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”Det är dock viktigt att veta att även om många samtal och mejl till BRIS handlar om destrukti-
va möten över Internet, så är majoriteten av kontakterna positiva. Många av de barn och ungdo-
mar som kontaktar BRIS angående detta, beskriver kamratskap, kärlek och glädje och att Inter-
net har gett dem kamrater för livet.” (BRIS-rapporten, 2006) 
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Virtuell mobbning 
C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kultur och kommunika-

tion – maj 2006  

Elinor Hägg  

 

 Abstract  

The purpose of this essay is to draw attention to a rather new phenomena, virtual bullying 

amongst young people. Bullying has been known for a long time but today, bullying has found 

new ways of expression. New technology, which includes the Internet and cell phones, has 

given the bullies new weapons to use in their bullying. 

The study I have done has been qualitative and contained interviews. Represents from two 

communities, Playahead and LunarStorm, and two organisations, BRIS and Friends, all together 

five persons (two persons from LunarStorm) have been interviewed and had the opportunity to 

tell me their view on virtual bullying. 

 

The results show that young people see the new technologies as a valuable prolongation of their 

reality that they won’t give up if they don’t need to.  

I have also discovered that the young people hide behind something they think is anonymity. 

When you bully on the Internet for example, you can choose to be anonymous to the ones you 

bully but you aren’t anonymous to everyone. The Internet-page owners know who the bully is 

and can trace IP-numbers and confront the bullies. 

 

Something my study also has shown is how important it is that adults know what their kids do 

on the Internet and on their cell phones. They aren’t aware of that their son or daughter can just 

as well get in trouble at home as out on the town a Friday night. 
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Some future research I would find interesting is how bullying changes and adapts to new envi-

ronments and what a preventive work against virtual bullying could look like. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats avser att ta upp mobbning bland unga på Internet och via mobiltelefon. Mobb-

ning har varit känt sedan länge men nu har mobbningen funnit nya vägar att uttrycka sig. 

Ny teknik som innefattar Internet och mobiltelefoner har gett mobbarna nya uttryckssätt och 

arenor att utföra sitt mobbande på.  

Undersökningarna jag har gjort har varit kvalitativa och bestått av intervjuer. Representanter 

från två communities, Playahead och LunarStorm, samt två organisationer BRIS och Friends, 

totalt fem stycken (två representanter från LunarStorm), har intervjuats och fått tillfälle att ge sin 

syn på virtuell mobbning. 

 

Resultaten har visat att ungdomar ser den nya tekniken som en betydelsefull förlängning av 

deras verklighet som många ogärna avstår.  

Jag har även upptäckt att de ungdomar som mobbar gömmer sig bakom något de tror är anony-

mitet. När man mobbar på exempelvis Internet kan man välja att vara anonym för den man 

mobbar men man är inte anonym för alla. Sajtägarna vet vem mobbaren är och kan spåra IP-

nummer och ställa mobbarna till svars. 

 

Något min undersökning också visat är hur viktigt det är för vuxna att veta vad deras barn gör på 

Internet och på sin mobiltelefon. De är inte medvetna om att deras dotter eller son kan råka lika 

illa ut i hemmets lugna vrå som ute på torget en fredagskväll. 

 

Intressanta framtida forskningsområden tycker jag skulle kunna vara hur mobbningen förändras 

och anpassas till nya miljöer, hur mobbare i den virtuella världen ser ut jämfört med den verkli-

ga samt hur ett förebyggande arbete mot virtuell mobbning kan se ut. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning  

Den 15 februari fick jag syn på en artikel i Dagens Nyheter (DN) med rubriken: ”Mobil-

telefon och dator mobbarnas nya vapen”. 

Artikeln är baserad på den då, nyss släppta BRIS-rapporten 2005. Bredvid artikeln finns 

ytterligare en artikel om virtuell mobbning som är baserad på en rapport från Rädda 

Barnen. 

” Nu varnar även Rädda Barnen för att allt fler ungdomar blir mobbade av sina skolkam-

rater på Internet. Enskilda pojkar och flickor utsätts för grova förtalskampanjer. Nätet gör 

mobbningen så effektiv att somliga försöker ta livet av sig. ” (DN, 2006) 

Båda rapporterna står till grund för den artikelserie som DN publicerar i februari och 

mars 2006. 

Jag blev intresserad och ville veta mer om mobbning med hjälp av ny teknik. Här kan ni 

nu betrakta det färdiga resultatet. 

1.2 Syfte 

Syftet med att skriva en uppsats runt mobbning med virtuella hjälpmedel är att först och 

främst lyfta fram fenomenet. Mobbning på Internet, via mobiltelefoner och chatrooms är 

nytt. Det har inte funnits mer än några år och väldigt lite forskning har bedrivits runt 

ämnet.  

Jag vill undersöka och upplysa om vad som skrivits om virtuell mobbning och hur olika 

inblandade organisationer tänker och resonerar kring fenomenet. 
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1.3 Frågeställningar och avgränsningar 

1.3.1 Frågeställningar 
Jag vill undersöka vad olika personer/föreningar/organisationer som är inblandade på 

något sätt i virtuell mobbning tycker och tänker kring följande frågor: 

Vad är skillnaden mellan virtuell mobbning, som sker med hjälp av ny teknik, och den 

traditionella skolmobbningen? 

Hur går den virtuella mobbningen till? 

Hur ser förhållandet mellan ungdomar, ny teknik och mobbning ut? 

Vilka lösningar för att bekämpa problemet kan tänkas fungera?  

Jag vill även undersöka vilken tidigare forskning som bedrivits utifrån ämnet för att sedan 

kunna resonera och diskutera för att försöka förstå virtuell mobbning. 

1.3.2 Avgränsningar 
Utan avgränsningar kan min uppsats bli hur stor som helst och med tanke på att det inte 

finns så mycket forskningsmaterial i ämnet så finns det inte tillräckligt med tid att fördju-

pa sig till den grad som krävs för att svara på alla frågor.  

Jag har bestämt mig för att undersöka den virtuella mobbningen bland ungdomar i högs-

tadie- och gymnasieålder så att spannet i ålder inte blir för stort. 

Jag har även valt att undersöka och jämföra befintligt material om ämnet med intervjuer 

med personer som är inblandade i, eller har erfarenhet av, virtuell mobbning på något sätt. 

Att i dagsläget svara på frågan om vad som är de största skillnaderna mellan mobbning på 

Internet, och mobbning i verkligheten, kan förefalla nästan omöjligt eftersom tillräcklig 

information inte finns ännu. Det skulle kräva en mer grundlig undersökning. Det jag 

istället kan göra är att undersöka vad inblandade personer/organisationer har för uppfatt-

ningar om frågorna och vad de tycker är de största skillnaderna. Baserat på de intervjuer-

na och den tidigare forskning som finns kan jag sedan försöka resonera och förstå virtuell 

mobbning ur de inblandades perspektiv. 
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1.4 Disposition 

Efter detta inledande avsnitt kommer jag att presentera den teoretiska bakgrund jag hittat. 

Områdena jag tar upp är mobbning, Internetanvändning bland unga och virtuell mobb-

ning. Jag kommer även att försöka visa vilken teoretisk grund jag ska basera mitt fortsatta 

undersökande på i en sammanfattning sist i avsnittet.  

Efter teoriavsnittet kommer resultatredovisningen. Där presenterar jag delar av mina 

intervjuer och allt annat material jag fått fram som har en anknytning till ämnet.  

Därefter är det dags för analys och diskussion där jag försöker så kort och koncist som 

möjligt diskutera och sammanfatta de viktigaste resultaten jag fått fram. Diskussionen 

ligger sedan till grund för det påföljande avsnittet som är slutsatsavsnittet. Där punktar 

jag upp de slutsatser jag anser mig ha kommit fram till samt presenterar förslag på framti-

da forskning och kort vad jag har lärt mig under uppsatsens gång. 
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2 Metod och material 

Eftersom virtuell mobbning är ett relativt nytt fenomen så har det inte varit lätt att hitta 

material kring ämnet.  

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med personer jag anser har stora erfarenheter 

inom ämnet. Jag har även letat efter vetenskapliga artiklar på Internet och hittat ett fåtal 

relevanta men mycket användbara texter. 

2.1 Metod 
Jag har valt att arbeta med kvalitativa intervjuer och här följer en motivering om varför. 

I sin bok ”Research Design, Qualitative & Quantitative Approachers” presenterar John 

W. Creswell (1994) ett antal antaganden, baserade på studier av kvalitativa undersök-

ningars metodval, om vad kvalitativa undersökare vill uppnå och vad kvalitativa under-

sökningar kan innebära.  

Enligt antagandena är en forskare med kvalitativa undersökningar som arbetssätt intresse-

rad av den fortgående processen mer än av resultat och slutsatser. Han/hon är intresserad 

av meningen med saker och ting och söker att förstå med hjälp av insamlad data i form av 

till exempel ord eller bilder. Han/hon är intresserad av att sätta situationer i sitt rätta 

sammanhang och få se hur människor hanterar sitt liv, sina erfarenheter och deras förhål-

lande till omvärlden. Det är forskaren själv som är det primära instrumentet för insam-

lingen av material. All data går mestadels igenom forskaren mestadels och inte genom 

maskiner, inventarier eller frågeformulär. 

Kvalitativa undersökningar involverar fältarbete på så sätt att forskaren fysiskt går till 

personer, situationer, institutioner eller liknande för att observera eller samla data på 

plats, i dess naturliga miljö. (Creswell, 1994:145) 

I motsats till kvalitativa undersökningar har vi kvantitativa. De är undersökningar som 

”syftar till att lyfta sig upp från det enskilda, med sikte på det generella” (Ek-

ström/Larsson, 2000:111). Med en kvantitativ undersökning undersöker man, i jämförelse 
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med den kvalitativa, relativt få variabler men på en stor massa. Man strävar efter att 

kunna generalisera de resultat man får. (Ekström/Larsson, 2000) 

Kvantitativa undersökningar tenderar att ha hög validitet och reliabilitet eftersom under-

sökningen gäller många enheter vilket bidrar till att resultatet inte påverkas av individuel-

la svar. En av de stora bristerna med kvantitativa undersökningar är dock att kontexten 

runt svaren som leder till resultat aldrig kommer fram och man ofta inte kan svara på 

frågan om varför resultaten blir som de blir. (Lindlof, 1995:163-164) 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i min uppsats för jag anser att det är 

det sätt som ger mig det material jag behöver för att kunna resonera kring frågorna i 

denna uppsats. Kvalitativa intervjuer kan kallas ”konversationer med ett syfte” (Lindlof, 

1995:164). Med det menas att intervjuaren, innan konversationen (intervjun) äger rum, 

har en föreställning om vad konversationen kommer att handla om. (Lindlof, 1995:164-

165)  

Kvalitativa intervjuer kan i mitt fall hjälpa mig att: 

• Förstå en aktörs perspektiv på ett ämne. 

