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Ett knivhugg i magen. Luften slås ur lungorna. Modet 
faller och tårarna bränner hotande bakom ögonlocken. 
Det är exakt så det känns när en sjukt elak och onödig 
kommentar ramlar in. 
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Bakgrund: I Sverige har idag de flesta ungdomar tillgång till internet och många föredrar 
att interagera över internet. Detta har medfört att mobbning över internet har ökat bland 
ungdomar. Internetmobbning leder till ökad risk för ohälsa och sämre studieresultat. För att 
skolsköterskor ska kunna ge stöd åt de elever som är drabbade av internetmobbning är det 
viktigt att beskriva de känslor som dessa ungdomar upplever. 
 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva de känslor som ungdomar, utsatta för 
internetmobbning, upplever. 
 
Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats användes med narrativ insamlingsmetod 
ifrån bloggar. Datainsamling gjordes genom att samla text ifrån bloggar av åtta 
bloggskribenter. Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultat: Resultatet i studien visar att ungdomar som är utsatta för internetmobbning 
upplever känslor av ensamhet och utsatthet. De känner sig kränkta och upplever inre stress 
och bristande självkänsla. De upplever också en bristande tillit till sina medmänniskor och 
ett socialt utanförskap som ofta fortsätter under lång tid. 
 
Slutsats: Ungdomar utsatta för internetmobbning upplever att de saknar stöd ifrån sin 
omgivning. Det är därför viktigt att skolsköterskor har kunskap om de känslor som 
ungdomarna utsatta för internetmobbning upplever. Detta för att de i sina möten med dessa 
ungdomar ska kunna identifiera, bekräfta, stötta och hjälpa. Kunskapen är också viktig i 
skolans förebyggande arbete med exempelvis upprättande av handlingsplaner mot 
kränkande behandling 
.   
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ABSTRACT  
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Background: Today, most adolescents in Sweden have access to Internet and it is the way 
many adolescents prefer to interact. With this development, cyberbullying have increased 
among adolescents. Cyberbullying can cause health problems and poor results in school. It 
is important to describe the feelings of victims of cyberbullying so that scool nurses can 
support these pupils.  
 
Aim: The purpose of the study was to describe the feelings adolescents experience when 
being victims of cyberbullying.  
 
Method: A qualitative inductive approach was made by a narrative collecting method from 
blogs. Datacollection was made by collecting texts from blogs by eight blogauthors. Data 
was analyzed using a qualitative content analysis.  
 
Results: The results of this study shows that adolescents who are victims of cyberbullying 
experience feelings of loneliness and vulnerability. They feel offended and experience an 
inner stress and a lack of self- esteem. They also esperience a lack of trust towards their 
social context and a social exclusion that often continues for a long time. 
 
Conclusion: Adolescents who are victims of cyberbullying experience a lack of support 
from their environment. Therefore, it is important that scool nurses has knowledge about 
the feelings that these adolescents experience when being victims of cyberbullying. It is 
important so that the scool nurses can identify, confirm, support and help the adolescents. 
This knowledge is also important in the preventive work at schools when, for example 
establishing action plans against offensive treatment. 
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  INLEDNING 

Utvecklingen av sociala medier i samhället bidrar till att dagens barn och ungdomar 
kommunicerar på nya sätt. Internet används idag mer än några andra medier för att 
kommunicera och närmare 95 procent av alla ungdomar i norden har internettillgång i 
sina hem och använder dagligen internet på något sätt. Utvecklingen när det gäller 
internets nya tjänster går extremt fort och barn och ungdomar erbjuds idag mängder av 
olika digitala tjänster och möjligheter (Carlsson, 2010). De digitala mediernas snabba 
ökning medför dock inte enbart positiva aspekter. Risken för att bli trakasserad, utsatt 
för mobbning eller känslan av utanförskap ökar också med detta. Det tycks vara lättare 
att kränka på internet. Kränkningarna blir också ofta grövre på internet. Distansen och 
en relativ anonymitet påverkar detta. I Friends (2014) årsrapport går det att läsa att 
majoriteten av Sveriges skolelever, i årskurs 3-9, uppger internet som en av de 
otryggaste platserna. Det är därför av stor betydelse att se på hur ungdomars hälsa och 
välbefinnande påverkas av internet och det ökade utbudet av sociala medier.  

BAKGRUND  

Ungdomar och internet 
Majoriteten av alla ungdomar i Sverige har idag tillgång till internet och den snabba 
utvecklingen av modern IT-teknik har medfört att mobbning över internet ökat bland 
ungdomar (Beckman, Hagquist & Hellström, 2013). Mer än 97 % av ungdomar i USA 
är anslutna till internet på något sätt. Negativa företeelser som kommit till följd av 
internets genomträngande räckvidd är den växande andelen skadliga brott mot barn och 
tonåringar som tagit form. Internetmobbningens följder är också exempel på sådana 
negativa företeelser (Tokunaga, 2010).   Då användningen av internet och sociala 
medier exploderar över hela världen har det snabbt blivit den metod många föredrar för 
att interagera. De flesta interaktioner på internet är neutrala eller positiva men internet 
ger också möjlighet till ett nytt sätt genom vilka barn och ungdomar kan bli mobbade 
på. Internet har gjort personlig kommunikation möjlig mellan enskilda personer men 
också från en person till flera. En fråga inom EU som är av stort allmänintresse är just 
frågan gällande medier och unga.  Uppfattningen som är grundläggande är att barn och 
vuxna skiljer sig åt gällande medieanvändandet.  Barn är mindre kritiska, mer sårbara 
och mer utsatta för att påverkas då de saknar referensramar och erfarenhet för att förstå 
vissa samband. Till följd av detta ligger det i allmänintresset att skydda barn från 
ohälsosamt och dåligt innehåll i medierna till dess att de fått tillräckligt med kunskap 
och insikt för att bättre förstå sammanhang (Carlsson, 2010). Identitetsutvecklingen 
som sker under unga år kan vara en orsak till att så många ungdomar väljer att dela med 
sig av sina tankar och bilder på internet. Känslan av att finnas, existera, stärks då de får 
spegla sig i andra genom att få uppskattning av de känslor och bilder de delat med sig 
av. Problem som kan uppstå senare till följd av detta kan vara att bilden som de delat 
kan sparas på andras datorer och publiceras av någon annan på någon helt annan sida 
(Dunkels, 2012).   
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Mobbning 
Då förutsättningarna för att skapa och bevara sociala relationer förändrats i takt med 
utvecklingen av de sociala medierna så kan också de negativa sociala interaktionerna, 
såsom mobbning få fäste (Beckman, 2013). 
 
Olweus definition av mobbning: “när en eller flera personer vid upprepade tillfällen och 
under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har 
svårt att försvara sig" (Olweus, 1999, sid. 9). Mobbning är en mångfacetterad form av 
misshandel och är ett stort folkhälsoproblem som kräver gemensamma och samordnade 
åtgärder, tid och uppmärksamhet av både skola, beslutsfattare, vårdgivare och 
familjer.  Medvetenheten om mobbningens konsekvenser och de risker det medför ökar 
i samhället då forskning som belyser hur både mobbare och offer påverkas ökar. 
Forskningen påvisar hur ungdomars psykosomatiska hälsa påverkas till det negativa av 
att vara inblandad i mobbning vare sig det är som åskådare, mobbare och/eller 
offer.  Konsekvenserna av mobbning sträcker sig även in i vuxenlivet, eftersom det 
finns ett samband mellan mobbning under uppväxten och senare psykiatrisk sjukdom 
(Srabstein & Leventhal, 2010). 
 
I skollagen beskrivs en kränkning som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet 
(SFS 2010:800). Friends (2014) skriver att när kränkningarna sker vid upprepade 
tillfällen, brukar det kallas för mobbning. 

Internetmobbning 
”Cyberbullying” - internetmobbning på svenska, är när mobbning sker via elektronisk 
kommunikation såsom e-mail, meddelanden, chatter, webbplatser eller via sms i 
telefonen. Det kan innebära allt från spridning av genanta, omgjorda eller personliga 
bilder till rykten och hot. Orsaken till varför nätmobbningen ökar gentemot ”vanlig” 
mobbning beror på att anonymiteten på internet lockar mobbarna att säga sådant de inte 
klarar av att säga ansikte mot ansikte. Det är också lättare att vara elak mot någon om 
den som är utsatt inte kan stå till svars på samma sätt som om hen stod ansikte mot 
ansikte (Pujazon-Zazik, Park 2010). Internetmobbning kan till följd av detta, att 
mobbaren är anonym och att det snabbt når ut till en stor massa människor, upplevas 
mer påfrestande för offret (Sticca  & Perren, 2013). Qing (2010) menar instämmande att 
det är möjligt att skadan från internetmobbning kan vara större än vid mobbning ansikte 
mot ansikte dels för att skadligt material lätt kan sparas och spridas snabbt och brett 
men också på grund av att det är svårt för offret att fly. 
 
Mobbning på internet har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Mobbare på 
internet förblir ofta anonyma genom användning av tillfälliga e-postkonton, 
anonymitetstjänster och pseudonymer i sociala nätverkssajter och chattrum. Trots detta 
visar forskning att de flesta som mobbas vet vem eller vilka som mobbar dem och ofta 
är det någon inom deras befintliga sociala nätverk. I cyberrymden saknas också 
tillgängliga myndighetspersoner som interagerar för att säkerställa en trevlig ton vilket 
gör det lätt att fortsätta skicka olämpliga meddelanden (Patchin & Hinduja, 2010). 
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Mobbningens olika uttryck 
Alla former av mobbning har negativa effekter på offren och på alla inblandade men det 
föreligger skillnader i att bli utsatt för internetmobbning och mobbning ansikte mot 
ansikte. Vid internetmobbning kan den som mobbar snabbt nå ut till en större mängd 
människor än de mindre grupper som ofta finns runtomkring vid mobbning ansikte mot 
ansikte, exempelvis på skolan. Detta kan göra att den som blir drabbad av trakasserier 
eller mobbning på internet kan känna sig osäker och fylld av skam då trakasserier eller 
kränkningarna snabbt kan nå ut till stor publik. Å andra sidan kan just denna stora 
publik bidra till att offret lättare kan få hjälp eftersom någon vuxen då kan bli medveten 
om vad som sker, vilket kan leda till att känslor av ensamhet och lidande kan minska. 
Den som blir mobbad på internet upplever ofta att det är svårt att ”komma undan” 
mobbningen, det finns ingen fristad eftersom de kan få elaka meddelanden till sina 
mobiler eller datorer varsomhelst, närsomhelst. Om den som mobbar inte ser sitt offer 
så blir hen också mindre medveten om följderna och effekterna av vad deras handlingar 
orsakar. Detta kan vara både på gott och ont. Å ena sidan kan det vara tillfredsställande 
för den som mobbar att se offrets reaktion eller visa sin makt för de som ser på. När den 
som mobbar inte kan ta del av detta så kan det motivera hen att sluta mobba. Å andra 
sidan, utan direkt återkoppling, som sker vid mobbning ansikte mot ansikte så kan det 
finnas mindre möjligheter för empati och ånger och på grund av det får mobbningen på 
internet fortsätta längre. Internetmobbning förekommer ofta under längre perioder än 
mobbning ansikte mot ansikte (Slonje, Smith & Frisen, 2012). 
 
