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ABSTRAKT 

Nätkränkningar är ett växande problematiskt fenomen i dagens samhälle. Många ungdomar 

upplever att de blir kränkta på sociala medier, både av bekanta och icke bekanta personer. Studien 

syftar till att lyfta fram hur motstridiga normer kan tänkas ha en inverkan på ungdomars resonemang 

kring nätkränkningar och bygger på fem fokusgruppintervjuer med ungdomar. Resultatet visar att 

ungdomarna anser att alla har valfrihet kring vilka selfies de publicerar på sociala medier, samtidigt 

som de som utsatts för nätkränkningar ibland får skylla sig själva. Friheten som ungdomarna anser 

att alla har rätt till är inte alltid på lika villkor eller förbehållslös, det tycks finnas olika normer för 

olika personer, bland annat killar och tjejer. Med hjälp av Perssons tolkning av Goffmans 

dramaturgiska ansats, Engdahls resonemang kring frihet och socialt tvång, attributionsteorier och 

teorin om kognitiv dissonans tolkas detta som att det är lättare för tjejer att korsa gränsen till 

överdelning genom lättkläddhet på selfies. De som utsatts för nätkränkningar tillskrivs olika 

personliga attributioner, då ungdomarna upplever att alla vet om riskerna. Vilka attributioner som 

tillskrivs beror främst på hur nära relation den som tillskriver har med den utsatta. Motstridiga 

normer skapar kognitiv dissonans hos ungdomarna vilka kommer till uttryck under intervjuerna.  

Nyckelord: nätkränkningar, ungdomar, sociala medier, normer, attityder, kognitiv dissonans 

ABSTRACT 

Online denigrations is a growing problem in today's society. Many teenagers feel that they get 

violated on social media by both familiar and non-familiar people. The study aims to highlight how 

contradictory norms may have an impact on teenager’s reasoning about online denigrations and is 

based on five focus group interviews with teenagers. The results show that the teenagers believe 

that everyone has the freedom of choice about which selfies they publish on social media, even 

though the person subjected to online denigrations sometimes have themselves to blame. The 

freedom of choice does not always apply on equal terms or unconditionally, there seems to be 

different norms for different people, inter alia, boys and girls. With the help of Persson’s 

interpretation of Goffman’s dramaturgical model, Engdahl’s reasoning about freedom and social 

constraints, attribution theories and cognitive dissonance, we interpret this to mean that it’s easier 

to cross the border to oversharing for girls, mainly by being underdressed in the selfies. Because 

the adolescent perceive that everyone knows about the risks of publishing selfies, the victims of 

online denigrations are attributed with different personal attributions, mainly depending on how 

close the relationship are between the victim and the one attributing. Conflicting norms creates 

cognitive dissonance in the teenagers as being expressed during the interviews.  

Keywords: online denigrations, teenagers, social media, norms, attitudes, cognitive dissonance 



INNEHÅLL 

1 INLEDNING ..................................................................................................................................... 1 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................ 2 

1.2 DISPOSITION .......................................................................................................................................... 3 

2 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................... 4 

2.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................... 4 

2.2 TIDIGARE FORSKNING .............................................................................................................................. 6 

2.2.1 Allvarlighetsgrad ....................................................................................................................... 6 

2.2.2 Sadistiska Troll .......................................................................................................................... 7 

2.2.3 Kritik & Definitioner .................................................................................................................. 8 

2.3 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING .............................................................................................. 9 

3 METOD ........................................................................................................................................ 10 

3.1 VETENSKAPSTEORETISK ANSATS .............................................................................................................. 10 

3.2 METOD .............................................................................................................................................. 11 

3.3 URVAL ................................................................................................................................................ 12 

3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ............................................................................................................................ 13 

3.5 TILLFÖRLITLIGHET ................................................................................................................................. 14 

3.6 ETISK REFLEKTION ................................................................................................................................ 15 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................................................................................... 16 

4.1 GRÄNSDRAGNING MELLAN FRÄMRE OCH BAKRE REGIONEN ......................................................................... 16 

4.2 FRIHET OCH SOCIALT TVÅNG .................................................................................................................. 18 

4.3 ATTRIBUTIONER OCH FUNDAMENTALA ATTRIBUTIONSFELET ......................................................................... 19 

4.4 NORMER, ATTITYDER OCH KOGNITIV DISSONANS ....................................................................................... 20 

4.5 SAMMANFATTNING AV TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER .............................................................................. 21 

5 RESULTAT ..................................................................................................................................... 22 

5.1 DET ÄR SKILLNAD MELLAN KILLAR OCH TJEJER ........................................................................................... 22 

5.2 FÖR TJEJER BORDE INTE FLASHA SIG ........................................................................................................ 23 

5.3 MEN ALLA ÄR FRIA ATT GÖRA SOM DE VILL ............................................................................................. 25 

5.4 FAST MAN ANSVARAR SJÄLV FÖR DET SOM HÄNDER FÖR MAN VET RISKERNA ............................................... 26 

5.5 MEN DET BORDE EGENTLIGEN INTE VA SÅ… ............................................................................................. 28 

5.6 ELLER JAG VET INTE… ........................................................................................................................... 29 

5.7 SAMMANFATTNING AV RESULTAT ............................................................................................................ 31 

6 ANALYS ........................................................................................................................................ 32 

6.1 GRÄNSDRAGNINGAR OCH SOCIALA MEDIER .............................................................................................. 32 

6.2 FRIHET................................................................................................................................................ 34 

6.3 ANSVAR .............................................................................................................................................. 35 

6.4 KOGNITIV DISSONANS ........................................................................................................................... 38 

6.5 SAMMANFATTNING AV ANALYS ............................................................................................................... 40 

7 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER .......................................................................................... 41 

8 REFLEKTIONER .............................................................................................................................. 43 

9 BILAGOR ...................................................................................................................................... 45 

9.1 BILAGA 1 – SAMTALSUNDERLAG ............................................................................................................. 45 

9.2 BILAGA 2 – BREV TILL FÖRÄLDRARNA ....................................................................................................... 46 

10 REFERENSLISTA............................................................................................................................. 47 



1 

1 INLEDNING 

O […] äckligaste bruden genom tiderna. Känt henne i snart 4 år och vi umgås 

då och då. Hon har sex med allt som står på två ben. Hon har sugit av 3 killar 

där två av dem är från Biskop och en från Bergsjön. Detta är ren fakta 

eftersom jag är en vän till henne men tyvärr O detta måste få ett stopp du är 

bara för äcklig hjärtat puss på dig sötnos 

(Göteborgs Tingsrätts dom i Mål nr B 705-13, bilaga 2, s. 3) 

En ansiktsbild tillsammans med ovanstående kommentar publicerades 2013 på Internet och 

spreds som en löpeld bland tusentals ungdomar. Citatet handlar om en av många målsägare i 

det uppmärksammade ”Instagrammålet”, där två unga tjejer dömdes för grovt förtal. Tjejerna 

skapade ett anonymt konto på Instagram och publicerade bilder och kommentarer som andra 

ungdomar skickat till dem, där de hängde ut så kallade ”orrar”. Ordet orre härstammar från det 

turkiska slanguttrycket för ”slampa” eller ”hora” (Göteborgs Tingsrätts dom i mål nr B 705-13, 

ss. 8-9). Helsingborgs dagblad skrev nyligen en artikel om hur nätsajten och applikationen 

Secret används som ett medel för ungdomar att kunna kränka och mobba varandra på. Flera 

tjejer har blivit uthängda och kallats för horor och slampor. En av tjejerna som blivit intervjuad 

säger att hon blivit uthängd med bild, för- och efternamn samt en kränkande kommentar 

(Jönsson 2014). Enligt Friends nätrapport (2014) har var tredje ungdom i åldern 13-16 år blivit 

kränkt på Internet under senaste året, motsvarande ca 200 000 personer. Tjejer utsätts i större 

utsträckning än killar för nätkränkningar, framförallt på Facebook men även Instagram och 

andra sociala nätverkstjänster (Friends 2014). Enligt rapporten Ungar & Medier (Statens 

Medieråd 2013) är den mest frekvent utsatta åldersgruppen för nätmobbning och 

nätkränkningar ungdomar i åldern 13-16 år. 

Nätkränkningar bland ungdomar uppmärksammas ofta i media, vilket kan ge en bild av att 

denna typ av kränkning är vanligt förekommande och ett stort samhällsproblem. Teknikens 

utveckling, i synnerhet Internet, har gett människor stora möjligheter till kontakt med varandra 

världen över. Sociala medier (syftar hädanefter till sociala nätverkstjänster) i alla dess former 

har vuxit fram så människor kan ha kontakt med nära och kära, men också få kontakt med 

främmande människor. Det mesta av teknikens utveckling kan tyckas vara positiv, men det kan 

även finnas en baksida. En publicerad bild med tillhörande kränkande kommentarer kan få 

snabb, okontrollerad spridning. Då kontrollen saknas för vem som fått tillgång till bilden kan 
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detta ge stora konsekvenser för de inblandade. Att bli uthängd och kränkt på Internet är något 

alla användare av sociala medier kan råka ut för. Företaget AIG har lanserat en 

integritetsförsäkring, vilken innefattar exempelvis borttagning av den olagliga, kränkande 

informationen på Internet, genomsökning av ”öppna” Internet, ersättning för juridisk hjälp samt 

krisstöd i form av psykolog, psykoterapeut eller kurator (AIG 2014). Försäkringen kan ses som 

ytterligare ett tecken på att antalet nätkränkningar ökar. Trots ett omfattande arbete från både 

lärare och föräldrar att låta barn och ungdomar diskutera hur man bör bete sig på Internet och 

upplysa dem om risken för nätkränkningar och uthängningar, så ökar antalet anmälningar om 

nätkränkningar (Mannerheim 2013). Detta visar på den problematiska miljö som Internet och 

sociala medier innebär, kanske i synnerhet för ungdomar. 

Hur individer förhåller sig till ett fenomen som nätkränkningar kan bland annat bero på deras 

tolkning av de normer som finns i samhället. Dessa normer kan ibland vara motstridiga och 

resultera i ett ambivalent förhållningssätt till nätkränkningar, som kan visa sig både på samhälls- 

och individnivå. Paralleller kan dras till våldtäktsdebatten där offret riskerar bli skuldbelagd 

exempelvis beroende på vad denne haft för klädsel på sig. Paradoxen gäller därmed individens 

frihet att göra som den vill men samtidigt ansvara för efterföljande konsekvenser, vilka den inte 

alltid själv styr över. Ett sätt att närma sig problemet med nätkränkningar är att belysa de 

subjektiva normer, det vill säga det individer uppfattar vara det förväntade, normala och 

godtagna beteendet, samt de attityder och förhållningssätt som finns kring användandet av 

sociala medier (Festinger 1957 i Kassin, Fein & Markus 2008, ss. 203, 212). Attityder och 

normer är en del av grunden till människors beteende och i förlängningen kan inverka på hur 

exempelvis personer som blivit kränkta blir bemötta av omgivningen. Normer och attityder kan 

även ligga till grund för huruvida de som blivit kränkta väljer att söka hjälp eller inte, om de 

känner att andra kommer ha förståelse för händelsen och ta deras problem på allvar. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med föreliggande studie är att genom fokusgruppintervjuer och utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv belysa motstridiga normer. Dessa motstridiga normer kan tänkas 

ha en inverkan på ungdomarnas resonemang, attityder och förhållningssätt till nätkränkningar 

på sociala medier. Genom fokusgruppintervjuer ges även en inblick i hur ungdomar samtalar 

kring nätkränkningar och vilka attityder de tycks uttrycka. Särskilt fokus ligger på hur 

ungdomarna resonerar kring tjejer som publicerar selfies (självporträtt ofta taget med 

mobilkamera) på sociala medier, då unga tjejer är den grupp som är mest utsatta för 
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nätkränkningar. Resultatet kommer att tolkas och förstås med hjälp av Perssons (2012) tolkning 

av Goffmans dramaturgiska ansats i förhållande till sociala medier; Engdahls (2009) 

resonemang kring spänningsförhållandet mellan frihet och socialt tvång; attributionsteorier 

(Heider 1958 & Ross 1977 i Kassin, Fein & Markus 2008) samt teorier om subjektiva normer, 

attityder och kognitiv dissonans (Festinger 1957 i Kassin, Fein & Markus 2008) för att få en 

möjlig förklaring till varför ungdomarnas resonemang yttrar sig som de gör. Genom att belysa 

hur attityder och normer samspelar kan förståelse nås för hur en problematisk miljö med 

nätkränkningar på sociala medier skapas och upprätthålls samt hur den vanliga användaren blir 

influerad av detta. Vår ambition är att bidra med en ytterligare pusselbit i det aktiva arbetet mot 

kränkningar och uthängningar på sociala medier. 

För att svara på ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur resonerar ungdomarna om överdelning och kring deras egen och andras valfrihet 

vid publicerande av selfies på sociala medier? 

 Hur resonerar ungdomarna kring ansvar och vilka attributioner tillskrivs den som blivit 

kränkt och de som kränker på sociala medier? 

 Om och hur yttrar sig den kognitiva dissonansen, som kan uppkomma av motstridiga 

normer i samhället, i ungdomarnas samtal om nätkränkningar? 

1.2 DISPOSITION 

Inledningsvis presenteras bakgrundsinformation till fenomenet nätkränkningar, följt av en 

kortare redogörelse av tidigare forskning, vilka belyser nätmobbning och nätkränkningar ur 

olika perspektiv. I det följande kapitlet redogörs för hur en hermeneutisk ansats legat till grund 

för ett närmande av fenomenet samt tolkningen av den empiri som samlats in. Efter detta följer 

en redogörelse av vald metod; fokusgruppintervjuer, innefattande tillvägagångssätt samt etiska 

reflektioner kring studien. Vidare följer en genomgång av de teoretiska utgångspunkter som 

senare kommer att användas i analysen för att få djupare förståelse för fenomenet 

nätkränkningar. Resultatet av fokusgruppintervjuerna presenteras därefter följt av en analys. 

Slutligen presenteras en sammanfattning av resultat och analys, samt avslutande reflektioner. 

Bilagor som följer är Brev till föräldrar med samtycke om ungdomarnas deltagande i studien 

och Samtalsunderlag som legat till grund för fokusgruppintervjuerna.  
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2 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel inleds med bakgrundsinformation och en ämnesfördjupning om fenomenet 

nätkränkningar. Efter bakgrundsinformationen ges en genomgång av en del tidigare forskning 

som gjorts kring nätmobbning och nätkränkningar, vars resultat om ungdomars upplevelser av 

allvarlighetsgraden gällande nätmobbning pekar på varför just sociala medier är ett viktigt 

område för vidare forskning. Efter dessa resultat följer en redogörelse av ett forskningsresultat 

där ”internettroll” kopplas samman med sadism. Efterföljande artiklar riktar kritik mot befintlig 

forskning om nätmobbning, främst på grund av den diffusa definitionen av begreppet 

nätmobbning, varefter en definition av (nät)kränkning och uthängning ges. 

2.1 BAKGRUND 

Vad en kränkning innebär står inte helt klart utan är upp till den som blivit utsatt att avgöra. 

Ärekränkningsbrott i laglig mening innebär främst förtal och förolämpning och det kan vara en 

svår balansgång mellan vad som är kränkning och vad som är ärlighet/yttrandefrihet. Det finns 

därmed en skillnad i vad som kan uppfattas som en kränkning och vad som är en kränkning i 

laglig mening. Gällande skillnad mellan kränkning på och utanför Internet står det skrivet på 

Polisens hemsida: ”Egentligen finns det inga särskilda lagar för hot och trakasserier på Internet. 

Samma regler gäller där som på skolgården eller på arbetsplatsen. Det speciella med det som 

händer på Internet är att det snabbt kan få väldigt stor spridning.” (Polisen 2014).  

Nätsajten och applikationen Instagram är ett socialt nätverk där användarna delar med sig av 

bilder och videos till både bekanta och icke bekanta, vilka i sin tur kan kommentera 

bilden/videon (Instagram 2014). Användaren kan välja att vara anonym vilket ökar möjligheten 

till att kunna skriva kränkande kommentarer eller ”hänga ut” någon (publicera känslig 

information eller pinsamma bilder på någon annan). I januari i år lanserades applikationen 

Secret som uppmanar användarna att anonymt dela bilder och kommentarer med sina vänner 

(Secret 2014). Syftet med sajten är att kunna dela med sig av sina åsikter utan att någon vet vem 

som skrivit dem. Anonymiteten gör även här att möjligheten att skriva kränkande kommentarer 

ökar. Applikationen ASK bygger på att ungdomar ställer frågor till varandra och uppmanas att 

göra detta anonymt för mer uppriktiga och intressanta frågor (ASK 2014). Enligt rapporten av 

Statens Medieråd är Facebook det största sociala nätverket bland unga och har varit under flera 

års tid, följt av Instagram som är näst vanligast (Statens Medieråd 2013).  
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I takt med teknikens utveckling har sociala medier vuxit fram, vilket utifrån artikeln Fakta om 

sociala medier (Johansson 2013) på Skolverkets hemsida framförallt förklaras med 

mobiltelefonens utveckling och användningen av applikationer. Oberoende av vilken plats en 

person befinner sig på, kan denne med hjälp av mobiltelefonen ta ett kort och sedan direkt 

publicera på sociala medier. På så vis kan personer, genom statusar och bilder, förverkliga sig 

själva och berätta vem den är (eller snarare kanske vem den vill vara). Genom sociala medier 

når informationen ut till en bredare publik än i verkliga livet och då det finns möjlighet till 

anonymitet kan personer publicera i princip vad de vill. Sociala medier har en betydande roll 

för ungdomar idag, framförallt som ett forum för kontakt med vänner vilket lyfts fram i artikeln 

Sociala medier i skolan – att förebygga och hantera kränkningar (Mannerheim 2013). Sociala 

medier blir en lättåtkomlig arena att kränka och mobbas på, främst på grund av den höga 

användningsfrekvensen, att ungdomar ständigt är uppkopplade och möjligheten till anonymitet. 