• Verifiera, validera eller kommentera data jag fått fram från andra källor. 

• Bekräfta eller förändra tankar som uppkommit hos mig, under arbetets gång. 

• Uppnå effektivitet i datainsamlingen genom att till exempel tipsa om läsvärd litte-

ratur eller andra personer inom området jag borde kontakta. 

(Lindlof, 1995:166) 

Jag ville undersöka olika inblandade organisationers tankar om den virtuella mobbningen 

och eftersom detta fenomen är tämligen nytt går det inte att på ett praktiskt sätt undersöka 

med exempelvis enkäter. 

Som nämnts ovan söker jag förståelse och mening för att kunna föra ett resonemang om 

hur situationen ser ut idag och vad inblandade parter har för tankar kring det. 
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Jag har använt mig av informantintervjuer som innebär att man som intervjuare väljer ut 

ett antal personer som är mer värdefulla än andra (helst ska de vara värdefullast), inom 

det ämne man arbetar, för intervju. Det gäller att hinna med så många relevanta perspek-

tiv på samma sak som möjligt under den tidsperiod man har. 

Jag valde att intervjua representanter från LunarStorm, Playahead, BRIS och Friends. Jag 

har även intervjuat en av skaparna till MotMobbningKlubben på LunarStorm, Michael 

Sjödin. 

De personer jag intervjuade var bland de mest insatta i ämnet, inom den egna organisatio-

nen, och varför jag valde just dessa går att läsa under ”Urval”. Jag har använt mig av 

telefonintervjuer i samtliga fall utom när det gällde Michael Sjödin då han föredrog att 

genomföra intervjun via MSN Messenger. Telefonintervjuerna har spelats in och MSN-

konversationen sparats.  

2.2 Materialbeskrivning 

Det material jag har fått fram består av vetenskapliga artiklar, intervjuer och böcker om 

mobbning. Jag har även undersökt mediebevakningen på ämnet och läst artiklar ur svens-

ka dagstidningar som skrivit om ämnet. Främst har jag läst artiklar från Dagens Nyheters 

artikelserie om ämnet. 

Den litteratur jag funnit i bokform har inte behandlat hela ämnet, virtuell mobbning, utan 

bara delar av det. Jag har till exempel hittat böcker om mobbning, om Internet och dess 

säkerhet och om identitet på Internet men inte om alla områden tillsammans. Men det är 

ju det denna uppsats till viss del strävar efter. Att förstå hur delarna hänger ihop och 

varför. 

När jag har letat efter facklitteratur gällande just virtuell mobbning har jag endast hittat 

vetenskapliga artiklar via Internet. Jag har valt de artiklar som har publicerats i seriösa 

tidskrifter eller är skrivna av forskare, med hög reliabilitet och validitet som ska kunna 

fungera som en del av underlaget till denna uppsats.  
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Jag har besökt hemsidor till de organisationer och communities som presenteras under 

”Urval” samt tagit del av BRIS-rapporten 2005 och communitiernas säkerhetspolicys och 

medlemsvillkor. 

Jag vill med denna uppsats uppmärksamma fenomenet och göra det så korrekt som möj-

ligt genom att använda mig av det material jag kan hitta och med mitt sunda förnuft jäm-

föra och granska för att få så hög trovärdighet som möjligt. 

 

2.3 Urval 

Här nedan kommer en motivering till varför jag valt de intervjupersoner jag valt, vilka 

organisationer de verkar inom och en presentation av organisationerna, men först kommer 

en förklaring av begreppet ”community”, som används flitigt i hela uppsatsen.  

2.3.1 Communities 
Några av de intervjuer jag gjort har varit med personer som jobbar på så kallade commu-

nities. Jag tänkte ta detta avsnitt för att förklara vad ett community är och varför de har en 

betydelse i min uppsats. 

” En webbcommunity är en sida som man får bli medlem i, gratis eller mot betalning. På 

många communities till exempel LunarStorm och Skunk får man en egen liten hemsida 

med gästbok, dagbok m.m. ofta finns det också chattar och diskussionsforum. Det som 

skiljer communities från vanliga webbplatser är att man måste vara medlem i sidan för att 

kunna ta del av innehållet på sidan.” (Wikipedia)1  

Communities, eller som man också kan kalla det: nätgemenskaper, är mötesplatser på 

Internet. Mötesplatserna ser olika ut beroende på målgrupp, syfte och skapare. Man blir 

                                                           
1 Anledningen till att jag använt Wikipedias definition på community är för att deras förklaring är en bra 

sammanfattning på vad de olika communitierna presenterar sig själva som på deras sidor. I stället för 
att rada upp citat från olika communities som LunarStorm, Playahead och liknande så valde jag att 
istället ta denna sammanfattning även om jag är medveten om att Wikipedia kanske inte är helt tillför-
litlig.  



 
 
Elinor Hägg  8 
Virtuell mobbning 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
Karlstads universitet – 2006 
 

 
 

   

medlem på en Internetsida där man kan umgås med andra personer via gästböcker, mail, 

diskussionsforum och chatt. Man kan visa upp vem man är med skriftliga presentationer 

om sig själv och med bilder. 

2.3.2 Val av intervjupersoner 
Jag valde LunarStorm för att det är en community på nätet som erbjuder ungdomar en 

plats att samlas på och umgås på nätet. Det förekommer mobbning på sajten vilket perso-

nalen bakom LunarStorm är medvetna om och är därför intressanta intervjupersoner. För 

att få mer än bara en communitys synpunkter på virtuell mobbning valde jag att också 

intervjua en annan stor community i Sverige, Playahead. 

Utöver det valde jag BRIS eftersom de i sin årsrapport skrivit om virtuell mobbning och 

har värdefulla erfarenheter inom ämnet. 

Friends är en annan inblandad organisation som verkar mot mobbning och har på senare 

tid även uppmärksammat den virtuella mobbningen. Ett självklart val för intervju. 

Slutligen ville jag få en ungdomlig synpunkt på det hela från någon som befinner sig mitt 

i den virtuella världen och har kommit i kontakt med virtuell mobbning på ett eller annat 

sätt. Jag valde Michael Sjödin på LunarStorm. Dels för att han är en ungdom på Internet 

och dels för att han kommit i kontakt med virtuell mobbning genom att han är en av 

grundarna till MotMobbningKlubben på LunarStorm. 

Samtliga intervjuer finns inspelade på band i originalversion. 

2.3.3 Lunarstorm 
” LunarStorm är (…) den största gemensamma mötesplatsen för Sveriges ungdomar. 

LunarStorm är en självklar och mycket viktig del i mer än en miljon ungdomars sociala 

nätverk och vardag.” 2 

 

LunarStorm startades i januari år 2000 och blev snabbt en välbesökt sida.  

                                                           
2 http://www.lunarworks.se/ 
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LunarStorm erbjuder det mesta man som ungdom behöver på nätet. Man kan visa upp sig, 

skaffa nya vänner och umgås med de vänner man redan har på ett smidigt sätt. 

Medlemskapet på sidan är gratis men du kan genom att betala en liten summa pengar 

varje månad, få tillgång till diverse extratjänster. Om du blir medlem på LunarStorm så 

får du ett eget krypin som är som en liten hemsida där du presenterar dig själv. Du kan 

lägga upp bilder på dig själv eller dina vänner och skriva bloggar och diskussionsinlägg. 

Du kan söka vänner, maila, skriva i gästböcker och gå med i klubbar.3 

Eftersom LunarStorm är det största nätcommunityt bland ungdomar i min målgrupp i 

Sverige valde jag att intervjua Pia Johansson som inte bara är säkerhetsansvarig på Lu-

narStorm utan sitter även med i BITOS etiska råd4. 

2.3.4 Playahead 
Playahead är liksom LunarStorm ett webbcommunity. De två communitierna fungerar på 

liknande sätt men har lite olika tjänster.  

” Playahead bygger på att förse medlemmarna med en sajt med många olika nivåer och 

utvecklingsmöjligheter. Det är sedan upp till medlemmarna att skapa sitt eget innehåll.” 5 

För att öka trovärdigheten i communities syn på mobbning på Internet så bestämde jag 

mig för att inte bara intervjua ett community utan i alla fall hinna med två stycken så 

därför valde jag att intervjua Mattias Jönsson, säkerhetsansvarig på Playahead, som kom-

plement till Pia Johansson på LunarStorm. 

2.3.5 BRIS 
BRIS - Barnens Rätt I Samhället, är en organisation som finns till för alla barn som far 

illa, eller som de själva uttrycker det på sin hemsida: 
                                                           
3 http://www.lunarworks.se/ 
4 BitoS är en icke vinstdrivande branschorganisation som bland annat jobbar för ett tryggare Internet. 

Många Internetsidor samarbetar med BitoS när det gäller ”Stoppknappen”.  
 
” Stoppknappen hittar du på sajter som är medlemmar av Bitos etiska råd och ska användas för att 
anmäla olämpligt innehåll. Medlemmar av Bitos etiska råd har en gemensam syn på etik, vilket an-
svar som åligger sajtägaren och hur anmälningar av opassande innehåll ska hanteras.” 
(http://www.bitos.org/Article.jsp?article=89)  
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” BRIS är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår  

barn som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle.” 6 

 

Organisationen grundades 1971 av bl.a. författaren Gunnel Linde och har sedan dess 

aktivt jobbat för att hjälpa barn som har problem av alla de slag.  

Barn och ungdomar kan ringa deras hjälptelefon, eller maila till något som kallas BRIS-

mailen, och komma i kontakt med vuxna som kan ge råd och stöd. BRIS har även en 

telefon för vuxna med problem som rör barn. 

BRIS är ett väldigt stort namn i Sverige när det gäller att uppmärksamma ungas problem. 

De flesta vet vad BRIS är och unga människor ser möjligheterna med BRIS verksamhet.  

I BRIS-rapporten 2005 kan man läsa om BRIS erfarenheter om mobbning på Internet och 

jag tycker att en intervju med BRIS är en självklarhet i samband med denna uppsats.  

Det bör dock poängteras att all data som refererar till BRIS bygger på deras kontakter 

med barnen. Det är inga fastställda statistiska och generella fakta gällande hela Sverige 

eller hela världen utan det är statistiska och generella fakta baserat på de kontakter som 

BRIS har med barn som väljer att ringa eller maila dem. 

Jag har intervjuat Andreas Thander som är BRIS-ombud. 

2.3.6 Friends 
Friends är en politiskt och religiöst obunden stiftelse. De har funnits sen 1997 och är en 

icke vinstdrivande rörelse. Friends är den största organisation i Sverige som arbetar mot 

mobbning. De jobbar förebyggande med att föreläsa om mobbning på skolor, för elever, 

personal och föräldrar. Deras mål är att öka medvetenheten kring mobbning och få fler att 

våga agera och göra något mot det.  