Vid mobbning ansikte mot ansikte inträffar ofta mobbningen under skoldagen och 
upphör när offret går hem. Internetmobbning däremot är långt mer genomgripande i 
livet för den som är utsatt. Offret kan nås via mobiltelefon, e-post och chattar under 
dygnets alla timmar. Detta kan medföra större negativa konsekvenser än vid mobbning 
ansikte mot ansikte (Tokunaga, 2010; Qing, 2010). 
 
Upplevelsen av offentlig mobbning på internet då mobbaren är anonym är också ofta 
värre en vid direkt mobbning, ansikte mot ansikte. Det finns dock en stark koppling 
mellan internetmobbning och mobbning ansikte mot ansikte. Det är vanligt 
förekommande att den som är inblandad i internetmobbning också är inblandad i 
mobbning ansikte mot ansikte. Det är få som endast har erfarenhet av internetmobbning 
(Sticca & Perren, 2013; Slonje, Smith & Frisen, 2012; Qing, 2010). Det vanliga är att 
mobbare ansikte mot ansikte också är mobbare på internet. Det är också vanligt 
förekommande att offer för mobbning ansikte mot ansikte också är inblandade i 
internetmobbning, antigen som mobbare eller som offer även där (Qing, 2010). Det 
finns dock så många olika sätt att mobba någon på att det kan vara svårt att skilja de 
olika sätten från varandra (Sticca  & Perren, 2013). 
 
Många av de som är offer för internetmobbning väljer att inte berätta för andra om vad 
de är utsatta för. I de fall de har berättat så har situationen oftast inte förändrats till det 
bättre, snarare så har situationen blivit ännu värre. De ungdomar som är utsatta för 
internetmobbning upplever ofta stödet från sin omgivning som mycket bristfälligt 
(Qing, 2010). 
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Internetmobbning är ett stort problem även om mobbning ansikte mot ansikte 
fortfarande är mer vanligt förekommande (Beckman, Hagquist & Hellström, 2013). 

Juridik vid internetmobbning 
Många känner inte till juridiken för näthat. Oftast gäller samma regler på internet som i 
samhället, hot eller förföljelse är inte tillåtet enligt lag. Barn kan bli 
skadeståndsskyldiga före de fyllt 15 år, de kan även stämmas. Föräldrar ansvarar för 
skador som deras barn gjort sig skyldiga till genom brott trots att föräldrarna inte känt 
till detta eller medverkat. Undantag är föräldrar som inte har haft kontakt med sitt barn 
eller föräldrar som verkligen har försökt motverka problemen som deras barn har 
orsakat (Myndigheten för ungdoms- och samhällesfrågor, 2014). I diskrimineringslagen 
(SFS 2008:567) går att läsa att trakasserier, d.v.s. att kränka någons värdighet är enligt 
lag inte tillåtet. Om skolan får kännedom om att en elev blivit utsatt för trakasserier så 
är skolan skyldig att utreda omständigheterna kring detta och vidta nödvändiga åtgärder 
för att förhindra trakasserier i framtiden. 

Hur internet påverkar ungdomars liv 
De sociala medierna ger idag ständig tillgång till ny information och ökar de sociala 
skillnaderna. De förmedlar återkommande psykiska och fysiska ideal och det är en 
riskfaktor för stress som kan leda till ohälsa hos barn och unga (Carlsson, 2010). 
                                                                
När elever själva har fått bedöma hur de upplever sin situation påvisas att det finns ett 
samband mellan internetmobbning, svårigheter i skolarbetet och dålig trivsel i skolan. 
Olika former av psykisk ohälsa såsom depressioner och självmordsförsök kan också ses 
bland de elever som varit utsatta för internetmobbning (Scneider, O`Donnell, Stueve & 
Coulter 2012). Callaghan, Kelly & Molcho (2015) skriver att barn och ungdomar som 
utsätts för mobbning visar sig vara mer benägna att rapportera ohälsa, låg 
livstillfredsställelse och de är i större utsträckning engagerande i riskfyllda beteenden. 
 
Elever som blivit utsatta för mobbning på internet beskriver att de trivs sämre i skolan 
och att de har sämre studieresultat än sina jämnåriga kamrater (Scneider, O`Donnell, 
Stueve & Coulter, 2012). Ett viktigt samband finns mellan låg självkänsla och 
upplevelser av internetmobbning. Elever som upplevt internetmobbning, både de som 
mobbat och de som blivit utsatta för mobbning på internet visar på betydande lägre 
självkänsla än de som inte har erfarenhet av internetmobbning (Patchin & Hinduja, 
2010). 
 
Mobbare över internet har dock rapporterat att de inte upplever lika dåligt 
välbefinnande som offer och mobbare ansikte mot ansikte rapporterar. Detta kan bero 
på avsaknaden av en relation mellan mobbare och offer på internet. Upplevd 
anonymitet och social distans i internetvärlden gör att mobbare på internet inte mår lika 
dåligt som mobbare ansikte mot ansikte. Upplevd popularitet kan också buffra de 
negativa effekterna av internetmobbning och upplevt välbefinnande (Navarro, Ruiz-
Oliva, Larrañaga & Yubero, 2015).  
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Hälsa och ohälsa 
Hälsobegreppet har de senaste åren, efter hand förändrats i uppfattning. Den 
traditionella biomedicinska förklaringsmodellen, där hälsa definieras som frånvaro av 
sjukdom, har ändrats till att också innefatta en humanistisk förklaringsmodell. Enligt de 
nya tankarna måste en definition av hälsa också innefatta upplevelser av 
meningsfullhet, känsla av sammanhang och välbefinnande på olika sätt (Pellmer, 
Wramner & Wramner, 2012). Den mest omtalade hälsodefinitionen är 
Världshälsoorganisationens definition ifrån 1946 som lyder “Hälsa är ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av 
sjukdom eller funktionshinder.” (WHO, 1946). 
 
Barn och unga anser att det som har störst betydelse för deras hälsa är relationerna till 
andra människor. De utvecklas i interaktion med miljön och därför är det av stor 
betydelse att se till barnens uppväxtmiljö såsom skola, fritidsmiljö och familj. 
Investeringar under uppväxten visar sig i form av bättre hälsa senare i livet (Bremberg 
& Eriksson, 2010). Beckman (2013) skriver, överensstämmande, att ungdomars 
psykiska hälsa är relaterat till deras sociala relationer. Positiva sociala relationer kan 
vara ett skydd mot psykisk ohälsa och dåliga sociala relationer, såsom mobbning, kan 
vara en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten (2014) 
rapporterar också om sambandet mellan psykisk hälsa och sociala relationer och mellan 
mobbning och psykisk ohälsa. 

Mobbningens påverkan på hälsan 
Tidigare forskning om huruvida hälsoeffekterna skiljer sig gällande inblandning i 
internetmobbning och mobbning ansikte mot ansikte skiljer sig åt. Wang, Nansel och 
Lanotti (2011) menar att hälsoeffekterna skiljer sig åt beroende av om du är inblandad i 
internetmobbning eller mobbning ansikte mot ansikte. Depression rapporteras i större 
utsträckning hos offer utsatta för mobbning på internet. Något som inte rapporterats i 
lika stor utsträckning vid annan form av mobbning. Däremot är de som är både offer 
och mobbare, oavsett mobbningssätt, en särskild grupp som löper stor risk att utveckla 
psykosociala problem (a.a). Beckman, Hagquist, och Hellström (2012) menar dock att 
det inte föreligger några skillnader gällande dessa hälsoeffekter. De menar att 
internetmobbning och mobbning ansikte mot ansikte skiljer sig åt i vissa avseenden 
men oavsett vilken typ av dessa mobbningssätt det handlar om och oavsett om det 
handlar om mobbare, offer eller någon som är både mobbare och offer så visas ett 
samband mellan ungdomars psykosomatiska besvär och mobbning.  Mobbare på 
internet löper lika stor risk för psykisk ohälsa som offret på internet gör (a.a). 
 
Det finns således ett samband mellan mobbning och ohälsa. Barn och ungdomar som 
utsätts för mobbning, oavsett om det är över internet eller ansikte mot ansikte, utsätts 
för en stor psykosocial påfrestning som i sin tur leder till ökad risk för 
ohälsa.  (Beckman, Hagquist & Hellström, 2012; Gini, Pozzoli, 2009; Wang, Nansel & 
Lanotti, 2011). 
 
Tokunaga (2010) beskriver att de som blivit utsatta för internetmobbning har 
rapporterat lägre akademiska resultat, sämre familjeförhållanden och flera psykosociala 
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svårigheter. Dessa utfall liknar dock vad offren som blivit utsatta för mobbning ansikte 
mot ansikte rapporterar.  
  
Mobbning ansikte mot ansikte är den vanligaste formen av mobbning bland skolbarn 
och verkar, totalt sett, ha en starkare koppling med dålig hälsa. En betydande andel barn 
är dock offer för Internetmobbning eller både internetmobbning och mobbning ansikte 
mot ansikte.  Det är därför viktigt att erkänna, identifiera och åtgärda alla typer av 
mobbning för att förbättra hälsoresultaten för barn (Callaghan, Kelly & Molcho, 2015). 
 