Under tiden föreliggande studie växte fram, publicerades rapporten Nätkränkningar – svenska 

ungdomars normer och beteenden vilken belyser fenomenet nätkränkningar ur ett 

rättssociologiskt perspektiv (Svensson & Dahlstrand 2014). I rapporten framkommer att 

samhällets normer och människors attityder och beteenden till mångt och mycket utvecklas och 

påverkas av de lagar som finns och vice versa. Att genom lagstiftning markera vilket beteende 

som inte är acceptabelt kan på längre sikt innebära att normer och beteenden faktiskt ändras, 

vilket skulle ge en positiv utveckling för arbetet mot nätkränkningar. Svensson och Dahlstrand 

menar att den diffusa uppdelning som finns idag, samt avsaknaden av tydliga definitioner 

gällande nätbrott som förtal och kränkningar, innebär att det finns luckor i rättssystemet. 

Rapporten baseras på enkäter och fokusgruppintervjuer med ungdomar. Studiens syfte var att 

ta reda på vilka attityder ungdomar har samt vilka personer i omgivningen som påverkar deras 

attityder och beteenden. I rapporten påvisas tydligt den kunskapslucka som anses finnas inom 

området, där mer information och kunskap behövs om hur samhällets normer och individers 

attityder i förhållande till nätkränkningar samspelar med varandra. Detta för att rättsväsendet i 

samspel med andra samhälleliga insatser ska kunna motverka nätkränkningar. Resultatet av 

studien redogörs inte vidare för här då fokusgruppintervjuerna tycks vara utformade på liknande 

sätt som i vår studie. Istället lyftes Svensson och Dahlstrands studie fram som ytterligare ett 

tecken på hur aktuellt ämnet är och betydelsen av att fortsätta forska inom området för att finna 

åtgärder i arbetet mot nätkränkningar. 
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2.2 TIDIGARE FORSKNING 

2.2.1 Allvarlighetsgrad 

I artikeln Is cyber bullying worse than traditional bulling? Examining the Different Roles of 

Medium, Publicity, and Anonymity for the Percieved Severeity of Bullying redogörs för en 

longitudinell studie bland Schweiziska ungdomar i 7-8 klass (Sticca & Perren 2011). I studien 

undersökte Sticca och Perren hur ungdomar upplevde allvarlighetsgraden i olika kombinationer 

gällande; traditionell mobbning/nätmobbning, anonym förövare/känd förövare, offentlig 

mobbning/privat mobbning och hot/förödmjukning. Ungdomarna fick i studien bedöma ett 

antal fiktiva scenarion och rangordna dessa efter hur hemska de ansåg att de var. Som redogörs 

för i artikeln ansåg ungdomarna i studien att allvarlighetsgraden höjdes när mobbningen var 

offentlig, det vill säga att förövaren exempelvis publicerar ett misskrediterande foto så att andra 

än offret får ta del av det. En del i varför det offentliga ansågs vara allvarligare var graden av 

kontroll, det som väl har hamnat på Internet är väldigt svårt att kontrollera, även om 

originalkällan har tagits bort finns det inga garantier för att bilden eller informationen inte har 

lagrats någon annanstans. Anonymitet påverkade även den allvarlighetsgraden, där det ansågs 

värre om förövarens identitet var okänd.  

Ovanstående resultat har likheter med det resultat som presenteras i artikeln Cyberbullying: 

Another main type of bullying? (Slonje och Smith 2008). Slonje och Smith undersökte vilka 

möjliga tekniker som finns att tillgå vid nätmobbning, exempelvis textmeddelanden, 

videoklipp, foton och telefonsamtal. Syftet med studien var att få reda på om de som är 

inblandade i nätmobbning använder sig av en eller flera ovannämnda metoder, om det är samma 

typ av personer som utsätts för traditionell mobbning och nätmobbning samt om offren kände 

till identiteten på den som mobbade eller inte. Resultatet visade att mobbning via 

textmeddelanden var vanligast, dock var alla typer representerade. Ungdomarna i studien ansåg 

foton och videoklipp vara värst, då offret kunde visas i pinsamma sammanhang, samt att ingen 

vet vem som tagit del av bilden/filmen. Resultatet visade också att det var fler personer som 

utsattes för nätmobbning än traditionell mobbning. En förklaring var att Sverige anses ha 

kommit långt i arbetet med förebyggande åtgärder mot traditionell mobbning, dock inte lika 

långt med åtgärder mot nätmobbning. En tredjedel av de som blivit nätmobbade vet inte vem 

förövaren är vilket skapar oro hos offren. Slutsatsen av studien är att det behövs en större 

uppdelning av forskning kring nätmobbning då viss nätmobbning sker i skolan och viss på 

fritiden. Slutligen anses det behövas tydligare definitioner av begreppet nätmobbning. 
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En studie som Akbulut, Sahin och Eristi (2010) genomförde presenteras i artikeln 

Cyberbullying Victimization among Turkish Online Social Unity Members. Studien berörde 

turkiska studenters upplevelser av nätmobbning och nätkränkningar. De undersökte vilka 

faktorer som har en inverkan på risken att bli nätmobbad eller nätkränkt. Personer med en 

profilbild var mer utsatta än de utan profilbild och singlar är mer utsatta än gifta personer. 

Resultatet visade även att ju mer omfattande Internetanvändning en person har desto mer troligt 

att personen bli utsatt för nätmobbning, detta gäller framförallt de personer som är aktiva på 

sociala medier på natten. Mest utsatta är personer som bloggar och därmed delar med sig av 

mycket privat information. Dock visar studien på att personer med ”high digital wisdom” i 

mindre utsträckning blir utsatta för nätmobbning och kränkning jämfört med exempelvis 

personer med hög teknisk kunskap, vilket innebär att det sunda förnuftet tycks skydda personen 

från förövare på Internet.  

2.2.2 Sadistiska Troll 

Buckels, Trapnell och Paulhus (2014) presenterar i artikeln Trolls just want to have fun 

ytterligare en aspekt kring nätmobbning och nätkränkningar; fenomenet ”internettroll” eller 

”troll”. Detta syftar på personer på Internet som skriver elaka eller provocerade saker för att 

uppröra och få en emotionell respons från andra användare. I artikeln redogörs resultat från en 

studie av fenomenet, där forskarna genom ett antal enkäter och personlighetstester fann en stor 

korrelation mellan sadism och internettrolling. Möjligheten till anonymitet på Internet har 

öppnat upp för människor att söka upp personer med samma intresse som de själva. Antisociala 

personer får därmed en möjlighet att ha kontakt med likasinnade och kan uttrycka sig själva 

genom Internet. Att antisociala personer kan skapa en identitet via Internet ses som en av 

orsakerna till hur internettrollingen vuxit fram. Trolling skiljer sig från nätmobbning och annat 

antisocialt beteende delvis på grund av att förövaren är anonym, vilket oftast inte är fallet 

gällande nätmobbning. I studien framkom att män i högre utsträckning än kvinnor använder 

Internet samt att män är överrepresenterade gällande antisocialt beteende på Internet. Trolling 

har resulterat i ett nytt uttryck ”Don’t feed the troll”, som är en uppmaning till människor att 

inte gå på trollens bete. Uttrycket innebär därmed att användare bör ställa sig kritiska till vissa 

publiceringar och kommentarer på sociala medier som enbart skrivits för att uppröra.  
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2.2.3 Kritik & Definitioner 

I artikel Bullying Enters the 21st Century? Turning a Critical Eye to Cyberbullying Research 

(Cesaroni, Downing och Alvi 2012) kritiseras den rådande forskningen om nätmobbning, där 

kritik riktas mot att det saknas en tydlig definition av vad som menas med begreppet 

nätmobbning. Cesaroni, Downing och Alvi har i sin forskning kritiskt granskat flertalet olika 

studier om nätkränkningar och menar att dessa studier visar olika och ibland missvisande 

resultat, bland annat på grund av att innebörden i ordet nätmobbning ofta är olika för olika 

människor. En annan kritik som de lyfter fram i samband med detta är varför inte 

kriminologiska teorier om avvikande beteende tidigare kopplats till forskningsfältet, då det 

skulle kunna bidra med nya perspektiv och förklaringar till fenomenet. Enligt Cesaroni, 

Downing och Alvi tycks ungdomar ha en mer lättsam inställning till nätmobbning än vuxna. 

En av anledningarna till att vidare forskning behövs är för att motverka den moralpanik som de 

menar uppstår då föräldrar och andra vuxna ofta har en överdriven bild av nätmobbning. 

Moralpanik är samhällets reaktion på ett socialt fenomen som anses vara ett hot, exempelvis ett 

resultat av att vuxna inte helt förstår sig på kommunikationstekniken som ungdomar använder.  

Även då det finns ett flertal forskare som kritiserar de otydliga definitionerna av de olika 

facetterna inom nätmobbning så har både Cesaroni, Downing och Alvi (2012) och Akbulut, 

Sahin och Eristi (2010) använt sig av Willards (u.å.) 7 olika kategorier, där vår studie fokuserar 

främst på två av dem: Denigration (kränkning) och Outing and Trickery (uthängning).  

- Denigration (put-downs) – Sending or posting harmful, untrue, or cruel statements 

about a person to other people. […] 

- Outing and Trickery – Sending or posting material about a person that contains 

sensitive, private, or embarrassing information, including forwarding private 

messages or images. Engage in tricks to solicit embarrassing information that is then 

made public.  

(Willard u.å., s. 2) 

Citatet ovan är taget från ett informationsblad till lärare i skolan för att informera om vad som 

kan hända på Internet. Denigration kan översättas till kränkning vilket här syftar på att någon 

publicerar skadlig, elak eller osann information om en person till andra personer. Outing and 

trickery kan översättas till uthängning och syftar på att någon lurar till sig känslig, privat eller 

pinsam information om en person och publicerar detta till andra personer. Trots att Willard inte 

till synes verkar basera sina uppdelningar på forskning kan de vara användbara definitioner för 

att beskriva nätkränkningar och uthängningar, samt visa på försök att dela upp begreppet 

nätmobbning i en form av undergrupper. 
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2.3 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING 

Sammanfattningsvis tyder forskningen kring nätmobbning jämfört med traditionell mobbning 

på att det upplevs värre om mobbningen är offentlig, då fler människor kan ta del av de 

komprometterande uttalandena som därmed kan ge större konsekvenser för den utsatta 

individen. Möjligheten till anonymitet påverkar även den upplevda allvarlighetsgraden, vilket 

framkommit i artiklarna. Ungdomarna anser det värre om förövaren är okänd, då det kan vara 

ens bästa vän eller någon som enbart är ute efter att skada, likt vad som framkommit i artikeln 

om internettroll. Vissa kommentarer som skrivits av anonyma användare kan komma från 

internettroll, vilka enbart skriver exempelvis kränkande kommentarer för att uppröra. Hög 

användningsfrekvens av Internet och sociala medier kan dels öka risken att bli utsatt för 

nätmobbning och nätkränkningar men dels också skydda individen då användandet kan leda till 

”high digital wisdom”. En van Internetanvändare kan därmed använda det sunda förnuftet och 

på så vis delvis skydda sig från att bli utsatt för nätkränkningar, nätmobbning och trolling.  

Slutligen framkommer att definitionen av vad som menas med nätmobbning och nätkränkning 

är diffus, vilket försvårar arbetet att hindra och förebygga att det sker. Då det är upp till var och 

en att avgöra om man utsatts för mobbning eller kränkning, är problemets utbredning svår att 

mäta. Bilden som ges av media är att det är ett vanligt förekommande problem, framförallt 

bland ungdomar. Media kan bidra till en snedvriden bild av ett fenomen, vilket kan vara fallet 

med nätkränkningar, där problemen upplevs större än vad de i själva verket är. En moralpanik 

riskerar uppstå, där ungdomarna är både offer och förövare. Ungdomarna själva tycks dock 

anse att nätkränkningar tillhör det normala på sociala medier. 

Ovanstående artiklar ger en inblick i vad tidigare forskning inom området fokuserat på, vilket 

varit en grund för denna studies inriktning; motstridiga normer och åsikter. Dessa motstridiga 

åsikter framkommer vid jämförelse av artiklarna, då ungdomarna å ena sidan anser 

allvarlighetsgraden gällande nätmobbning vara hög och å andra sidan anser det tillhöra 

vardagen på sociala medier. De upplever att bilden som ges av nätmobbning i media är 

överdriven. Det som framkommit i tidigare forskning belyser fenomenet nätkränkningar ur 

olika perspektiv. Föreliggande studie har som syfte att lyfta fram ytterligare ett perspektiv som 

saknas; om normers inverkan på ungdomars resonemang vilket eventuellt kan bidra till 

upprätthållandet av ett klimat på sociala medier som möjliggör kränkningar. 
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3 METOD 

I detta kapitel redogörs för hermeneutik vilket är den vetenskapsteoretiska ansats som lämpar 

sig bäst för studien, då syftet är att ta reda på hur världen ter sig för ungdomarna. Vidare 

redogörs för fokusgruppintervjuer som kvalitativ metod för insamling av empirin, innefattande 

redogörelse för urvalsprocess, tillvägagångssätt och tillförlitlighet följt av etiska reflektioner. 

3.1 VETENSKAPSTEORETISK ANSATS 

Ungdomarnas uttalanden och resonemang kring nätkränkningar leder, med hjälp av en 

hermeneutisk tolkning, till förståelse för och en inblick i ungdomarnas livsvärld, med andra ord 

förståelse för ungdomarnas upplevelser kring sociala medier (Ödman 2007, s. 14). Huruvida 

ungdomarnas synsätt delas av andra eller anses vara objektivt riktigt är inte av vikt, inom 

hermeneutiken anses det finnas många olika sätt att se på eller förstå världen. Dock ges en 

inblick i hur det kan se ut generellt kring fenomenet nätkränkningar och en mer djupgående 

hermeneutisk analys kan leda till nya insikter och nya kunskaper som kanske tidigare inte blivit 

synliggjorda. En grundläggande byggsten i den hermeneutiska ansatsen är att genom språket 

tolka och förstå omvärlden (ibid. s. 23). Genom att tolka ungdomarnas uttalanden om selfies 

och sociala medier ges en inblick i och förståelse för ungdomarnas livsvärld och verklighet, 

vilket blir en förutsättning för att få reda på eventuella motstridiga normer. Hermeneutiken kan 

liknas med att lägga ett pussel där förståelsen för ungdomarnas uttalanden är en pusselbit och 

en delförklaring som behövs för förståelse för en större helhet (ibid. s. 25). Genom att ha 

gruppintervjuer kan ungdomarnas attityder och samhällets normer synliggöras, främst utifrån 

hur de interagerar och pratar med varandra. Den hermeneutiska cirkeln kan vara en bra grund 

till att försöka förstå hur vissa av ungdomarnas åsikter och resonemang är influerade av 

samhällets normer, samt hur dessa resonemang kan bidra till det sociala klimatet på sociala 

medier (ibid. s. 98). Den hermeneutiska cirkeln innebär att helheten, de samhälleliga normerna 

och klimatet på sociala medier, inte kan förstås utan att förstå delen, ungdomarnas resonemang 

och uttalanden, och vice versa (ibid. s. 100).  

Vid hermeneutisk tolkning av det empiriska materialet, i detta fall ungdomarnas uttalanden, är 

det viktigt att ta hänsyn till våra förutfattade meningar om fenomenet nätkränkningar, vilket 

benämns som förförståelse (Ödman 2007, s. 58). Förförståelse innebär att alla, utifrån de egna 

erfarenheterna av ett fenomen, är formade inför tolkningen av andras berättelser. En nackdel 

med hermeneutiken kan vara att ungdomarnas uttalanden blir misstolkade, kanske framförallt 

då förförståelsen och den teoretiska ingång vi har till fenomenet skulle kunna begränsa oss i 
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vårt tänkande (ibid. s. 63). Förförståelsen kan dock ses som en fördel med tanke på att det gett 

en inriktning i studien och gett ledtrådar till det socialpsykologiska fenomen som undersökts. 

