstilar som synthare, gothare, 
hårdrockare, punkare och närliggande stilar.” Åldersgruppen på denna sida tenderar att vara mellan 16-40 år.  
65 Blogg.se är ett community som används som en alternativ dagbok, Blogg.se beskriver bland annat sin verksamhet 
på det här sättet: ” Privatpersoner använder oftast bloggar för att publicera sina intressen, tankar och åsikter inom 
olika intresseområden”. För att vara medlem på Blogg.se måste man vara minst 15 år och om under 18 år måste 
målsmans tillstånd finnas.  
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Från dessa olika upplevelser så ter sig mobbningen i många olika uttryck och former. En del kan 
till synes vara mer allvarligare än andra när de utöver kränkande ord även får hotelser om våld, 
våldtäkt och död.  
Många av informanterna uppgav att de blev väldigt ledsna och tagna av sina upplevelser i stunden 
då mobbningen ägde rum, många av dem kände också att självförtroendet försämrades. Men det 
finns också de informanter som kände både en rädsla och en ilska gentemot dessa människor 
som mobbade dem. Elin beskriver att hon blev väldigt arg eftersom hon kände de personerna 
som mobbade henne och hon uttrycker också att mobbarna var omogna. Amanda uttrycker att 
hon inte påverkades i den stunden hon blev mobbad för hon, enligt henne, visste att mobbarna 
är osäkra på sig själva och trycker ned andra för att må bättre. Tyra som blev utsatt för både 
hatiska och hotfulla mejl riktade till både henne som person men också till sin familj beskriver 
hennes upplevelser så här: 

Tyra; Jag blev först rädd för jag fick en känsla av att personen skulle ge sig på mig och min 
familj men samtidigt blev jag väldigt arg och förstod inte riktigt hur personen kunde vräka ur 
sig alla de där fruktansvärda sakerna gång på gång på gång. 

Informanterna delar olika känslouttryck i samband med deras upplevelse kring 
Internetmobbningen. Vissa blev berörda och ledsna medan andra hade lättare för att istället 
känna ilska. Deras olika känslor kan beskrivas genom att alla är olika individer med olika 
sinnesintryck. Koppling till symbolisk interaktionism kan tydligt ses i detta sammanhang då 
informanterna över Internet samspelar med varandra och i många av våra handlingar så finns det 
syften av att vilja påverka varandra. Mobbaren har i vissa fall hos informanternas upplevelser 
lyckats med denna påverkan denne vill uppnå genom att handla via mobbning. Det sociala 
samspelet, som i detta fall tar sin form via Internet, är det som skapar och utvecklar individens 
medvetande och jaguppfattning. 66 Många av tjejerna kände sig i den stunden de blev mobbade 
ledsna och berörda över situationen och deras självuppfattning fick sig en törn hos några av dem. 
Teorin om det sociala samspelets påverkan av identiteten gör sig här tydlig, vare sig detta gett 
dem en negativ eller positiv jaguppfattning. Den sociala identiteten formas och vidmakthålls i 
interaktion med andra individer67, informanterna har alla gått igenom denna process, en del av 
dem har vidmakthållit sin identitet genom att de själva anser att de inte har påverkats av 
mobbningen medan andra har skapats och omformat sina identiteter genom att de säger sig ha 
blivit påverkade av upplevelsen. 

                                                
66 Lars-Erik Berg, Anders Boglind, Tom Leissner, Per Månsson, Holger Värnlund, Medvetandets sociologi – En 
introduktion till symbolisk interaktionism (Malmö, 1977), s. 11.     
67 Monika Lindgren, Johann Packendorff, Nils Whålin, Resa genom arbetslivet – Om människors organisationsbyten och 
identitetsskapande (Malmö, 2004), s. 39. 
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”När man har gått igenom mobbning som jag gjorde under 10års tid 
både på internet och i det verkliga livet så har det satt spår.” 
Ungefär hälften av informanterna som blivit Internetmobbade anser sig ha blivit påverkade som 
personer men också att deras självförtroende har förändrats efter denna händelse. Några av dem 
har påverkats negativt men de flesta säger sig ha påverkats både positivt och negativt. Det sociala 
samspelet visar att några av informanterna utvecklat deras medvetande och jaguppfattning till det 
bättre.68 Tyra hade under perioden hon blev mobbad dåligt självförtroende men detta är ingenting 
som speglar hennes sätt att se på sig själv idag, hon beskriver dock att hon däremot inte tycker 
om att öppna mejl, att klumpen i magen fortfarande kan komma tillbaka. Tove vågar inte längre 
uttrycka det hon känner fullt ut på Internet. Hon vågar heller inte använda sin blogg till det hon 
vill att den ska användas för, hon går inte närmare in på vad hon menar med detta. Agnes säger 
sig ha blivit påverkad på två sätt och beskriver det på följande sätt: 

Agnes; När man har gått igenom mobbning som jag gjorde under 10års tid både på internet 
och i det verkliga livet så har det satt spår. Till en början var jag väldigt deprimerad, ledsen och 
rädd för allt och alla. Jag stängde in mig själv och pratade inte med någon tills jag faktiskt insåg 
att det som hänt mig var inte mitt fel och nu idag är jag starkare och socialare än jag någonsin 
varit och jag kan känna att jag vill tacka dom som var elaka mot mig för det är pga. dom som 
jag verkligen ville bevisa för alla att jag finns, jag betyder något och ville göra min röst hörd. Jag 
ville visa för alla vem jag faktiskt var och att ingen kunde trampa på mig längre. 

I citatet ovan visar Agnes en tydlig ansats till att hon nu har blivit starkare som person efter sin 
upplevelse av Internetmobbning. Hon tar de dåliga erfarenheterna och vänder dem istället till sin 
fördel. 
Ellens självförtroende har förändrats till det negativa då hon upprepande gånger fått höra 
negativa karaktärsdrag i relation till sitt utseende, vilket har fått henne att tvivla på hennes 
utseende. Upplevelsen Ellen har fått utav Internetmobbning har bidragit till att hon vill behandla 
människor med respekt då hon fått uppleva känslan av att bli mobbad. En individs sociala 
identitet upprätthålls, skapas och vidmakthålls i interaktionen med andra.69 Ellen har i sitt möte 
med andra tagit del av normer och värderingar som påverkar den egna identiteten genom att hon 
nu vill behandla människor bättre än på de sätt hon själv blev behandlad på. Utvecklingen som 
jaguppfattningen genomgår är ett resultat av våra egna handlingar,70 och även detta kan ses i 
Ellens beteende gentemot andra individer omkring henne. Linnéa beskriver sig ha påverkats 
positivt efter Internetmobbningen. Hon redogör känslan på detta sätt: 

                                                
68 Lars-Erik Berg, Anders Boglind, Tom Leissner, Per Månsson, Holger Värnlund, Medvetandets sociologi – En 
introduktion till symbolisk interaktionism (Malmö, 1977), s. 11.     
69 Monika Lindgren, Johann Packendorff, Nils Whålin, Resa genom arbetslivet – Om människors organisationsbyten och 
identitetsskapande (Malmö, 2004), s. 39. 
70 Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liekind, Socialpsykologi – en introduktion (Malmö, 2006), s. 310. 