Tidigare studier som utförts med skolbarns hälsovanor som grund visar på att elever 
som upplever sig ha en dålig hälsa även upplever ett lägre allmänt välbefinnande, 
svårigheter med att skaffa vänner och sämre skolresultat jämfört med elever som 
upplever sig ha en bra hälsa. Psykisk ohälsa är ett begrepp som ofta används vid 
tillstånd som oro, ängslan, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Det har visat sig finnas en 
koppling mellan upplevelser av oro, nervositet och ängslan och allvarlig psykisk ohälsa 
och för tidig död (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Skolans betydelse för elevernas hälsa 
Elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö ingår i skolans lärandemiljö och har 
betydelse för hur de presterar i skolan (Dahlberg & Segesten, 2010). Om stämningen i 
skolan präglas av värme och acceptans för att alla är olika har eleven större möjligheter 
att uppleva sin omgivning som begriplig än om han eller hon alltid är osäker på om 
något hotfullt ska hända såsom exempelvis ett kränkande sms eller ett hotfullt mail 
(Socialstyrelsen, 2014). 
 
Mobbning, oavsett om det sker ansikte mot ansikte eller på internet är ett viktigt 
problem att arbeta med inom skolan. Elevernas psykiska hälsa och perspektiv på 
omvärlden kan stärkas genom att de får en säker och trygg skoltid (Beckman, 2013). 
 
Skolan har också stor betydelse för barns och ungdomars psykiska hälsa då det finns ett 
samband mellan psykisk ohälsa och misslyckande i skolan liksom goda prestationer i 
skolan och psykisk hälsa. Att misslyckas i skolan kan leda till psykisk ohälsa och likaså 
kan psykisk ohälsa leda till misslyckande i skolan. Både psykisk ohälsa och ett 
misslyckande i skolan kan också orsakas av en gemensam bakomliggande faktor, såsom 
mobbning. Att uppnå goda resultat har en positiv effekt på självkänslan. En bra 
självkänsla ger inte direkt bättre skolresultat men en bra självkänsla påverkar elevernas 
upplevelse och motivation och det påverkar indirekt lärandet och slutligen också 
skolresultatet. Även relationer med jämnåriga påverkar processer som skyddar mot 
utveckling av psykisk ohälsa eller tvärtom ökar riskerna för psykisk ohälsa. Psykiska 
problem och svårigheter i skolan har tyvärr en benägenhet att kvarstå över en längre tid 
och följa barnet in i vuxenlivet, varför det är av stor betydelse att skolan identifierar 
elevernas behov och ger dem det stöd de behöver (Gustafsson et al., 2010). 
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Elevhälsans och skolsköterskors möjlighet att främja ungdomars hälsa 
För att klara av sin skolgång är en god hälsa en viktig förutsättning. Ett av elevhälsans 
mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever och det ingår 
därmed i elevhälsans arbete att förebygga inlärningssvårigheter och ohälsa samt att vara 
observant på möjliga orsaker till inlärningsproblem. Elevhälsan skall vara uppmärksam 
på signaler såsom att elever saknar kamrater eller är mobbade. Vid hälsobesöken har 
skolsköterskor hälsosamtal med elever vilket ingår i det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet (Socialstyrelsen, 2014). Det är viktigt att elevhälsan har en 
medvetenhet om elevernas sammanhang utanför skolan. Det kan finnas orsaker såsom 
mobbning, internetmobbning och bristande studiero som utgör en risk att elever inte 
kan följa skolans uppdrag (a.a.). Skollagen beskriver att eleverna skall ges det stöd de 
behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Alla elever skall erbjudas hälsobesök 
(SFS 210:800). Golsäter, Lingfors, Sidenvall och Enskär (2012) fann att det vid 
hälsosamtal hos skolsköterskor inte ägnades lika lång tid åt samtal om elevernas 
psykosociala hälsa som den fysiska livsstilen och hälsovanor. De betonar att 
skolsköterskor ska vara öppna och uppmärksamma på vad eleverna kan vilja säga. 
 
I skollagen går också att läsa att alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av 
studiero och trygghet. Skolan ska också arbeta målinriktat för att motverka kränkande 
behandling och skolan har ett ansvar att sätta in åtgärder om någon elev känner sig 
kränkt. Om en kränkande handling har koppling till skolan, t.ex. att eleverna som är 
inblandade går i samma klass eller i samma skola så har skolan ett ansvar att utreda 
detta även om kränkningen sker på internet (SFS 2010:800). 

Livsvärlden 
I denna studie används begreppet livsvärld för att ge perspektiv på barn och ungdomars 
upplevelser av internetmobbning. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan livsvärlden 
förklaras som den värld vi lever våra vardagliga liv i och hur den upplevs. Varje 
människa har därmed sin egen livsvärld och denna är avgörande för hur vi förstår oss 
själva och människorna runtomkring oss. Livsvärlden präglas av varje människas egna 
erfarenheter av livet, dess sammanhang och mening och är av stor betydelse för hur vi 
möter och påverkas av livet och andra människor. De menar vidare att livsvärlden 
således är både vår inre värld men också världen runtomkring oss. För att 
skolsköterskor skall kunna förstå och främja hälsa hos elever på ett optimalt sätt bör de 
ha kunskap och förmåga att i mötet med elever se hur olika situationer upplevs för just 
den enskilda eleven. Mötet med elever bör bygga på insikten om hur olika upplevelser 
påverkar just den enskilda elevens upplevelse av mening och sammanhang och hur det 
påverkar just denna elevs vardag. Skolsköterskor bör ha en öppenhet inför varje elevs 
sätt att hantera och förstå sin omvärld och hur den påverkar eleven. Vid förändringar i 
livet, såsom vid exempelvis mobbning, där elever till följd av detta upplever ångest och 
rädsla påverkas inte bara elevernas självkänsla och självförtroende utan hela deras 
livsvärld. Ett utgångssätt för skolsköterskor i mötet med elever är att ha ett kritiskt 
förhållningssätt. Vill de veta hur en elev mår och upplever sin vardag så måste de fråga 
och sedan lyssna ordentligt på svaret. De måste vara smidiga och öppna både vad gäller 
hur frågorna ställs och hur de lyssnar så att eleverna vill och klarar av att berätta så att 
skolsköterskan verkligen förstår hur de har det och hur deras livsvärld ser ut. Varje elev 
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är unik så det är viktigt att försöka gå in i varje möte utan förutsättningar. Alla 
människor har dock en viss förförståelse så det kan vara en vinst om skolsköterskor 
inför möten med elever granskar sina egna förutfattade meningar för att inte redan ha en 
bild av hur eleverna har det (Dahlberg & Segesten, 2010).  

PROBLEMFORMULERING 

Alla ungdomar bär på sin egen livsvärld och denna är av stor betydelse för hur 
ungdomarna förstår sig själva och människorna runt dem. Vid mobbning där ungdomar, 
till följd av detta, kan uppleva rädsla och ångest påverkas inte bara deras självbild utan 
hela deras livsvärld. Skolsköterskors möten med elever bör därför bygga på insikten om 
hur olika upplevelser påverkar just den enskilda elevens känsla av mening och 
sammanhang. För att skolsköterskor ska kunna identifiera och bekräfta samt ge stöd åt 
de elever som är drabbade av internetmobbning, är det av stor betydelse att beskriva de 
känslor som utsatta ungdomar upplever i samband med internetmobbning. Detta blir 
extra betydelsefullt då de som är utsatta för internetmobbning rapporterar att de 
upplever stödet från sin omgivning som dåligt. 

 

  SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva de känslor som ungdomar, utsatta för 
internetmobbning upplever. 

METOD 

För denna studie valdes en kvalitativ metod med narrativ insamlingsmetod ifrån 
bloggar. En kvalitativ forskningsmetod är lämplig för att tolka individens subjektiva 
bild av ett upplevt fenomen utifrån individens egna erfarenheter (Polit & Beck, 2012). 
Datainsamlingen gjordes genom narrativa berättelser i form av bloggar där ungdomar 
skrivit ner sina upplevelser av internetmobbning. Inom kvalitativ forskning är 
berättelseformen ett vanligt sätt för datainsamling (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). Då bloggarna är skrivna utifrån egna erfarenheter och upplevelser skapas ett 
sammanhang som leder till ökad förståelse och ett bra kvalitativt dataunderlag (a.a.). 
Personliga bloggar på internet kan hjälpa forskare till ökad kunskap genom en större 
förståelse för patienternas känslor och upplevelser (Keim-Malpass, Albrecht, Steeves & 
Danhauer, 2013). I berättelser bearbetas bland annat betydelse, mening och erfarenhet. 
(Skott, 2012). Enligt Polit och Beck (2012) skapar människor förståelse och mening 
med sin värld genom att konstruera, rekonstruera och berätta sin historia. 
Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren 
Graneheim (2012). I studien har författarna utgått från en induktiv ansats vilket innebär 
att texterna i bloggarna har analyserats förutsättningslöst (a.a.). Författarna har använt 
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det som ansetts centralt för studiens syfte utifrån bloggarnas upplevelser kring 
internetmobbning. 

Urval 
Det finns inga regler för hur stort urvalet skall vara i en kvalitativ forskning. 
Datakvaliteten kan påverka storleken på urvalet. Informanter som kan reflektera och 
beskriva sina erfarenheter ger god kvalitet på insamlat data (Polit & Beck, 2012). 
Antalet informanter beror på hur väl de kan beskriva fenomenet som skall undersökas 
(Henricson & Billhult, 2012). Enligt Polit och Beck (2012) tillämpas ofta strategiskt 
urval i kvalitativa studier då informanter som kan ge svar på forskningsfrågan önskas. 
Detta innebär att författarna valt ut de informanter som passar bäst för att få svar på 
studiens syfte. Inklusionskriterier var att informanten skulle ha erfarenhet av att ha 
drabbats av internetmobbning under sin tid som elev, samt blogga om detta på ett 
beskrivande sätt. Bloggen skulle vara relevant för studiens syfte och vara skriven på 
svenska för att förhindra risken att författarna skulle missförstå innehållet. Bloggar som 
exkluderades var inte relevanta för studiens syfte eller hade inte uppdaterats de senaste 
tre åren. De utvalda bloggarna var skrivna av kvinnliga informanter på grund av att det 
inte gick att finna bloggar inom inklusionskriterierna skrivna av manliga informanter. 
Informanternas åldrar var mellan fjorton och drygt tjugo år. Deras bostadsorter var i de 
fall detta angavs olika stora orter i olika delar av Sverige. 