Genom att skapa förståelse för hur ungdomar resonerar kring sitt eget och andras användande 

av sociala medier, skapas även ny förförståelse för fenomenet som utgör grunden för ytterligare 

förståelse likt en spiral (ibid. s. 103). 

Då vi båda är flitiga användare av vissa sociala medier baseras vår förförståelse på att vi själva 

upplever en risk med att publicera vissa bilder på sociala medier. Vi tar därför, i vårt eget 

användande, hänsyn till hur våra bilder och kommentarer kan uppfattas av andra. I diskussioner 

kring ämnet nätkränkningar eller när vi läser om andra som blivit utsatta, gör sig de motstridiga 

normerna påminda och vi har båda upplevt en diskrepans mellan vad vi borde tycka och hur vi 

faktiskt tycker. Vi anser att en person har rätt att bestämma vilka bilder denne publicerar på sig 

själv, dock kommer vi på oss själva att stundtals skylla på offret med tankegångar som att hon 

eller han utmanat ödet och borde vetat bättre. Utifrån det öppna frågandets princip så gjorde vi 

vårt bästa för att ha ett så öppet sinne som möjligt inför empirin som samlats in. Studien 

utformades även på ett sådant sätt att vi förväntade oss ta del av och förstå fenomenet ur en 

annan synvinkel än den vi hade tänkt oss från början (Ödman 2007, s. 27). Det öppna frågandets 

princip gällde såväl samtalsunderlaget som tolkningsprocessen. 

3.2 METOD 

Valet av en kvalitativ ingång till fenomenet nätkränkningar var för att få reda på hur 

ungdomarna upplever och hur de resonerar kring sitt och andras användande av sociala medier. 

Kvalitativ forskning syftar till att förstå innebörd och mening om ett fenomen, medan kvantitativ 

forskning syftar till att få reda på hur utbrett ett fenomen är, vilket inte är syftet med studien 

(Widerberg 2002, s. 15). Studiens fokus ligger främst på hur ungdomarna resonerar kring 

publicering av selfies på sociala medier och om detta inverkar på deras eget användande. Syftet 

och frågan styrde metodvalet, i detta fall att få fram ungdomarnas åsikter, berättelser och 

resonemang. Vid kvalitativa intervjuer är det direkta mötet mellan intervjuare och 

intervjuperson viktigt och eftersom varje möte är unikt behövs det tas hänsyn till i vilket 

samband intervjupersonerna, i detta fall ungdomarna, sa någonting och inte ta det ur sin kontext 

(ibid. s. 16). Kvalitativa fokusgruppintervjuer är den typ av intervju som är lämplig för att 

undersöka hur människor tänker och talar om ett visst ämne, i detta fall motstridiga normer i 

förhållande till nätkränkningar och sociala medier (Dahlin-Ivanoff 2011, s. 71). 
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Själva interaktionen i gruppen är en viktig del av fokusgruppintervjun, då det ger en inblick i 

deltagarnas värld och kultur (Dahlin-Ivanoff 2011, ss. 72-73). För att få reda på hur ungdomarna 

själva resonerar kring nätkränkningar fick en redan existerande grupp ungdomar, indelad i 

mindre fokusgrupper, diskutera sociala medier och kränkningar på Internet. Intervjuerna utgick 

från ett samtalsunderlag med så kallade nyckeldiskussionsfrågor och teman som identifierats 

efter den analysskiss som gjorts utifrån de teorier som kunde tänkas komma till användning vid 

analysen (ibid. ss. 68-69, 76). Samtalsunderlaget (se bilaga 1) var utformat på sådant vis att det 

till en början var mer strukturerat för att sedan, allt eftersom diskussionen utvecklas, bli mer 

ostrukturerat och vi följde snarare deltagarna i deras diskussion (Widerberg 2002, ss. 68-69). 

Det var av vikt att inte styra deltagarna i diskussionen utan endast se till att de höll sig till temat, 

för att inte påverka svaren. De teman som samtalsunderlaget innehöll var ”Allmänt om sociala 

medier”, ”egna bilder”, ”andras bilder” och ”offer eller skylla sig själv” (se bilaga 1). 

Ungdomarna fick under intervjuerna även se en kortfilm producerad av SVT (2014) för att få 

ett konkret diskussionsunderlag. Filmen handlar om en tjej som skickar bilder på sig själv i 

underkläder till en kille hon chattar med. Killen visar sig senare inte vara den han utgett sig för 

och hänger ut tjejen på Facebook genom att publicera bilderna på henne. Ungdomarna fick 

diskutera filmen och framförallt vem de ansåg bära ansvaret för det som hände. 

Valet av metoden fokusgruppintervjuer var delvis av etiska skäl då det, vid intervjuer med 

ungdomar, behöver tas hänsyn till den maktobalans som kan uppstå mellan oss vuxna som 

intervjuar och ungdomarna som blev intervjuade. Då fenomenet nätkränkningar kunde vara 

känsligt, samt med hänsyn till intervjupersonernas unga ålder, var gruppintervjuer till fördel för 

att skapa en balans och en tryggare miljö för ungdomarna (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011, 

ss. 51-52). Under gruppintervjun kunde ungdomarna få stöd av varandra och inte känna sig 

utlämnade eller obekväma i situationen, vilket även ökade möjligheten till ett större deltagande 

och fler perspektiv (ibid. ss. 73-74). Möjligtvis hade ungdomarna inte tidigare reflekterat över 

sitt användande av sociala medier och tankar kunde då väckas när de hörde hur andra 

resonerade, vilket kunde skapa en mer givande diskussion. 

3.3 URVAL 

I studien utfördes gruppintervjuer med en sedan tidigare existerande ungdomsgrupp, uppdelade 

i fem mindre fokusgrupper, där samtliga ungdomar var mellan 13 och 15 år. Ungdomarna gick 

i olika skolor men de flesta kände till varandra sedan innan. Anledningen till att studien gjordes 

med en redan existerande grupp var framförallt för att ungdomarna skulle känna sig bekväma 
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inför varandra under intervjuernas gång. Detta kunde vara en fördel, då de kunde relatera till 

varandra genom gemensamma erfarenheter, vilket kunde ge en mer omfattande empiri till 

studien (Dahlin-Ivanoff 2011, s. 77). Gruppen bestod av ett 30-tal ungdomar, där samtliga 

deltog i undersökningen, efter målsmans godkännande. Grupperna var homogena på så sätt att 

ungdomarna var i samma ålder och kom från samma område i samma stad, vilket kan anses 

vara till fördel när man väljer deltagare (ibid. s. 76). Främsta anledningen till varför 

ungdomarna skulle vara i åldern 13-15 år var att så många som var tredje ungdom blivit kränkt 

i den åldersgruppen samt att det var den mest utsatta åldersgruppen för nätmobbning och 

nätkränkningar (Friends 2014). Med utgångspunkt i det höga antalet ungdomar i denna 

åldersgrupp som blivit kränkta, är det troligt att ungdomarna i studien på ett eller annat sätt 

kommit i kontakt med händelser av nätkränkningar på sociala medier. 

3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

För att hitta ungdomar som ville delta i studien kontaktades ledaren för en organiserad 

ungdomsgrupp i södra Sverige, detta genom att en av oss tidigare varit engagerad i 

organisationen. Vi fick genast svar från ledaren som ställde sig positiv till studien. Efter en 

tydligare presentation av området och vad vi ville undersöka, bestämdes tillsammans med 

ledaren datum för gruppintervjuerna. Vi gav även ledaren ett presentationsbrev med ett 

godkännandeformulär att dela ut till föräldrarna (se bilaga 2) tillsammans med ett brev från 

ledaren där hon berättade vilka vi var och syftet med studien. Först genomfördes en pilotintervju 

med en av grupperna vilket gav önskat resultat. Detta medförde att vi inte ändrade något inför 

återstående gruppintervjuer.  Ett par veckor innan själva gruppintervjuerna skulle påbörjas 

presenterade vi oss för resten av ungdomarna, för att de skulle känna sig mer bekväma med oss 

och ha möjlighet att ställa frågor. Vårt tillvägagångssätt är i enlighet med vad Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne (2011) rekommenderar vid kvalitativa fokusgruppintervjuer. 

Vi valde att filma pilotintervjun samt spela in separat ljudupptagning för att underlätta att 

urskilja vem som sa vad. Vi tänkte oss att gruppintervjuerna skulle kunna innebära att 

ungdomarna pratade i mun på varandra, vilket skulle kunna försvåra transkriberingen. Vi valde 

dock att avstå från att filma resterande intervjuer, då det framkom efter pilotintervjun att det 

trots allt gick att urskilja resonemangen och att det inte var av vikt att veta vem som sa vad. 

Organisationens lokaler användes då intervjuerna skedde på deras avsatta tid, men framförallt 

för att få ett så högt deltagande som möjligt samt att ungdomarna skulle befinna sig i en välkänd 

miljö för att skapa maktbalans mellan intervjuare och deltagare (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 
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2011, ss. 51-52). Då samtalsmiljön vid intervjuer är viktig, valde vi att använda oss av rum som 

är anpassade för umgänge och samtal. Vi placerade möblerna i en cirkel samt ordnade med 

belysning för en varm och välkomnande miljö samt bjöd på fika för att skapa en mer avslappnad 

stämning. Intervjuerna inleddes med ytterligare en presentation av oss själva, hur 

gruppintervjun skulle gå till och vad ämnet var. 

För att få igång samtalet inleddes intervjuerna med grundläggande frågor om exempelvis i 

vilken utsträckning ungdomarna använde sociala medier och liknande. Under resten av 

intervjun ställde vi frågor så som: ”Tänker ni på hur era bilder kan uppfattas av andra innan ni 

lägger ut dom?” och lät ungdomarna diskutera (se bilaga 1). Vi försökte hålla frågorna så öppna 

som möjligt för att få diskussionen att flöda, men i de flesta fall var det relativt svårt att få någon 

att börja prata, speciellt när frågorna var relativt abstrakta (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011, 

s. 48). Av strategiska skäl problematiserades därför de dilemman som berördes och vi 

kompletterande frågorna med mer konkreta exempel när diskussion uteblev, så att de skulle ha 

något att förankra sina åsikter och kommentarer i. En problematisering kunde vara att 

exempelvis be ungdomarna tänka på en specifik bild de reagerat på, istället för att tänka 

generellt, ofta följt av att de ombads förtydliga vad de menade eller hur de tänkte. 

3.5 TILLFÖRLITLIGHET 

Det framgick tidigt att ungdomarna i början av intervjuerna tenderade att svara på ett politiskt 

korrekt sätt eller, som vi uppfattade det, svarade vad de trodde att vi ville höra. Detta kan bero 

på att ämnet kan vara känsligt och att det uppfattas av ungdomarna finnas mer eller mindre 

”korrekta” svar på frågorna. Detta är något som kan uppstå just vid fokusgruppintervjuer, när 

intervjupersonerna hör varandras svar (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011, ss. 51-52). Trots 

detta ansåg vi det vara av vikt att inte ha enskilda intervjuer, utan att ungdomarna kunde höra 

vad de andra svarade. Möjligheten ökade då att någon uttryckte sina spontana åsikter och 

därmed ökade även chansen att någon av ungdomarna svarade och berättade det någon annan 

tänkte. Gällande tillförlitlighet kan tänkas att ungdomarnas motstridiga svar i intervjuerna 

indikerar på låg inre validitet, men då studien syftar till att undersöka just motstridiga normer i 

samhället var detta resultat väntat (Ödman 2007, s. 110). Trots att vi inte sökte finna en 

generaliserbarhet i resultaten kan uppmärksammas att ungdomarna svarade på liknande sätt i 

alla grupper, vilket istället tyder på hög inre validitet i studien. Utifrån detta ges även en 

indikation på hur fenomenet kan uppfattas även av andra ungdomar än de som deltog i studien, 

men någon yttre validitet går inte att påvisa av studien då den är avgränsad i sitt sammanhang 
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(Svensson & Ahrne 2011, ss. 28-29; Ödman 2007, s. 111). Deltagarna var sedan tidigare 

bekanta med varandra och i intervjugruppen fanns kompisgrupper vilket i vissa fall medförde 

att de endast pratade med varandra och andra blev uteslutna, något som kanske bidrog till att 

inte alla deltagares upplevelser framkom (Dahlin-Ivanoff 2011, s. 77). Å andra sidan gjorde 

detta att ungdomarna till synes vågade tala mer öppet om fenomenet, genom att de hade sina 

vänner nära och kände sig kanske mer bekväma i situationen. Utifrån den hermeneutiska 

ansatsen ges möjligheten att förstå och tolka hur ungdomarna valde att framställa sig själva 

inför oss, vilket kan ge en djupare förståelse för deras livsvärld.  

3.6 ETISK REFLEKTION 

Vi har i studien strikt tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer och de fyra 

forskningskraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet samt informerat ungdomarna i studien om detta. Innan gruppintervjuerna 

påbörjades informerade även ledaren ungdomarna om vad studien skulle innebära. Ett brev 

skickades också ut till föräldrarna med information om oss och om studien. Eftersom 

ungdomarna var under 16 år skickades även en lapp med till föräldrarna för godkännande av 

ungdomens deltagande i studien (se bilaga 2). För de ungdomar vars föräldrar missat att skicka 

med den påskrivna lappen gavs muntliga godkännanden per telefon. För att ungdomarna skulle 

känna sig mer bekväma under diskussionerna presenterade vi oss vid ett tillfälle innan själva 

intervjuerna och berättade vad studien handlar om och hur intervjuerna skulle gå till. På grund 

av organisationens tidsplan var dock en tidigare presentation inte möjligt inför pilotintervjun. 

Vi hade för avsikt att valet av gruppintervju skulle innebära att ungdomarna inte skulle känna 

sig tvingade till att svara, vilket de kanske skulle känt vid enskilda intervjuer. De kunde under 

gruppintervjuerna välja att vara tysta utan att en ”pinsam tystnad” uppstod. Det kan tänkas att 

samtalet kring normer och förväntat beteende kunde skapa obehag eller känslor av påhopp hos 

ungdomarna om de hörde att andra fördömde beteenden som de själva kanske hade. Av etiska 

skäl valdes därför att följa ungdomarna i diskussionen och att vi problematiserade exempel för 

dem, för att inte någon skulle känna sig tvingad att berätta om sina egna erfarenheter. Ledaren 

för organisationen samtalade med ungdomarna efter intervjuerna för att, vid behov, kunna låta 

dem ventilera sina tankar. För att ungdomarna skulle känna sig mer bekväma användes de rum 

som organisationen har som umgängesplatser, de bjöds på fika och vi småpratade lite med dem 

innan intervjuerna startade. Vi påtalade flertalet gånger under intervjuerna att de inte skulle 

känna sig tvingade att svara samt att vi var tydliga med att det inte fanns några rätt och fel svar. 
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

För att förstå hur och varför ungdomarna resonerar som de gör och för att kunna leva sig in i 

deras livsvärld fokuserar studien på tre huvudteman, utformade av frågeställningarna; frihet, 

ansvar och kognitiv dissonans. Följande kapitel inleds med Goffmans dramaturgiska ansats 

vilken Persson applicerat på sociala medier. Detta kan ge förståelse för hur den diffusa 

gränsdragningen mellan främre och bakre region skiljer sig IRL och online och kan leda till 

överdelning. Tillsammans med Engdahls resonemang kring frihet och socialt tvång ges 

förståelse för hur varje individ rent teoretiskt bör kunna ha valfrihet kring vad den publicerar. 

Vidare redogörs för hur attributioner tillskrivs individer för att kunna förklara och förstå 

händelser där någon blivit nätkränkt och ansvaret skrivs över till den som publicerat bilden. Sist 

redogörs för hur samhällets motstridiga normer, dels friheten och dels ansvaret, kan skapa en 

kognitiv dissonans hos individer och leda till känslor av obehag. 

4.1 GRÄNSDRAGNING MELLAN FRÄMRE OCH BAKRE REGIONEN 

På sociala medier exempelvis bloggar, Facebook och Instagram är det inte sällan människor 

delar med sig av kommentarer, statusuppdateringar eller bilder som får andra att reagera på 

intimitetsnivån i det uttryckta. Vad som uttrycks offentligt är det som Goffman kallar främre 

regionen (Persson 2012, ss. 106-107). Det som uttrycks kan för en del människor anses 

opassande och ses som information som tillhör privatlivet och därför bör hållas privat, i vad 

Goffman kallar den bakre regionen (ibid. ss. 106-107). Skillnaderna mellan främre och bakre 

regionen är för det första publikåtskillnad (Persson 2012, s. 243). Genom 

varseblivningsbarriärer skiljs olika sorters publik åt, det vill säga att individen kan skilja olika 

platser med dess människor och situationer åt och därav avgöra vem som ska få se vad. Den 

andra skillnaden är mellan aktiviteter. Olika aktiviteter anses höra hemma i olika regioner, 

vilket gör att vissa handlingar hör till främre regionen och andra till bakre regionen. I regel 

handlar individer efter vilken region de befinner sig i, men Persson menar att sociala mediers 

utveckling har gjort gränserna mellan främre och bakre regionen otydliga. Som Persson tolkar 

har det skett en omvandling där det privata offentliggörs och på samma gång en ”privatisering 

och intimisering av det offentliga” (ibid. s. 243). 