De har nyligen drivit en informationskampanj som visar hur mobbarna följer med den 

utsatte in i hemmet och fortsätter trakasserierna där. Det har med en informationsfilm 

försökt visa hur det faktiskt går till när mobbningen får nya uttryckssätt. Även om det 

bara är en dataskärm eller en mobiltelefon så är mobbningen fortfarande där i lika hög 

                                                                                                                                                        
5  http://www.playahead.com/pub/parent_info.aspx 
6 http://www.bris.se/about_bris/about_bris.asp 
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grad som på skolgården. Filmens syfte är att försöka få fler att vilja ta del och sätta sig in 

i problemet för att göra något åt det. (Lindkvist, 2006) 

Jag har intervjuat en av föreläsarna, Johnny Lindqvist.  

2.3.7 Michael Sjödin 
Michael Sjödin är 19 år och en av grundarna till MotMobbningKlubben på LunarStorm. 

Klubben har funnits i över två år och har ungefär 13700 medlemmar. Klubben riktar sig 

till dem som har varit eller är utsatta för mobbning, de som vill diskutera och stötta och 

de som bara vill visa att de är mot mobbning.  

Framförallt är det klubbens forum som används där alla kan vara med och diskutera och 

dela erfarenheter gällande mobbning. 

Michael kommer dagligen i kontakt med personer som blir mobbade, både med ny tekno-

logi och på skolan och på så sätt var han aktuell för en intervju. Dessutom ville jag ha 

åsikter från någon som är medlem på ett community och använder sig av Internet ofta. 
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3 Tidigare forskning om virtuell mobbning 

3.1 Inledning 
Här ska jag presentera den teoretiska bakgrund som finns inom ämnet samt vilken grund 

jag ska stå på i min analys och diskussion senare i uppsatsen.  

Jag har tagit upp tre områden, mobbning, Internetanvändning bland unga och virtuell 

mobbning. I slutet av avsnittet presenterar jag även en sammanfattning av de tre område-

na.  

3.2 Mobbning 
Mob – är en förkortning av latinets ”mobile vulgus” som direktöversatt betyder den för-

änderliga, opålitliga hopen. Själva begreppet mobbning kan spåras 300 år bakåt i tiden 

och uppkom under en tid i Europas historia då man löste sociala problem med våld. Inne-

börden av ordet mobbning har förändrats sedan dess och efter att ha jämförts med uttryck 

som att pöbla, anfalla, angripa eller bråka i gäng och grupper samt kamratförtryck, att 

ofreda eller plåga. Arbetarskyddsstyrelsen har lanserat begreppet kränkande särbehand-

ling och även om det låter som ”ett vuxet och tungt uttryck”(Björk, 1999:10) är det ändå 

det som mobbning handlar om. Utanför Skandinavien är dock ordet mobbning okänt och 

där används ofta ordet bullying för att beskriva samma fenomen. Bullying betyder egent-

ligen översitteri och den stora skillnaden mellan mobbningsbegreppet och bullyingbe-

greppet är att bullying även kan användas på enstaka händelser medan mobbning avser 

upprepade trakasserier. (Björk, 1999:10-15) 

Gunilla Björks (1999) definition av mobbning lyder: ”Det är mobbning när en eller flera 

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

flera individer. Mobbning är medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp 

och/eller uteslutningar ur gemenskapen, som riktas mot en enskild person i underläge av 

en grupp vars medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion.”  
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Campbell (2005) beskriver mobbning liknande. Ett aggressivt beteende, upprepat vid 

flera tillfällen, avsiktligt skadande och uppstår utan provokation. Mobbning kan vara både 

fysisk och psykisk. Den fysiska mobbningen kan innebära slag, knuffar, sparkar och att 

någon spottar på en. Den psykiska handlar om verbala förolämpningar, att retas, håna, 

sprida rykten, sarkasm och liknande.  

Mobbning är ett gruppfenomen. Även om själva akten pågår mellan två personer är den 

frånvarande gruppen en viktig del av mobbningen. Den som mobbar är beroende av en 

grupp runtomkring som den kan visa sitt utövande för och få stöd från. Mobbaren behö-

ver stöd av sådana som inte själva utför mobbningen men som deltar genom sitt tysta 

medhåll, och genom avsaknad av ingripande. (Björk, 1999) 

3.3 Internetanvändning bland unga 
Nuförtiden är dagens ungdomar alltid uppkopplade eller online och kommunicerar på sätt 

som ofta är okända av vuxna och utanför de vuxnas övervakning.  

Keith och Martin (2005) presenterar ett antal undersökningar om ungas Internetanvänd-

ning. Bland annat UCLA Internet Report 2003. Enligt UCLA Internet Report är det upp-

skattat att 91% av ungdomarna mellan 12 och15 år och nästan alla mellan 16 och 18 år 

(99%) använder Internet. Mycket av tiden de spenderar online används till att prata med 

andra ungdomar.  

Ungdomar använder sig allt mer av ny teknologi och begrepp som ”den digitala genera-

tionen” håller på att växa fram. Ungdomarnas frekventa användning av Internet beror 

enligt dem själva på att de måste upprätthålla sitt sociala nätverk genom att inte bara 

umgås på riktigt utan även hemma på Internet. (Campbell, 2005) 

Webbsidor kan erbjuda platser där ungdomar kan lära sig saker och kommunicera med 

andra ungdomar som har samma intressen, vilket inte den fysiska världen alltid kan. 

(Keith/Martin, 2005) 
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3.4 Virtuell mobbning 
Ett antal forskare som ägnat sig åt virtuell mobbning vars arbete jag tagit del av är Paris 

S. Strom, Robert D. Strom, Leon Beckerman, John Nocero, Marilyn A. Campbell, Susan 

Keith, Michelle E. Martin. Det är deras rapporter som ligger till grund för den teoretiska 

delen om virtuell mobbning. 

Strom och Strom (2005) skriver att virtuell mobbning innebär att mobbaren använder sig 

av ett elektroniskt medium för att hota eller skada andra. De elektroniska mediumen 

används som ett i raden av alla vapen en mobbare kan använda sig av för att mobba. 

Ökningen av trakasserier på Internet var uppmärksammad redan 1999 i en rapport från 

U.S.A.:s justitieminister till vice president Al Gore. Rapporten innehöll bevis som visade 

att trakasserier på Internet var ett växande problem. (Beckerman/Nocero, 2003)  

De senaste åren har en ny form av mobbning uppstått. Mobbning där mobbaren använder 

ny teknologi för att mobba. Mobbaren har idag tillgång till en rad nya vapen för sitt ut-

övande av trakasserier. Dessa vapen är exempelvis: mail, chat rooms/snabbmeddelanden, 

mobiltelefoner, SMS, mobiltelefonkameror, bloggar, webbsidor och online valstugor. 

(Campbell, 2005; Keith/Martin, 2005; Strom, 2005) 

Vissa begrepp ovan kräver en förklaring vilket Keith och Martin (2005) har som en del i 

sin artikel. 

• Mail – en försvenskning av E-mail, som i sin tur är en förkortning på electronic 

mail, alltså elektronisk post. Används för att skicka meddelanden (brev) via Inter-

net. 

• Chat rooms – Chat = prata, room = rum. Kommunikation i realtid mellan två an-

vändare via datorer. När den ena användaren skriver ett meddelande till den andre 

och trycker på knappen för att skicka meddelandet så kommer meddelandet genast 

upp på den andra användarens skärm. 

• Snabbmeddelanden – eng. Instant messaging (IM). Det är en typ av kommunika-

tionsservice som erbjuder dig att upprätta ett privat chatrum med en annan person 
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på Internet. Ett exempel på det är MSN messenger där du har en lista med kontak-

ter som antingen är online eller offline som du kan prata med över nätet. 

• SMS – Short Message Service. Alla mobiltelefoner idag erbjuder denna funktion 

som innebär att man kan skicka en text på några hundra tecken till en annan mo-

biltelefon. 

• Valstugor – eng. voting booths. Vissa webbsidor som till exempel 

www.freevote.com erbjuder användare en möjlighet att skapa egna valstugor onli-

ne där de kan göra egna presentationer på saker som de vill att andra ska ta ställ-

ning till och rösta om på webbsidan. 

• Bloggar – eng. blog, är en förkortning för Web log, alltså en loggbok fast på nätet. 

Det har blivit väldigt populärt på sista tiden och vem som helst kan skaffa sig en. 

De flesta använder det som en offentlig dagbok på Internet. 

(Keith/Martin, 2005) 

Keith och Martin (2005) skriver om hur alla dessa typer av virtuella kommunikationsmöj-

ligheter innebär nya sätt för en mobbare att utöva sitt trakasserande. Den faktiska verklig-

heten idag är att de som blir mobbade inte längre kan fly hem och vara trygga där efter-

som mobbningen följer med och når dem var de än är.  

2004 genomförde i-SAFE America, som är en organisation som jobbar med att upplysa 

om säkerhet på Internet, en undersökning på 1566 elever i klasserna fyra till åtta för att 

får reda på deras erfarenheter om mobbning på Internet.  

Undersökningen visade: 

• 57% av eleverna sa att någon annan sagt sårande eller arga saker till honom/henne 

online, varav 13% sa att det hände ”ganska ofta”. 

• 53% av eleverna erkände att de sagt elaka eller sårande saker till andra online och 

sju procent erkände att de gjorde det ”ganska ofta”. 
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• 35% av eleverna hade blivit hotade online, varav fem procent ”ganska ofta”. 

• 42% av eleverna hade blivit trakasserade (bullied) online, varav sju procent 

”ganska ofta”. 

• 20% av eleverna hade fått elaka eller hotande mail. 

• 58% av eleverna hade inte talat om för sina föräldrar, eller någon annan vuxen, 

vad de upplevt online.  

(Keith/Martin, 2005) 

Campbell (2005) skriver om en undersökning som National Children’s Home gjorde 

bland barn och ungdomar 2002. Den visade att en av fyra uppgav att han/hon varit trakas-

serad via mobiltelefon eller på Internet.  

Om man ser till könsfördelningen när det gäller mobbning på Internet är det mest flickor 

som använder sig av snabbmeddelanden, mail och onlinekonversationer medan killar 

mestadels utför onlinehot och bygger hemsidor som riktar sig mot enskilda personer anser 

Keith och Martin (2005). 

3.4.1 Exempel på virtuell mobbning 
Det finns otaliga sätt att utföra mobbning på med ny teknologi. Här kommer några exem-

pel avsedda för att ge ett perspektiv på hur det kan se ut. 