Datainsamling 
Sökningar efter bloggar gjordes mellan 20 januari 2015 och 31 januari 2015 (Bilaga 1). 
Första sökningen gjordes på sökmotorn google med sökorden ”internetmobbning” och 
“blogg”. Denna sökning gav 3 300 träffar. Efter att ha läst igenom 12 sidor valdes 1 
blogg ut som stämde överens med inklusionskriterierna. Författarna valde sedan att 
göra nya sökningar då alltför få bloggar, relevanta för syftet hittades. Nästa sökning via 
google gjordes med sökorden ”mobbning” och ”blogg”. Denna gav 365 000 träffar. 
Författarna valde att avsluta denna sökning efter att ha läst 15 sidor och hittat 2 bloggar, 
relevanta för syftet. Nya sökningar gjordes inom två olika bloggportaler, sökord i 
bloggportalerna var ”mobbning”. I den första fann författarna 291 bloggar. Efter att ha 
läst igenom 14 sidor så återkom samma bloggar varför författarna valde att avsluta den 
genomläsningen. 2 relevanta bloggar hittades.  Sökningen i den andra bloggportalen 
gav noll träffar. Eftersom ordet “Mobbning” ibland stavas “mobbing” i texter på 
internet gjordes en sökning via google med sökorden “blogg” och ”mobbing”. 
Sökningen resulterade i 367 000 träffar. Efter att författarna läst igenom 15 sidor 
avslutades genomläsningen då relevanta bloggar för studiens syfte var väldigt få. 1 
blogg som passade för studiens syfte valdes ut. Efter detta gjordes en sökning via 
google med sökorden “e-mobbning” och ”blogg”. Denna sökning gav 262 000 träffar. 
Efter att författarna läst 10 sidor valdes 1 blogg ut och genomläsningen avslutades 
därefter då det inte fanns fler bloggar relevanta för studiens syfte. En sista sökning via 
google gjordes med sökorden “blogg” och “internetmobbning”, sökningen gav 3 120 
träffar, efter genomläsning av fyra sidor i resultatet valdes 1 blogg som var relevant för 
studien ut. Slutligen hade författarna sammanlagt 8 stycken bloggar som var relevanta 
för studiens syfte (Bilaga 2). 



 

10 
 

Analys 
Datamaterialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012). Insamlingsmaterialet kan vid kvalitativ 
innehållsanalys, tolkas utifrån bland annat patientjournaler, dagböcker, 
observationsprotokoll, intervjuer, videoinspelningar, självbiografier, brev etc. (a.a.). 
Med detta som bakgrund valde författarna att analysera bloggar där ungdomar beskriver 
sina upplevelser av internetmobbning. Vid kvalitativ analysmetod ligger fokus på att 
beskriva variationer genom att urskilja likheter och skillnader i en text. Dessa skillnader 
uttrycks i kategorier på olika tolkningsnivåer enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012).  
 
Analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys inleds med att meningsenheter ur 
analysmaterialet väljs ut, meningsenheter är ord, meningar och text som hör ihop 
genom innehåll och sammanhang, detta är grunden för analysen. Vid nästa steg i 
analysprocessen kondenseras meningsenheterna, texten förkortas och blir därmed mer 
lätthanterlig utan att något väsentligt i innehållet går förlorat.  Därefter abstraheras den 
kondenserade texten, det innebär att innehållet lyfts till en högre logisk nivå. Vid detta 
moment benämns meningarna med kod, koden kan beskrivas som en kortfattad, 
beskrivande etikett på en meningsenhet. Den abstraherade texten bör kontrolleras mot 
den kondenserade texten och mot den meningsbärande enheten. Koderna sammanförs 
till kategorier eller teman. Flera koder med liknande innehåll utgör en kategori. 
Innehållet i en kategori svarar på frågan “Vad?”.  En kategori kan bestå av flera 
underkategorier på olika abstraktionsnivå (a.a.).  
 
För att analysera en text så att innehållet blir begripligt krävs att analysen görs med en 
kvalitativ ansats. Med den utgångspunkten har varje text två budskap, det manifesta och 
det latenta. Det uppenbara innehållet, det textnära, är det manifesta innehållet, det 
uttrycks på en beskrivande nivå, det synliga i texten. Det som sägs mellan raderna, en 
text underliggande budskap, är det latenta budskapet och det innebär att det finns 
utrymme för tolkning. En viktig aspekt när en text tolkas är sammanhanget som omger 
texten. För att förstå en uttagen del av en text måste det finnas förståelse ifrån den text 
som kommer före och efter den uttagna texten. Delar av texter kan alltså inte tas ifrån 
sin omgivning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 
Författarna till studien läste igenom ett större material ur varje blogg och samlade in 
relevant text för studiens syfte inför analysförfarandet. Varje bloggares text erhöll en 
egen färg för att hålla isär de olika bloggarnas texter. För att få en känsla av helhet 
lästes datamaterialet igenom upprepade gånger av båda författarna var för sig, därefter 
läste författarna igenom datamaterialet tillsammans. Meningsbärande enheter ur 
datamaterialet valdes ut. Därefter kondenserades texten genom att den gjordes kortare 
utan att viktigt innehåll förlorades. Den kondenserade texten abstraherades och 
benämndes med kod. Författarna kontrollerade den abstraherade texten upprepade 
gånger mot den kondenserade texten och mot den meningsbärande enheten. Koderna 
jämfördes för att hitta likheter och skillnader, koder som hade ett liknande innehåll 
samlades i underkategorier. Innehållet i underkategorierna jämfördes och sorterades i 
kategorier.  Analysprocessen utfördes gemensamt av båda författarna (Bilaga 3). 
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Etiska överväganden 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) gäller inte 
vid arbete inom ramen för högskoleutbildning. Offentlig kommunikation, som 
exempelvis bloggar är öppna och tillgängliga för alla på internet. Bloggtexter räknas 
därför som offentligt material och är därmed tillåtet att, utan samtycke, användas till 
forskning (Skärsäter & Ali, 2012). Vid behandling av uppgifter tillgängliga på internet 
skall avvägning göras i varje enskilt fall för att säkerställa att uppgifterna inte upplevs 
som kränkande för en enskild individ (a.a.). Denna studie som utgår från bloggtexter 
uppfattas inte som kränkande för enskilda individer. I studien används citat som gör att 
bloggar kan spåras genom sökning i sökmotorer på internet. Bloggskribenterna har haft 
en vilja att nå ut med sina erfarenheter. Några bloggskribenter har tydligt skrivit att de 
önskar nå ut till andra och att de vill sprida information om sina upplevelser. Allt 
insamlat material såsom utskrifter av text ifrån bloggar har endast använts för denna 
studie. Datamaterialet avidentifierades efter datainsamlingen, utskrifter av 
datamaterialet har förvarats oåtkomligt för andra än författarna och kommer att 
förstöras när arbetet är färdigt för publicering. Helsingforsdeklarationens etiska krav vid 
empirisk forskning ska vara vägledande i etiska frågor och skydda den enskilda 
personens intressen (World Medical Association, 2013). Informationskravet, där ingår 
att uppgiftslämnare och deltagare ska informeras om villkor som gäller för deltagande, 
informationen skall vara komplett och saklig. Samtyckeskravet innebär att deltagare i 
en studie själva ska ge samtycke till deltagandet, de ska kunna avbryta sin medverkan 
när de så vill. Konfidentialitetskravet ska uppfyllas, detta innebär att deltagare i en 
studie ska ges största möjliga konfidentialitet, personuppgifterna skall förvaras 
oåtkomligt för obehöriga. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda 
personer endast får användas för forskningen (a.a). Informationskravet och 
Samtyckeskravet är inte uppfyllda då bloggskribenterna inte har fått möjlighet att 
avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet är inte heller uppfyllt i och med att citat 
har använts för att säkerställa trovärdigheten. Nyttjandekravet är dock uppfyllt. 
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RESULTAT 

Efter analysarbetet med de åtta bloggarna framkom tre kategorier och fem 
underkategorier som tillsammans beskriver de känslor som de utsatta bloggskribenterna 
upplever i samband med internetmobbning. 
 
Tabell 1 
 

Underkategori Kategori 

Ensamhet och känsla av att vara utsatt  Känslor av 
uppgivenhet 

Upplevelse av stress  
Känslor av nedsatt 
välbefinnande Bristande självkänsla och självskadebeteende 

Upplevelse av kränkning 

Upplevelse av bristande tillit Känslor av att 
uppleva socialt 
utanförskap 

Känslor av uppgivenhet 
Bloggskribenterna som blir eller har blivit mobbade på Internet beskriver att de känner 
uppgivenhet. Detta beskrivs som känslan av att vara sviken av vänner, känslan av 
utsatthet, att känna sig ensam och övergiven, känslan av hopplöshet, att vilja ge upp, att 
ha egen skuld och dessutom vara misstrodd av sin omgivning. När internetmobbningen 
pågår under lång tid infinner sig hos bloggskribenterna ofta en känsla av att inte orka 
mer utan att istället bara vilja ge upp. Bloggskribenterna beskriver hur de kämpat för att 
få rätt men inte blivit trodda. De har ofta en känsla av egenskuld, att det är deras eget 
fel att de blir mobbade, trots att de känner sig som offer. Detta kan medföra att hela 
deras livssituation kan kännas hopplös. Ensamheten och känslan av att vara utsatt ökar 
när upplevelsen av att offer för internetmobbning blir beskyllda istället för mobbarna. 
Känslan av att det nästan är synd om mobbarna som behöver gå i samma klass som 
någon som ser annorlunda ut. Bloggskribenterna beskriver hur de ständigt har fått höra 
att de får räkna med internetmobbning. De frågar sig hur det kan komma sig att 
människor inte bryr sig om vad de skriver och säger och vilken effekt detta kan ha. En 
annan fråga de ställer i bloggarna är varför människor sparkar på dem som redan ligger. 
Bloggskribenterna beskriver vidare att de har fått höra att de får skylla sig själva när de 
har offentliga bloggar eller är aktiva på sociala medier såsom i bloggar, facebook, Ask 
eller annat. Känslan att inte veta vad som behövs för att få ett slut på mobbningen är 
svår.  
  