Fenomenet att dela med sig mer information än vad som är brukligt, rörande den egna eller 

andras privata sfär, kallas överdelning och inträffar ofta på Internet via till exempel sociala 

medier (Persson 2012, s. 247). Utifrån en studie av mobilpratande på offentliga platser har 

Persson beskrivit två olika typer av överdelare, den första är vad han kallar kommunicerande 



 
17 

exhibitionist (ibid. s. 250). Denna typ av överdelare är i allra högsta grad medveten om sin 

omgivning utanför mobilsamtalet och använder sitt samtal som ett medel för att ge ett visst 

intryck till den omedelbara närheten. Den andra typen är absorberad kommunikatör, denna 

karaktär är inte medveten om sin omgivning, utan är så inne i sitt samtal att den fysiska 

omgivningen glöms bort under samtalet och personer runt omkring behandlas som icke 

personer (ibid. ss. 251-252). Persson menar att den absorberade kommunikatören brister i sin 

dramaturgiska disciplin, med andra ord brister i självbehärskning, sinnesnärvaro och kan 

möjligtvis även ha förlorat kontrollen över sitt framträdande (ibid. s. 253). 

De två kategorierna av överdelare kan belysa den explosion av personlig information som 

publiceras på Internet, trots diverse olika möjligheter att begränsa informationsflödet och 

upprätthålla främre och bakre regionen. För en kommunicerande exhibitionist, som har som 

mål att få uppmärksamhet, ges via sociala medier en stor möjlighet att få andras blickar riktade 

mot sig, exempelvis genom ett offentliggörande av händelser som IRL (In Real Life/I Verkliga 

Livet) kan betraktas som en överträdelse mellan bakre och främre regionen (Persson 2012, s. 

255). En del överdelare kan möjligtvis betraktas som absorberade kommunikatörer, men en viss 

skillnad mellan ”de som bloggar sig bortom anständighetens gräns” (ibid. s. 258) och 

mobilpratarna i Perssons studie bör tas i beaktande innan en kategorisering görs. Bloggaren, till 

skillnad från mobilprataren, är inte i de ofrivilliga mottagarnas fysiska närhet. Hur den fysiska 

närheten påverkar gränsdragningen mellan främre och bakre regionen går enligt Persson att 

finna i skillnaderna mellan kommunikationen IRL och online (på Internet) (ibid. s. 265). 

För att kort beskriva skillnaderna mellan IRL och online använder sig Persson av två metaforer: 

kommunikation mellan två personer IRL beskriver han som två flöden där uttryck både sänds 

och tas emot samtidigt, vilket han benämner som bred överföring (Persson 2012, ss. 266). 

Kommunikation online liknas istället vid ett pingpongspel där bara en i taget har möjlighet att 

sända och ta emot vilket han kallar smal överföring (ibid. s. 266). De olika 

kommunikationsstilarna påverkar gränsdragningen på så sätt att det ”inslag av automatisk 

koordination” (ibid. s. 269) som återfinns i IRL möten uteblir, eller i alla fall blir fördröjt online. 

Det vill säga: när en person uppför sig på ett opassande sätt IRL kommer ofta eventuella 

reprimander relativt omedelbart, kanske genom en tillsägelse eller en mer diskret gest så som 

höjda ögonbryn, en rynkad panna eller ett annorlunda röstläge. Online kommer inte 

tillrättavisningarna förrän senare, om alls, vilket gör att informationen på exempelvis en blogg, 

hinner delges så många fler än vad det hade gjorts IRL. 
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4.2 FRIHET OCH SOCIALT TVÅNG 

Med västvärldens industriella utveckling följde ett fokusskifte från det kommunala till det 

individuella, vilket har inneburit att varje individ har rätt till och möjlighet att bestämma över 

sitt eget liv. Avtraditionalisering och individualisering i västvärlden har medfört att de som 

lever i detta samhälle, i jämförelse med hur det var förr i tiden, har en mycket större frihet kring 

de egna livsvalen. Med andra ord står den personliga integriteten och friheten att göra som var 

och en vill, i mycket hög kurs i det moderna samhället. Det kan tänkas att autonomi har blivit 

något av en dygd. Även om människor nu för tiden har en stor frihet innebär detta inte ett 

oberoende från den sociala omgivningen, utan det förekommer en ständig växelverkan mellan 

frihet och socialt tvång (Engdahl 2009, ss. 58, 76). Ungdomar testar ofta gränser, söker frihet 

från föräldrar och försöker upptäcka vilka de är (von Tetzchner 2005, s. 607). Samtidigt kan 

tänkas att de ofta tar hänsyn till både vad som förväntas av dem och till andras beteende, 

exempelvis publicera selfies och få likes (positiv respons på sociala medier), vilket fungerar 

som en ledstjärna till hur ”man bör göra”. Engdahls resonemang ger en grund till vår studie, där 

fokus ligger på just den växelverkan som finns mellan frihet att göra som man vill och de ofta 

begränsande normerna.  

Engdahl menar att den nyfunna friheten att få välja som man vill och säga vad man vill kommer 

med ett socialt tvång att berätta och bekänna vem man är, vilket har utvecklats till en lust. 

Människor vill och har ett behov av att berätta och bekänna vilka de är (Engdahl 2009, s. 82). 

Detta kan förklara varför så många verkar ha ett behov av att publicera selfies och kommentarer 

om sig själv och sitt liv på sociala medier. Engdahl har i sitt resonemang kring den moderna 

människans möjligheter och sociala förutsättningar använt sig av Meads begrepp jag (I) och 

mig (Me) (ibid. s. 156). Hon menar att den växelverkan som finns mellan jaget och miget ”utgör 

den autentiska tidsålderns spänningsförhållande” (ibid. s. 157). Jaget är allt individen för 

ögonblicket gör, känner och tänker, den spontana delen av människan och den hon är just för 

tillfället. Miget är den medvetna delen, vilket genom att göra sig till objekt för sig själv leder 

till reflektion över hur individen själv framställer sig utifrån samhällets normer, värderingar och 

utifrån föreställningen om hur andra betraktar henne (ibid. s. 104). Då jaget är spontant, kan det 

också överraska, exempelvis kan en person säga eller göra saker som den kanske inte skulle ha 

sagt eller gjort om den tänkt efter före. Detta innebär att jaget och miget under samtalen med 

ungdomarna kan ge en delförklaring till vissa motstridiga uttalanden.  



 
19 

4.3 ATTRIBUTIONER OCH FUNDAMENTALA ATTRIBUTIONSFELET 

Människor söker förståelse för den sociala världen runtomkring och eftersträvar en balans i 

tillvaron. Ett led i detta är att söka orsaksförklaringar till händelser som tycks vara obegripliga, 

exempelvis nätkränkningar. Orsaker till visst beteende kan förklaras genom tillskrivandet av 

egenskaper, vilket benämns som attributioner och kan vara antingen personligt eller 

situationellt bundna (Heider 1958 i Kassin, Fein, & Markus 2008, s. 113). Genom personliga 

attributioner tillskrivs en person egenskaper den möjligtvis inte besitter, så som en viss 

personlighet, förmåga, humör eller ansträngning. Orsaken till beteendet tillskrivs individen, 

vilken kan vara både den som blir utsatt för nätkränkningar och den som utsätter någon annan 

för det. Genom situationella attributioner hänvisas däremot orsaken till beteendet utanför 

individen och är opåverkbart; uppgiften i sig, andra människor eller otur. Gällande 

nätkränkningar kan på så vis orsaken skyllas på applikationens utformning med exempelvis 

möjlighet till anonymitet, att personen blev tvingad att publicera en opassande bild eller blev 

lurad att skicka en sådan bild till en okänd person.  

Gällande sitt eget beteende tycks förklaringar oftast hamna på utomstående faktorer så som 

situationen, med andra ord något individen själv inte kan påverka. Däremot förklaras andras 

beteende oftare med individens egenskaper, att personen själv valt att agera på ett visst sätt. På 

så vis kan man förklara ett icke acceptabelt beteende, genom att det var individens eget fel och 

bortser då från situationens påverkan (Heider 1958 i Kassin, Fein & Markus 2008, s. 113). I 

debatten om våldtäkt kan offret, genom val av klädsel och eventuell alkoholpåverkan, emellanåt 

anses ha del i ansvaret för händelsen. Detta kan tänkas liknas med nätkränkningar, där den 

nätkränkta personen kan anses ansvara för händelsen då denne exempelvis publicerat en bild 

med utmanande klädsel på sig och sedan blivit kränkt. 

Genom sociala medier kan de situationellt bundna orsakerna vara svåra för omgivningen att få 

förståelse för, då intrycket av personen fås genom en bild eller en text som ger en snävare 

tolkning av dennes personlighet eftersom mötet inte sker IRL. Vidare blir det upp till andra 

sociala medianvändare att utifrån enstaka bilder, utan sitt sammanhang, tolka agerandet. 

Personen riskerar då tillskrivas personliga attributioner som orsak till beteendet, trots att dennes 

agerande eventuellt är situationellt påverkat. Vid de tillfällen där observatören inte vet om 

omständigheterna, eller åtminstone inte tar hänsyn till dessa, är det lättare att skylla på den 

utsatta och dennes ansvar till händelsen då människor vill finna logiska förklaringar till 

händelser som upprör. Att finna en syndabock att skylla händelsen på leder till balans i tillvaron. 
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Följden av tillskrivandet av attributioner kan leda till en skev och ibland missvisande bild av 

omgivningen och orsaker till individers beteende, vilket benämns som det fundamentala 

attributionsfelet (Ross 1977 i Kassin, Fein, & Markus 2008, s. 118). Även om personer i 

omgivningen vet om situationens påverkan på en individs agerande, tycks ändå denne tillskrivas 

personliga attributioner och på så vis ansvara för händelsen, ett led i att ge en rimlig förklaring 

till det som hänt (ibid. s. 119). Även den kulturella kontexten spelar in, då individer i 

västerländska kulturer förväntas fatta egna beslut som de sedan ansvarar för. I icke 

västerländska kulturer anses personen vara mer påverkad av utomstående faktorer, där ansvaret 

inte enbart faller på den enskilda individen (ibid. s. 121). Väljer en person att publicera en bild 

som väcker negativa reaktioner på sociala medier kan tänkas att ansvaret eventuellt faller på 

denna person, då de bilder som personer väljer att publicera faller under det egna ansvaret. 

4.4 NORMER, ATTITYDER OCH KOGNITIV DISSONANS 

Varje individ har positiva, negativa eller mixade reaktioner på andra människor, objekt och 

företeelser vilket benämns som attityder (Festinger 1957 i Kassin, Fein, & Markus 2008, s. 

203). Individens attityder är ett resultat av erfarenheter som genererat antingen belöning eller 

bestraffning beroende på de attityder som familj och vänner uttrycker. För ungdomar anses 

ibland vännernas åsikter väga tyngre än föräldrarnas, då ungdomstiden handlar om att slå sig 

fri från sina föräldrar och ta steget in i vuxenvärlden (von Tetzchner 2005, s. 607). Attityderna 

är även formade av den sociala och kulturella kontext individen lever i (Festinger 1957 i Kassin, 

Fein, & Markus 2008, s. 210). Inom kontexten finns det som benämns som subjektiva normer 

vilket är det politisk korrekta och är det beteendet som individer tror att andra förväntar sig att 

de ska uppvisa i olika sammanhang (ibid. s. 212). Attityderna, tillsammans med de rådande 

normerna, styr i sin tur individens handling. Då ungdomstiden handlar om att testa gränser och 

finna sin egen väg, kan det tänkas att normer bryts emellanåt och beteendet motsvarar inte alltid 

det förväntade eller politiskt korrekta (von Tetzchner 2005, s. 559). 

Människor söker efter en konsekvent balans mellan sina attityder, sitt beteende och de 

subjektiva normerna, när dessa inte överensstämmer uppstår kognitiv dissonans (Festinger 1957 

i Kassin, Fein, & Markus 2008, s. 236). Den kognitiva dissonansen ger känslor av obehag, 

vilket människor försöker undvika. En individ kan använda sig av flera olika tekniker i försök 

att reducera diskrepansen; ändra sina attityder, ändra sin uppfattning om beteendet, ändra sitt 

tankemönster, minimera betydelsen av konflikten och reducera valmöjligheterna. Dessa 

tekniker kan dock leda till att individen begår irrationella handlingar (ibid. s. 236). Den 
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kulturella kontexten spelar in i hur individen upplever den kognitiva dissonansen. I framförallt 

västerländska kulturer förväntas individer fatta beslut som överensstämmer med deras attityder 

och som inte är påverkade utifrån. Den kognitiva dissonansen blir därmed individens eget 

problem, jämfört med exempelvis östasiatiska kulturer där individen förväntas fatta beslut dels 

utifrån den egna attityden och dels utifrån att gynna andras välbefinnande. Den kognitiva 

dissonansen kan där förklaras med utomstående faktorer vilket reducerar känslor av obehag 

(ibid. s. 245). Om en individ tvingas till ett normbrytande beteende, leder den kognitiva 

dissonans som uppstår inte till lika mycket obehag i jämförelse med de starka känslor av obehag 

som uppkommer när individen själv valt att agera på ett sätt som frångår normen (ibid. s. 241). 

4.5 SAMMANFATTNING AV TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Människor är idag mer benägna än förr att dela med sig av sitt privatliv och det som tillhör den 

bakre regionen på sociala medier, vilket ses som en främre region. Gränsöverskridning från 

bakre till främre regionen kallar Persson för överdelning. Engdahls resonemang kring frihet och 

socialt tvång kan belysa hur denna överdelning inte alltid är av fri vilja utan något som förväntas 

av människor i dagens individualiserade samhälle. Individualiseringen och förväntningen om 

att människan valfrihet innebär ett tillskrivande av ansvar för de händelser som går emot 

rådande samhällsnormer. Vid de tillfällen där personer inte är medvetna om omständigheterna, 

är det lättare att skylla på den utsatta personen och dennes ansvar för nätkränkningen än på 

situationens påverkan. Fundamentala attributionsfelet belyser hur personliga attributioner 

ibland felaktigt tillskrivs en individ, snarare än att ta hänsyn till situationen. Individens attityder 

överensstämmer inte alltid med samhällets normer vilket skapar en kognitiv dissonans och ger 

känslor av obehag. 

Upptäckten att de egna attityderna och åsikterna inte alltid överensstämmer kan leda till obehag 

och försök att reducera diskrepansen genom att ”vända kappan efter vinden”. Detta syftar på 

försök att finna balans i tillvaron och undvika obehagliga känslor. Individer i det västerländska 

samhället förväntas stå fast vid sina åsikter och fatta beslut utifrån den egna viljan. När en 

persons attityder och värderingar inte överensstämmer med dennes handlingar, eller samhällets 

normer, blir personen lätt ifrågasatt av omgivningen, Detta blir högst aktuellt vid användandet 

av sociala medier då gränsdragningen mellan vad som är överdelning och vad som enbart är 

delning kan skilja från person till person. Eftersom sociala medier är ett förhållandevis nytt sätt 

att interagera med människor på finns det inga tydliga normer för vad som är det förväntade 

beteendet och inte.  
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultaten av de gruppintervjuer som gjorts. Det framkommer en stor 

skillnad mellan vilka normer som gäller för killar respektive tjejer, där tjejer är mer begränsade. 

Detta redogörs för i de två första temana. Trots alla begränsningar finns det en övergripande 

tanke om frihet och att alla har rätt att göra som de vill, vilket är grunden för det tredje temat. I 

det fjärde temat redovisas hur ungdomarna ser på risken att bli nätkränkt och hur detta påverkar 

deras resonemang kring ansvarsfördelningen mellan de som blivit nätkränkta eller uthängda 

och de som nätkränkt eller hängt ut någon. I det femte temat redogörs för hur ungdomarna 

kritiserar de frihetsbegränsningar som framkommit i tidigare teman. I det sjätte och sista temat 

redogörs för hur ungdomarna resonerar kring åtgärder mot nätkränkningar, om sitt missnöje 

och om företagens ansvar. Genom samtliga teman uppenbaras en röd tråd, vilken är en ständig 

växelverkan mellan olika och i vissa fall motstridiga normer eller åsikter. I diskussionerna blir 

det uppenbart att det till varje påstående tycks följa ett ”men” vilket ger en något oklar bild av 

ungdomarnas uppfattningar gällande nätkränkningar, uthängningar och selfies. Utifrån vårt 

syfte är detta en viktig del i resultatet av studien. 