• Mail - Mobbaren kan skicka trakasserande mail till den utsatte men det kan gå till 

på andra sätt också. Till exempel kan någon skicka ett mail, som handlar om pri-

vata saker, i förtroende till någon som enkelt vidarebefordrar det till alla i sin 

adressbok och ämnet blir offentligt. (Campbell, 2005) 

• SMS – en eller flera skriver ihop ett elakt meddelande som sedan visas upp för de 

runtomkring innan det skickas iväg till den mobbade. (Campbell, 2005) 
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• Mobilkameran – är en portabel kamera man kan ta med sig överallt. Det har hänt 

vid flera tillfällen att någon tagit en bild i smyg på någon annan, till exempel i 

omklädningsrummet eller på stranden, och sedan spridit bilden på Internet, eller 

skapat en hemsida där andra personer kunnat gå in och rösta på om personen är ful 

eller fin. Det har även hänt att hela webbsidor byggts upp kring en bild där det står 

elaka saker, personuppgifter om personen på bilden lämnas ut, och med en upp-

maning att trakassera. (Strom/Strom, 2005) 

• Snabbmeddelanden – En situation du kan hamna i är att du sitter och chattar med 

någon du känner men egentligen så är det en hel grupp med människor framför 

den andra skärmen. Du skriver något om någon annan som samtidigt råkar vara en 

av dom på andra sidan i tron på att det bara är din kompis du skriver med och 

snacket bakom ryggen börjar. (Keith/Martin, 2005) 

3.4.2 Rädslan för att förlora uppkopplingen 
Undersökningen ovan som Keith och Martin (2005) hade presenterat som gjordes av i-

SAFE visade att 58% av de tillfrågade eleverna inte hade talat om för sina föräldrar, eller 

någon annan vuxen, vad de upplevt online. 

Strom och Strom skriver att en del elever drar sig för att berätta om överfall på Internet 

och via mobiltelefon för vuxna för de är oroliga för att deras föräldrar ska överreagera 

och ta ifrån dem tillgången till Internet eller mobiltelefon. Många tonåringar vill inte 

riskera att deras föräldrar väljer sådana extrema lösningar på problemen, eftersom de 

upplever att utan teknologiska verktyg, skulle de känna sig socialt isolerade och ha mind-

re chans att komma i direkt kontakt med sina vänner.  

3.4.3 Anonymitet och konsekvenser 
Internetmobbare använder sig ofta av den anonymitet de erbjuds på nätet genom att an-

vända påhittade smeknamn. Vanlig mobbning på skolor är lätt att spåra medan virtuell 

mobbning är svårare. Som mobbad har man bara ett mail framför sig skickat av en ano-

nym person eller en bild som cirkulerar på Internet men man vet inte vem som skickat 
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mailet eller lagt ut bilden.  

Mobbaren tror i och med detta att den kan undvika ansvar och slippa ta konsekvenserna 

för sitt handlande. De förstår inte till vilken grad det de gör påverkar eftersom mobbning-

en inte sker ansikte mot ansikte och därför har de svårare att känna ånger, sympati eller 

medkänsla med den mobbade. (Strom, 2005) 

Den virtuella mobbningen saknar den fysiska delen. Via ny teknologi kan man bara mob-

ba psykologiskt men man kan hota att göra något fysiskt. Den verbala och psykiska 

mobbningen genom ny teknologi visar sig ha fler negativa effekter över lång tid än fysisk 

mobbning. (Campbell, 2005) 

Både Strom, Strom (2005) och Campbell (2005) är överens om att den virtuella mobb-

ningen når en större publik på kort tid eftersom vem som helst kan titta på en hemsida 

eller få ett vidarebefordrat mail.  

Dessutom anser Campbell (2005) att det som sägs virtuellt är bestående på ett annat sätt 

än i mobbningen på skolan. Om en mobbare säger något kan det vara svårt att i efterhand 

komma ihåg vad han/hon sa men om man får trakasserierna i ett mail kan man läsa det 

om och om igen. Det skrivna ordet verkar mer konkret och ”på riktigt” än det sagda.  

3.5 Sammanfattning 
I detta avsnitt har jag presenterat de grundläggande dragen i såväl vanlig mobbning och 

virtuell mobbning för att sedan kunna använda mig av detta i en analyserande och jämfö-

rande diskussion där jag jämför resultat, teori, mobbning med och utan virtuella hjälpme-

del. Mobbningsdefinitionen indikerar att mobbning är mobbning men att det i det virtuel-

la fallet bara handlar om en annan plats och att mobbningen har anpassats för att passa in 

i platsens förutsättningar.  

De andra huvuddelarna jag vill behandla handlar om rädslan hos unga att förlora den 

virtuella delen av sitt liv, den förmodade anonymiteten och konsekvenserna. Den nya 

teknologin fungerar som en förlängning av de ungas värld och är en del som är för värde-

full för det sociala samspelet för att förloras. Trakasserier via virtuella hjälpmedel är för 
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många inte en tillräcklig anledning att, genom att uppmärksamma vuxna på problemet, 

riskera att man förlorar sina möjligheter att umgås virtuellt. 

Ungdomarna inser inte vidden av vad de åstadkommer när de mobbar via ny teknologi 

och inte heller att de kan bli ställda till svars för vad de gör. Den förmodade anonymiteten 

påverkar förfarandet och konsekvenserna eftersom ungdomarna inte vet konsekvenser 

deras handlingar kan få. 

Den teoretiska grund jag vill använda för diskussionen är alltså det jag presenterat gällan-

de vanlig mobbnings utförande och virtuell mobbnings utförande, rädslan att förlora den 

virtuella delen av världen, förmodad anonymitet och konsekvenser. 
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4 Resultatredovisning 

4.1 Inledning 
Med resultatdelen avser jag att stärka min teoridel genom att redovisa det jag fått fram via 

intervjuerna och dokument från berörda parter som alla redovisas fortgående och i käll-

förteckningen.  

I detta avsnitt vill jag till att börja med presentera ytterligare en definition på mobbning, 

denna gång enligt BRIS. 

Sedan följer ett avsnitt där jag försöker ge virtuell mobbning en korrekt och utförlig 

beskrivning genom att sammanfatta de intervjuer jag genomfört och presentera övrigt 

material jag hittat som inte passar in under teoridelen. 

Jag har valt att presentera de fem intervjuerna i fyra avsnitt, som var och ett behandlar ett 

område, som har för avsikt att täcka upp hela det område jag vill behandla. 

Jag kommer även ta upp en punkt som jag kallar ”Vuxenstöd”. Den ska hjälpa mig i mitt 

resonemang kring vad som ses som en eventuell lösning på problemet med den virtuella 

mobbningen. 

Sist men inte minst presenterar jag utdrag ur LunarStorms säkerhetspolicy och allmänna 

villkor och Playaheads medlemsvillkor för att visa deras medvetenhet, kunnighet och en 

del av hur de försöker komma till rätta med problemet. 

4.2 Mobbning 
Jag har valt att presentera begreppet mobbning baserat på BRIS definition. Som underlag 

har jag använt BRIS-rapporterna, BRIS faktablad om mobbning och artiklarna om mobb-

ning som finns på deras hemsida. 

 

Mobbning är när någon blir utsatt för upprepade negativa handlingar under en tid. Den 

som blir utsatt kommer i underläge och känner sig kränkt.  

De negativa handlingarna kan vara: 

• Verbala i form av elaka ord, spridande av rykten, obehagliga mail och sms. 

• Fysiska i form av knuffar, slag, förstörda kläder och saker. 
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• Psykiska i form av utfrysning (någon får ej vara med), miner, suckar, fniss och skratt. 

 

Mobbning kan ofta förekomma när människor hamnar i en grupp de inte valt själva och 

som de har svårt att flytta från, exempelvis skola/klass, arbetsplatser och fängelser. 

Ofta är det en ledare och några kompisar till denne som står för mobbingen. Övriga elever 

vågar inte ingripa av rädsla för att själva bli mobbade och den mobbade vågar inte säga 

ifrån av rädsla för att det ska bli värre. 

 

Yttre kännetecken som fetma, klädsel och hudfärg har liten betydelse. De används oftast 

bara för att utåt motivera varför man mobbar den utsatte. 

Viktigare är om den utsatte är blyg och tillbakadragen och har svårt att sätta gränser för 

hur långt de andra får gå när man retas och slåss. Detta verkar provocera dem som mob-

bar till att se hur långt de kan gå innan den utsatte säger ifrån. 

 

Mobbningen döljs ofta för vuxna. De utsatta eleverna tror att de vuxna ser mobbningen 

men den är svår att skilja från bråk och skoj. Det är dessutom svårt att prata om mobb-

ningen eftersom plågan upprepas när man talar om den. Den som blir mobbad lägger 

mycket av skulden på sig själv: ”Jag måste ju vara så dum som dom säger, annars skulle 

dom inte reta mig!” 

4.3 Virtuell mobbning 
Virtuell mobbning är upprepade trakasserier som utförs med hjälp av ny teknik i virtuella 

utrymmen såsom mobiltelefoner och Internet. (BRIS-rapporten, 2005) 

Genom Internet och mobiltelefon har mobbningen fått en ny arena och det handlar om att 

sprida rykten och lögner, snacka skit bakom någons rygg, öppet trakassera eller lägga ut 

privata uppgifter kring personer på Internet eller via mobiltelefon.  

BRIS fick förra året 700 kontakter som handlade om IT-relaterade problem och frågor. 

Under 2004 kunde de se en klar ökning vad det gäller destruktiva kontakter över Internet 

och den negativa utvecklingen fortsätter fortfarande. (BRIS-rapporten, 2005) 

BRIS presenterar i sin årsrapport några exempel på hur virtuell mobbning kan gå till: 
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”De skrev typ att jag var fet, trög och lite ’utvecklingsstörd’ å de la ut mitt mobilnummer 

på sidan där de skrivit: ’Vill ni ringa till ett stört pucko’ å så min mailadress.” 

- Kille, 14 år 

 

”Tjejerna i min klass har skrivit massor av fula saker till mig på lunar typ som ’Jävla anal 

fitta’ ’Jävla Idiot’ ’Tönt’ ’fjortis’ och ’jag ska fan mobba ihjäl dig’” 

- Tjej 12 år 

 

”Hej, för sex månader sedan gjort jag en film på mig själv. Jag var avklädd och jag skick-

ade den till min kille. Nu är vi inte tillsammans längre men han hotar mig hela tiden med 

att han ska lägga ut filmen på nätet om vi inte har sex. Jag vill verkligen inte det men vet 

inte vad jag ska göra. Finns det någon som har några bra förslag? Säg inte att jag ska 

prata med mamma för det vågar jag inte...” 

- Okänd  

4.4 Fem intervjuer 
Med hjälp av fyra rubriker/frågor har jag sammanfattat det mest relevanta ur varje inter-

vju med mina huvudfrågor i åtanke. Jag vill med detta avsnitt förstärka teoridelen så att 

mina resonemang blir vettiga och så att jag förhoppningsvis kan dra rimliga slutsatser. 

4.4.1 Den virtuella mobbningen bland unga 
De flesta intervjupersonerna beskrev den nya tekniken som en förlängning av verklighe-

ten för de unga och att det sociala samspelet mellan unga har tagit sig ett nytt uttryckssätt. 