Så hur i hela helvete ska det sluta?! Ska vi behöva gå självmord för att få slut på 
skiten? (E) 
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Bloggskribenterna i studien beskriver att de är ensamma och saknar medkänsla och 
hjälp från omgivningen. De beskriver upplevelsen av hur tidigare vänner deltagit i 
mobbningen av dem på internet. När vänner vänt dem ryggen och anslutit sig till 
mobbarna har ett stort svek upplevts och känslan av utsatthet och ensamhet har ökat. 
Exempel kan vara hur före detta vänner har publicerat bilder tillsammans med elaka 
kommentarer och påståenden som gav upphov till falska rykten. Goda vänner kunde 
ansluta sig till mobbaren och började trycka ner och mobba istället. Det största sveket 
upplevdes vara att vännerna anslöt sig till mobbarna istället för att stötta och stanna 
kvar som riktiga vänner. Bloggskribenterna skriver om besvikelser över att ingen 
fördömde det internetmobbarna gjorde mot dem, att ingen i deras närhet stod upp för 
dem. Vidare skriver de om hur mycket ett stöd hade betytt för dem och hur ont ett 
uteblivet stöd gör. 
 
Bloggskribenterna skriver om känslan av övergivenhet, känslan av att ingen bryr sig, 
och känslan av att inte vara omtyckt. De berättar att internetmobbningen orsakar stor 
skada för livet för drabbade människor. Uppgivenheten är stor när bloggskribenterna 
beskriver känslan av övergivenhet, ensamhet, tomhet och vilsenhet till följd av 
internetmobbning. De beskriver vidare att de känner att ingen tycker om dem. 
Bloggskribenterna beskriver vidare hur de blev mer och mer tillbakadragna till följd av 
mobbning både på skolan och på sociala medier, om att de bara har fått stå ut med 
mobbningen utan stöd och hjälp. Känslan av ensamhet får därmed mer plats. Känslan 
av ensamhet finns då de ständigt blir påminda om den indirekta mobbningen av att 
aldrig få följare på sina instagramkonton. Det beskrivs som svårt att se hur andra får fler 
följare än en själv, att vara mindre populär än andra och att det känns som att ständigt 
blir lämnad, att vara irriterande och i vägen för andra. Något som också framkom i 
bloggtexterna är känslan av hopplöshet över att internetmobbningen inte är något som 
kommer att försvinna då internet alltid kommer att finnas kvar. De som har polisanmält 
blir också besvikna då förundersökningarna läggs ner innan den ens hunnit börja och 
hopplösheten är stor då insikten att det enda de kan göra är att försöka ignorera 
internetmobbningen. 

Känslor av nedsatt välbefinnande 
Gemensamt för många bloggskribenter är att de upplever ett nedsatt välbefinnande till 
följd av internetmobbning. De visar på olika känslor som resulterar i att deras 
välbefinnande upplevs sämre såsom upplevelse av stress, självskadebeteende, 
upplevelse av kränkning och bristande självkänsla. Stressen som ungdomarna upplever 
i samband med internetmobbning är påfrestande. Det ger ett stresspåslag att ständigt 
vara ledsen, rädd och orolig, att gång på gång bli chockad över vad någon kan skriva 
om en på internet. Det beskrivs också som oerhört stressande att varje dag vara rädd, 
känna sig värdelös och utsatt och inte veta vad som skall göras för att få slut på 
mobbningen. Upplevelsen av att bli utsatt för mobbning på internet utan att veta vem i 
ens närhet det är som vill en illa ger en inre stress. Några av bloggskribenterna 
beskriver att det gör ont att inte veta vem det är som är oprovocerat elak. Likaså att stå 
oförstående för varför just jag är utsatt ger ett stresspåslag. 
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Det gjorde så himla ont att veta att det fanns de som ville en så mycket ont när 
en inte gjort dem någonting. (F) 

 
Bloggskribenter beskriver att det känns som att mobbningen förstört deras liv och deras 
skolgång. Det är påfrestande att vara mobbad i skolan, ansikte mot ansikte och 
dessutom ständigt kunna nås av elaka kommentarer via sms eller andra sociala medier. 
Mobbningen kan förstöra en persons skolgång. Det blir för jobbigt att möta mobbarna i 
skolan vilket gör att de inte orkar gå dit utan missar stora delar av skoltiden. 
 

Ni gjorde så jag missade hela min skolgång i 8:an för att jag klarade inte av att 
möta er. (G) 

 
Informanterna upplever en inre stress till följd av att inte ha någon fristad, ingenstans att 
gömma sig från internetmobbningen då de ständigt kan nås av elaka kommentarer. De 
beskriver hur de upplever fysisk smärta när de nås av elaka kommentarer på internet. 
Känslan när elaka och onödiga kommentarer från mobbare på internet plötsligt sköljer 
över dem kan beskrivas som ren fysisk smärta såsom exempelvis ett knivhugg i magen 
eller att luften slås ur lungorna. Svårigheter att somna på grund av oro och stress inför 
morgondagens trakasserier leder till en känsla av stress vilket ger nedsatt 
välbefinnande. Det beskrivs i bloggtexterna hur ungdomarna som har svårt att somna 
ofta somnar med gråten i halsen.  
 
Bloggskribenter berättar att de vill skydda sina anhöriga för att inte oroa dem. Det är 
jobbigt att utsätta sin familj för oro. De skriver också om oron att familjen skall 
drabbas, att de inte vågar lägga upp bilder på familjen på sina privata sidor på grund av 
en oro att de andra familjemedlemmarna också skall utsättas. 
 

I början sa jag ingenting till någon i familjen om allt som hänt och fortfarande 
hände, men i och med polisanmälan var jag tvungen att berätta för mamma, och 
än idag gör det ont i mig när jag tänker på det. (F) 
 
Min stackars mamma som hade fullt upp med andra besvärliga saker i livet, det 
sista jag ville var att hon skulle behöva oroa sig över det här också. (F) 

 
Bloggkribenterna skriver att stressen som uppstår på grund av internetmobbningen kan 
upplevas så svår att tankar om självmord kan uppstå. 
 

Jag kämpade så otroligt mycket för att inte bara ta mitt liv och slippa all skit.  
(B) 

 
Att vara mobbad över internet påverkar självkänslan på ett negativt sätt menar 
bloggskribenterna.  De berättar att de efter tillräckligt lång tid och stor mängd av elaka, 
kränkande kommentarer om allt ifrån utseendet till personlighet börjar tro på vad 
internetmobbarna skriver. Att ständigt bli matad med kränkande ord och falska 
påståenden och inte komma ifrån dessa kränkningar ens i sitt eget hem bryter ned deras 
självkänsla enligt bloggskribenterna. Eftersom stor del av det sociala livet sker på 
internet går de därmed in på de sociala plattformarna flera gånger dagligen. De får till 
följd av detta ständiga påminnelser om mobbningen. Bloggskribenterna beskriver hur 
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kränkande meddelanden ständigt strömmar in till deras sidor på sociala plattformar och 
påminner dem om hur äckliga och fula de är. Bloggskribenterna skriver tydligt om 
känslan de har av att inte vara värd någonting, känslan av att vara värdelös och ful och 
hur de upplever att mobbarna har tagit deras självkänsla ifrån dem. 
 

Ni tog ifrån mig den lilla självkänsla jag hade lyckats bygga upp. (G) 
 
Några av bloggskribenterna beskriver hur de önskar skada sig själva då de känner sig 
ensamma och övergivna. Ett exempel är en bloggskribent som skadar sig själv då 
internetmobbarna fått henne att känna att hon inte har något egenvärde kvar längre. 
 

Jag började skada mig själv allt mer (G) 
 
Upplevelsen av att bli kränkt och sårad är något som de som är utsatta för 
internetmobbning beskriver mer eller mindre genomgående i sina texter. 
Bloggskribenterna uttrycker tydligt att de känner sig sårade och kränkta av 
nedvärderande ord som skrivs mot dem. Några av skribenterna beskriver hur de får 
kommentarer om att mobbarna önskar att de skall ta livet av sig eller att de skall dö.  
 
Någon beskriver att om en kränkning redan upplevts och något sedan påminner om den 
känslan så förstärks upplevelsen och känslan blir således dubbel kränkning. I en del fall 
upplever bloggskribenterna till och med att omvärlden tar ställning för mobbarna, som 
om de har ursäkter för hur de beter sig. Detta leder i förlängningen till känslan av att 
vara dubbelt bestraffad, dels av mobbarna, dels av omvärlden. Bloggskribenterna får 
höra att de ska sluta vara kränkta, vilket leder till oerhörd frustration och hopplöshet. 
Att säga att det är den kränktes ansvar att inte bli kränkt jämför bloggskribenterna med 
att säga till ett våldtäktsoffer att det är dennes eget fel att hen blivit våldtagen. 

Känslor av att uppleva socialt utanförskap 
De som är eller har blivit utsatta för internetmobbning beskriver hur deras sociala 
relationer påverkats negativt till följd av mobbningen. Bloggskribenterna skriver att 
tilliten till andra människor har förstörts. De vågar inte lita på andra människor. 
Effekterna av detta tycks kvarstå under lång tid och de har svårt att anförtro sig åt andra 
människor. Detta leder till att de har svårigheter att berätta om jobbiga och personliga 
saker för andra, de vill inte blotta sina svaga sidor. Det leder även till att de känner sig 
obekväma för att prata med andra personer om vad som helst på grund av rädsla för att 
detta skulle kunna utnyttjas mot dem senare. Istället drar de sig undan vilket kan leda 
till ett socialt utanförskap. Bloggskribenterna skriver om hur tilliten till andra 
människor förstörs när nästan hela skolan vänder sig emot dem och tar parti för den 
som mobbar. De skriver också att de inte vågar prata så mycket med klasskamraterna på 
grund av rädsla för trakasserier efteråt.  
 