5.1 DET ÄR SKILLNAD MELLAN KILLAR OCH TJEJER 

Trots att varken syftet eller samtalsguiden är utformad för att undersöka genusskillnader, så 

uttrycker ungdomarna under gruppintervjuerna spontant en hel del skillnader relaterat till genus. 

En av dessa är att selfies och publicerande av bilder på sociala medier är mest för tjejer, vilket 

blir tydligt då killarna säger sig ta avstånd från användandet av sociala medier, både generellt 

och som forum för att visa upp sig själva. För killarna tycks sociala medier ha ett mer praktiskt 

användningsområde och används främst till att ta del av information från exempelvis skolan. 

De selfies som killar publicerar är av mer humoristisk karaktär vilket förtydligas under en av 

intervjuerna då en av killarna avslöjas med att ha skickat en selfie, dock på skämt, på sig själv 

och några kompisar. Han säger: ”Fast den va rolig […] det va jag och mina två kompisar. […] 

vi hade tagit på oss en mankini och så skicka till NN”. Även om selfien redan var delad mellan 

kompisarna innan, så anses det inte passande att publicera bilden på sociala medier och en av 

killarna förklarar: ”Inte på Facebook, bland vänner, utan det kan man skicka för det e lite roligt 

så, men inte på Facebook”. 

Det verkar som att ungdomarna anser det pinsamt eller opassande för en kille att ta selfies, 

framhäva sig själv genom bilder eller över huvud taget vara inne på Instagram och liknande 

sociala medier. I en av konversationerna gällande skillnaden mellan tjejers och killars 
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användande av sociala medier, framkommer tydligt att de upplever att tjejer både tar fler selfies 

och publicerar bilder mer frekvent än vad killar gör. Det blir under intervjuerna tydligt att 

killarna tar avstånd genom att bland annat förlöjliga hela konceptet. Ungdomarna anser det 

något pinsamt med killar som publicerar för många bilder och att det bara anses onödigt för 

killar att ens publicera bilder. Ett exempel är när ungdomarna börjar prata om en kille i deras 

klass som tar relativt många selfies och publicerar, vilket ungdomarna först skrattar åt. När 

ungdomarna får frågan om det känns konstigt med killar som tar selfies, är det som att de 

kommer på sig själva och svarar snabbt ”nej, det e helt okej”. I slutet säger dock en av killarna 

att det ändå känns lite konstigt att en kille tar många selfies. Ungdomarna kan under intervjuerna 

inte komma på någon sorts bild på en kille som skulle uppfattas opassande. Detta får till följd 

att det i alla intervjuer faller sig naturligt att fokusera på och samtala om tjejer snarare än killar. 

5.2 FÖR TJEJER BORDE INTE FLASHA SIG 

I och med att killar redan i ett tidigt stadium försvinner ur fokus i samtalen, riktas ämnet mer 

och mer mot tjejers selfies och vilka normer som gäller för dem. Detta då ungdomarna anser 

det finnas mer eller mindre lämpliga bilder för tjejer att publicera. Vad som klassas som 

opassande för tjejer summeras av ungdomarna som ”lättklätt”. Även om ingen av ungdomarna 

uttrycker att det är helt opassande med lättklätt, så tycks ungdomarna i många fall ändå tycka 

att ”man reagerar på att dom [tjejer] visar jävligt mycket”. Om killar använder sociala medier 

för att utbyta information så tycks det för tjejer handla mest om att visa upp sig själva och för 

att få positiva kommentarer, både inför sina vänner, bekanta och främlingar. Flera av 

ungdomarna säger att de själva inte publicerar vad som helst för vem som helst, utan stor 

åtskillnad görs mellan olika åskådare. Beroende på hur nära vänskap eller bekantskap de har 

med sina följare (personer som har tillgång till och kan se de bilder som personen publicerar på 

sociala medier) så delar de med sig av mer eller mindre privata bilder. En av tjejerna berättar 

att hon har tre olika konton som har olika stort antal följare. Flera ungdomar påpekar att 

eftersom ett konto kan vara antingen öppet eller slutet kan de på så vis också välja på vilket 

konto de publicerar de privata och kanske mer opassande bilderna på. 

I navet av de aspekter som anses opassande ligger kvinnlig sexualitet. Oavsett om det är 

medvetet eller omedvetet uttryckt av personen, så verkar det som att det finns ett visst tabu mot 

att visa upp det som möjligtvis traditionellt förknippas med sexualitet, framförallt bröst och 

rumpa. Detta speglas i ett uttalande om en tjej som, vad det verkar, har fått flertalet kränkande 

kommentarer på grund av att många av de bilder hon publicerat var så kallade ”bröstbilder”:  
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Nej men asså det e typ så här om du vet vem NN är, det e en tjej på Ask. Hon lägger 

typ ut massa bröstbilder och sånt, asså inte utan BH… men liksom, fast grejen e att 

hon hade… eller i och för sig hon hade bara väldigt stora bröst som råkade komma 

med på alla bilder typ, så blev hon mobbad. 

Samtidigt som det verkar vara de lättklädda bilderna som anses opassande för tjejer, så 

förefaller även intentionen bakom bilden, oavsett om hon är lättklädd eller inte, vara det som 

väger tyngst. Den, av utomstående, upplevda intentionen att objektifiera eller sexualisera sig 

själv, har av allt att döma betydelse för huruvida en selfie anses passande eller inte. Även om 

tjejen som publicerat bilden har kläder på sig, så menar ungdomarna att klädesplagget i sig kan 

ha betydelse. Det är inte nödvändigtvis kvantiteten av tyg som påverkar utan även symboliken 

i klädesplagget. I samtalet kring om ungdomarna själva sagt åt någon kompis att en bild anses 

opassande, kommer ett sådant plagg på tal; så kallade ”orrebyxor”. Detta är ett slanguttryck för 

en viss typ av byxor med sicksackmönster som enligt flertalet bloggare används av många för 

att få rumpan att se större ut (Nouw 2014). Följande diskussion uppstår mellan två tjejer: 

 Orrebyxor står å flashar i typ spegeln 

 Fast alla har väl en rumpa eller? Spelar väl ingen roll asså 

 Aa, fast det är lite onödigt och zooma in på bara den, i orrebyxor, i spegeln 

 Jaja, det är klart men asså, men det… 

Orrebyxor tycks symbolisera tjejer som endast vill framhäva sin sexualitet, vilket leder tillbaka 

till det lättklädda och opassande. Genomgående i alla intervjuer kommer skillnaden mellan att 

ta en selfie iförd underkläder eller bikini på tal. Ungdomarna verkar i de flesta fall uppleva att 

underklädesbilder ger personen på bilden en helt annan framtoning än om hon är klädd i bikini 

och fotad på stranden. En av tjejerna uttrycker det så här:  

Bikinibilder är okej. […] Det är klart de alla ba aa men det är samma sak om man 

typ tar en bild i ett omklädningsrum när man bara har BH. Men asså jag… då blir 

det mer som man liksom vill visa så mycket, för att det blir liksom mer vågat. Jag 

menar asså bikini kan man ju se vem som helst på stranden och egentligen är det ju 

samma sak. Fast det uppfattas ju inte som samma sak. Det sänder ju ut andra signaler. 

Här är signalen, som vi uppfattar det, åter igen kvinnan som en sexuell varelse. Stranden är en 

naturlig plats att vara klädd i bikini på vilket gör klädseln mer acceptabel, medan det inte anses 

naturligt att ta på sig en bikini för att endast ta en selfie. En av tjejerna förklarar: ”Det känns 

lite onödigt asså… man går ju med typ tröja på sig i skolan och så varför ska man typ ta av sig 

tröjan bara för att man ska ta en selfie liksom?”. Som framkommer råder det delade meningar 

om vilka bilder som anses passande eller inte, delvis mellan ungdomarna men även deras egna 

åsikter är något motsägelsefulla emellanåt.  
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5.3 MEN ALLA ÄR FRIA ATT GÖRA SOM DE VILL 

Trots att ungdomarna upplever vissa restriktioner kring valet av utstyrsel när det är dags att ta 

en selfie, tycks det ändå finnas en grundläggande idé hos dem om att alla har rätt att göra som 

de vill. De anser att varje individ måste få lov att bestämma själv vad denne publicerar för bilder 

på sociala medier och att det är okej att publicera så länge man själv tycker det känns bra. Det 

finns en uppenbar ambivalens i de flesta ungdomars åsikter som framkommer under samtalen. 

Å ena sidan anser de att var och en får göra som de vill, vilket hela tiden hävdas, men å andra 

sidan att det är onödigt att publicera utmanande bilder. En av ungdomarna uttrycker en 

uppfattning om att de restriktioner som finns kring selfies, där uppvisandet av en kvinnokropp 

anses opassande, är onödiga och överdrivna: 

Jag tycker att bröst, asså jag har inget emot. Om jag ser en tjej med en jätteurringad 

tröja på en bild så tänker inte jag oh shit vilken slampa för att killar går ju precis utan 

tröja. […] jag tycker inte det e en jätte big deal. Men det e många som dömer och så 

och säger aa hon söker bekräftelse och aa ba för att hon har stora bröst typ. Asså ja, 

sen så har man stora bröst så kanske man vill visa dom, asså egentligen varför inte? 

Trots att de flesta av ungdomarna anser att alla har rätt att publicera vad de vill, så tycks åter 

igen intentionen bakom publicerandet vara ett viktigt fokus. Många av ungdomarna verkar 

tycka att personer som tar selfies när de är iklädda vissa provokativa eller icke existerande 

plagg, sänder ett budskap om att bara vara uppmärksamhetssökande. Som vi uppfattar det så är 

även uppmärksamhetssökandet i sig provocerande och på ett sätt störande för de andra 

användarna av sociala medier. Det framkommer flertal gånger i de olika grupperna 

invändningar mot rätten att göra som man vill, i form av en undran; vem vill du visa och vem 

informerar du? Nedan är ett citat från en diskussion mellan en tjej och en kille, som tycks ha 

något skilda åsikter kring huruvida vissa selfies ska vara godtagbara att publicera eller inte: 

 Men det asså, om jag lägger upp på när jag inte har tröja varför ska andra 

kommentera? Varför ska andra bry sig? 

 Varför ska man lägga upp bilden? 

 Om jag tycker det är kul 

 Fast då kan du ju ta bilden och lägga på ditt galleri och kolla på den när du vill ha 

roligt 

Det som emellanåt verkar få vågskålen att väga åt det ena eller andra hållet under diskussionen, 

förefaller ha sin grund i huruvida personen på bilden visar upp en kropp som uppfyller rådande 

kroppsideal eller inte. Som en tjej uttrycker det: ”Bikinibilder är okej. Liksom om man har en 

bra kropp, varför ska man inte få visa det? Det har jag inga problem med”. Det framkommer 

tydligt att även om de anser att man får publicera vad man vill och att andra inte borde bry sig 
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om det, så finns ett visst avståndstagande från ungdomarnas sida att inte publicera utmanande 

bilder. Det anses vara upp till var och en, men för de flesta av ungdomarna skulle det kännas 

konstigt att ha väldigt urringat eller lättklätt på de bilder som publiceras på sociala medier. 

Ungdomarna verkar i de flesta fall tycka det är positivt att kunna bortse från andras åsikter vid 

publicerandet av känsloväckande selfies, oavsett om dessa föreställer en person med utmanande 

klädsel eller en person som inte anses uppfylla dagens skönhetsideal. En av tjejerna instämmer 

men säger även ”Aa, men liksom, men jag tycker att man kan lägga ut… vad man vill… för det 

finns ju… finns ju knappt nån gräns, så liksom lägg ut det du vill. Fast du får ju ta 

konsekvenserna själv…”. Hon syftar till en allmän medvetenhet kring risker och eventuella 

konsekvenser av publicering av selfies på sociala medier, samt att det är upp till var och en att 

avgöra om det är värt risken. 

Vissa av ungdomarna anser att en person som medvetet publicerar eller delar bilder på sig själv, 

iförd exempelvis underkläder eller inga kläder alls, får skylla sig själv. Andra ungdomar drar 

paralleller mellan nätkränkningar/uthängningar och rådande våldtäktsdebatt i samhället och tar 

avstånd från skuldbeläggande. I diskussionen kring SVT-dokumentären när vissa av 

ungdomarna uttrycker en viss skuld hos tjejen i filmen, kontrar en av tjejerna med: 

Jag tycker verkligen inte det va hennes fel asså, det e samma sak som, ska man gå 

runt och säga att det e okej att bli våldtagen bara för att man har kort kjol, det e exakt 

samma sak, e det okej att… asså e det okej att han lägger ut dom bara för att… vadå 

skylla sig själv?  

Flera ungdomar menar att personer som skriver hatkommentarer är avundsjuka, framförallt 

tjejer, och att de hatar för hatandets skull. Ungdomar ska därför inte känna sig begränsade i vad 

de publicerar, dock är alla medvetna om riskerna som finns när de publicerar sådana bilder. 

5.4 FAST MAN ANSVARAR SJÄLV FÖR DET SOM HÄNDER FÖR MAN VET RISKERNA 

Samtidigt som ungdomarna anser att man bör kunna publicera vad man vill, framkommer det 

att de har en uppfattning om att det är självklart att alla vet om vilka risker som finns med att 

publicera vissa typer av selfies på sociala medier. Man bör därför passa sig för vad man 

publicerar. Som nämnts ovan handlar det framförallt om selfies på tjejer i bikini/underkläder. 

På frågor om de själva väljer att publicera riskfyllda selfies svarar de exempelvis: ”Man ska 

aldrig göra det [riskera]”. Samtidigt som ungdomarna säger sig ha en uppfattning om att alla 

vet om riskerna, så tror de inte att andra tänker på vilka risker som finns. Framförallt gäller 

detta de personer som blivit utsatta för nätkränkningar. 
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Trots en grundläggande inställning kring valfrihet som en självklarhet, finns en begränsning i 

friheten genom att det anses onödigt att publicera selfies som kan väcka starka, negativa 

reaktioner och leda till kränkande kommentarer. En av tjejerna förklarar det som att ”[…] på 

Internet så kanske det e lite smart ändå o tänka vad andra tycker, för det e inte kul o bli mobbad”. 

Flera av ungdomarna menar att eftersom alla vet om vad som kan hända, så borde man tänka 

till innan man publicerar bilden. På så vis menar ungdomarna att ansvaret hamnar hos den 

personen som publicerat bilden, som får skylla sig själv. Ansvaret hos den som blivit utsatt för 

kränkande kommentarer tycks öka om personen i fråga valt att publicera en bild i exempelvis 

underkläder, men framförallt i de fall personen i fråga skickat bilden till någon annan. 

Efter att SVT-dokumentären visats diskuteras ansvarsfördelningen, där det framkommer att 

ungdomarna anser att man bör ha i åtanke att personen man chattar med kan utge sig för att 

vara någon den inte är. En av ungdomarna menar dock att det inte spelar någon roll vem 

personen är eftersom ”[…] man skickar ju inte nåt dumt till den man skickar till ändå”. Flera 

av ungdomarna instämmer i detta och menar att om tjejen i filmen inte hade skickat bilden från 

första början, hade han aldrig fått möjligheten att hänga ut henne, vilket i praktiken innebär att 

hon får skylla sig själv då händelsen på så vis hade kunnat undvikas. Tjejen i filmen anses inte 

ha ansvar för den kränkande kommentaren men delansvar för att det hände, då hon borde tänkt 

sig för en extra gång. En av ungdomarna uttrycker det som att ”hon gräver sin egna grav”. 

Stämningen blir något hätsk i de diskussioner där åsikterna går isär ifall tjejen i filmen får skylla 

sig själv eller om är killens fel, han som hängde ut henne, vilket syns nedan: 

 Asså det e typ både och. 

 Nej, nej absolut inte! 

 Fast det e ju ändå typ, hon får ju ändå typ skylla sig själv för att hon gjorde det men 

det skulle inte behöva hända. […] Asså det e typ fult att bli lurad fast man kanske 

nog inte typ skickar bilder om man inte ens har träffats. 

 Jag tycker verkligen inte det va hennes fel […] vadå skylla sig själv? 

I en annan av diskussionerna menar ungdomarna att tjejen i filmen knappast kan ha undkommit 

kunskapen om vad som kan hända på Internet. I så fall skulle hon ha missat väldigt mycket 

information och alla de händelser som rapporterats om i media, där tjejer blivit kränkta och 

uthängda efter att de skickat selfies med utmanande kläder. Ungdomarna uppger att de inte 

pratat speciellt ofta om nätkränkningar och risker med sociala medier i skolan eller med 

föräldrarna. De berättar endast om enstaka tillfällen i skolan där några av ungdomarna blivit 

uppmanade att tänka på vad de publicerar på sociala medier för att det i framtiden, när de söker 

arbete, kan bli granskade av arbetsgivaren. Efter en mindre incident på skolan blev ungdomarna 
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även upplysta av en lärare om hur de ska uppföra sig på Internet. Några av ungdomarna har 

samtalat om nätkränkningar med sina föräldrar och blivit varnade för vad som kan hända, att 

de ska tänka på vad de publicerar för selfies och tänka på vem det är de chattar med. De 

uppmanas att endast publicera saker på sociala medier som de kan stå för. 