Den virtuella världen ger ungdomarna nya sätt att uttrycka sig på, skaffa likasinnade 

vänner, söka information med mera, och lockar därmed med nya arenor där ungdomarna 

kan umgås och verka. 

” En 15-åring idag har en stor del av sitt sociala nätverk och sina vänner både på nätet och 

i verkligheten. För dem är nätet en integrerad del av livet, de har alltid haft Internet till-

gängligt. Jag märker när jag pratar med skolor att det finns problem och bråk på rasterna 
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som uppstår efter något som sagts på nätet. Det man skriver på nätet får motreaktioner i 

verkligheten och tvärtom.” – Mattias Jönsson, Playahead 

”Det vi ser är ju att Internet är en självklar del av ungdomars liv och det är bara en för-

längning av verkligheten, dom man umgås med på dagarna dom umgås man med på 

kvällarna också fast på nätet. Mobbning och trakasserier har tagit sig nya uttryck. Mobb-

ning är mobbning, det är bara mediet som är ett annat.” – Andreas Thander, BRIS 

”Mobbningen flyttar egentligen inte från verkligheten och in på Internet, den tar sig bara 

uttryck på ett annat sätt. Mobbningen slutar inte på skolgården bara för att den börjar på 

Internet.” – Johnny Lindqvist, Friends 

”Varför man använder nätet så mycket är för att få bekräftelse, Man kan till och med hitta 

på vem man är för att få bekräftelse om man inte kan få det för den man är.” – Andreas 

Thander, BRIS 

När det gällde förhållandet mellan de som mobbar och de mobbade var intervjupersoner-

na eniga om att mobbaren och den mobbade oftast har någon slags kontakt utanför den 

virtuella världen. Att mobbare inte bara ger sig på någon okänd. Dessutom sa de att det är 

väldigt lätt att få tag på den man vill mobba i den virtuella världen. Det finns alltid någon 

som vet den mobbades MSN-adress, mobilnummer och så vidare. 

”Oftast är det vanligaste att dom känner varandra innan. Det är högst ovanligt att man ger 

sig på någon som man inte vet om. De bråkar i verkligheten och sen tar det med sig brå-

ket ut på nätet.” – Pia Johansson, LunarStorm 

”Det vanligaste är ju inte att barnen är ute och surfar hejvilt för att träffa nya människor 

utan de man träffar på nätet är man vän med på riktigt också. […] Det berör knappt om 

man mobbar någon man inte vet vem det är. Man måste ha någon relation till den man 

mobbar på riktigt. Man kanske går i scouterna tillsammans, eller fotbollslaget.” – Andreas 

Thander, BRIS  

”Man tar reda på MSN-adresser och mobilnummer. Det finns alltid någon som vet.” – 

Andreas Thander, BRIS 
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” Jag skulle gissa på att mobbarna frågar runt, det finns alltid någon som vet och om vi 

ska ta ett exempel har 75% av LunarStorms medlemmar sin MSN synlig på sina presenta-

tioner.” – Michael Sjödin 

Intervjupersonerna gav många bra exempel på hur den virtuella mobbningen kunde se ut 

och var ganska eniga om att det handlade om psykisk mobbning med allt vad det innebär, 

elaka meddelanden, hot, kommentarer och så vidare. 

”Skitsnack, ryktesspridning, kommentarer. Samma saker som i verkligheten. Någon 

sprider en bild. Man kan bygga upp en helt ny identitet år någon annan.” – Johnny Lind-

qvist, Friends 

”Det vi ser mest är när barn har tappat kontrollen på något de varit med om. De kanske 

blockar personer som är elaka men trakasserierna hittar nya vägar. Det får större propor-

tioner än man anar. […] Det kan vara bilder som sprids. Tagna i smyg eller på fester. En 

före detta flick- eller pojkvän som lägger ut det efter det har tagit slut.” – Andreas Than-

der, BRIS 

4.4.2 Vad är skillnaden på virtuell mobbning och ”vanlig” mobbning? 
Här berättade några av intervjupersonerna om hur de som trakasserar över Internet tror att 

de kan komma undan med det de gör och att ingen vet vilka de är. De berättade även att 

det inte alls är så det fungerar, att mobbarna går att spåra via IP-nummer och att man som 

sajtägare kan göra ganska mycket för att hitta de som mobbar. Mobbarna gömmer sig 

bakom en falsk anonymitet. 

”Jag tror att det är lättare att verbalt smutskasta någon på nätet, man står inte ansikte mot 

ansikte med den här personen man försöker kränka. Man tror att man är så himla anonym, 

vilket man egentligen inte är. […] Det handlar mycket om att de tror att de är anonyma 

och skapar fejkkonton och tror att det inte går att hitta dem. Men det går att spåra dem. 

Det är inte så lätt att gömma sig på nätet som man tror.” – Pia Johansson, LunarStorm 

”På skolan vet man oftast vem som mobbar vem men på nätet har man en bild av att man 

är anonym. En falsk bild. Det är man inte. Du är anonym mot de andra användarna men 
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inte mot sajtägarna, dom vet vem du är och kan spåra ditt IP-nummer.” – Mattias Jöns-

son, Playahead 

Intervjupersonerna var alla överens om att de som mobbar via ny teknologi inte kan se de 

verkliga konsekvenserna av sitt handlande. Det som skrivs på Internet exempelvis är 

bestående och kan läsas flera gånger om av den mobbade och kan dessutom spridas runt 

hela världen. Vissa tyckte att det tenderade att bli hårdare mobbning i den virtuella värl-

den eftersom mobbningen inte sker mellan fyra ögon och mobbarna tror att de är anony-

ma. 

”Det tar hårdare och det sker under längre tid eftersom det inte tar slut när man kommer 

hem.” – Johnny Lindqvist, Friends 

”På Internet tror folk man kan säga vad som helst och ingen tar illa upp. […] Det finns 

personer som skulle kunna stå och skrika ord rakt upp i ansiktet på en och det finns per-

soner som inte kan säga det rakt upp i ansiktet på någon utan måste göra det när personen 

inte är närvarande. Då t.ex. via sms, mail eller via internet.” – Michael Sjödin 

 

”Den stora skillnaden är ju spridningen. Mobbningen på skolan är begränsad men det är 

inte den på Internet. Hamnar något där kan det åka jorden runt. Det måste man förstå.” – 

Johnny Lindqvist, Friends 

 

”Virtuell mobbning saknar alla fysiska inslag av våld. Råare ord och mer hat, speciellt 

om du skriver på ett konto du tror att du inte kan bli spårad på.” – Mattias Jönsson, Pla-

yahead 

 

”Konsekvenserna blir större på Internet eftersom det mesta som görs där är bestående. 

Det finns barn som inte kommer över den här oron över den där bilden de lade ut, vart 

finns den nu? […] Det är svårare att berätta om något som har hänt på nätet än något som 

händer fysiskt. På nätet har man ju utsatt sig lite själv. Barnen känner lite som om de får 

skylla sig själva. Dom vet ändå innerst inne att nätet kan vara lite farligt och vanskligt. 

[…] Det är svårare för vuxna att ta del eftersom barnen tar på sig mycket skuld och inte 
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vågar säga något. […] De kanske inte vågar säga till föräldrarna för då kanske de inte får 

använda Internet. Det är helt otroligt hur viktigt det är. Man kan inte bara riskera att inte 

få vara på Internet och då kanske man väljer att inte berätta.” – Andreas Thander, BRIS 

4.4.3 Vad är lösningen? 
De flesta intervjupersoner var eniga om att det krävs medvetenhet hos vuxna för att 

komma tillrätta med problemet. Det krävs att vuxna får tillbaka sin auktoritet hos ungdo-

marna och att de vet om vad som försiggår i den virtuella världen så som de vet vad som 

försiggår i den verkliga världen.  

”Lösningen är väl på gång. Det tar tid. Det är första generationen och det är ett paradigm-

skifte när det gäller kommunikation. Jag tror att lösningen är delvis att föräldrarna inser 

att bara för att deras barn sitter hemma en fredag eller lördagskväll och inte är ute och 

krökar så betyder det inte att han/hon verkligen kan klara sig undan hemska påhopp eller 

inte gör sig skyldig till dem själv.” – Mattias Jönsson, Playahead  

”De vuxna är lösningen. Vi försöker att få föräldrar att besöka webben och vi vill att de 

ska få tillbaka sin auktoritet. De släpper ju inte bara ut sina barn på torget hur som helst 

och det kan liknas vid Internet.” – Pia Johansson, LunarStorm  

4.4.4 Vad gör ni för att komma tillrätta med problemet? 
Eftersom svaret på förra frågan handlade om just upplysning för föräldrar och vuxna så är 

det i huvudsak det som de tillfrågade ägnar sig åt för att komma tillrätta med problemet. 

”Jag tror att vi måste öka föräldrars medvetenhet och upplysa dem. Vi uppmanar dem att 

skaffa sig ett konto hos oss och titta vad det är barnen är ute på. […] På Playahead kan du 

som medlem blockera de personer du inte vill ska kontakta dig. Det rekommenderar vi i 

första hand om det är ett litet bråk. Vi kan blocka allt från den enskilda datorns IP-

nummer till det egna kontot. […] Varje fall behandlas enskilt och det kan sluta med att vi 

tar kontakt med bredbandsleverantören som stänger av ditt bredband och sen får du för-

klara för mamma och pappa varför ni inte har något bredband längre.” – Mattias Jönsson, 

Playahead 
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” Vi för ut kunskap och föreläser om sådant vi får reda på. Vi sitter på en erfarenhetsbank 

om vad barn och ungdomar tycker.” – Andreas Thander, BRIS 

”Alla trakasseri och mobbningsfall kollas enskilt och vi kan stänga av konton och spärra 

personnummer. […] Vi har olika listor med förbjudna ord för olika delar av vår sajt för 

att förhindra elaka ord.” – Pia Johansson, LunarStorm 

”Vi vill upplysa och få folk att förstå att det faktiskt är det här som händer. Att ungdo-

marna praktiskt taget har sina plågoandar i sitt hem. […] Vi måste öka medvetenheten. Få 

folk att tänka till. Både ungdomar och vuxna.” – Johnny Lindqvist, Friends 

4.5 Communitiernas säkerhetspolicys 
Varje community har en del säkerhetsbestämmelser som medlemmarna måste ta del av 

innan de får registrera ett medlemskap. Säkerhetsbestämmelserna är till för att förbjuda 

otillåtna handlingar på sidorna. De som bli medlemmar ska vara medvetna om vad de får 

och inte får göra. Dessutom har några sidor även egna säkerhetspolicys. 

För att visa på communitiernas medvetenhet, förebyggande åtgärder och handlingsplaner 

vid trakasserier har jag valt att ta med ett utdrag ur både LunarStorms säkerhetspolicy och 

allmänna villkor samt Playaheads medlemsvillkor. Playahead hade tyvärr ingen säker-

hetspolicy tillgänglig. 