Jag vågar inte prata speciellt mycket med mina klasskamrater, jag är rädd att 
dom ska "hoppa" på mig med en massa trakasserier efteråt. (E) 
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Sammanfattning av resultat 
Internetmobbning är svår att värja sig mot, ungdomarna kan känna uppgivenhet 
eftersom det inte går att komma undan, inte ens i sitt eget hem. Bloggskribenterna 
beskriver hur de blir kränkta, känner sig utsatta och vissa börjar skada sig själv för att 
de mår så dåligt. Många berättar att de känner att ingen bryr sig om dem, inte 
mobbarna, och inte heller de vuxna i omgivningen, detta leder till ensamhet och i 
längden till uppgivenhet.  Internetmobbningen orsakar rädsla, oro, chock, smärta, 
sömnbesvär och en känsla av att ständigt behöva kämpa, detta orsakar stress vilket ger 
nedsatt välbefinnande. En del drabbade ungdomar går inte till skolan eftersom de inte 
klarar av att möta sina plågoandar, skolgången blir då lidande. De som har blivit svikna 
av nära vänner som har anslutit sig till mobbarna uppger att tilliten till andra människor 
har blivit förstörd, detta leder till att de sociala relationerna blir lidande. Reaktionerna 
på internetmobbningen kan ha efterverkningar under lång tid. Att människor har svikit 
förtroenden gör att utsatta inte vågar anförtro sig och prata med klasskamraterna. 
Bloggskribenterna beskriver hur de i det längsta försökte skydda sina anhöriga genom 
att inte berätta om internetmobbningen, det leder till en stressad livssituation och 
nedsatt välbefinnande. Bloggskribenterna beskriver vidare hur internetmobbningen har 
påverkat deras självkänsla så att de till slut trott på att de inte är värda någonting och att 
mobbarna har rätt i sina elaka kommentarer. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva de känslor som ungdomar, utsatta för 
internetmobbning, upplever. Urvalskriterier har varit att bloggskribenterna skulle varit 
utsatta för internetmobbning under sin skoltid samt att de skulle ha skrivit om det på ett 
beskrivande sätt. Antalet informanter i denna studie var åtta stycken, vilket kan anses 
vara ett litet antal. Studiens trovärdighet är dock stor trots att det inte är så många 
informanter. Det kan räcka med en liten mängd informanter om informanterna har god 
förmåga att reflektera och kommunicera sina erfarenheter enligt Polit och Beck (2012). 
Ett sätt att värdera en studies trovärdighet är att se om den verkligen har fångat och 
presenterat informanternas upplevelser på ett på ett trovärdigt sätt (a.a.). Studiens 
trovärdighet ökar i och med de väl beskrivande bloggtexterna.  
 
Henricsson och Billhult (2012) beskriver att det i urvalsprocessen kan finnas en strävan 
efter att få variationsrika berättelser. Därför är det önskvärt att hitta informanter av båda 
könen, olika åldrar och informanter med olika sociala förhållanden om det bidrar till 
ökad variation för datamaterialet. Vid strategiskt urval är önskan att få informanter som 
kan ge riklig information om fenomenet och därmed få svar på studiens syfte (a.a.). Det 
är endast kvinnliga informanter med i studien då inga bloggtexter som motsvarade 
studiens syfte var skrivna av män. Detta kan därmed ha påverkat resultatets 
trovärdighet. Något annat som kan ha påverkat resultatets trovärdighet kan vara att 
informanternas åldrar är mellan fjorton och tjugo år. Internetmobbning drabbar även 
yngre barn. Då påträffade bloggar, skrivna av yngre barn, inte hade tillräckligt med 
beskrivande text som uppfyllde studiens syfte exkluderades dessa i urvalsprocessen. 
Det händer mycket i en ungdoms liv mellan åldrarna fjorton och tjugo år varför det 
ändå kan anses vara en stor variation gällande informanter. Detta stärker trovärdigheten. 
Nästan ingen information om informanternas socioekonomiska bakgrund kunde hittas i 
bloggarna. Om urvalet av informanter hade styrts av önskan om stor variation i sociala 
förhållanden och kön hade antalet informanter varit färre än de åtta som ingick i 
studien.  
 
Den narrativa datainsamlingsmetoden i form av bloggtexter visade sig vara en bra 
insamlingsmetod för studiens syfte. Enligt Polit och Beck (2012) kan t.ex. bloggtexter 
samlas in för att få ett rikt beskrivande material av det som forskningen avser. Chansen 
att få information ifrån informanter ifrån vitt skilda geografiska områden ökar dessutom 
(a.a.). Narrativ insamlingsmetod i form av bloggtexter ger ett stort kvalitativt underlag 
för analys (Jonsson, Heuchemer & Josephsson, 2012). För att tolka människors känslor 
av ett fenomen utifrån varje människas egen erfarenhet passar en kvalitativ 
forskningsmetod (Polit & Beck, 2012). I en blogg beskriver informanten fritt sina 
upplevelser och känslor utan de begränsningar som en intervjusituation kan utgöra då 
intervjuaren och informanten är okända för varandra. Vid en intervju kan intervjuarens 
val av frågor påverka informantens svar. Djupet i det som forskningen avser kan vara 
svårt att nå. En av fördelarna med att samla in bloggtexter är att då datainsamlingen är 
gjord är hela texten färdig för analys. Därmed minskar risken för felaktigheter i 
samband med transkribering. En nackdel med att använda bloggtexter kan dock vara att 
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nyanser och skiftningar i språket såsom suckar, gester och minspel går förlorade. En 
annan nackdel kan också vara att det inte går att ställa följdfrågor eller få djupare 
förtydligande av vad som är sagt eller skrivet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012) kan, å andra sidan, informanten påverkas av forskaren vid en intervjusituation. 
Informanterna påverkades inte av författarna vid denna studie. Då författarna valde ut 
vad i bloggtexterna som skulle analyseras kan, utan avsikt, resultatet ha påverkats. Då 
ingen av författarna själva har kommit i kontakt med internetmobbning och heller inte 
arbetat som skolsköterskor tidigare så är förförståelsen för denna problematik liten. 
Bloggtexterna har gett riklig information som svarat på studiens syfte.  
 
Kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 
valdes som analysmetod. Denna analysprocess var tydligt beskriven och lätt att 
förstå.  Allt datamaterial lästes av båda författarna upprepade gånger, vilket kan ha 
minskat risken för feltolkningar och därmed ökat trovärdigheten. Vid analysförfarandet 
var författarna noggranna med att meningsenheter inte skulle vara för korta eller 
utplockade ur sitt sammanhang. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är 
detta viktigt för studiens trovärdighet. Varje steg i analysen har gjorts gemensamt av 
båda författarna. Däremellan har författarna enskilt reflekterat över analysen. Processen 
har varit tidskrävande och en nackdel för resultatets trovärdighet kan vara att författarna 
har saknat erfarenheter av kvalitativ innehållsanalys. Kategoriseringen upplevdes ibland 
som svår då innehållet i koderna kunde vara svåra att skilja åt. Studiens syfte har 
besvarats med vald analysmetod. För att förtydliga resultatets trovärdighet har citat 
ifrån bloggtexterna använts. Resultatet stämmer väl överens med känslan som erhölls 
vid genomläsning av bloggtexterna. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva de känslor som ungdomar, utsatta för 
internetmobbning upplever. Resultatet påvisade tre kategorier vilka var känslor av 
uppgivenhet, känslor av nedsatt välbefinnande och känslor av att uppleva socialt 
utanförskap. 
 
Det framkom i studiens resultat att ungdomarna kände sig uppgivna. De upplevde 
ensamhet och känslan av att vara utsatt när de drabbades av internetmobbning.  Att 
internetmobbning orsakar en känsla av ensamhet och hjälplöshet är något som även 
Slonje, Smith och Frisén (2012) beskriver. Ensamhet, graden av självkänsla och empati 
utgör tillsammans ett samband för risken att drabbas av eller utöva internetmobbning 
enligt Brewer och Kerslake (2015). I denna studie har dock inte ungdomarnas 
upplevelse av ensamhet eller självkänsla innan de drabbades av internetmobbning 
studerats. Bloggskribenterna kan dock ha upplevt ensamhet och dålig självkänsla även 
innan internetmobbningens början.  Resultatet av studien visade att internetmobbning 
orsakar känslan av att inte orka mer, att inte veta vad som ska göras för att få ett slut på 
det samt känslan av att ingen bryr sig om en.  
 
Resultatet av studien visade att ungdomar utsatta för internetmobbning upplever nedsatt 
välbefinnande vilket bekräftas av Navarro, Ruiz-Oliva, Larrañaga och Yubero (2015), 
som i sin studie beskriver att individer som blir utsatta för mobbning, oavsett om det är 
ansikte mot ansikte eller över internet rapporterar att de upplever lägre välbefinnande 
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än de som inte är utsatta för detta. Det faktum att mobbaren är anonym vid mobbning 
över internet och att mobbningen/kränkningarna snabbt når ut till många människor kan 
upplevas oerhört påfrestande för offret (Sticca  & Perren, 2013).  Även det faktum att 
det är svårt att fly från mobbningen över internet upplevs påfrestande (Qing, 2010). 
Detta stämmer överens med denna studies resultat där ungdomarna beskrev att stressen 
de upplevde över att inte veta vilka deras förövare var, att aldrig veta när det skulle 
komma en kräkning som ett sms eller när det slog på datorn för att gå in på sociala 
medier, gjorde att deras välbefinnande blev nedsatt.  
 
I studiens resultat framkom tydligt att bloggskribenterna upplevde starka känslor av att 
vara kränkta och sårade till följd av internetmobbningen.  Gimenez Gualdo, Hunter, 
Durkin, Arnaiz och Maquilon (2015) har också kommit fram till att den mest påtagliga 
känslan hos offer för internetmobbning är känslan av att vara kränkt.  
 