Under diskussionernas gång framkommer underförstått att ungdomarna upplever att de ska 

”akta sig” för att publicera vissa selfies. Ett exempel är, enligt en av tjejerna, selfies där bara 

rumpan är in-zoomad. En annan tjej kontrar då med motsatt åsikt och säger: ”Jag tycker det e 

så uppblåst allting. Jag vet att man ska akta sig med sin rumpa och sina bröst och herre gud, 

men asså…”, vilket tyder på att de får höra detta av omgivningen, att inte publicera för 

utmanande selfies, men att hon inte håller med. De personer som publicerar sådana selfies anses 

vara uppmärksamhetssökande samt utmana ödet. Detsamma gäller för att skicka utmanande 

selfies där en tjej säger ”Asså det e ju inte så här att lag att man inte får skicka såna selfies, men 

det e ju inte direkt smart gjort till nån som man inte känner”. I alla intervjuer framkommer 

onödighetsfaktorn som tydlig där alla selfies, inklusive utmanande klädsel, egentligen är okej 

att publicera, men att göra detta anses enbart onödigt och ingenting annat: 

 Men jag tycker typ det e onödigt, asså det e ju ändå såhär… 

 Onödigt e rätt ord, onödigt e verkligen rätt ord, det e onödigt bara… 

 Asså det e inte fel att göra det men det känns såhär varför ska du göra det? 

Det framkommer också att ungdomarna upplever det som att kränkningar är vanligare på vissa 

av de sociala medierna. På Facebook delas bilder med familj och vänner vilket inte innebär en 

lika stor risk att bli nätkränkt som på exempelvis applikationen Ask, där det finns möjlighet att 

vara anonym. Anonymiteten bidrar enligt ungdomarna till en större risk för nätkränkningar. Att 

ens skaffa en profil och publicera selfies på Ask tycks vara mer onödigt än att publicera samma 

bild på Facebook: ”Man får ju liksom förstå riskerna innan man skaffar Ask liksom”. En annan 

av ungdomarna uttrycker att ”[…] om man känner så liksom, att man kan bli så ledsen av ett 

ord då så kanske man inte ska skaffa en helt öppen Instagram”. Med andra ord anser de att var 

och en får avgöra om det är värt att skaffa ett konto när de vet vad som kan hända. Ungdomarna 

anser att var och en kanske bör fråga sig själv om man klarar av att få negativa och kränkande 

kommentarer, annars bör man tänka om och kanske inte skaffa ett konto där. 

5.5 MEN DET BORDE EGENTLIGEN INTE VA SÅ… 

Under intervjuerna svarar flera av ungdomarna att det bara är att radera om man får kränkande 

kommentarer och ”Asså det e ju onödigt att kommentera asså, men det e ju bara att skita i det.” 
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vilket uppfattas som att de har en relativt lättsam inställning till nätkränkningar. Ungdomarna 

svarar att det dessutom går att blockera och anmäla personen som de inte önskar kontakt med 

och att personens konto även kan raderas av sajten. Bland ungdomarna råder det delade 

meningar om man bör polisanmäla nätkränkningar eller inte. Vissa av ungdomarna anser att 

man bör gå till Polisen för att markera att personen som skrivit kommentaren gjort fel medan 

andra anser det vara lönlöst att anmäla då Polisen ändå inte tar händelsen på allvar. Några anser 

också att sådana händelser är en bagatell vilket tydliggörs i citatet nedan: 

 Asså jag har inte, jag har inte fått jättemycket hat men när jag får det så jag reagerar 

inte särskilt mycket på det för det har vart så töntiga saker så jag inte vet vad jag ska 

ta vägen typ 

 Som vadå liksom? Ge nåt exempel 

 Jag har fått typ såhär din jävla hora du e tjock. Jag e inte tjock, asså… […] Man ba 

jaha okej? Och om jag hade vart tjock e det så himla farligt? Asså det e bara töntigt. 

 Men tar du inte åt dig då utan… Vad gör du då liksom? 

 Nä jag svara bara inte och så tog jag bort frågan [från Ask] och så typ jaha okej. Asså 

det va ingen big deal precis, när jag får hat 

Flera av ungdomarna påpekar att nätkränkningar inte är någon ”big deal” men att det självklart 

är upp till var och en att välja om de vill polisanmäla eller inte. De flesta av ungdomarna vi 

intervjuade skulle välja att inte göra det. De påpekade att om man själv ändå vet att det som är 

skrivit i kommentaren inte är sant, då är det ju bara att ignorera detta, inte ta åt sig och bara gå 

vidare. Flera av ungdomarna påpekar också att det finns personer som bara är ute efter att hata 

och detta vet man om och bör därför inte ta åt sig av de taskiga kommentarerna eller polisanmäla 

för den delen. Att blanda in polisen tycks vara onödigt och gör situationen onödigt komplicerad, 

när man ändå kan radera kommentaren och blockera personen som skrivit den. En av killarna 

uttrycker följande: ”Man kan ju inte direkt be typ FBI och söka upp han [som skriver 

kommentaren], det går ju inte…”. En tjej svarar dock:  

Men asså om man får väldigt mycket hat så tycker jag att man ska polisanmäla. För 

annars så går det typ så långt så att kan typ ta självmord, vissa. Å då är det ju bättre 

att dom, liksom polisen kollar upp vem det är […]. För det är ju inte bra för nån att 

det blir mer och mer hat. För dom som skriver allt, jag tror inte ens dom tycker det 

är kul till slut. När det bara blir värre och värre, då gör dom ju det bara för å fortsätta. 

5.6 ELLER JAG VET INTE… 

Efter att vi visat SVT-dokumentären om tjejen som blir uthängd är det flera av ungdomarna 

som suckar och säger hur sorgligt de tycker att det är och att det nog är vanligt att det händer 

och drabbar många. De svarar att det finns både mörka och ljusa sidor med sociala medier, men 
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att tidningarna alltid fokuserar på de värsta händelserna. Ungdomarna anser att ”allting” kring 

nätkränkningar är uppblåst och förstorat, samtidigt som de vet om vilka konsekvenser 

nätkränkningar fått för många ungdomar. Flera av ungdomarna menar också att dessa händelser, 

där folk får kränkande kommentarer, skulle kunna undvikas genom hur de sociala medierna är 

utformade. Så länge möjligheten finns att skriva vissa kränkande ord så gör människor det, 

exempelvis lyfter ungdomarna fram möjligheten till anonymitet som ett problem. De menar att 

anonymiteten ökar möjligheten för folk att hata och kränka på Internet. De anser också att 

eftersom det på sociala medier går att skriva nedlåtande ord som exempelvis slampa och hora, 

så har sajten i sig ett stort ansvar. En av killarna säger: ”Men asså dom som har gjort såhär 

Instagram dom har ju egentligen mördat människor för det e jättemånga som gjort självmord 

och sånt, så det e egentligen en app som har mördat folk”. 

Vi påpekar ett flertal gånger att det inte finns något rätt eller fel svar på frågorna, utan att 

ungdomarna uppmanas berätta vad de tänker. Det uppkommer också, vid ett par tillfällen när 

vi ställer frågor, att några av ungdomarna enbart håller med. På frågan om vad de håller med 

om, påpekar de att de håller med om vad vi som intervjuar säger. Då förtydligas att det inte är 

några påstående utan frågor, vilket leder fram till tystnad hos ungdomarna, som i vissa fall tittar 

på oss frågande. I andra fall frågar de vad vi vill att de ska svara eller tänka och vid ett tillfälle 

svarar en tjej: ”Asså det kan ingen veta så det finns inget rätt svar på den [frågan]”. 

Ungdomarna svarar, som nämndes tidigare, på ett sätt som visar dels på en lättsam inställning 

till vissa kränkande kommentarer och dels på en viss uppgivenhet, med uttalanden om att det 

är hemskt det som sker på sociala medier. Tjejer som blivit deprimerade, fått anorexia eller 

begått självmord efter att de nätkränkts kommer på tal. Ungdomarna berättar också att de 

reagerar kraftigt mot allt hat som finns på sociala medier. När ungdomarna diskuterar selfies, 

där tjejer har utmanande klädsel, instämmer de flesta med att det anses olämpligt att publicera. 

En av tjejerna säger: ”Man borde inte göra det [reagera], men man gör det… asså… men det e 

ju bara en vanlig bild”. Ungdomarna tar ett flertal gånger också upp hur missnöjda de är med 

att killar har större handlingsutrymme än tjejer gällande vad de kan publicera på sociala medier. 

Exempelvis diskuterar de att en kille kan publicera en bild i badbyxor och inte få hat medan en 

tjej i bikini får hatkommentarer direkt. I flera av svaren finns ett tydligt motstånd mot att tjejer 

är begränsade i vad de får publicera och inte, samtidigt som ungdomarna själva inte väljer att 

publicera vissa selfies just på grund av risken att bli kränkt. 
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5.7 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Rubrikerna i ovanstående kapitel sammanfattar kortfattat resultatet av fokusgruppintervjuerna: 

Det är skillnad mellan killar och tjejer, för tjejer borde inte flasha sig. Men alla är fria att göra 

som de vill, fast man ansvarar själv för det som händer för man vet riskerna. Men det borde 

egentligen inte va så… Eller jag vet inte… Dessa rubriker ger en bild av ungdomarnas tankar 

och åsikter om nätkränkningar, vilka analyseras i efterföljande kapitel. Kortfattat visar resultatet 

att ungdomarna upplever att killar använder sociala medier mest på skämt och att lättkläddhet 

inte är en begränsning för dem. Däremot är lättkläddhet i stort sett tabu för tjejer, vilket leder 

till att de är mer begränsade vid publicering av selfies på sociala medier. 

Tjejer betraktas oftare som uppmärksamhetssökande än vad killar gör, framförallt när de 

publicerar lättklädda selfies. Ungdomarna tycks dock ha en tanke om att var och en är fri att 

välja vad denne vill publicera, men att då också få ta eget ansvar för konsekvenserna. Detta då 

ungdomarna anser att alla vet om vilka risker som finns med att publicera exempelvis lättklädda 

selfies. Att ungdomarna anser att alla ska kunna välja vad de publicerar men också ansvara för 

händelsen om de blir kränkta, skapar en obeslutsamhet i svaren under fokusgruppintervjuerna. 

Visserligen säger de att nätkränkningar inte är en big deal och att alla får ta ansvar för vad de 

publicerar. Samtidigt vet ungdomarna om vilka stora konsekvenser det blivit för personer som 

kränkts på Internet och anser att det egentligen är personen som kränkt som borde ha hela 

ansvaret för det som skett.  
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6 ANALYS 

Analysen av det empiriska materialet redogörs för nedan i fyra övergripande teman. 

Gränsdragningar och sociala medier och Frihet syftar till att svara på den första 

frågeställningen om ungdomarnas syn på överdelning samt valfrihet gällande sin egen och 

andras publicering av selfies på sociala medier. Dessa analyseras med hjälp av Perssons 

resonemang kring sociala medier utifrån Goffmans dramaturgiska ansats samt Engdahls 

resonemang kring frihet och socialt tvång. Där redogörs för ungdomarnas resonemang kring 

vilka normer som styr det beteende som de upplever som rätt och fel, samt åsikterna om att 

varje individ har frihet att göra som den vill. Temat Ansvar syftar till att svara på den andra 

frågeställningen om ungdomarnas syn på individens ansvar för sina handlingar, där de 

attributioner som tillskrivs en person för att förklara en dennes beteende redogörs för och 

analyseras med hjälp av attributionsteorier. Det sista temat Kognitiv dissonans syftar till att 

svara på den tredje frågeställningen om hur samhällets motstridiga normer gällande rätt och fel 

beteende skapar kognitiv dissonans, vilket kommer till uttryck i ungdomarnas samtal kring 

nätkränkningar. 

6.1 GRÄNSDRAGNINGAR OCH SOCIALA MEDIER 

Utifrån ungdomarnas uttalanden under intervjuerna framkommer tydligt att det finns 

begränsande normer kring en selfies lämplighet; hur en selfie bör vara utformad, var den är 

acceptabel att publicera och vilka som ska få tillgång till den. Var gränsen går mellan vad som 

lämpar sig att publicera och valfriheten är det övergripande temat för samtliga intervjuer. 

Utifrån Perssons tolkning av Goffmans dramaturgiska ansats i förhållande till sociala medier, 

tolkas ungdomarnas uttalanden och de diskussioner som uppstår som gränsdragningar och i 

vissa fall förhandlingar mellan var gränsen bör gå mellan främre och bakre regionen, vilken 

publikåtskillnad som bör göras och vad som räknas som överdelning (Persson 2012, ss. 107, 

243, 247). Det står ganska snabbt klart att det enligt ungdomarna finns olika regler och olika 

gränser för olika människor, varav den ena gränsskillnaden är mellan killar och tjejer.  

Utifrån det ungdomarna säger under intervjuerna är gränsen mellan delning och överdelning 

både mer och mindre flexibel för killar (Persson 2012, s. 247). Å ena sidan är killarna mer fria 

då lättkläddhet, så som att ta en selfie med bar överkropp eller kalsonger, inte nödvändigtvis är 

begränsat till den bakre regionen och då inte heller leder till uppfattningen av en 

gränsöverskridning och överdelning. Å andra sidan förefaller killar ha mindre frihet då selfies 

över lag verkar höra hemma i den bakre regionen, vilket medför att publicering av selfies för 
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en kille, åtminstone i någon större skala, klassas som överdelning. Detta blir tydligt när några 

av ungdomarna fnissar när de pratar om en kille i klassen som publicerar fler selfies än vad som 

verkar vara det normala. 

För att kunna överskrida den mer övergripande normen av selfie-begränsningar verkar killar 

använda sig av humor. Bland annat tydliggörs detta när en av killarna berättar att han skickat 

en bild på sig själv i mankini till sina kompisar. Ingen av ungdomarna reagerar på annat sätt än 

enbart med skratt, vilket tyder på att killar har ett ganska fritt spelrum när det gäller lättkläddhet. 

Ungdomarna har en klar bild av att det mestadels är tjejer som både publicerar selfies och blir 

nätkränkta. Möjligtvis tolkas killars selfies som ironiska eller humoristiska även när intentionen 

bakom publicerandet inte är det. Detta leder till varför killar inte tenderar till, eller åtminstone 

inte uppfattas som, att de överdelar på sociala medier i samma utsträckning som tjejer. I sin tur 

leder detta troligen till färre nätkränkningar bland killar och, i de fall där de ändå blir kränkta, 

att de många gånger kan ignorera de kränkande kommentarerna då bilden bara är ett skämt. 

När det gäller tjejer och selfies finns det till synes en mer tydlig uppfattning om vad som tillhör 

främre respektive bakre regionen. Vad som anses vara opassande selfies för tjejer sammanfattas 

med ett ord: lättklätt. Det anses av ungdomarna som mer passande att publicera en selfie där 

tjejen på bilden är iförd bikini och befinner sig på en strand, än om det är en tjej iklädd 

underkläder i exempelvis ett sovrum. En anledning till att de uttrycker att bikini är okej men 

inte underkläder, har att göra med att bilderna sänder olika budskap. På sommaren eller på 

solsemester är det inget konstigt att visa upp sin kropp på stranden eftersom bikini tillhör en 

situation som tar plats på en främre region, på stranden bland okända människor. 

Ungdomarna uttrycker även att de personer som är påklädda men tycks ha en intention att visa 

upp en sexuell sida, genom att exempelvis ha väldigt urringat eller ha så kallade orrebyxor, är 

gränsöverskridande vilket leder till överdelning (Persson 2012, s. 247). Detta tolkas som att 

ungdomarna anser att kvinnlig sexualitet är något som tillhör den bakre regionen, vilket 

möjligen förklarar varför de ofta uttrycker att det är onödigt att publicera selfies där personen 

på bilden är lättklädd eller har kläder som framhäver den kvinnliga sexualiteten. Om just 

kvinnlig sexualitet anses höra till den bakre regionen kan det ge en förklaring till varför 

nätkränkningar mot tjejer är av sexuell karaktär, så som ”hora” och ”slampa” samt varför de i 

sina resonemang oftast inte verkar lägga speciellt stor vikt vid de orden. Om det finns konsensus 

kring kvinnlig sexualitet som tillhörande bakre regionen, kan orden ses som en reprimand för 

olämpligt beteende, det vill säga ett uppvisande av den bakre regionen i den främre. 
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Det framkommer tydligt under intervjuerna att de flesta är väl medvetna om och medvetet inför 

en publikåtskillnad när de publicerar selfies på sociala medier (Persson 2012, s. 107). Vissa 

selfies, menar ungdomarna, får endast den närmsta kretsen av vänner lov att se, vilket tyder på 

att de upplever att bilderna är av privat karaktär och därmed tillhör den bakre regionen, medan 

andra bilder är så pass allmänna att de kan delas med en ospecificerad publik i en främre region. 