Dessa presenteras i Bilaga 1 

4.6 Vuxenstöd 
En viktig punkt i mitt kommande resonemang är behovet av vuxenstöd. Därför har jag 

presenterat vad intervjupersonerna sagt om det och vill i detta avsnitt komplettera genom 

att visa ett utdrag ur BRIS-rapportens avsnitt om vuxenstöd: 

 

”Den frånvaro av vuxenstöd som många barn beskriver är särskilt allvarlig eftersom det 

är genom närvaro av tydliga och trygga vuxna, som mycket av mobbningen kan förebyg-

gas. […] vår bild är fortfarande att det i alltför många fall finns barn som inte får det stöd 
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de har rätt till. Det blir en dubbel utsatthet när barnet uppmärksammar vuxna på situatio-

nen, men inte blir trott på. Eller att ansvaret läggs tillbaka: ”Du får väl tuffa till dig lite!” 

Därför är det viktigt att som vuxen komma ihåg att mobbning och trakasserier aldrig kan 

avfärdas som ”vanligt bråk mellan barn”. Barnens berättelser ur deras eget perspektiv 

visar på motsatsen: deras bristande självkänsla, livslust, möjlighet till lärande och utveck-

ling påverkar deras hela livssituation. Att inte bli accepterad, att bli utfryst och nedvärde-

rad sätter särskilt allvarliga spår i ett barn som är i växande och som håller på att lära 

känna och utveckla sin personlighet.  

Eftersom vuxenstödet så ofta sviktar påverkar det barnens sätt att hantera situationen. Ett 

sätt blir att normalisera situationen och acceptera att ”jag förtjänar det här”. BRIS har 

kontakt med en mängd barn som beskriver hur man biter ihop, står ut, gör sig osynlig, 

drömmer sig bort och nedvärderar sig själva. För vissa barn övergår det också i ett de-

struktivt beteende – mot sig själv eller mot andra.” (BRIS-rapporten, 2005) 

4.7 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag försökt presentera allt material jag fått fram som skall kunna ligga 

till grund för nästa avsnitt, analys och diskussion.  

Jag har försökt att ge en bild av mobbning, ungdomars förhållande till ny teknik och 

virtuell mobbning genom att presentera intervjuerna och det övriga materialet jag hittat. 

Just intervjuerna präglades av fyra huvudområden, den virtuella mobbningen bland unga, 

skillnaden mellan ”vanlig” mobbning och virtuell mobbning, lösningen på problemet och 

vad de själva gör för att komma tillrätta med problemet. 

Det viktigaste skulle kunna sammanfattas så här: 

• Den nya tekniken ses av ungdomar som en förlängning av verkligheten. 

• De som mobbar med hjälp av ny teknik mobbar oftast någon de har en relation till 

i verkligheten. 

• De som mobbar med hjälp av ny teknik är ofta omedvetna om vilka konsekvenser 

deras handlingar kan få. 

• De som mobbar gömmer sig bakom en falsk anonymitet och tror att de inte kan 

spåras trots att det finns möjligheter att spåra användarnamn och IP-nummer. 
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• Största skillnaden mellan ”vanlig” mobbning och virtuell mobbning är att den vir-

tuella mobbningen kan nå en större publik. Dessutom är den virtuella mobbningen 

mer bestående eftersom det som sägs i den virtuella världen går att spara för evigt 

och den mobbade kan uppleva det gång på gång. Just att det går att förvara det för 

evigt och att mobbningen når den mobbade ända in i hemmet gör den mer påtag-

lig. ”Vanlig” mobbning tar slut så fort man kommer hem. Dit kan inte mobbarna 

nå. Men nu finns mobbningen med överallt och håller på över längre tid.  

Den virtuella mobbningen saknar fysiska inslag av våld men det finns fall där 

motsättningar i den virtuella världen har orsakat fysiska motsättningar i den verk-

liga världen.  

• Lösningen enligt alla intervjupersoner är information och upplysning för föräldrar 

speciellt, men även för alla andra. Föräldrarna måste förstå riskerna och möjlighe-

terna med den virtuella världen och vara medvetna om vad deras barn är en del av. 

 

För att sedan visa på att jag har tagit del av vad de olika organisationerna gör för att för-

hindra och förebygga virtuell mobbning visade jag på utdrag ur communitiernas säker-

hetsföreskrifter. De är menade att fungera som exempel också eftersom de flesta commu-

nitierna har liknande säkerhetsföreskrifter. 

Avslutningsvis tog jag med en del som handlade om vuxenstöd för att visa att den even-

tuella lösningen, om att vuxna behöver mer information och upplysning, inte är så dum 

ändå. 

 

I analys och diskussionsavsnittet ska jag lyfta upp fyra områden som är centrala för min 

uppsats och som jag känner att jag kan resonera kring efter teoridelen och resultatredo-

visningen, ungdomars behov av ny teknik, den nya teknologin som ett vapen, den virtuel-

la mobbningens konsekvenser och en eventuell lösning. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer jag att analysera hur väl teoriavsnittet stämmer överens med resul-

tatavsnittet och diskutera runt varje område för att sedan under rubriken ”Slutsatser” 

presentera det jag kommit fram till. 

Under analysen av resultaten har fyra speciellt intressanta och viktiga områden kommit 

fram. Det är dessa fyra jag vill diskutera och analysera och inte varje enskilt avsnitt jag 

tagit upp under resultatredovisningen. De fyra områdena är: Ungdomars behov av ny 

teknik, Den nya teknologin som ett vapen, Den virtuella mobbningens konsekvenser och 

En eventuell lösning. 

Jag har alltså plockat ut det som passar bäst till att diskutera tillsammans med den tidigare 

forskningen för att sedan få fram intressanta slutsatser och svara på mina ursprungliga 

frågeställningar.  

5.1 Ungdomars behov av ny teknik 
Både Campbell (2005) och Keith/Martin (2005) tar upp ungdomars ökade användande av 

ny teknik i sina artiklar.  

Dagens ungdomar är uppväxta med ny teknik och har alltid haft tillgång till det. På så sätt 

har den nya tekniken blivit en naturlig del av deras liv, en förlängning av deras verklighet. 

Det är en ny typ av kommunikation som växer fram. Man kan vårda sina sociala kontak-

ter på Internet och via mobiltelefon istället för att behöva träffas.  

Jag tror att man på det viset kan ha fler vänner eftersom det inte tar så mycket tid att 

umgås om man ser till att göra det via ny teknik också. Man kan till exempel chatta med 

flera personer samtidigt och skicka ut ett SMS till flera personer samtidigt. Det tar inte 

lika lång tid att ringa kompisen som att cykla fem kvarter för att prata lite. 

Resonemanget stärks ytterligare när man ser på intervjuerna där samtliga tillfrågade 

bekräftar att Internet och mobiltelefoner är ytterst viktiga för ungdomarna som till och 

med kan välja att hellre fara illa än att avslöja trakasserier av rädsla för att mista tillgång-

en till den nya tekniken. 

Att den nya teknologin är en sådan stor del av ungdomarnas liv och en av de största knut-

punkterna för sociala kontakter gör den mycket värdefull för dem. Så värdefull att vissa 
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hellre blir trakasserade via den nya teknologin än riskerar att förlora den. De vuxna för-

står inte vilken viktig del den nya teknologin är för ungdomarna idag och förstår heller 

inte vad det innebär för dem om man skulle ta det ifrån dem.  

Några av intervjupersonerna berättade att Internetförbud och mobilförbud är vanliga 

lösningar för föräldrar när de får reda på att barnen far illa. Det föräldrarna inte förstår är 

att det inte är en konstruktiv bestraffning då de även tar bort en stor, viktig och positiv del 

av barnens liv. Det är som att ta bort rasterna för någon som är mobbad i skolan. Det är 

den mobbade som råkar illa ut igen fast det är den som borde få ha det bra.  

Det är ofta ett stort problem när det gäller all mobbning. Det är den mobbade som måste 

byta skola eller arbetsplats om inte mobbningen går att stoppa.  

5.2 Den nya teknologin som ett vapen. 
Ny teknologi ger människan oanade möjligheter att träffas, hitta information, sprida 

budskap och vidga sina vyer. Tyvärr kan den förmånen även användas på fel sätt och bli 

ett riktigt farligt vapen. Att förnedra någon på Internet är lätt. Man kan trakassera perso-

nen direkt på chatten, på communities och via mail. Får man inte denna direktkontakt kan 

man alltid göra en sida om personen där det står elaka saker eller så kan man ta kort på 

personen i smyg för att sedan ordna omröstningar på nätet om vem som är fulast på sko-

lan och så vidare. 

Att mobba någon via mobiltelefon är nästan ännu lättare. Textmeddelanden och uppring-

ningar är inte lätta att stoppa. Det enda man som mobbad kan göra är att byta nummer 

och det dröjer oftast inte länge förrän mobbarna får tag i det nya numret också. Det finns 

alltid någon som vet. 

Både intervjuerna och teorin har radat upp massvis med exempel på hur mobbning med 

hjälp av ny teknologi går till och jag har presenterat ett fåtal. Av de varierande typerna att 

döma så är den virtuella världen ett mycket effektivt vapen för dem som mobbar i det 

avseendet att det finns så många sätt man kan göra det på. Även om den mobbade blocke-

rar mobbarens användarnamn på ett community så finns det otaliga vägar att trakassera 

vidare exempelvis genom att ta någon annans personnummer och skapa konton enbart för 

att trakassera. 
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Samtidigt berättade några av intervjupersonerna att de som mobbarna trakasserar oftast är 

sådana de har en verklig kontakt med på något sätt. De kanske går i samma klass, fot-

bollslag, scoutförening eller skola. De arenor där personerna möts kanske omöjliggör 

mobbningen och då passar den virtuella världen bra som vapen. Där kan man nå den man 

mobbar ända in i hemmet och följa den dygnet runt.  

Jag tror även att den virtuella världen kan få fler att mobba. Personer som kanske inte 

skulle våga säga något elakt mellan fyra ögon tycker nog det är lättare att bara trycka på 

knappar på tangentbordet eller på mobilen och skicka iväg ett meddelande. Men om så är 

fallet borde det ju finnas en motsats också. Att fler som blir mobbade vågar säja ifrån. 

Sitter man hemma och får ett mail är det lättare att skicka ett svar tillbaka än när man blir 

påhoppad av ett gäng på skolgården.  

 

När det gäller virtuell mobbning finns det ändå många sätt att stoppa mobbningen på och 

framförallt bevisa det. Mail och SMS till exempel är bestående text som går att spåra till 

avsändaren och bevisar att mobbning skett och i de flesta fall vem som gjort det också. 

Om någon viskat elaka saker i skolkorridoren är det svårt att bevisa det om det inte finns 

vittnen och oftast är de enda vittnena mobbarens gäng som själva är så rädda för att bli 

mobbade om de skvallrar att de hellre håller tyst. Vi får en ord mot ord situation som är 

svår att bevisa. 