20 
 

Linnéa; Att jag blev mobbad i allmänhet har definitivt påverkat mig och jag tycker att jag blivit 
en starkare individ av det. Om jag fick gå tillbaka, skulle jag aldrig ta bort mobbningen för då 
hade jag vart en helt annan (sämre?) person tror jag! 

Paulina som redan innan händelserna hade dåligt självförtroende fick det tuffare att arbeta med 
sitt självförtroende efter mobbningen. Amanda och Alice är i motsatt riktning mot Paulina och 
beskriver att de båda ha blivit starkare och fått bättre självförtroende efter Internetmobbnigen. 
Karolina uttrycker att hon har bra självförtroende, hon har följaktligen vidmakthållit hennes 
identitet i interaktionen med andra. Linton anser att rollen som tilldelas i form av olika 
interaktioner är en process som leder till att individen beter sig på ett särskilt sätt i förhållande till 
rollen, några av tjejerna i studien visar att rollen som den mobbade alltså inte har infunnit hos 
dem, då de anser att de inte påverkats av Internetmobbningen. Att man som individ har blivit 
påverkad av ett fenomen som Internetmobbning är ingenting som anses vara avvikande. Fler av 
informanterna anser sig själva blivit påverkade av sina upplevelser kring Internetmobbning. Detta 
är en social interaktion som utspelar sig verbalt i den Internetbaserade miljön. Under en 
identitetsprocess som var och en av informanterna har befunnit sig i så formas man som individ. 
En individ kan tillgå olika identiteter i förhållande till andra individer och situationer, och 
gemensamt för dessa är att de formas i möten med andra. 71 Linnéa har, precis som Ellen, 
utvecklats till en bättre medmänniska och är istället tacksam för sina upplevelser och omvandlar 
detta till sin fördel då hon anser sig ha blivit en starkare individ tack vare mobbningen. Den 
fysiska interaktionen är betydelsefull för informanternas identiteter, detta är en bidragande faktor 
som skapat deras självuppfattningar. Självuppfattningar definieras kring den synen vi har om oss 
själva, detta innefattar våra tankar och känslor om oss själva.72 Några av dem redogör för att de 
inte har tagit åt sig av deras upplevelse kring Internetmobbing, detta tyder på att betydelsen av 
den egna uppfattningen om sig själv spelar en stor roll bland dessa informanter. Jaguppfattningen 
omformas genom hela livet då den är beroende av våra sociala relationer och uppfattningen om 
oss själva är något som både ändras och utvecklas genom livet.73 Många av informanterna 
beskriver att de nu må bättre och har stärkt både sin självuppfattning och sitt självförtroende 
efter upplevelsen, detta tyder på att jaguppfattningen har ändrats och omformats under livets 
gång för tjejerna.  
Oavsett om man blivit påverkad eller inte så har rollen som den mobbade funnits i 
informanternas liv och processen har tett sig olika från person till person. Processen har sett olika 
ut då varje informant har egna uppfattningar och upplevelser av Internetmobbningen och detta är 
något som skett individuellt, men upplevelserna har också många gånger varit likartade med 
varandra. Interaktionen som informanterna mött via Internet har med samspelet mellan olika 
individer att göra, de bemötanden och behandlingar som de upplevt påverkar och förändrar 

                                                
71Peter L Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen formar och uppfattar sin sociala verklighet (Falun, 
2003,) s. 207. 
72 Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liekind, Socialpsykologi – en introduktion (Malmö, 2006), s. 310. 
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individens föreställningar.74 Tjejerna som anser att de blivit påverkade av Internetmobbning 
stärker teorin om att de flesta av våra handlingars syfte är att påverka varandra.75 
Resultaten påminner också om Hernwall’s studie där han visar hur barnen både har positiva och 
negativa erfarenheter utifrån e-kommunikationen. De positiva erfarenheterna var att få chansen 
att prova på olika roller gentemot andra, till exempel hur man bör och kan förhålla sig till andra 
och hur man kan närma sig en annan individ. De negativa konsekvenserna var att utsättas för 
obehagliga uttalanden, t.ex. genom Internetmobbning.76 Rollen som tilldelas via Internet är att 
kunna utöva vilken roll denne vill och närma sig en annan individ på ett fritt sätt och detta kan då 
utvecklas till Internetmobbning.  

”Båda ”sorters” mobbning gör lika ont.” 
En fråga i enkäten syftade till att ta reda på om informanternas känslor skulle vara densamma om 
de blev utsatta för en annan form av mobbning, exempelvis på skolan i jämförelse med 
mobbningen via Internet. Detta fanns det delade uppfattningar om hos informanterna. En del av 
dem har både blivit mobbade på Internet och på sin respektive skola. Ellen anser att all 
mobbning är lika illa, var än detta sker, ord och handlingar beskriver hon fastnar ”likt förbannat”. 
Linnéa skriver på liknande sätt som Ellen och anser att mobbning gör lika ont på skolan som på 
Internet. Karolina uttrycker en ilska gentemot mobbarna och beskriver att hon skulle bli lika arg 
på mobbarna oavsett om det skedde på Internet eller på skolan. Även Amanda i sin beskrivning 
visar en ilska gentemot mobbarna och uttrycker att hon varken påverkas av mobbningen på 
Internet eller på skolan för att, enligt henne, är mobbarna osäkra på sig själva. Agnes som både 
har blivit mobbad på Internet men också i sin skola anser att båda formerna gör lika ont. Hon 
beskriver det på följande sätt: 

Agnes; Båda ”sorters” mobbning gör lika ont. Och när någon skriver elaka saker till en så är 
det lättare att ta in ord, för det gör också ärr och sätter spår inuti sin själ. Det gör lika ont som 
om någon skulle slå en men skillnaden är att smärtan efter orden sitter kvar mycket längre. 

Några av informanternas utlåtanden skiljer sig från tidigare utsagor och anser istället att 
mobbning som sker på skolan är värre än Internetmobbning. De har alla olika förklaringar till 
detta. Veronika beskriver att hon tror att mobbning i verkliga livet är värre för att man träffar 
mobbarna vardagligen och för att mobbningen blir fysisk. Paulina beskriver sin åsikt så här: 

Paulina; Nej, jag tror att känslorna skulle vara starkare om jag blev mobbad i skolan för där kan 
man inte gå undan lika lätt som internet. Även skönhetsidealet spelar en stor roll, framför allt 
för tjejer. I skolan ser alla dig och det är därför viktigt att försöka smälta in bland alla andra 
tjejer, gör man inte det är det lätt att mobba ut personen. Internet kan man däremot stänga av 
och även vara anonym på en del sidor, genom t.ex. ha en blogg som man kan ha lösenord på. 