Ett tydligt exempel på detta är när en av tjejerna berättar att hon har tre olika Instagram-konton 

för att kunna dela olika bilder med olika publiker. Ungdomarna gör det tydligt för oss att alla 

vet om möjligheten att göra en publikåtskillnad, exempelvis genom olika sekretessinställningar 

eller som i exemplet ovan, ha flera olika konton. Vetskapen om dessa möjligheter har troligen 

en påverkan på hur några av ungdomarna uttrycker sig kring de personer som blivit utsatta för 

nätkränkningar. Ett exempel är när en tjej säger att hon anser att alla får publicera vilka bilder 

de vill och en av killarna då kontrar med att ifrågasätta varför, då han anser att man kan ha 

bilden för sig själv för att titta på, istället för att dela med sig till andra. 

6.2 FRIHET 

Trots en medvetenhet kring spridning och allmänhetens tillgång till publicerade bilder, påpekar 

flera av ungdomarna att de inte bryr sig om detta när de publicerar selfies på sociala medier, 

vilket tyder på att de tar sig friheten att publicera vad de vill. Ungdomarna har en tydlig 

uppfattning om att alla i grund och botten bör kunna få välja själva vad de publicerar, men det 

framkommer lika tydligt att fallet inte alltid är så i praktiken. Det råder delade meningar ifall 

friheten delas av alla eller om det endast är vissa personer som innefattas, vilket innebär att 

friheten finns, dock med vissa begränsningar. Det växelverkande förhållande som Engdahl 

menar finns mellan frihet och socialt tvång kan ses i diskussionen mellan två tjejer om de så 

kallade orrebyxorna (Engdahl 2009, ss. 58, 76). Den ena tjejen förespråkar friheten, då hon 

menar att alla har en rumpa och det kan man inte hjälpa, medan en annan tjej framhäver 

begränsningar och menar att man inte bör zooma in på rumpan bara för att framhäva den. 

Detsamma gäller en annan tjejs uttalande om att hon tycker allting är så uppblåst och om en tjej 

har stora bröst kanske hon vill visa dem och det är inget konstigt. Detta gäller även personer 

som exempelvis tränar mycket och har en snygg kropp samt att det är en självklarhet att den i 

så fall vill visa detta utan att det är något fel med det. Det kan dock tänkas att det sociala tvång 

som Engdahl menar finns, behovet av att uttrycka sig själv och visa upp sig inför andra, kan 

tänkas leda till en press på ungdomar att just publicera vissa typer av selfies på sociala medier 

då de känner detta behov av att visa upp sig (Engdahl 2009, s. 76). 



 
35 

Oavsett tanken om frihet och att de anser det vara positivt att inte bry sig om vad andra kommer 

tycka, så avstår ungdomarna att publicera just utmanande bilder. De hävdar att de hade kunnat 

göra det om de ville, men de vill inte, utan anser det vara enbart onödigt att utmana ödet. Åter 

igen är det friheten kring valet att inte publicera som blir viktig. Friheten tycks alltid höra ihop 

med ett ”men”. Ungdomarna vill att man ska vara fri, men vet också att så är inte fallet. Då 

individualiseringen lett till friheten att välja, kommer också automatiskt ett ansvar för de egna 

handlingarna. Detta är något ungdomarna påpekar flera gånger, att var och en är fri att välja att 

göra som man vill, men att man då också ansvarar för konsekvenserna. Åter igen tycks det vara 

en norm i samhället som begränsar varje individ då man, om det händer något, själv är ansvarig 

vilket vi återkommer till nedan. Kort sagt verkar det som om friheten och rätten till frihet 

upplevs som så självklar av ungdomarna att den i resonemangen många gånger inte explicit 

behöver uttryckas. Kanske kan det bero på en hemmablindhet, det vill säga att ungdomarna har 

vuxit upp i ett fritt samhälle med yttrandefrihet och lagar som skyddar den personliga 

integriteten. Friheten är då något som individer, åtminstone i västerländska samhällen, troligtvis 

tar för givet, innefattande ett behov och en vilja att uttrycka sig genom exempelvis publicering 

av selfies på sociala medier (Engdahl 2009, s. 82). 

6.3 ANSVAR 

Utifrån de uttalanden ungdomarna gör som förklaring till vad som sker på Internet, innefattande 

kränkningar och uthängningar, tycks en grundläggande ansvarsfaktor ligga hos den som blir 

utsatt. Härigenom tolkas detta med hjälp av teorin om situationella och personliga attributioner 

samt fundamentala attributionsfelet (Hedier 1958 & Ross 1977 i Kassin, Fein & Markus 2008, 

ss. 113, 118). Att personer kränks på Internet är ungdomarna medvetna om, något som för de 

flesta av dem tycks vara obehagligt. Samtidigt uttalar sig ungdomarna på ett sätt som tolkas 

som att det hela är något överdrivet och inte fullt så illa som media tenderar få det att framstå. 

Ett led i detta är att ungdomarna förklarar händelser där personer kränkts genom att tillskriva 

personliga och situationellt bundna attributioner, till både de som blivit kränkta och de som 

kränker. På så vis distanserar ungdomarna i vår studie sig från dessa händelser vilket skulle 

kunna förklara den förhållandevis avslappnade inställningen de tycks ha. 

De personer som publicerar bilder på sig själva med utmanande klädsel beskrivs av ungdomarna 

framförallt som uppmärksamhetssökande. Genom detta menar ungdomarna att eftersom de 

själva inte agerar på detta uppmärksamhetssökande sätt och publicerar sådana bilder, så 

minimeras risken att de själva kränks. Att just risken är så betydande tycks främst bero på att 
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eftersom alla vet om riskerna med att publicera utmanande bilder på Internet, så anses de 

personer som ändå publicerar denna typ av bilder vara delansvariga för kränkningen då de tycks 

utmana ödet. Dessa uppmärksamhetssökande personer ses som desperata efter att bli omtyckta, 

vilket förklarar deras oansvarsfulla beteende på sociala medier. De tillskrivs på så vis en 

personligt bunden attribution där deras personliga egenskaper förklarar deras beteende (Heider 

1958 i Kassin, Fein & Markus 2008, s. 113).  

Vid de tillfällen ungdomarna diskuterar personer som blivit kränkta, exempelvis tjejen i filmen 

som visades under intervjuerna, uttrycker de att hon anses något osmart som inte tänker på 

konsekvenserna. Hon ses även som något lättlurad då hon inte förstår att killen hon chattat med 

inte är den han utgett sig för att vara, med andra ord tillskrivs hon ytterligare personliga 

attributioner (Heider 1958 i Kassin, Fein & Markus 2008, s. 113). Att killen i själva verket lurat 

henne till att skickat bilderna och utnyttjat hennes godtrogenhet, något som i sammanhanget 

kan ses som en situationell attribution, tycks inte få särskilt mycket uppmärksamhet, även fast 

ungdomarna påpekar att det är fult att luras. Här ska dock framhållas att åsikterna gick något 

isär mellan framförallt killarna och tjejerna. Tjejerna tycktes mer ta hänsyn till situationen och 

satte sig lättare in i tjejens agerande, medan killarna fokuserade mer på personligt bundna 

attributioner. Tjejerna menade att hon i filmen antagligen kände sig ensam och att någon 

äntligen uppskattade henne. Tjejerna påpekar dock, liksom killarna, att eftersom alla är 

medvetna om att personer på Internet kan vara någon annan än de utger sig för, bör också alla 

tänka efter både en och två gånger innan de skickar bilder på sig själva till någon på Internet. 

Åter igen förklarar ungdomarna tjejens beteende med att hon är något naiv som inte tänkte på, 

eller tar hänsyn till de konsekvenser som kan tänkas uppkomma. Här blir det fundamentala 

attributionsfelet tydligt då ungdomarna, trots att de har en viss förståelse för och kunskap om 

kontexten, bortser från detta och förklarar händelsen genom tjejens omdömeslösa beteende 

istället och hon får därför delvis skylla sig själv (Ross 1977 i Kassin, Fein & Markus 2008, s. 

118). Detta är ett sätt att förklara en händelse som, om enbart hänsyn tas till situationen, känns 

obehaglig, exempelvis en oprovocerad kränkande kommentar.  

Det framkommer även att ungdomarna upplever att det finns personer på Internet som hatar för 

att hata vilket gör att när de ser taskiga och kränkande kommentarer är det lättare att slå dem 

ifrån sig, då kommentaren inte bör tas personligt. Personen som skriver hatiska kommentarer 

tillskrivs personliga attributioner som elak och konfliktsökande. Då det framkommer att 

ungdomarna upplever det vara mestadels tjejer som skriver hatkommentarer till andra tjejer, så 

förklara ungdomarna deras beteende med ett ord: ”avundsjuka”, vilket är ytterligare en 
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personlig attribution, snarare än att de tar hänsyn till situationen (Heider 1958 i Kassin, Fein & 

Markus 2008, s. 113). Att ta hänsyn till situationella attributioner tycks vara vanligare ju närmre 

ungdomarna själva kommer händelsen. När ungdomarna berättar om händelser där de själva 

eller deras vänner varit inblandade tycks mer hänsyn tas till kontexten och situationellt bundna 

attributioner tillskrivs personens agerande. På grund av utformningen av de sociala medierna 

tycks ansvaret enligt ungdomarna delvis ligga på de som skapat de sociala medierna. Genom 

tillskrivningar av situationella attributioner menar ungdomarna att möjligheten till anonymitet 

förenklar för de personer som vill kränka. Även det faktum att ungdomarna påpekar att det 

överhuvudtaget går att skriva kränkande ord och att dessa inte automatiskt försvinner eller 

blockeras, tyder på en frånskrivning av ansvar. Ansvaret tycks då ligga hos applikationen eller 

de sociala medierna snarare än de personer som skriver de kränkande kommentarerna.  

I ungdomarnas resonemang kring nätkränkningar och selfies gör de dels en skillnad mellan 

andra och dem själva och dels en skillnad mellan specifika och allmänna situationer. När en 

annan person blir kränkt och uthängd på grund av överdelning i form av en opassande selfie, 

tolkas personen på bilden i många fall vara en kommunicerande exhibitionist, en som medvetet 

delar med sig av lite för mycket till sin omgivning (Persson 2012, s. 250). Eftersom personen 

på bilden vet om riskerna med överdelning och att de andra användarna får tillgång till 

informationen tolkades det som att personen är uppmärksamhetssökande. Å andra sidan när det 

är ungdomarna själva eller en bekant till dem, tenderar de klassa personen snarare som en 

absorberad kommunikatör, en som omedveten om sin omgivning delar med sig av något för 

mycket information (ibid. ss. 251-252). Detta grundas på att när ungdomarna själva ger exempel 

på händelser, så tenderar de ta mer hänsyn till situationen runtomkring och dess omständigheter, 

medan när de pratar om andra tycks orsaken till beteendet hamna på personen själv. 

Ungdomarna tycks förminska risken att de kan bli utsatta för nätkränkningar genom att 

tillskriva andra personer egenskaper de själva kanske inte besitter. Exempelvis, som framkom 

ovan, anses den som blir kränkt vara uppmärksamhetssökande och ta onödiga risker. Samtidigt, 

när kränkningar sker, tillskrivs även den som skrivit den kränkande kommentaren vissa 

personliga attributioner så som att den är hatisk och konfliktsökande. Det fundamentala 

attributionsfelet kan här förklara den snedvridna bild som kan tänkas finnas kring fenomenet 

nätkränkningar, där ungdomarna försöker ge förklaringar till det hemska som sker på Internet.  
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6.4 KOGNITIV DISSONANS 

Ungdomarna har enligt egen utsago endast pratat flyktigt om nätkränkningar i hemmet och i 

skolan vilket kan förklara varför de upplevs som något obekanta med problematiken på sociala 

medier. Som Persson uttryckt det så är bakre och främre regionen under förvandling där det 

som förr var den bakre regionen idag, till viss del, har kommit att tillhöra den främre och så 

vidare (Persson 2012, s. 243). Detta kan förklara varför ungdomarna ibland svarar på ett sätt 

och i nästa stund på ett annat sätt, då de söker efter det svar som kanske anses vara det rätta. 

Genomgående i intervjuerna uttalar sig ungdomarna på ett sätt som visar på en viss tveksamhet 

inför vad de förväntas svara, något som tyder på att de upplever att det finns rätt och fel svar på 

frågorna. Det uppkommer relativt livliga diskussioner mellan ungdomarna när åsikterna går 

isär, framförallt skiljer sig svaren mellan tjejerna och killarna och emellanåt vänder de sig till 

oss som intervjuar och inväntar rätt svar. Att ungdomarna styrs av motstridiga normer är tydligt, 

vilket här tolkas med hjälp av teorin om kognitiv dissonans som kan förklara hur det kommer 

sig att ungdomarna under intervjuerna emellanåt tycks byta åsikt (Festinger 1957 i Kassin, Fein 

& Markus 2008, s. 236). Ungdomarna påpekar ett flertal gånger att de teoretiskt sett får 

publicera vad de vill, men att de i praktiken avstår från att publicera bilder med utmanande 

klädsel av olika anledningar. Detta kan bero på att personer som publicerar sådana bilder 

tillskrivs vissa, inte alltid så positiva, attributioner och att detta är något ungdomarna vill 

undvika. Även det faktum att personer som blir kränkta ibland tycks få skylla sig själva kan 

innebära ett visst undvikande av ungdomarna att själva gör samma sak.  

Å ena sidan verkar ungdomarnas attityd gentemot publicering av utmanande bilder tyda på att 

var och en har rätt till friheten att göra som den själv behagar och att de själva gör ett aktivt val 

att inte publicera. Å andra sidan menar de att då samhällets normer innebär att de bör passa sig 

för att exponera sig på sociala medier så avstår de från att publicera, hellre än att riskera 

eventuella konsekvenser. På så vis agerar de tvärtemot sin attityd om att alla gör som de vill. 

De tycks därför försöka ge intrycket av att de hade kunnat publicera utmanande bilder om de 

hade velat, vilket antagligen ger en mer behaglig känsla hos ungdomarna än om deras attityd 

innebär att de får publicera bilder men att de känner att de inte upplever en acceptans från 

omgivningen. Detta visar på försök att föra samman attityder, handlingar och subjektiva 

normer, vilka dock tycks innebära vissa svårigheter med vilken inställning ungdomarna ska ha 

till fenomenet nätkränkningar (Festinger 1957 i Kassin, Fein & Markus 2008, ss. 203, 212).  
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Ungdomarna tycks uppleva att utifrån samhällets normer bör tjejer undvika att visa för mycket 

av den kvinnliga sexualiteten, något som de fått lära sig av föräldrar och andra personer i sin 

omgivning. De tjejer som ändå publicerar bilder med utmanande klädsel gör ett aktivt val att 

frångå normen, något som innebär att ansvaret ökar hos den personen och hon får skylla sig 

själv. Utifrån ungdomarnas uttalanden tydliggörs att det finns en norm i samhället som innebär 

att man inte ska vara elak, inte kränka eller hänga ut varandra på Internet. Det elaka, kränkande 

beteendet möjliggörs först när en person tagit en bild som från början bryter mot samhällets 

normer, exempelvis att visa för mycket av sin kvinnliga sexualitet, vilket gör att personen 

egentligen får skylla sig själv. Ungdomarna tenderar att under intervjuerna växla mellan att anse 

att en tjej som blivit kränkt och uthängd får skylla sig själv och att hon inte gjort något fel. 

Genomgående i intervjuerna med ungdomarna framkommer ”å ena sidan” och ”å andra sidan”, 

vilket tyder på att det upplevs finnas motstridiga normer i samhället som kan skapa kognitiv 

dissonans hos ungdomarna (Festinger 1957 i Kassin, Fein och Markus 2008, s. 236). Det 

uppfattas som om ungdomarna flertalet gånger upptäcker en motsägelsefullhet i sina egna 

påståenden och uttalanden. De ändrar sig flera gånger under samtalet vilket blir särskilt tydligt 

när någon svarar på ett sätt som de andra ungdomarna vet inte är sant. Ett exempel är på frågan 

om någon av killarna brukar publicera selfies och en av killarna svarar nekande. Det verkar då 

som han blir avslöjad av sina kompisar som påpekar att han faktiskt har publicerat selfies. Killen 

i fråga bortförklarar då detta med att de selfies han publicerat enbart var på skämt. Ungdomarna 

förefaller emellanåt under intervjuerna bli något överrumplade av sina egna svar då de, när de 

hör dessa i förhållande till vad andra svarar eller när vi som intervjuar problematiserar 

situationen som samtalet handlar om, kan tänkas betrakta sig själva och hur deras svar uppfattats 

av andra i rummet. Med detta menas att deras medvetande i stunden, deras jag, till en början 

uttrycker sina första, spontana reaktioner men att de sedan, efter att de hört vad andra svarat, 

gör sig till ett mig och ett objekt för sig själva där de reflekterar över sina svar (Engdahl 2009, 

s. 156). Detta kan vara en av anledningarna till varför ungdomarna tycks ändra åsikt under 

intervjuernas gång och ger olika svar på samma fråga. 