5.3 Den virtuella mobbningens konsekvenser.  
De som använder Internet som verktyg för att mobba verkar väldigt okunniga om vilka 

följder deras handlande kan ha. 

Det som intervjupersonerna tar upp som något anmärkningsvärt är hur de unga tror att de 

är anonyma på Internet. Att ingen ska kunna spåra dem och ställa dem till svars för det de 

gör. I själva verket finns många möjligheter, som även används, att spåra de som trakas-

serar och leta reda på dem. Både LunarStorm och Playahead har resurser att spåra de som 

mobbar ända in i hemmet. Meddelanden kan spåras till IP-nummer, som varje dator har 

ett eget. Mobiltelefoner kan också spåras. Även om det kanske inte händer så ofta så finns 

möjligheten.  
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En röd tråd genom resonemanget jag hittills fört i denna uppsats är kunskap. Om fler 

visste att möjligheterna att vara helt anonyma i den virtuella världen är mycket små tror 

jag att trakasserierna skulle minska rejält. Det är ingen som ställer sig mitt i Konsum och 

skriker könsord till någon annan, eftersom man vet att det är fel, och att Konsum är allde-

les fel plats då man inte vill att någon ska upptäcka det man gör. Det kanske är ett extremt 

exempel men jag hoppas att ni förstår mitt resonemang. Vet man att man riskerar bli 

upptäckt när man gör dumheter låter man oftast bli. 

 

Över till helt andra konsekvenser. Nämligen konsekvenserna för den mobbade.  

Mobbning med hjälp av ny teknik blir på ett sätt mer bestående än mobbning i verkliga 

världen. Det finns, i verkliga världen, mobbningsfall som slutat med en bruten rygg eller 

till och med döden men oftast handlar det om fysiska men som försvinner. Om den verk-

liga världens psykiska trakasserier i form av glåpord aldrig försvinner så hör man dem 

inte om och om igen.  

När det gäller den virtuella världen är det mycket som lagras för lång tid framåt.  

Inläggen i gästboken, mailen, SMS:en och chattinläggen lagras och kan läsas om och om 

igen av den mobbade och av personer runt omkring. De kan kopieras och publiceras flera 

gånger om av olika personer. 

Den virtuella mobbningen når också en större publik, i alla fall om den sker på Internet. 

Vem som helst i hela världen som har tillgång till Internet har möjlighet att se inläggen 

eller bilderna som sprids, och sprida dem vidare.  

Som Andreas Thander från BRIS berättade, det är oftast när de unga tappat kontrollen på 

det de håller på med som de vänder sig till BRIS för råd. Det kan vara att man skickat 

lättklädda bilder till någon man tror att man kan lita på som sedan visar sig vara någon 

helt annan, och som hotar med att lägga ut bilden på Internet om man inte gör som 

han/hon säger.  

Jag tror att det gäller att vara ganska försiktig med vad man gör på Internet och att samma 

sak som gäller i verkligheten gäller i den virtuella världen. Med det menar jag att man 

måste tänka sig för och uppträda på ett sätt som man kan stå för oavsett vem som får 

tillgång till materialet.  
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5.4 En eventuell lösning. 
Det finns två huvudförslag till lösningar som kommit upp i både intervjuerna och de 

andra resultaten, varav den ena är mer tydlig. 

Det som samliga intervjupersoner har tagit upp, liksom de akademiska artiklarna och 

böckerna är vuxnas engagemang. Vuxna förstår inte vad deras barn utsätter sig själva för 

eller vad de ens gör när de är ute på Internet. Vuxna har tappat sin auktoritet utan att 

många ens vet om det. Även om barnen bara sitter på sitt rum och inte är ute sent på 

nätterna betyder inte att de inte råkar illa ut för det. Vuxna måste alltså bli mer medvetna 

om denna nya del av deras barns liv och hitta ett bra sätt att förhålla sig till den, sätta 

regler och uppfostra sitt barn på ett nytt plan. 

Barn behöver veta vad som är rätt och fel i alla lägen.  

 

Det andra förslaget handlar mer allmänt om upplysning, inte bara för föräldrar och vuxna 

utan för alla. Det är viktigt att alla är medvetna om riskerna med ny teknik så att de vet 

vad som kan hända om de retas lite oskyldigt. Det tar inte lång tid för en bild att spridas 

över Internet och hamna i fel händer. 

Jag tror också att upplysning är ett bra förslag på lösning. Som jag sa förut, om mobbarna 

vet vilka konsekvenserna kan bli kanske de tänker sig för en extra gång innan de skickar 

iväg mailet.  

Det är också bra om de som blir mobbade vet att fenomenet är välkänt och därmed vågar 

ta upp det. Det är en fördel om de utsatta vet att det går att spåra mobbaren och ställa den 

till svars, och att mamma inte kommer att se ut som ett frågetecken när de försöker för-

klara vad som hänt. 

Egentligen är det ganska enkelt att göra något redan nu. Man skulle exempelvis kunna 

bjuda in Johnny Lindqvist från Friends, låta honom ha en föreläsning för lärarna, barnen 

och kanske på föräldramötet. Jag tror att många föräldrar skulle bli tacksamma om de 

informerades eftersom de som jag till större och mindre grad är omedvetna om virtuell 

mobbning. 
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5.5 Sammanfattning 
Ny teknik är viktig för de unga för att det numera är en stor del av deras sociala nätverk. 

Att förlora den är något ungdomarna försöker undvika. Att ta bort den virtuella delen av 

sitt barns liv för att få mobbningen att sluta kan alltså skada mer än hjälpa i det avseende 

att barnet känner sig isolerad och får en känsla av att inte kunna hänga med i sina sociala 

kontakter på samma sätt som sina vänner. 

Den virtuella världen ger ungdomar ett lättare sätt att nå varandra och då också mobbarna 

ett lättare sätt att nå dem de vill mobba. I den virtuella världen finns det otaliga sätta att 

mobba på och det finns alltid ett nytt om ett misslyckats.  

Jag tror att skyddet från skärmen ger mod för dem som inte vågar mobba på riktigt att 

mobba och även positivt, att fler som mobbas vågar säga emot.  

Även om det finns många sätt att mobba på så finns det även många sätt att nå mobbaren 

och ställa den till svars. Det är även lättare att bevisa att mobbningen äger rum än det är i 

den verkliga världen. 

Ungas okunskap om det de tror är anonymitet ger dem mer mod att utföra olagliga hand-

lingar. Tror de att de inte kan spåras är det lättare att häva ur sig allt grövre och grövre 

saker.  

I den virtuella världen lagras trakasserierna under en längre tid och i vissa fall för alltid. 

Den stora publik och antalet människor som kan ha tillgång till en bild kan på bara några 

minuter sprida den över hela världen. 

Information och upplysning är det första, och största steget mot en lösning på problemet. 

Vet alla att problemet existerar blir det lättare att handskas med och man vet vad man ska 

göra i de olika rollerna som till exempel förälder, lärare eller mobbad. 

 

Jag har försökt att i detta avsnitt diskutera kring de områden jag från början ville ta upp. 

Detta diskussionsavsnitt har som syfte att ligga till grund för de slutsatser jag ska dra i 

nästa avsnitt. De slutsatser jag presenterar är de jag känner att jag kan dra efter att ha 

diskuterat ämnet i detta kapitel. 
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6 Slutsatser 

Här presenterar jag de slutsatser som jag anser att jag kommit fram till under bearbet-

ningen av ämnet samt förslag på vidare forskning och vad jag har lärt mig. Jag tänker 

börja med slutsatserna: 

Ny teknik, som Internet och mobiltelefoner, är idag en stor del av de ungas liv och ses 

som en förlängning av verkligheten. Ungdomarna vårdar sina sociala kontakter med hjälp 

av ny teknik och avstår ogärna från den. 

Vissa personer ser den nya tekniken som ett vapen att trakassera andra personer med och 

använder det utan att vara riktigt medvetna om konsekvenserna. 

Mobbningen via ny teknik kan vara mer bestående än mobbningen i den verkliga världen 

(med undantag för mobiltelefonsamtal) eftersom alla meddelanden som skickas mellan 

mobbaren och den mobbade lagras på ett eller annat sätt och finns då till hands för den 

mobbade, och personer runtomkring, att läsa om och om igen. Dessutom når mobbningen 

nya arenor och större publik än vad den skulle ha gjort i skolkorridoren och därmed är 

tillgången till bilderna, de trakasserande meddelandena och så vidare mycket större och 

kan nå hela världen. 

En eventuell lösning på det hela skulle vara att informera om allt jag fått reda på under 

denna uppsats till alla så att den allmänna kunskapen om ämnet ökar. Om alla är medvet-

na om problemet blir det lättare att göra något åt det och lättare att visa att den här typen 

av trakasserier inte heller är okej.  

Slutsatserna är baserade på såväl teori som resultat och analys och är de jag kan dra efter 

arbetet med denna uppsats. 

6.1.1 Framtida forskning 
Efter att ha arbetat med samma ämne i tio veckor känns det som att tiden ändå inte räcker 

till. Det beror oftast och så även i detta fall på att man hittar så mycket mer man skulle 
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vilja skriva och undersöka men som oftast räcker till en hel c-uppsats alldeles själv. Så 

här kommer några förslag på framtida forskningsområden. 

Mobbning är vida känt och forskning har bedrivits kring det hur länge som helst men det 

som skulle kunna passa bra som nya typer av forskningsområden är: 

• Mobbning finns ju överallt i alla former så en naturlig forskningsinriktning är hur 

mobbningen anpassar sig till nya områden och hur det ter sig.  

• Ett annat forskningsområde kan vara hur man förebygger mobbning via ny teknik eller 

hur man stoppar det.  

• Vilka mobbarna på Internet är. På Internet spelar ju inte den fysiska storleken någon 

roll. Vem är det då som mobbar egentligen? Den som är intellektuellt överlägsen eller 

behärskar skrivandets gåva kanske? Det tycker jag vore intressant att forska om. Är det en 

annan sorts mobbare som verkar i den virtuella världen än i den vanliga? 

• Kan den som blir mobbad säga ifrån lättare om mobbningen sker i den virtuella värl-

den eftersom de då inte står öga mot öga med mobbaren? Finns det fler personer som 

vågar mobba eftersom de inte står öga mot öga med den de vill mobba? Ytterligare två 

intressanta frågor att forska kring. 

6.1.2 Vad jag lärt mig 
Jag har lärt mig otroligt mycket under uppsatsskrivandet som jag inte ens hade en aning 

om innan. Till att börja med så visste jag väldigt lite. Jag visste i princip bara att mobb-

ning på Internet fanns.  

Det som verkligen var helt nytt för mig var det här med anonymiteten. Att man egentligen 

inte alls är anonym när man surfar runt på Internet till exempel. Jag blev förvånad över 

hur lätt det var för de olika communitierna att hitta personer som registrerat sig på sidor-

na, men när jag tänker på det efteråt så tror jag inte att jag ens hade tänkt i dom banorna 

innan. 
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Något annat jag lärde mig var ungas syn på ny teknik och att de använder den för att 

vårda sina sociala kontakter till den grad att det blir en självklar del av deras verklighet 

och då svår att avstå även om den kan skada.  