                                                
74 Lars-Erik Berg, Anders Boglind, Tom Leissner, Per Månsson, Holger Värnlund, Medvetandets sociologi – En 
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Tyra beskriver på liknande sätt och beskriver att mobbning som sker på skolan skulle vara värre 
eftersom man då står öga mot öga och att även fysiskt våld kan inträffa, hon beskriver också att 
hennes rädsla skulle vara annorlunda om mobbningen skulle förekomma utanför Internet. Som 
beskrivits så har informanterna i studien olika åsikter om uppfattningen kring Internetmobbning 
och om dess liknelse till den vanliga formen av mobbning. Uppfattningen om att mobbningen på 
Internet skulle vara värre står jämsides till Campbells diskussion, kommentarerna på Internet har 
större effekt än orden man får höra på skolgården. Campbell anser också att det är svårare att fly 
från mobbningen på Internet då detta kan hända när som helst och var som helst på Internet.77 
Medan några av informanterna diskuterar i motsatt riktning och anser att mobbningen lättare går 
att fly undan på Internet än på skolgården då man, i vissa fall, kan ha kontrollen att blockera 
personer på Internet. 

”Det känns som en liten spärr, vad får man skriva? Vilka bilder får 
man lägga upp? Utan att andra ska höja på ögonbrynen.” 
Bland dem som blivit Internetmobbade skriver 7 tjejer av 12 att de i förväg tänker på vilka eller 
vilken text de väljer att publicera på Internet för att undvika Intermobbning. Däremot är det tre 
av dem som drabbats av Internetmobbning som valt att undvika vissa sidor på Internet efter 
deras upplevelse. Elin anser att man alltid bör tänka på vad man offentliggör på Internet. Tyra 
skriver att hon tänker i förväg men att hon inte skulle ta åt sig på samma sätt om mobbningen 
skulle inträffa igen. Hon beskriver att hon skulle polisanmäla händelserna om hon inte skulle 
klara av att hantera situationen ensam. Jennifer beskriver sina tankar rörande detta på följande 
sätt: 

Jennifer; Nej det gör jag väl inte direkt. Jag kanske inte direkt skriver något om någon person 
för det tycker jag är onödigt, gillar inte onödiga konflikter. Annars skriver jag det jag vill skriva, 
formulerar om det jag skriver så ingen fattar! 

Jennifer uppger alltså att hon valt att vara varsam över vad hon väljer att skriva på Internet, för 
att på så sätt undvika en konflikt. Både Paulina och Agnes tänker även dem i förväg vad de väljer 
att publicera på Internet. Agnes anser sig själv bli osäker på vilka bilder hon ska offentliggöra på 
Internet, känslan av osäkerhet är av rädsla för hur andra ska reagera på hennes bild. Hon försöker 
samtidigt intala sig själv att andras reaktioner på henne inte har någon betydelse för henne. 
Paulina beskriver sina tankar och handlingar så här: 

Paulina; Ja ibland. Genom att jag tänker på vad jag skriver i min blogg för att inte väcka starka 
reaktioner från andra medans man egentligen vill skriva av sig. Det känns som en liten spärr, 
vad får man skriva? Vilka bilder får man lägga upp? Utan att andra ska höja på ögonbrynen. 
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Några av informanterna ägnar inte tid åt att fundera kring vad de ska lägga ut på Internet. 
Veronika har lärt sig att inte ta åt sig av saker som skrivs till henne på Internet, Amanda anser att 
hon får lägga ut vad hon vill på sidorna hon är medlem i, Karolina uttrycker på samma sätt och 
tillägger även att hon skulle polisanmäla mobbningen. 
Några få av dem har valt att avsluta sitt medlemskap på några hemsidor och undviker en del av 
dem. Paulina valde att avsluta sitt medlemskap på Facebook då några individer förföljt hennes liv 
och skrivit negativa kommentarer till henne. Veronika valde att avsluta sitt medlemskap på både 
Lunarstorm och Bilddagboken då hon beskriver att det finns ”omogna personer” där. Alice 
undviker inte Internet efter hennes upplevelse men hon avslutade sitt medlemskap på 
Lunarstorm och beskriver hennes nuvarande Internet-profil på följande sätt: 

Alice; Jag undviker inte Internet efter den upplevelsen. Nu mår jag bättre och jag har bra 
vänner. Jag är bara vän med de jag vill vara vän med nu på sidan jag har, Facebook. Jag har 
gjort så bara vänner kan skriva till mig och se de jag har, inga andra kan komma åt det. Men 
Lunarstorm avslutade jag efter händelsen då. 

Det går här att tyda att Alice med sin Internet-profil skapar en form av skyddsnät för att undvika 
att hon blir Internetmobbad igen. Självpresentationen som Alice har valt kan kopplas till 
Goffmans teori om intryckskontrollen, här har man möjlighet att styra integrationen från andra 
individer78, Alice har valt att inte låta okända individer kunna se hennes självpresentation och 
därmed förhindra samspelet mellan henne och de hon inte har en koppling till på Facebook. I de 
sociala forumen presenterar man en offentlig version av sig själv. Med hjälp av intryckskontrollen 
kan informanterna kontrollera den rollen med hjälp av vilka bilder och texter de laddar upp och 
vilka som får tillgång till dessa. Jag har i studien inte frågat informanterna vilka bilder och intryck 
de vill ge till dem som rör sig på Internet. Agnes och Karolina beskriver båda två att de inte skulle 
påverkas om de skulle få elaka kommentarer igen, de beskriver också att det finns ”trevliga 
människor att ha kontakt med via Internet”, och den chansen skulle de då missa om de valde att 
avsluta medlemskapen på olika hemsidor, de uttrycker också att de har ”all rätt att ha kontakt 
med människor oavsett om folk på Internet är elaka”.  
Människor vill vanligen bli stärkta i sin självuppfattning, informanterna som i sin Internetprofil är 
försiktiga med vad de publicerar på Internet är till viss del måna om hur andra uppfattar dem. 
Intryckskontrollen ger informanterna möjlighet att styra de eventuella mobbarnas beteende mot 
dem, de kan, precis som exempelvis Paulinas eftertanke kring hennes publikationer i bloggen men 
också hos Alice, föra bort mobbarna från dem på Internet och på sätt lättare undvika 
Internetmobbning. 
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”Jag anser att all mobbning grundar sig i feghet och osäkerhet.”  
Enligt informanterna uppstår Internetmobbning för att mobbarna har egenskaper som osäkra, 
fega, avundsjuka och svartsjuka. De diskuterar också att det via Internet har blivit enklare för 
mobbningen att sprida sig. Informanten Agnes uttrycker sig på följande sätt gällande 
Internetmobbning och dess uppkomst: 

Agnes; Jag tror väldigt många är osäkra på sig själva och att det är lättare att ta ”ut sina 
aggressioner” bakom en skärm där man är anonym och ingen ser en, istället för att gå fram till 
en person och säga att den t.ex. är ful. Internet har gjort det så mycket enklare att vara elak mot 
folk t.ex. bakom en datorskärm behöver man aldrig stå för något man sagt! 