Bloggskribenterna i studien beskrev att de missade mycket av sin skolgång på grund av 
att de inte kunde möta sina internetmobbare i skolan. De upplevde det för jobbigt att 
möta dem i skolan och de beskrev hur de upplevde att internetmobbarna förstörde deras 
skolgång. Scneider, O`Donnell, Stueve och Coulter (2012) beskriver, liknande, att 
elever som blivit utsatta för mobbning på internet trivs sämre i skolan. De skriver också 
att de har sämre studieresultat än sina jämnåriga kamrater. Detta, att de har sämre 
studieresultat, är något som också styrks av Gini och Pozzoli (2009) som beskriver att 
både mobbare och offer visar sämre akademiska resultat. Det är dock något som 
studiens bloggskribenter inte tog upp i studiens resultat. Gini och Pozzoli 
(2009)  skriver också att offren för internetmobbning rapporterar låg självkänsla, 
ensamhet, depression och ångest. Detta stämmer till viss del överens med denna studie 
då det framkom i resultatet att låg självkänsla och ensamhet var något som ofta förekom 
hos ungdomar som var utsatta för internetmobbning. I denna studie har dock inte 
depression specifikt uttalats av ungdomarna, inte heller specifik ångest. De upplevelser 
och känslor som ungdomarna i studien beskrev kan dock tolkas som depressiva symtom 
och/eller i framtiden leda till depression. Även Wang, Nansel och Lanotti (2011) pekar 
på ökad incidens av depression hos offer utsatta för internetmobbning.  
 
Upplevelsen av bristande självkänsla är något som bloggskribenterna beskrev i 
resultatet.  De kände sig värdelösa, att internetmobbarna bevisade detta för dem och hur 
det gjorde att de upplevde känslan av att inte vara värda någonting. Patchin och Hinduja 
(2010) styrker detta genom att skriva att elever som upplevt internetmobbning, både de 
som mobbat och de som blivit utsatta för mobbning på internet visar på betydande lägre 
självkänsla än de som inte har erfarenhet av internetmobbning.  Brewer och Kerslake 
(2015) beskriver också att de som har låg självkänsla i högre grad rapporterade att de 
var offer för internetmobbning. Deras studie visade även att låg självkänsla var en 
riskfaktor för att börja mobba på internet.  Den låga självkänslan som bloggskribenterna 
i studien upplevde till följd av mobbningen skulle kunna bidra till att de själva börjar 
mobba på internet. Qing (2010) beskriver, att det är vanligt att offer för mobbning 
ansikte mot ansikte också är inblandade i internetmobbning och att det då kan vara som 
mobbare.  
 
I resultatet framkom vidare att ungdomar som blivit utsatta för internetmobbning hade 
svårt att, under lång tid framåt, lita på andra människor. De bar med sig en känsla av 



 

20 
 

osäkerhet och rädsla för att något som de anförtrodde andra skulle komma att användas 
mot dem i form av mobbning och trakasserier. Detta kunde i längden leda till ett socialt 
utanförskap. Känslan av utanförskap som ungdomarna beskrev kan vara en riskfaktor 
för att hamna i kriminalitet eller missbruk senare i livet, vilket naturligtvis är en 
katastrof för personen i fråga och dess familj men även kostsamt för samhället. 
Srabstein och Leventhal (2010) skriver att ungdomar som deltar i mobbning löper en 
betydande risk att drabbas av alkohol- och drogmissbruk, kriminalitet och andra 
riskbeteenden. De skriver vidare att konsekvenserna av mobbning sträcker sig in i 
vuxenlivet och att det finns samband mellan mobbning under uppväxten och senare 
dödlighet relaterat till psykiatriska problem. Mobbning är således ett långsiktigt och 
kostsamt folkhälsoproblem där tidiga åtgärder på flera plan är önskvärt (a.a.). 
 
Bloggskribenterna i studien berättade att de inte ville belasta sina anhöriga med vad de 
var utsatta för, att de kände en oro för att även andra i deras närhet skulle drabbas. Qing 
(2010) styrker detta när hon skriver att ungdomar utsatta för internetmobbning oftast 
väljer att inte berätta för andra om vad de är utsatta för och att i de fall då ungdomarna 
har berättat om sin situation så har den oftast inte förändrats till det bättre, snarare så 
har den blivit ännu sämre. Vidare beskriver Qing (2010) att ungdomar som är utsatta för 
internetmobbning oftast upplever stödet från sin omgivning som mycket dåligt. Detta 
stämmer väl överens med studiens resultat där bloggskribenterna skrev om besvikelser 
över uteblivet stöd ifrån sin omgivning. Ett stöd som de beskrev hade kunnat betyda 
mycket för dem. 
 
Då det i studiens resultat framkom att bloggskribenterna kände sig uppgivna, hade 
nedsatt välbefinnande och upplevde att deras sociala relationer var negativt påverkade 
medförde det att hela deras livsvärld påverkades på ett negativt sätt. Enligt Dahlberg 
och Segesten (2010) präglas livsvärlden av människans erfarenheter av livet, dess 
sammanhang och mening. Livsvärlden betyder mycket för hur människan möter och 
påverkas av livet och av andra människor. Internetmobbning kan leda till att ungdomars 
förmåga att möta livet och andra människor kan brista.  

Slutsats och kliniska implikationer 
De känslor som bloggskribenterna i studien upplevde stämmer väl överens med vad 
tidigare forskning inom området har visat. Ungdomar, drabbade av internetmobbning, 
utsätts för stor psykosocial påfrestning med känslor som kan leda till nedsatt 
välbefinnande, uppgivenhet och ett socialt utanförskap.  
 
Det är viktigt att skolsköterskor kan ge ungdomar, utsatta för internetmobbning, 
bekräftelse, stöd och hjälp. För att kunna göra detta är det av stor betydelse att 
skolsköterskor har insikt om de känslor som elever upplever när de drabbas av 
internetmobbning. Enligt skollagen har alla elever rätt till en skolmiljö som präglas av 
studiero och trygghet utan oro för kränkningar (SFS, 2010:800). Skolsköterskor har 
möjlighet att i sina möten med elever vara observanta på känslor som har kommit fram i 
studiens resultat och vid fynd snabbt se till att åtgärder sätts in. De har genom 
hälsosamtalen en unik möjlighet att möta alla elever på en skola och det är av stor 
betydelse att använda hens kunskap inom området för att kunna förebygga 
internetmobbning. Det är också viktigt att kunskapen kring internetmobbning tas 
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tillvara då handlingsplaner för kränkande behandlingar upprättas i skolan. Resultatet i 
studien kan användas för att synliggöra för skolsköterskor, föräldrar och andra vuxna i 
samhället att internetmobbning påverkar ungdomars liv på många plan och under lång 
tid. Resultatet visar att de utsatta ungdomarna saknade stöd från sin omgivning. Denna 
studies resultat kan användas som motivation för samhällets vuxna att faktiskt bekräfta, 
stötta, stå bredvid och vidta åtgärder för att hjälpa dessa ungdomar. Fortsatt forskning 
inom området skulle kunna vara att ta reda på hur dessa ungdomar önskar att stödet från 
skolsköterskor skall se ut samt om/vad de upplever att de fått för stöd från 
skolsköterskor och elevhälsan. 
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Bilaga 1  
 

Sökningar  

  
Sökning   

datum  
Sökord  

Antal 
resultat  

Antal utvalda 
bloggar  

20150120 sökning i sökmotorn 
google  

“internetmobbning”, 
“blogg”  

3 300  1  

20150125 sökning i sökmotorn 
google  

  
“mobbning”, “blogg”  

365 000  2  

20150125 sökning i 
bloggportal  

  
“mobbning”  

291  2  

20150126 sökning i 
bloggportal  

  
“mobbning”  

0  0  

20150131 sökning i sökmotorn 
google  

  
“blogg”, “mobbing”  

367 000  1  

20150131 sökning i sökmotorn 
google  

  
“e-mobbning”, “blogg”  

262 000  1  

20150220 sökning i sökmotorn 
google  

“blogg”,  

“internetmobbning”  
3 120  1  
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Bilaga 2  
 

Bloggar  

  
Titel  Bloggens syfte  www- adress  
Blogg 
A  

  

Skriver om sin vardag, 
lägger in bilder, okänd 
ålder.   

http://fuxis.blogg.se/category/mobbning.html  
  

Blogg 
B    

I tjugoårsåldern. Skriver 
om psykisk ohälsa, vill 
minska tabun.   

http://saramodigh.bloggplatsen.se/sok/text-mobbning/  
  

Blogg 
C    

Skriver för att stötta och 
hjälpa utsatta barn och 
ungdomar. Tjugoett år 
gammal.  

http://nouw.com/stoppmobba  
  

Blogg 
D   

Ung skoltjej, fjorton år 
gammal, skriver om sitt liv 
i största allmänhet.  

http://arhusiander.bloggplatsen.se/2015/01/25/10998510-
sjalvfortroende-tips/  
  

Blogg 
E    

Fjorton år. Skriver öppet 
om sitt liv.  

http://ebbolella.bloggplatsen.se/2014/12/20/10961716-min-
uppvaxt-i-text/  
  

Blogg 
F    

Skriver om sitt liv, 
shopping, arbete, 
upplevelser och känslor. 
Nitton år gammal  

http://daisycassandra.blogg.se/2014/october/ett-langt-inlagg-
om-att-bli-mobbad.html  
  

Blogg 
G   

Skriver om psykisk ohälsa 
och hälsa, delar med sig av 
sitt liv.  

  

http://evahle.se/category/mobbning.html  
  

Blogg 
H  

Sjuttonårig tjej för fram 
sina åsikter om sexistiskt 
samhälle bland annat.  

http://idalynnes.blogg.se/category/mobbning.html  
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Bilaga 3  
 

Analys  

  
Meningsbärande 
enhet  

Kondenserad 
enhet  

Kod  
Under- 
kategori  

Kategori  

Känslan av att inte orka 
mer, att bara vilja ge 
upp.  

Känslan av att inte 
orka mer, bara vilja 
ge upp.  

Inte orka mer, 
vill ge upp  

Ensamhet 
och känsla av 
att vara 
utsatt  

Uppgivenhet  

Så hur i hela helvete ska 
det sluta?! Ska vi behöva 
gå självmord för att få 
slut på skiten?  

Ska vi behöva begå 
självmord för att få 
slut på 
mobbningen?  