Jag använder mig av Internet och mobiltelefon varje dag men jag kan även vara utan dem 

i dagar utan att det känns jobbigt. Jag kan däremot se hur min lillasyster våndas om hon 

glömt mobilen när hon ska iväg och handla och hur gärna hon vill vara uppkopplad på 

MSN hela tiden fast hon inte ens sitter vid datorn. 

Jag håller med om att information är ett viktigt alternativ till lösning med tanke på hur lite 

jag själv visste innan uppsatsen om hur ungdomar ser på den virtuella världen, som en 

förlängning av verkligheten. Om jag var så oupplyst hur lite vet inte vuxna då? Mellan 

mig och min syster är det bara tre år och vi har helt olika synsätt på våra liv. 
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7 Tack! 

Jag vill här passa på att tacka de personer som möjliggjort denna uppsats för mig. Utan er 
hade det inte blivit någon. Tack så mycket!  

I bokstavsordning efter efternamn: 

Christian Christensen 

Saila Hägg 

Mats Jansson 

Pia Johansson  

Mattias Jönsson 

Johnny Lindqvist  

Michael Sjödin  

Andreas Thander 
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Bilaga 1 
 
Utdrag ur LunarStorms säkerhetspolicy: 

” LunarStorm Sverige AB tar kraftigt avstånd från aktivitet och material på sajten som 

enligt LunarStorm Sverige AB:s bedömning står i strid med tillämplig lag och/eller Lu-

narStorms interna nätetiska bestämmelser. I syfte att förebygga och korrigera förekomst 

av sådana aktiviteter och sådant material vidtar LunarStorm Sverige AB nedan angivna 

förebyggande och direkta åtgärder. 

[…] 

Förebyggande åtgärder: 

• LunarStorm Sverige AB:s ledningsgrupp jobbar kontinuerligt med att utveckla säker-

hetspolicyn och säkerhetsarbetet.  

• All personal ska erhålla utbildning avseende LunarStorms säkerhetsprogram.  

• Vid registrering ska användaren aktivt godkänna de allmänna villkor som finns.  

• Vid registrering ska användaren lämna sitt personnummer.  

• I de allmänna villkoren finns de mest aktuella lagarna som användarna har att rätta sig 

efter. Av de allmänna villkoren framgår också att det är LunarStorm Sverige AB som 

avgör vad som får och inte får förekomma på sidan.  

• På LunarStorm ska det finnas tips och råd hur man kan agera om man blir trakasserad.  

• LunarStorm Sverige AB arbetar proaktivt med myndigheter och organisationer för att 

stävja oönskade aktiviteter och oönskat material på sajten.  

• ”Popups” ska komma upp på skärmen när användaren skriver ord som kan användas 

på ett sätt som står i strid med tillämplig lag och/eller LunarStorms interna nätetiska 

bestämmelser, exempelvis ord av rasistisk innebörd. I ”Popupen” hänvisas till reglerna. 

Listan med ”Popups” ska uppdateras varje månad.  
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• De ord som återfinns i ”Popup”-listan ska blockeras från de sökfunktioner som före-

kommer på LunarStorm, vilket innebär att användare inte får sökträffar på i listan före-

kommande ord.  

• Vid samtliga inmatningsfunktioner på LunarStorm ska en informationsbox finnas väl 

synlig, där användaren bl.a. påminns om de bestämmelser som han eller hon har att rätta 

sig efter.  

• Varje användare ska ha möjlighet att blockera utvalda användare, vilket innebär att 

man inte kan få textmeddelanden från dessa.  

• En genväg för anmälningar avseende sådana aktiviteter och sådant material som 

omfattas av den så kallade BBS-lagen ska återfinnas på LunarStorm för att erforderliga 

åtgärder snabbt ska kunna vidtas.  

• I de allmänna villkoren ska medlemmarna uppmanas att påtala förekomsten av straff-

bara meddelanden till LunarStorm Sverige AB.  

• Alla foton som ska läggas in på besökarnas presentationssida ska godkännas av Lu-

narStorms supportavdelning.  

• Vid första besöket måste användaren lämna personnummer, namn och adress.  

• LunarStorm värnar om användarnas personliga integritet. Vi följer personuppgiftsla-

gen och prioriterar alltid skyddet av all information och säljer inga uppgifter vidare som 

kan knytas till en enskild person, som t.ex. e-mailadress. 

Direkta åtgärder: 

• Kundtjänst ska kontinuerligt ta hand om och åtgärda anmälningar som står i strid med 

tillämpliga lagar och/eller LunarStorms interna nätetiska bestämmelser.  

• Spörsmål som omfattas av den så kallade BBS-lagen eller som står i strid med andra 

straffrättsliga bestämmelser har högsta prioritet och ska åtgärdas omedelbart. För det fall 

användare agerar i strid härmed kan LunarStorm Sverige AB utdela varning, radera an-
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vändare, samt i förekommande fall polisanmäla användaren i fråga. Det otillåtna materia-

let raderas alltid. Även användare som gjort länkningar till sådant som är av straffbar eller 

olämplig natur kan komma att raderas. LunarStorm Sverige AB tar vid aktuella fall även 

kontakt med ISP-operatör som kan varna abonnenten eller stänga ner abonnemanget.  

• För ageranden som står i strid med de interna nätetiska bestämmelserna kan Lunar-

Storm Sverige AB utdela varning, radera material samt radera användare.  

• Varje vecka ska all säkerhetspersonal granska sajten i syfte att lokalisera och vidta 

åtgärder i fråga om icke önskvärda aktiviteter och material. Detta sker utifrån ett systema-

tiskt tillvägagångssätt och rutiner som finns tillgängliga hos säkerhetsansvarig. ” (Lunar-

Storm, 2006) 

Utdrag ur LunarStorms allmänna villkor: 

”Du får inte göra precis vad som helst, för allas trevnad finns det regler som ska följas. 

Om vi finner överträdelser mot vad som står i detta dokument kan vi varna användaren 

eller radera kontot utan förvarning. I allvarliga fall kan t.o.m. polisanmälan göras. Om 

man vill göra en anmälan av någon användare som man tycker bryter mot reglerna och 

t.o.m. lagen ska anmälan göras, vilket nås från menyn under HJÄLP - Kontakta oss. 

Observera att anmälningar i form av meddelanden till personalens privata krypin är ogil-

tiga. 

[…] 

Du måste följa svensk lag när du använder LunarStorm. Pornografi, främjande av droger 

och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sajten. Du får inte 

använda LunarStorm för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är 

olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, 

mobbning, kedjebrev eller intrång i upphovsrättsskyddat material. Då kan ditt lunarkonto 

raderas, och om det är illa nog kan du t.o.m. bli polisanmäld. Länkningar till sajter som 

innehåller olagligt innehåll är att betrakta som regelbrott. Användare som gör sådan 

länkning är direkt ansvarig för denna förseelse. 
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[…] 

Om vi får kännedom om grova otillåtna inlägg på LunarStorm kan anmälan göras till 

Internetleverantören (t.ex. Telia) som då kan varna och även stänga ner internetabonne-

manget.  

Om vi eller någon användare gör polisanmälan kan åtal väckas. Brott mot någon av dessa 

lagar kan leda till olika typer av straff. Böter eller fängelse är de normala bestraffningarna 

beroende på brottets art. 

• Observera att det inte krävs ett lagbrott för att vi ska kunna ingripa med t.ex. varning 

eller avstängning av kontot. Vi samarbetar med internetleverantörerna, vilket innebär att 

dessa kan stänga av en besökares internetabonnemang vid missbruk. Vi kan göra bedöm-

ningar som kan uppfattas som strängare än lagen.” (LunarStorm, 2006) 

Utdrag ur Playaheads medlemsvillkor: 

” 3. Användandet av Tjänsterna 

3.1. Medlemmen ansvarar för att Tjänsterna inte utnyttjas i syfte att sprida sådan data 

eller information som är olaglig eller som kan anses stötande eller på annat sätt olämplig 

eller att Tjänsterna utnyttjas för obehörig åtkomst till anslutna nät eller datorresurser eller 

att data eller information obehörigen används, förstörs eller förvanskas. Medlemmen 

ansvarar vidare för att sådan data eller information som publiceras via Tjänsterna ej gör 

intrång i tredje mans rättigheter. Medlemmen äger inte rätt att använda Tjänsterna för 

eget kommersiellt syfte genom att exempelvis förmedla information om eller marknads-

föra kommersiella tjänster såsom spam, kedjebrev, pyramidspel eller annan verksamhet 

som inte är förenlig med Tjänsternas karaktär. Ej heller länkar till webbsidor som via 

Tjänsterna distribueras till övriga medlemmar får innehålla material som strider mot dessa 

villkor. Medlemmen är skyldig att utan dröjsmål underrätta Playahead via 

info@playahead.com för det fall Medlemmen misstänker missbruk eller obehörigt utnytt-

jande av Tjänsterna i enlighet med vad som angivits ovan. 

3.2. Medlemmen förbinder sig att inte avslöja eller tillgängliggöra sitt lösenord för tredje 

man samt att tillse att tredje man inte på annat sätt kan få tillgång till lösenordet. Med-
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lemmen skall vid misstanke om att Medlemmens lösenord kommit till tredje mans känne-

dom omedelbart via info@playahead.com spärra lösenordet. 

[…] 

3.4. För det fall sådant missbruk som anges i punkterna 3.1 – 3.3 ovan kommer till Playa-

heads kännedom äger Playahead rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att 

förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller vidtaga be-

gränsningar i Tjänsterna. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder 

komma att aktualiseras. Playahead skall alltid – om så är möjligt – meddela Medlemmen 

att man har för avsikt att vidtaga sådana åtgärder som anges i denna punkt. 

[…] 

6. Granskning av data och information 

6.1. Playahead har rätt men ej skyldighet att granska sådan data och information som 

Medlemmen kommunicerar eller publicerar via Tjänsterna för att säkerställa att Med-

lemmen efterkommer sina åtaganden gentemot Playahead. Playahead äger rätt att utan 

föregående meddelande till Medlemmen helt eller delvis avlägsna sådan data eller infor-

mation som enligt Playaheads bedömning står i strid med svensk lag, god sed, dessa 

allmänna villkor eller som i övrigt kan utgöra grund för ansvar för eller kritik mot Playa-

head. 

[…] 

7.2. Playahead äger rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa Medlemmens 

nyttjande av Tjänsterna samt säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande för det 

fall Medlemmen missbrukar Tjänsterna på sätt beskrivits ovan i punkten 3.1 eller i övrigt 

inte fullgör sina åtaganden gentemot Playahead i enlighet med dessa allmänna villkor.” 

(Playahead, 2006) 

 