Även Alice och Elin anser att mobbarna är osäkra på sig själva och de beskriver att mobbarna 
tror att de är ”coola” men att de i själva verket är ”patetiska och omogna människor”. 
Paulina anser att mobbarna är fega och avundsjuka och att det är alldeles för lätt att skriva vad 
som helst till vem som helst. Tyra diskuterar också i termerna kring avundsjuka och feghet: 

Tyra; Jag anser att all mobbning grundar sig i feghet och osäkerhet. På internet står man inte 
öga mot öga och behöver inte uppleva det verkliga mot sitt offer. Att skriva elaka och 
kränkande saker till någon är lättare för vissa för då har inte offret en chans att säga något 
direkt tillbaka. 

Tilde diskuterar även hon om enkelheten att kunna skriva ut elaka kommentarer, hon skriver 
bland annat att vem som helst kan skapa en falsk profil på Internet och mobba andra individer 
och detta kan då ske i hemlighet, då profilen är falsk och inte går att spåra eller identifiera 
personen bakom profilen. Även Campbell diskuterar att mobbningen kan ske var som helst på 
Internet och är svårare att upptäcka då man också har chansen att vara anonym.79 Andrea 
beskriver att man är skyddad vid sin dator och att mobbarna gillar uppmärksamheten de får av att 
mobba. Hon beskriver att hon läst om individer vars fritidsintresse är att mobba, individerna 
skriver elaka saker på forum eller direkt till enskilda individer, detta bidrar till reaktioner och det i 
sin tur bidrar till uppmärksamhet. Daniella och Linnéa är inne på samma spår och diskuterar 
utvecklingens baksidor: 

Daniella; Utvecklingen förändras, förr stod man i en ring runt en person som blev retad och 
slagen på. Man hade en mer fysisk kontakt förr än idag, t.ex. förr så fanns det ingen dator osv. 
I dagens läge är internetvärlden så utbredd och alla använder sig utav det. Det är dessutom ett 
lättare sätt att mobba någon genom olika sidor och Communitys just för att mobbaren slipper 
möta personen, man blir alltid tuffare ”bakom skärmen” som man brukar säga och man kan 
även få med sig betydligt många fler. 

Linnéa skriver att man nu för tiden även har en stark identitet på Internet och det faller sig då 
naturligt att mobbningen uppstår tillsammans med medias utveckling.  
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Campbell diskuterar precis som informanterna att översittarna har en chans att vara anonyma 
vilket innebär att mobbaren lättare kommer undan och slipper stå till svars för sina handlingar. 
Hon diskuterar också, precis som informanterna, att publiken på Internet är bredare och har 
lättare för att spridas och på så sätt kan Internetmobbningen växa.80 Olweus menar att de oftast 
finns gemensamma drag hos mobbarna. De flesta kännetecknas av att de har ett starkt behov av 
att undertrycka andra individer och vill gärna framstå sig som tuffa, 81 detta är också något som 
informanterna understryker i deras tro om mobbarnas identiteter. Internet är inte bara en tillgång 
för samhällets utveckling utan det är också en möjlighet för mobbarna att komma till uttryck och 
utnyttja på ett enkelt sätt. Precis som Hernwall diskuterar de positiva egenskaperna i e-
kommunikationen så finns det även baksidor med den nya formen av kommunikation.82 

”All mobbning är allvarlig, inget snack om saken!” 
I enkäten frågade jag informanterna om Internetmobbning anses vara lika allvarlig, enligt dem, 
som vanlig mobbning och om den kan tänkas vara mer accepterad i samhället än den vanliga 
mobbningen som sker på skolor och på arbetsplatser. Den sistnämnda frågan tolkades olika hos 
informanterna, en del av dem svarade utifrån vad de själva ansåg medan andra svarade på hur de 
tror att samhället ser på frågan. De flesta av informanterna som svarade utifrån synen på hur 
samhället uppfattar Internetmobbning, tror att samhället anser att Internetmobbning inte är lika 
allvarligt eftersom man inte vet konsekvenserna för den ännu. Informanterna själva är alla 
överens om att all mobbning är lika allvarlig, oavsett vart och hur detta sker. En del av dem tror 
också att Internetmobbning i större utsträckning kan bidra till allvarligare konsekvenser än vid 
mobbningen som sker i det verkliga livet. Natalia beskriver sin syn på följande sätt: 

Natalia; Jag tycker definitivt att det är lika allvarligt. Även om det inte är någon fysisk skada 
inblandad så blir man lika sårad psykiskt om man ser att någon skrivit något elakt om en själv 
som om man skulle få höra det i skolan. Det blir nog mer direkt och påtagligt i skolan men det 
betyder inte att man inte tar åt sig lika mycket från internet. 

Några av dem diskuterar huruvida Internetmobbning kan tänkas vara värre än den vanliga 
mobbningen i skolan och på arbetsplatsen. Paulina diskuterar hur svårt det kan vara för 
föräldrarna att upptäcka Internetmobbningen då det är svårt att veta hur barnen integrerar på 
Internet. Olweus anser att vuxna delar ett stort ansvar kring hur bred mobbningen kan bli.83 
Isabella och Jenny diskuterar på liknande sätt och anser att Internetmobbningen i somliga fall kan 
vara värre än den vanliga mobbningen och uttrycker att all mobbning skadar en person psykiskt 
och eventuellt kan skadas mer via Internet. Tjejerna i studien är överens om att mobbningen ter 
sig på olika sätt men att all mobbning är lika allvarlig och att ord på Internet kan såra lika mycket 
som de elaka orden man kan få höra ute på skolgården eller på arbetet. Huruvida mobbningen är 
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mer accepterad eller inte i samhället råder det olika tycken om. Många av informanterna anser 
själva att Internetmobbningen inte är mindre accepterad än den vanliga mobbningen men 
däremot tror några av dem att samhället kan tänkas tycka att Internetmobbning är mer acceptabel 
än den vanliga formen som vi är vana vid. Detta bygger på okunskap menar informanterna, vi vet 
inte hur stor skada det kan medföra hos de drabbade och vi har heller inte kunskapen om hur 
pass vanligt detta fenomen börjar bli. Natalia är en av informanterna som diskuterar den 
minimala kunskapen som finns i samhället kring Internetmobbning. 