Hopplös 
situation  

Ensamhet 
och känsla av 
att vara 
utsatt  

Uppgivenhet  

Blir man mobbad på 
internet så är det " det får 
du tåla" eller "skyll dig 
själv när du har en 
offentlig" 
blogg/facebook/Ask eller 
Whatever...  

Är man med i 
sociala medier/har 
en offentlig blogg 
så får man skylla 
sig själv och tåla 
om man blir 
mobbad  

Egen skuld  

Ensamhet 
och känsla av 
att vara 
utsatt  

Uppgivenhet  

  

Förstår ni hur det kändes, 
att ens vänner som man 
litade på och älskade 
försvann över till andra 
sidan för att börja trycka 
ned en  

Det är svårt när ens 
vänner börjar 
mobba en  

Sviken av 
vänner  

Ensamhet 
och känsla av 
att vara 
utsatt  

Uppgivenhet  

Känslan av att ingen bryr 
sig, ser eller hör.  

Det känns som att 
ingen bryr sig  

Ingen bryr sig  

Ensamhet 
och känsla av 
att vara 
utsatt  

Uppgivenhet  

Känslan av övergivenhet 
och ensamhet.  

Känner mig 
övergiven och 
ensam  

Övergiven och 
ensam  

Ensamhet 
och känsla av 
att vara 
utsatt  

Uppgivenhet  

Känslan av att ingen 
tycker om en.  

Känns som att ingen 
tycker om mig  

Inte omtyckt  

Ensamhet 
och känsla av 
att vara 
utsatt  

Uppgivenhet  

Jag vart mer 
tillbakadragen och var för 
mig själv,  

Blev mer 
tillbakadragen och 
för mig själv,  

Tillbakadragen 
och ensam  

Ensamhet 
och känsla av 
att vara 
utsatt  

Uppgivenhet  
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Jag har haft 2 instagram 
konton förut, men jag tog 
bort dom p.g.a att jag 
aldrig  

fick följare, och då ville 
jag inte se andra som 
hade fler följare än mig 
för det gjorde  

mig deprimerad.  

Jag tog bort mina 
instagramkonton då 
det gjorde mig 
deprimerad att 
andra hade fler 
följare än mig.  

Mindre populär 
än andra  

Ensamhet 
och känsla av 
att vara 
utsatt  

Uppgivenhet  

Känslan av att bara vilja 
gå så långt att man skadar 
sig själv.  

Känslan av att vilja 
skada sig själv  

Vill skada sig 
själv  

Nedsatt 
självkänsla 
och 
självskade-  

beteende  

Nedsatt 
välbefinnande  

Jag började skada mig 
själv allt mer,  

Började skada mig 
själv allt mer  

Självskadar sig  

Nedsatt 
självkänsla 
och 
självskade-  

beteende  

Nedsatt 
välbefinnande  

jag var ju ändå ingenting 
värd och det hade ni 
bevisat för mig.  

Ni fick mig att tro 
att jag inte var värd 
någonting.  

Känslan av att 
vara värdelös  

Nedsatt 
självkänsla 
och 
självskade-  

beteende  

Nedsatt 
välbefinnande  

Ni tog ifrån mig den lilla 
självkänsla jag hade 
lyckats bygga upp.  

Ni tog ifrån mig 
min självkänsla  

Förlorade 
självkänslan  

Nedsatt 
självkänsla 
och 
självskade-  

beteende  

Nedsatt 
välbefinnande  

Känslan när ditt 
självförtroende sviker och 
du känner dig värdelös & 
ful.  

Självförtroendet 
sviker och man 
känner sig värdelös 
och ful  

Självförtroendet 
sviker  

Nedsatt 
självkänsla 
och 
självskade-  

beteende  

Nedsatt 
välbefinnande  

man trycker ner folk 
genom att skriva 
 kränkande ord  

Internetmobbare 
trycker ner folk 
genom att skriva 
kränkande ord.  

Internetmobbing 
kränker  

Upplevelse 
av kränkning  

Nedsatt 
välbefinnande  

Jag kände mig kränkt, jag 
kände mig sårad,  

Kände mig kränkt 
och sårad  

Kränkt och 
sårad  

Upplevelse 
av  

kränkning  

Nedsatt 
välbefinnande  

Så har man varit med om 
något kränkande, och 
sedan är med om något 
som påminner om det 

Har man varit med 
om något kränkande 
tidigare och sedan 
är med om något 

Känsla av 
kränkning  

Upplevelse 
av  

kränkning  

Nedsatt 
välbefinnande  
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kränkande man var med 
om förut reagerar man 
genom att uppleva dubbel 
kränkning då man känner 
av både det gamla och det 
nya.  

som påminner om 
det så upplevs 
dubbel kränkning  

Två gånger har vi hört att 
vi borde dö, och det är 2 
gånger för mycket. Ingen 
ska behöva höra att dom 
ska ta livet av sig från 
någon  

Ingen ska behöva 
höra att man ska ta 
livet av sig.  

Ta livet av dig  

Upplevelse 
av  

kränkning  

Nedsatt 
välbefinnande  

Igår när jag skulle hem 
från skolan fick jag en 
kommentar av "tuffaste" 
killen i klassen, "Glad 
påsk! Hoppas du dör!  

Jag fick en 
kommentar av en 
kille i klassen 
“Hoppas du dör!”  

Elak kommentar  

Upplevelse 
av   

kränkning  

Nedsatt 
välbefinnande  

Jag blev såklart ledsen 
och orolig,  

Blev ledsen och 
orolig  

Ledsen och 
orolig  

Upplevelse 
av   

stress  

Nedsatt 
välbefinnande  

jag var fullkomligt 
chockad och ledsen över 
att någon kunde ha så 
starka åsikter om mig 
baserad på en bild och 
uppenbart falska rykten  

Chockad och ledsen 
över att någon 
kunde ha starka 
åsikter om mig 
baserat på en bild 
och falska rykten.  

Chockad och 
ledsen  

Upplevelse 
av  

stress  

Nedsatt 
välbefinnande  

Förstår ni hur rädd jag 
var  

Jag var rädd  Rädsla  

Upplevelse 
av  

stress  

Nedsatt 
välbefinnande  

Jag kämpade så otroligt 
mycket för att inte bara ta 
mitt liv och slippa all 
skit.  

Kämpade så otroligt 
mycket för att inte 
ta mitt liv och 
slippa all skit.  

Kämpar  

Upplevelse 
av  

stress  

Nedsatt 
välbefinnande  

Jag visste inte vad jag 
skulle göra. Jag kände 
mig bara ledsen och 
utsatt.  

Visste inte vad jag 
skulle göra. Ledsen 
och utsatt.  

Uppgiven, 
ledsen och utsatt  

Upplevelse 
av stress  

Nedsatt 
välbefinnande  

det gjorde så himla ont att 
veta att det fanns de som 
ville en så mycket ont när 
en inte gjort dem 
någonting.  

Det gjorde så ont att 
veta att människor 
ville mig ont trots 
att jag inte gjort 
dem något  

Det gjorde ont  

Upplevelse 
av   

stress  

Nedsatt 
välbefinnande  

Ni gjorde mitt liv till ett 
helvete när vi gick i 8:an,  

Ni gjorde mitt liv i 
8:an till ett helvete  

Förstörd 
skolgång  

Upplevelse 
av  

stress  

Nedsatt 
välbefinnande  
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Ni gjorde så jag missade 
hela min skolgång i 8:an 
för att jag klarade inte av 
att möta er.  

Jag missade hela 
min skolgång för att 
jag inte klarade av 
att möta er  

Missade skolan  

Upplevelse 
av  

stress  

Nedsatt 
välbefinnande  

Ett knivhugg i magen. 
Luften slås ur lungorna. 
Modet faller och tårarna 
bränner hotande bakom 
ögonlocken. Det är exakt 
så det känns när en sjukt 
elak och onödig 
kommentar ramlar in.  

Känner fysisk 
smärta när en elak 
kommentar ramlar 
in  

Känner fysisk 
smärta  

Upplevelse 
av  

stress  

Nedsatt 
välbefinnande  

Varför ska det vara okej 
att inte kunna sova om 
nätterna för att man är 
orolig över 
morgondagens 
trakasserier.  

Varför är det ok att 
inte kunna sova om 
nätterna pga oro för 
morgondagens 
trakasserier.  

Sömnsvårigheter 
pga oro  

Upplevelse 
av stress  

Nedsatt 
välbefinnande  

I början sa jag ingenting 
till någon i familjen om 
allt som hänt och 
fortfarande hände, men i 
och med polisanmälan 
var jag tvungen att berätta 
för mamma, och än idag 
gör det ont i mig när jag 
tänker på det.  

Min stackars mamma 
som hade fullt upp med 
andra besvärliga saker i 
livet, det sista jag ville 
var att hon skulle behöva 
oroa sig över det här 
också.  

Ville inte att 
mamma skulle 
behöva oroa sig  

Skydda mamma 
från oro  

Upplevelse 
av  

stress  

Nedsatt 
välbefinnande  

Jag vågar inte prata 
speciellt mycket med 
mina klasskamrater, jag 
är rädd att dom ska 
"hoppa" på mig med en 
massa trakasserier 
efteråt.  

Vågar inte prata 
med mina 
klasskamrater då 
jag är rädd för 
trakasserier efteråt.  

Vågar inte prata 
med 
klasskompisar  

Upplever 
bristande 
tillit  

Påverkar 
sociala 
relationer 
negativt  

den här mobbningen 
påverkat mig på andra 
sätt. Jag har fått otroliga 
trust issues och berättar 
bara personliga saker till 

Mobbningen har 
gjort att jag har 
svårt att få 
förtroende för 
människor  

Svårt med 
förtroenden  

Upplever 
bristande 
tillit  

Påverkar 
sociala 
relationer 
negativt  
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en liten och noga utvald 
skara människor. Privata 
saker till ännu färre.  

Ni förstörde min tillit till 
andra människor, som än 
idag sviktar.  

Min tillit till andra 
människor är idag 
förstörd  

Förstörd tillit  

Upplever 
bristande 
tillit  

Påverkar 
sociala 
relationer 
negativt  

  
  
 
 
 