Natalia; Jag anser att det är mer accepterat i det anseendet att det inte finns så mycket resurser 
för att förhindra det som det gör mot ”vanlig” mobbning. Jag tror inte det skulle vara mer 
accepterat om man förstod konsekvensen av den internetmobbning som pågår. Den är mer 
dold och jag tror inte att någon har en bra uppfattning om hur mycket det egentligen pågår. 

Även Paulina diskuterar risken att Internetmobbningen kan vara mer accepterad i samhället och 
förklarar att många ofta får elaka kommentarer och att man till slut blir van vid dem och inte tar 
dessa påhopp och kränkningar på allvar efter en tid. Tyra diskuterar på liknande sätt och menar 
att många föräldrar och myndigheter kopplar Internetmobbning till ”bråk eller tjafs”. Några av 
tjejerna tycker att Internetmobbningen inte tas på lika stort allvar i samhället som den mobbning 
som sker på skolorna och på arbetsplatserna men de tycker själva att all mobbning är lika 
oacceptabelt. Även Linnéa är inne på samma spår: 

Linnéa; Ja, ofta vet nog inte föräldrar och lärare om att det förekommer så mycket som det 
faktiskt gör. Dessutom ser nog inte en liiiten elak kommentar så farlig ut på det stooora 
internet. Man tänker nog att det inte är så allvarligt. 

Några av tjejerna diskuterar också vikten av att Internetmobbningen sker i det dolda, fenomenet 
är inte lika lätt att upptäcka som den sedvanliga mobbningen, detta kan medföra att 
Internetmobbningen kan tyckas vara mer acceptabelt i samhället då man inte kan se 
konsekvenserna på samma sätt. Li diskuterar även hon vikten av att låta Internetmobbning få mer 
fokus i samhället. Genom att låta Internetmobbning ta mer plats och uppmärksammas i större 
utsträckning än vad den gör nu så låter det även enskilda individer, som bland annat lärare och 
vuxna, att få upp ögonen för Internetmobbningen och på så sätt bidrar det till att lättare kunna 
bekämpa Internetmobbningen.84 

Internetmobbning sker hos båda könen men hur mycket och hur 
mobbningen kommer till uttryck är olika bland könen enligt 
informanterna 
Informanterna tror alla att Internetmobbning sker hos båda könen, men de uppfattar olika 
huruvida Internetmobbningen skiljer sig bland könen. De flesta tjejerna tror att 
Internetmobbning är vanligare bland tjejer än hos killar och den främsta anledningen är att tjejer 
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mobbar i det tysta medan killarna mobbar genom våld. Fler av informanterna hävdar att tjejer har 
lättare för att mobbas på Internet då det både är bekvämt och enkelt. Vilma och Moa är två av 
dessa: 

Vilma; Ja, jag tror det är mer vanligt att tjejer använder sig av Internetmobbning. Tjejer är inte 
lika ”modiga” som killar. Mer skitsnack och utfrysning, medan killar använder sig av glåpord 
och våld, tror jag. Därför tror jag det är mer ”bekvämt” för ”tjejmobbare” att använda sig av 
Internet. 

Moa; Jag tror att det mest är bland tjejer som det förekommer Internetmobbning än bland 
killar. Jag tror att det är så för att tjejer vågar vara någon annan och vara tuffare framför en 
datorskärm än framför personen ifråga öga mot öga. Killar är vanligast tuffa både i 
verkligheten och via internet. 

De flesta av tjejerna diskuterar på liknande sätt som Vilma och Moa och anser att tjejer använder 
sig av Internetmobbning för att på lättare sätt mobba andra. Några av informanterna diskuterar 
också utseendets betydelse kring tjejmobbning på Internet, Natalia och Emilia är två av dessa 
informanter.  

Natalia; Ja, det tror jag. Däremot så tror jag att det sker en större utsträckning mot tjejer. 
Speciellt när det gäller kommentarer om utseende, kläder osv. Jag tror att det sker mest hos 
tjejer då dem oftast lägger upp mer bilder på sig själva och det mer underlag för att hitta något 
att skriva. Killar tror jag är mer rätt fram och det är nog vanligare att mobbning sker genom 
slag eller skällsord i t.ex. skolan. 

Emilia; Jag tror det förekommer mest bland tjejer då det är en maktkamp om att vara snyggast, 
ha de nyaste kläderna och liknande. Tjejer bryr sig mer om hur andra framför sig. Avundsjuka 
på vad andra har, då är det lätt att kommentera bloggar t.ex.  

Fler av informanterna diskuterar att utseende ligger i fokus kring tjejers Internetmobbning. 
Skönhetsidealen, pressen att vara populär, att ha de nyaste kläderna och se bra ut ligger dem nära 
inpå och detta är även anledningar till att mobbning bland tjejer kommer till uttryck. 
Informanternas utsagor kring varför tjejmobbning är vanligare på Internet än hos killar kan 
kopplas till Höistads resultat.85 Både informanterna och Höistad diskuterar skillnaden på 
mobbningen bland tjejer och killar, och de är alla inne på samma spår, tjejmobbning sker 
vanligtvis i det tysta medan killarnas mobbning är mer högljudd och synlig. Höistad diskuterar 
också att tjejmobbning oftast är mer personlig och mobbning uppstår då känslan av att inte duga 
hos mobbaren infinner sig.86 Informanterna i studien diskuterar på liknande sätt och fler av dem 
antyder att tjejer är mer avundsjuka än killar och att tjejer som är osäkra och avundsjuka oftast 
mobbar andra tjejer. Även utseende är något som ligger i fokus i både forskning kring 
tjejmobbning men också bland informanternas utsagor.  

                                                
85 Gunnar Höistad, Mobbning och människovärde (Göteborg, 2001), s. 87-88. 
86 Gunnar Höistad, Mobbning och människovärde (Göteborg, 2001), s. 87-88. 
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Slutdiskussion 
Mitt syfte med denna studie var att ta reda på hur ett antal tjejer ser på och uppfattar 
Internetmobbning. Jag ville också se om tjejerna som upplevt Internetmobbning på något sätt 
påverkats av mobbningen och även om den här nya formen av mobbning kan tänkas vara mer 
accepterat och om än lika allvarlig som den vanliga formen av mobbning som vi är betydligt mer 
bekanta med. Eftersom jag i min studie inte lagt någon fokus kring ålder så har heller inte åldern 
på tjejerna analyserats, jag har alltså inte lagt fokus på huruvida det kan finnas en skillnad i svar 
beroende på informanternas ålder. Detta kan dock vara något för vidare samhällsforskning att 
undersöka. 
 
Inledningsvis frågade jag tjejerna om vad Internetmobbning enligt dem är för något, detta var 
ingenting som rådde någon tvekan över, samtliga är eniga om att bland annat kränkningar, 
trakasserier, personangrepp och elaka kommentarer anses som Internetmobbning. Mobbning kan 
däremot också uttryckas i olika ”hatsidor” som mobbarna skapar för att kränka individer. Fem av 
informanterna beskriver också att det är upp till den mobbade att avgöra vad som är mobbning 
eller inte.  16 tjejer av totalt 28 i studien anser att kränkningar, påhopp och elaka kommentarer 
etc. bara behöver ske en gång för att få betydelsen mobbning, men även här uttrycker några av 
dem att det är upp till den mobbade att avgöra. Även om både Olweus och Höistad diskuterar 
mobbning som något som ska ske upprepande gånger, kan det vara svårt att dra gränsen på vad 
som är mobbning och inte, då alla individer tar åt sig olika mycket och på olika sätt. 
Informanterna diskuterar även mobbning som kommer till uttryck i olika former av ”hatsidor”, 
detta kallar Olweus för ”gruppmekanismer” och menar att mobbning också kan tas i uttryck som 
ett gruppfenomen. Det finns individer som passivt kan delta i mobbning, dessa är oftast individer 
som kan uppfattas som osäkra och ängsliga. Gruppmobbning kan komma i uttryck genom en 
minskad känsla av personligt ansvar kring dem som passivt deltar i gruppmobbningen. Inom 
socialpsykologin diskuterar man det faktum att en person känner sig mindre ansvarig och även 
har mindre skuldkänslor om det är flera som mobbar. Detta kan vara en förklaring till varför 
många individer som vanligtvis är snälla, men lättpåverkade, deltar i mobbning utan några större 
tvivel.87 Här skulle jag också vilja understryka på grupptryckens påverkan för uppståndelsen av 
olika ”hatsidor” på Internet, som Olweus diskuterar som en social smitta. Den sociala smittan, 
menar Olweus är när individer kan påverkas till att delta i mobbningen.88 
 
I studien upptäckte jag en hög siffra bland tjejerna som blivit Internetmobbade, detta är också 
något som visade sig i Qing Li’s studie, informationen tyder på att problemet växer och måste få 
mer uppmärksamhet i skolor, i familjer och i hela samhället. Det finns likheter i hur tjejerna i min 
                                                
87 Dan Olweus, För föräldrar – Mobbning bland barn och ungdomar (Berlings skogs, 1999), s 9. & Gunnar Höistad, 
Mobbning och människovärde (Göteborg, 2001), s. 21. 
88 Dan Olweus, För föräldrar – Mobbning bland barn och ungdomar (Berlings skogs, 1999), s 9. & Gunnar Höistad, 
Mobbning och människovärde (Göteborg, 2001), s. 21. 



29 
 
studie blev Internetmobbade, de flesta hade fått elaka kommentarer om deras utseende, något 
som också tros vara den vanligaste formen av kommentarer hos informanterna men som också 
av Höistad beskrivs vara det vanligaste uttrycket för mobbning bland tjejer. Teorier kring 
tjejmobbning pekar på att flickors mobbning tenderar att vara mer personlig än pojkarnas och de 
har också en förmåga att hitta de svagare punkterna hos varandra. Då tjejer oftast är måna om sitt 
utseende faller det sig då nästan naturligt att utseende är något som ligger i fokus även bland 
Internetmobbningen. Flickors mobbning uppstår oftast då känslan av att inte duga infinner sig, 
de som alltså inte känner sig dugliga har en tendens att trycka ned dem som har lyckats bra och 
anses vara duktiga.89 Tjejerna i studien diskuterar att bland annat avundsjuka är något som kan 
ligga till grund för Internetmobbning, detta är något som kan kopplas till Höistads teori kring 
varför tjejer oftast mobbar andra då känslan av oduglighet oftast kan återspeglas i avundsjuka på 
andra individer. Jag kommer senare i det här avsnittet diskutera djupare varför tjejerna i studien 
tror att Internetmobbning uppstår. 
 
Ungefär hälften av informanterna anser att de blivit påverkade som personer efter deras 
upplevelser kring Internetmobbning, dessa har gett uttryck både positivt och negativt. Några av 
dem finner det svårt att veta hur de ska bete sig på Internet och känner sig ibland osäkra, medan 
andra informanter har växt som personer och anser sig nu vara starkare och även försöker vara 
en bättre medmänniska gentemot andra individer. Identitetsprocessen och den sociala 
interaktionen som informanterna genomgått men också fortfarande genomgår visar tydligt att 
informanterna har utvecklats och skapats genom dessa faser och erfarenheter som de upplevt. 
Rollen som den mobbade har funnits i informanternas liv och förloppet har sett olika ut från 
situation till situation. De flesta av dem hade under tiden men också fick under tiden då de blev 
mobbade dåligt självförtroende. Några av tjejerna beskriver dock att de blivit starkare som 
personer efter denna händelse och deras självförtroende har de nu byggt upp och de beskriver att 
Internetmobbningen inte har påverkat deras syn på sig själva idag då mobbarna enligt dem endast 
är avundsjuka. Vissa av tjejerna beskriver sig också ha fått bättre självförtroende. Campbell 
diskuterar att det skrivna ordet har en mer konkret effekt och en enorm kraft att påverka andra 
individer, det uttalade ordet glöms lättare bort90, att några av informanterna i min studie brskriver 
att de har blivit påverkade av upplevelsen kring Internetmobbningen ter sig alltså inte, enligt 
Campbell som något ovanligt.91 E-kommunikationen kan både ha positiva och negativa sidor, 
informanterna som upplevt Internetmobbning har i detta fall fått uppleva den negativa aspekten 
som kan komma till uttryck på Internet. Slutsatsen av detta visar att oavsett om de blivit 
påverkade positivt eller negativt så har Internetmobbningen påverkat de flesta av dem.  

                                                
89 Gunnar Höistad, Mobbning och människovärde (Göteborg, 2001), s. 88-89. 
90 Marilyn A Campbell, (2005) Cyber bullying: An old problem in a new guise? Australian Journal of 
Guidance and Counselling 15(1):68-76. http://eprints.qut.edu.au/1925/1/1925.pdf s. 3-4 (2011-04-21) 
91 Marilyn A Campbell, (2005) Cyber bullying: An old problem in a new guise? Australian Journal of 
Guidance and Counselling 15(1):68-76. http://eprints.qut.edu.au/1925/1/1925.pdf s. 3-4 (2011-04-21) 
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Det finns, som beskrivits, både positiva och negativa aspekter att se Internetmobbningen ur. 
Mobbning ses oftast som något negativt och något som också har en negativ påverkan, men 
några av informanterna har istället visat att deras självförtroenden har höjts genom 
Internetmobbningen. Då jaguppfattningen omformas under hela livet hos tjejerna faller det sig då 
naturligt att deras jaguppfattning även skapats och förändrats efter deras upplevelse av 
Internetmobbning. De tjejer som anser att de fått en starkare syn på sig själva betraktar att 
mobbarna enbart är avundsjuka och detta är något som de mobbade tar som en komplimang och 
använder till sin fördel. Forskning visar att vissa individer som blivit bemötta av negativa attityder 
har förstärkt sin självkänsla92, detta kan då kopplas till några av informanterna. Tjejerna visar 
också vikten av deras egen uppfattning kring jaget och är istället säkra på sig själva och visar att 
deras jaguppfattning inte tänker sig låtas omformas av den fysiska omgivningen. Den symboliska 
interaktionismen talar för interaktionen med andra individer, interaktionen har stor betydelse för 
både vår egen identitet och jaguppfattning men det påverkar också vårt beteende gentemot andra 
individer93, samspelet informanterna delar på Internet talar också för olika bemötanden och 
behandlingar. Informanterna i studien som blivit Internetmobbade har blivit bemötta på ett sätt 
som påverkat många av dem, deras föreställningar av sig själva har hos vissa av dem förändrats i 
takt med denna integrering. Vissa av informanterna har i studien redovisat för att de efter 
Internetmobbningen både ser på sig själva och även på andra individer på ett nytt sätt, Ellen är en 
utav dem och visar klart att hennes jaguppfattning påverkats men också hennes bemötande till 
andra individer. De informanter som har blivit utsatta för Internetmobbning har inte bara 
tilldelats rollen som den mobbade utan också tillhandahållit en identitet på Internet. Rollen som 
den mobbade har hos vissa av informanterna kommit till uttryck då de påverkats av mobbningen, 
identiteten har i samband med detta även förändrats, några har blivit starkare som personer och 
hos några av dem har mobbningen gett en negativ effekt. Rollen är en process som leder till att 
informanterna beter sig på ett sätt i förhållande till rollen de fått tilldelad, några av informanterna 
har tagit denna negativa process och omvandlat den till något som påverkat dem positivt, medan 
några av dem inte förändrat sitt beteende utifrån rollen som mobbad.  
 
Informanterna har delade meningar kring deras känslor om hur mobbningens vanliga uttryck 
skulle vara densamma som känslorna kring Internetmobbningen. Några av dem anser att 
mobbningen skulle påverka dem likvärdigt då fenomenet i sig är dåligt och att man blir påverkad 
hur mobbningen än ter sig. Men några av dem har åsikter som tyder på att mobbningen som sker 
i skolan skulle av dem uppfattas som värre och besvärligare. Forskning av Internetmobbning 
redogör för att psykisk mobbning på lång sikt kan ha mer negativa följder än ”face to face” 
mobbningen.94 Huruvida följderna ter sig är ingenting jag har frågat informanterna om utan deras 

                                                
92 Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liekind, Socialpsykologi – en introduktion (Malmö, 2006), s. 321. 
93 Lars-Erik Berg, Anders Boglind, Tom Leissner, Per Månsson, Holger Värnlund, Medvetandets sociologi – En 
introduktion till symbolisk interaktionism (Malmö, 1977), s. 32-32. 
94 Marilyn A Campbell, (2005) Cyber bullying: An old problem in a new guise? Australian Journal of 
Guidance and Counselling 15(1):68-76. http://eprints.qut.edu.au/1925/1/1925.pdf s. 3-4 (2011-04-21) 
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svar grundar sig på hur de tror att deras känslor skulle bli till uttryck inför mobbning på skola 
eller arbetsplats i relation till mobbning via Internet.  
 
De flesta av informanterna undviker inte några hemsidor och uttrycker att Internet är lika mycket 
deras plats som andras. Det finns de informanter som i förväg tänker på vad de skriver eller 
laddar upp för bilder på Internet för att undvika att Internetmobbningen sker igen, medan några 
av dem inte tänker låta sig påverkas av mobbarna. En individs upplevelser och samspel med 
andra är båda två bidragande faktorer till identitetsprocessen. Tjejerna i studien rör sig på olika 
fält som alla präglas av möten med andra människor, dessa möten och samspel med andra 
utvecklar och formar deras identiteter.95 Identiteterna hos var och en av tjejerna reproduceras och 
skapas genom olika situationer och erfarenheter.96 Att några av dem försöker undvika att 
Internetmobbningen uppstår, genom att i förväg vara försiktig med vad de publicerar på Internet, 
är alltså ingenting som är avvikande då dessa erfarenheter har bidragit till att deras identiteter 
utvecklats och formats. Jaguppfattningen hos informanterna står i relation till övriga 
Internetanvändare. Vad andra anser om oss själva kan återspegla hur vi själva ser på oss. 
Självpresentationen är vanligtvis viktig för individer då de oftast vill uppfattas som något positivt. 
Precis som Goffman diskuterar betydelsen för andras uppfattningar om oss själva97 så tänker 
även några av informanterna i de linjerna. Vissa av dem har valt att undvika en del publikationer. 
De intryck som informanterna offentliggör på Internet reproduceras av andra Internetanvändare 
utifrån deras sanktionerande värden, dessa intryck håller informanterna tillbaka genom att 
undvika en del publikationer och på så sätt undvika eventuell mobbning. Efter upplevelsen av 
Internetmobbning väljer några av informanterna att vara försiktiga med publikationerna om de 
själva på Internet, framträdanden som de tidigare valt att göra på Internet socialiseras, formas och 
omformas för att passa in i de förväntningarna som finns i samhället.98 Kan detta vara bidragande 
faktor från samhällets sanktioner som Goffman talar om, som påverkat informanterna till att 
antingen undvika eller noggrant tänka igenom vad de väljer att offentliggöra? 
 
Informanterna i studien är överens om att Internetmobbning uppstår bland annat på grund av 
osäkerhet, feghet, enkelhet, avundsjuka, svartsjuka och att det ger mobbarna en viss status. 
Många av dem diskuterar vikten av osäkerhet när det kommer till mobbning, de diskuterar även 
att mobbarna troligtvis har dålig självkänsla och är avundsjuka på de personer de väljer att 
mobba. Teorier kring tjejmobbning kan understryka informanternas teorier kring varför tjejer 
mobbar andra. Avundsjuka och svartsjuka är något som kan ligga till grund för tjejmobbning då 

                                                
95 Peter L Berger, Thomas Luckman, Kunskapssociologi – Hur individen formar och uppfattar sin sociala verklighet (Falun, 
2003), s. 207. 
96 Monika Lindgren, Johann Packendorff, Nils Whålin, Resa genom arbetslivet – Om människors organisationsbyten och 
identitetsskapande (Malmö, 2004), s. 54. 
97 Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liekind, Socialpsykologi – en introduktion (Malmö, 2006), s. 318-319. 
98 Andersson J, Lukarinnen Kvist M, Nilsson M, Närvänen A-L (kommande) Att leva med tiden. Samhälls- och 
kulturanalytiska perspektiv på ålder och åldrande, (Studentlitteratur; Lund), s. 76. 
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de oftast trycker ned någon som har det bättre än dem själva.99 Huruvida varför det är på detta 
sätt förklaras varken av Höistad eller av Olweus kring deras teorier av tjejmobbning. I min studie 
har jag valt att fråga tjejer i allmänhet varför Internetmobbning uppstår, en vidare forskningsfråga 
kring mobbning vore att försöka analysera varför tjejmobbning uppstår genom att fråga 
mobbarna. Olweus diskuterar dock de särdrag som finns hos dem som mobbar, dessa 
karaktäriseras ofta av individer som exempelvis har ett starkt behov av att dominera och 
undertrycka andra individer.100 Dessa gemensamma drag tros även detta vara till grund för 
mobbningen i informanternas utsagor.  
 
Enkelheten är också något som diskuteras kring Internetmobbningens uppkomst, det är både 
enklare och lättare att skiva ut elaka kommentarer via Internet än att säga dem ”face 2 face”, det 
är också enklare genom att man kan vara anonym och inte behöva konfronteras, detta är också 
något som Campbell diskuterar i sin studie. En del informanter tror också att det kan handla om 
att de vill ha uppmärksamhet, att de vill höja sin status bland umgängeskretsen genom att mobba 
och vill visa sig tuffa inför sina vänner. Detta är något som Olweus diskuterar kring mobbarnas 
gemensamma drag. De flesta mobbarna vill framstå sig som tuffa och på så vis höjs deras status, 
de har också ett starkt behov att trycka ned andra individer och de visar oftast ingen medkänsla 
till sina offer.101 Informanterna i min studie tror att mobbarna är osäkra och har dålig 
självuppfattning, precis som de flesta i samhället tror kring mobbarnas egenskaper, men Olweus 
pekar på en motsatt riktning och menar att mobbarna oftast inte är osäkrare än någon annan och 
att självuppfattningen ligger på genomsnittet av dagens ungdomar.102 Diskussionen kring 
tjejmobbningen i Höistads teori som riktar fokus på att mobbning bland annat uppstår då tjejer 
kan känna sig odugliga, kan då också tolkas som att tjejerna känner sig osäkra och dåliga då 
begreppet oduglig kännetecknas av känslan av att vara värdelös, detta kan då istället styrka 
informanternas teorier kring mobbarnas egenskaper som osäkra och dålig självuppfattning. 
 
Det finns en röd tråd genom informanternas synpunkter, Internetmobbningen tas inte på lika 
stort allvar tack vare den låga kunskap vi har om det nya fenomenet och informanterna själva 
anser att all mobbning är lika oacceptabelt oavsett hur den gestaltas samt att den måste 
uppmärksammas mer i samhället för att vi ska få mer kunskap och också inse hur pass allvarlig 
mobbningen ter sig på Internet. Några av informanternas utsagor kan direkt kopplas till 
Campbells diskussion huruvida Internetmobbningens konsekvenser kan vara allvarligare än ”face 
to face” mobbningen.103 Både informanterna, Campbell och Li är överens om att 
Internetmobbningen måste uppmärksammas och att fokuset också bör ligga hos åskådarna. De 

                                                
99 Gunnar Höistad, Mobbning och människovärde (Göteborg, 2001,) s. 88-89. 
100 Dan Olweus, För föräldrar – Mobbning bland barn och ungdomar (Berlings skogs, 1999), s. 18-19. 
101 Dan Olweus, För föräldrar – Mobbning bland barn och ungdomar (Berlings skogs, 1999), s. 19-21 
102  Dan Olweus, För föräldrar – Mobbning bland barn och ungdomar (Berlings skogs, 1999), s. 19-20. 
103 Marilyn A Campbell, (2005) Cyber bullying: An old problem in a new guise? Australian Journal of 
Guidance and Counselling 15(1):68-76. http://eprints.qut.edu.au/1925/1/1925.pdf s. 3-4 (2011-04-21) 
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individer som passivt deltar i gruppmobbningen i Olweus teori bör också centraliseras. Några av 
informanterna delar också Li’s argument huruvida Internetmobbningen måste informeras till 
lärare och vuxna för att den i sin tur ska kunna uppmärksammas i hela samhället. Att låta 
fenomenet uppmärksammas kan också bidra till att forskningen kommer framåt kring 
konsekvenserna av den här nya formen av mobbning och på så sätt kommer också 
Internetmobbning få mer plats i samhället och det kommer i sin tur att bidra till att individer som 
blivit utsatta för detta fenomen men också dem som mobbar lyfts fram och på så sätt blir det 
även lättare att upptäcka men också lättare att bekämpa. 
 
Informanterna anser att både tjejer och killar mobbas på Internet. Informanterna, tillsammans 
med Li’s studie kring manliga och kvinnliga erfarenheter av Internetmobbning talar för att 
mobbningen via Internet sker bland båda könen. Informanterna tror dock att detta fenomen är 
vanligare bland tjejer, anledningen till informanternas utsagor är främst att tjejer oftast mobbar 
andra tjejer och att fokuset oftast ligger i avundsjuka, utseende, popularitet och även att tjejer 
mobbar med ord medan killar mobbar med våld. Forskning kring tjejmobbning tyder på att 
mobbningen bland tjejer oftast handlar om att kränka andra tjejer genom att anmärka på 
utseende. Forskningen pekar också åt samma håll som informanternas uttalanden, tjejmobbning 
är något som oftast sker med ord medan killarnas mobbning oftast sker fysiskt, kanske har 
Internet gett tjejer ett lättillgängligt forum för att uttrycka deras verbala och tysta mobbning 
medan killarnas mer fysiska mobbning står kvar bland skolor och på arbetsplaster?  
Avundsjuka och tjejernas fokus på utseende är ett svåråtkomligt problem att kunna lösa med 
tanke på att skönhetsidealen som bland annat media pekar ut kan vara en bidragande faktor till att 
tjejer känner sig odugliga, men borde inte Internet med den snabba utvecklingen kunna stoppa 
enkelheten som informanterna talar om och spåra anonyma mobbare och på så sätt lättare få 
stopp på Internetmobbningen?  
 
Alla informanter i studien är överens om att mobbning, oavsett form, måste uppmärksammas för 
att på ett lättare sätt kunna få stopp på mobbningen. De är även överens om att konsekvenserna 
för Internetmobbningen måste beaktas för att samhället ska uppmärksamma och stoppa 
mobbningen. Jag har med denna studie bland annat bidragit till att uppmärksamma 
konsekvenserna för Internetmobbning med hjälp av informanterna i studien. Alice får avsluta 
min studie genom hennes skrivna ord, där hon även ger en annan infallsvinkel kring hur 
mobbningen möjligen på ett lättare sätt kan stoppas: 

Alice; Oavsett vad det är för mobbning så är det fel. De som mobbar är de som borde söka 
hjälp, inte de som blir mobbade. För det är de som mobbar det är fel på. 
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