Den kognitiva dissonansen blir även uppenbar när ungdomarna under intervjuerna upptäcker 

motsägelsefullheten i sina egna och varandras uttalanden. Ungdomarna blir tysta och ägnar sig 

åt lång eftertänksamhet och, som vi tolkar det, blir något bedrövade över att det inte finns något 

tydligt rätt och fel svar. Samtidigt som de tycker att det som sker på sociala medier är 

fruktansvärt, att personer blir nätkränkta, så menar ungdomarna att bilden av nätkränkningar 

och att det är ofta förekommande är överdriven av media. Ungdomarnas lättsamma inställning 
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kan tyda på en viss uppgivenhet där de anser att eftersom Polisen ändå inte kan förhindra att 

nätkränkningar sker, så kan den som utsätts likaväl enbart ignorera eller radera kommentarerna. 

Dissonansen tycks även finnas då ungdomarna menar att alla ska få agera som de vill och att 

de som blir kränkta ibland får skylla sig själva, men när ungdomarna berättar om specifika 

händelser där personer kränkts, tycker de att det är hemskt. Det finns en norm i västerländska 

samhällen att individer ska vara sig själva, fatta beslut utifrån den egna viljan och sina egna 

värderingar och inte bli påverkade utifrån (Festinger 1957 i Kassin, Fein & Markus 2008, s. 

245). Samtidigt är individer begränsade då andra normer innebär att framförallt tjejer bör akta 

sig från att framhäva sin sexualitet överdrivet mycket. 

6.5 SAMMANFATTNING AV ANALYS 

Gränsen mellan bakre och främre regionen ser olika ut för tjejer och killar, gränsdragningen för 

tjejer blev det stora samtalsämnet under gruppintervjuerna. De skillnader som uppfattas mellan 

killar och tjejer är å ena sidan att killar är mer begränsade än tjejer då publicering av selfies på 

sociala medier över huvud taget betraktas som överdelning, vilket inte är fallet för tjejer. Å 

andra sidan kan tyckas att killar har mer frihet att publicera vad de vill då lättkläddhet inte 

verkar vara något som leder till en upplevelse av överdelning som det gör för tjejer. Det verkar 

även som om reglerna för gränsdragning är något mer komplexa för tjejer då den upplevda 

intentionen bakom bilden är viktig. Ofta tolkas intentionen utifrån om motivet på bilden tillhör 

främre eller bakre regionen så som bikini på stranden gentemot underkläder i sovrummet. 

Det blir påtagligt att de motstridiga normerna som finns i samhället ger en osäkerhet hos 

ungdomarna om vilka attityder och värderingar de borde ha, samt hur de borde handla efter 

detta. Detta blir uppenbart bland annat när ungdomarna under intervjuerna vänder sig till oss 

som intervjuar och frågar oss vad vi vill att de ska svara då de verkar uppleva att det finns rätt 

och fel svar på frågorna vi ställer. Det blir även tydligt när ungdomarna tar det säkra före det 

osäkra och håller med oss. Inga raka påståenden ges utan antingen ställs frågor eller två 

påståenden emot varandra, vilket gör ungdomarna något osäkra på vilket det förväntade svaret 

var och ledde istället fram till tystnad. Det blir på så vis åter igen tydligt att ungdomarna 

upplever det som att det finns rätt och fel åsikter gällande fenomenet nätkränkningar men att de 

inte vet vilket som är vilket bland de motstridiga normerna. Den kognitiva dissonansen ger 

känslor av obehag och ungdomarna tycks till varje pris försöka skapa vettiga förklaringar till 

vad som sker på Internet gällande kränkningar och uthängningar. 
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7 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

Genom kvalitativa fokusgruppintervjuer med fem grupper av ungdomar ges en inblick i vad de 

anser är ett acceptabelt beteende vid publicering av selfies på sociala medier. Utifrån uttalanden 

och diskussioner kring detta framkommer en bild av att det komplexa nät av olika och 

motstridiga normer i samhället har en viss påverkan på ungdomarnas resonemang, både hur de 

betraktar andra online och deras inställning till det egna användandet. Ungdomarnas uttalanden 

tolkades genom en hermeneutisk ansats. Utifrån tolkningen ges en förståelse för hur miljön 

både på sociala medier och i samhället kan se ut som den gör, samt hur ungdomarna i sin tur 

blivit påverkade av denna miljö genom upplevelser på sociala medier och av nätkränkningar. 

Att tjejer överdelar mer än killar är tydligt då killar främst publicerar skämtsamma bilder, om 

ens det. Var gränsen går mellan främre och bakre regionen råder det delade meningar om, men 

något som tydligt tillhör bakre regionen är tjejer i utmanande klädsel, främst underkläder. Trots 

en grundläggande tanke om att alla människor är fria att själva välja vad de publicerar så 

tillskrivs tjejer personliga attributioner, exempelvis uppmärksamhetssökande, om de publicerat 

bilder med utmanande klädsel. Då ungdomarna anser det vara en självklarhet att alla vet om 

riskerna på sociala medier, så anses publicering av lättklädda bilder vara enbart onödigt. Det 

personliga ansvaret blir tydligt när någon självmant valt att utmana ödet för att få 

uppmärksamhet. Ungdomarna i vår studie ger dock intrycket av att de själva är återhållsamma 

och reserverade med vad de publicerar på sociala medier just på grund av att de vet vilka risker 

som finns och anser det onödigt att utsätta sig själva för den risken. Att ungdomarna är 

medvetna om riskerna på sociala medier kan tyda på erfarenheter och sunt förnuft, det som i 

studien av Akbulut, Sahin och Eristi (2010) kallas ”high digital wisdom”. Att personer som 

antingen själva publicerat bilder med utmanande klädsel eller skickat sådana bilder delvis anses 

få skylla sig själva om de blir kränkta, tycks göra att ungdomarna undviker att publicera denna 

typ av bilder för att minimera risken att bli nätkränkta. 

Ungdomarna i vår studie anser att möjligheten till anonymitet även ökar möjligheten att kränka 

på Internet. Det råder däremot delade meningar om anonymiteten är värre eller inte. Vissa av 

ungdomarna i studien anser att om man inte vet vem personen som skrivit den kränkande 

kommentaren är, kan det vara vem som helst som bara vill vara taskig och detta är inget att bry 

sig om. Detta är inte riktigt i linje med de resultat som framkom i Sticca och Perrens (2011) och 

Slonje & Smiths (2008) studier där anonymitet ansågs värre. Anonymiteten gör att kränkaren 

kan vara en nära vän, vilket enligt respondenterna ansågs obehagligt. I Cesaroni, Downing och 
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Alvis (2012) artikel framkommer att ungdomarna anser att kränkande kommentarer ”endast är 

ord på Internet” vilket även ungdomarna i vår studie påpekar då det inte anser nätkränkningar 

vara någon ”big deal”. Ungdomarna anser att det hela är överdrivet och uppblåst i media och 

inte fullt så utbrett som media tycks få det att framstå. När ungdomarna själva ger exempel på 

händelser där andra människor kränkts, förklarar de hur dåligt personen i fråga har mått och 

vilka konsekvenser händelsen fått. De pratar om depression, dåligt självförtroende och 

självmord för att visa på hur allvarligt nätkränkningar ändå är, eller kan bli. 

Inställningen av att nätkränkningar bara är ord på Internet och att de personer som kränker mest 

är ute efter att uppröra, är i linje med Buckels, Trapnell och Paulhus (2014) resultat; att 

internettroll har en tydlig sadistisk ådra. Ungdomarnas uttalanden kan förstås genom 

fundamentala attributionsfelet där personliga attributioner tillskrivs, så som att internettrollet 

enbart är en elak person, snarare än att ta hänsyn till situationen. Vissa anser att om en person 

mår väldigt dåligt av nätkränkningen bör en polisanmälan göras, så inte kränkningarna kan 

fortsätta. De flesta av ungdomarna anser dock att Polisen ändå inte kan göra något, vilket 

troligtvis gör det lättare att bara radera kommentaren och försöka gå vidare som om ingenting 

har hänt. Den kognitiva dissonansen mellan ungdomarnas attityder, deras handlande och 

samhällets normer framstår tydligt under intervjuerna främst genom att ungdomarna blir tysta, 

ägnar sig åt lång eftertänksamhet, skruvar på sig eller väljer att enbart hålla med föregående 

talare. Då ungdomarna tycks förvänta sig att det ska finnas klara direktiv om vad de borde tycka 

vänder de sig emellanåt till oss för att få en ledtråd till vad de förväntas svara. 

Slutsatsen av studien blir således att sociala medier är en komplex miljö för ungdomarna där 

normerna om hur de ska bete sig är svåra för dem att applicera. Den kognitiva dissonans som 

uppstår ger känslor av obehag hos ungdomarna, där de i försök att reducera diskrepansen 

antingen tillskriver personliga attributioner till de som blir kränkta eller de som skrivit de 

kränkande kommentarerna. Alternativt lägger de även över ansvaret på själva sajtens 

utformning så som möjligheten att vara anonym användare. Uttalanden om att nätkränkningar 

inte är en ”big deal” är återkommande samtidigt som ungdomarna under intervjuerna flertalet 

gånger påpekade vilka stora konsekvenser de utsatta ungdomarna kan få av nätkränkningar. 

Med tanke på att normer endast är upplevda regler för vad som är önskat beteende och inte 

något lagstadgat, så lämnas individen till en ibland svår bedömning av hur denne ska bete sig, 

framförallt när normerna upplevs motstridiga.  
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8 REFLEKTIONER 

Något som blev tydligt under fokusgruppintervjuerna var att ungdomarna blev positivt 

överraskade av innehållet i intervjuerna. Till en början uttryckte några av ungdomarna sina 

förutfattade meningar om studien. De trodde vi skulle prata om nätmobbning och berätta för 

dem hur de ska bete sig mot varandra på sociala medier. När vi flertalet gånger påtalade att så 

inte var fallet utan att deras upplevelse är det vi var intresserade av förstod de till en början inte 

riktigt vad vi menade. Detta kan vara en av anledningarna till varför vi emellanåt uppfattade 

det som att ungdomarna ansträngde sig för att svara politiskt korrekt. En annan problematik 

som uppkom under gruppintervjuerna var att många av de deltagande ungdomarna inte hade 

diskuterat eller reflekterar över ämnet nätkränkningar tidigare. Inte alla ungdomar verkade 

speciellt sugna på att diskutera eller lufta sina åsikter under intervjuerna. I flera fall när frågor 

om vad de själva tyckte eller tänkte ställdes, svarade de bara ”jag håller med” eller ”samma”, 

även när det inte fanns något att hålla med om. Detta gjorde det relativt svårt att veta vad de 

faktiskt tycker eller i alla fall säger sig tycka. I flera fall frågade de oss vad vi ville att de skulle 

svara, eller tittade frågande på oss för att, som vi tolkar det, kolla om de har svarat ”rätt”. Under 

intervjuernas gång, när de förstått att vi faktiskt var ute efter deras upplevelse och inte vad som 

är rätt eller fel, tycktes ungdomarna ”våga” öppna sig mer än de gjorde i början av intervjuerna. 

Det var även några av ungdomarna som redan från början hade starka åsikter som de uttryckte, 

vilket gjorde att diskussionerna tog fart. 

Det var tydligt att vissa av dessa ungdomar var vana att bli tillsagda vad som är rätt och fel utan 

att själva behöva reflektera över den etiska problematiken. Vi menar inte att ungdomarna på 

något sätt inte kan eller vill reflektera utan snarare att vuxna kanske många gånger själva inte 

har funderat närmre på det. De kanske snarare berättar för barn och ungdomar vad som är rätt 

och fel istället för att föra en diskussion och förklara varför. Vi upplevde att det för vissa av 

ungdomarna kändes befriande att få diskutera fenomenet utan att någon talar om för dem hur 

de ska bete sig eller vad de ska tycka. Det som var en viktig del i att kunna få igång en diskussion 

var konkreta situationer och exempel att bygga samtalet kring, vilket kan vara viktigt i framtida 

arbete mot nätkränkningar. Ett tydligt problem verkar vara hur ungdomarna ska förhålla sig till 

samhällets motstridiga normer i samband med användandet av sociala medier. Ungdomarna 

blir, som vi alla, uppmanade att ”vara sig själva” och ”följa sitt eget hjärta”, det vill säga bejaka 

individualiteten. Samtidigt blir de uppmanade att ”passa sig” och inte ”mata trollen”. Det kan 

bli en svår balansgång mellan de olika normerna, uppmaningarna och förmaningarna från 
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omgivningen och kanske speciellt som nybliven tonåring. Det kan tänkas att det mest effektiva 

sättet att motverka nätkränkningar bland barn och unga är att införa en strikt åldersgräns för 

användandet av sociala medier. Samtidigt, för att undvika nätkränkningar, är det kanske 

viktigare att ha sunt förnuft (high digital wisdom) vid användandet av sociala medier, vilket 

innebär att det kan vara bra att få lov att ge sig ut och testa och göra sina egna misstag. Testandet 

kan dock innebära stora och i värsta fall förödande konsekvenser för individen. 

Eftersom vi fann en stor skillnad mellan hur tjejer och killar bedöms på sociala medier hade det 

kanske varit en fördel att använda en genusteori. Detta skulle kunna förklara hur killar och tjejer 

styrs av olika normer och har olika förväntningar på sig. Vår studie syftar dock inte till att ta 

reda på skillnaden mellan tjejer och killar utan snarare att det finns motstridiga normer i 

samhället som styr ungdomarnas resonemang. För vidare forskning kan det dock vara till fördel 

att analysera med hjälp av genusteorier, då det i vår resultatdel blev tydligt att skillnaderna 

mellan könen var relativt stora. Det kanske inte enbart behövs en uppdelning i genus utan även 

behöver undersökas hur vuxnas subjektiva normer och attityder påverkar dem själva och yngre 

generationer. Fenomenet nätkränkningar gäller inte uteslutande ungdomar och ungdomskultur 

utan även vuxna och samhället i stort. Utifrån sett kanske ungdomar kränker varandra i större 

utsträckning än vuxna, men normerna och attityderna kring offrets eventuella skuld finns till 

viss del även bland vuxna, vilket bland annat tydliggörs i våldtäktsdebatten. Att det behövs mer 

forskning kring normer och attityder är tydligt och kanske, som framkommer i rapporten 

Nätkränkningar – svenska ungdomars normer och beteenden, behövs en lagändring för att 

ändra normerna i samhället och så småningom ändra människors attityder till nätkränkningar. 

Utifrån hur ungdomarna uttryckte sig, tolkade vi det som att ungdomarna inte upplever sig ha 

fått föra en diskussion kring ämnet tidigare. Vi tror därför att det i det fortsatta arbetet mot 

nätkränkningar är viktigt att föra en konstruktiv diskussion för att synliggöra de motstridiga 

normerna i samhället. Då exempelvis orden ”slampa” och ”hora” är ofta förekommande i 

samband med nätkränkningar och har blivit lite av vardagsmat för många ungdomar. 

Vardagligheten kan tänkas ha blivit en grund till varför nätkränkningar inte anses vara en big 

deal. Vi tror att det är av vikt att ha möjlighet att prata om problemen utan hysch-hysch. Utifrån 

hur ungdomarna säger sig uppleva det, att de enbart blir tillsagda av vuxna hur de ska bete sig 

på Internet, tror vi att det är viktigt att låta dem diskutera problematiken utan dömanden eller 

tillrättavisanden från vuxna. För trots att ungdomarna ibland uttrycker sin lättsamma inställning 

till nätkränkningar, så tycks de i grund och botten uppleva raka motsatsen, att nätkränkningar 

faktiskt är en big deal. 
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9 BILAGOR 

9.1 BILAGA 1 – SAMTALSUNDERLAG  

Vi inleder med en presentation för ungdomarna av ämnet samt lite bakgrund om varför 

gruppintervjuerna äger rum. Vi förtydligar de begrepp vi använder exempelvis med personbilder 

menar vi främst så kallade selfies. Vi förtydligar även att vi inte är ute efter vad som är rätt och fel 

utan vill veta vad de tänker och tycker. Vi uppmuntrar exemplifiering oavsett om exemplet kommer 

ifrån de själva, deras kompisar eller något de läst om i tidningar och på internet. 

Diskussionstema 1 Allmänt om sociala medier 

Det är relevant att veta om ungdomarna i fokusgruppen använder sig av sociala medier och vilken 

sort, för att veta vilken erfarenhet de har. Vi ställer frågor som exempelvis: 

 Använder ni Facebook, Instagram, bloggar m.m.? Varför/varför inte? 

 Vad tänker ni om de som inte har det? Varför? 

 Blir ni varnade för vad som kan hända på Internet? (av exempelvis föräldrar/lärare) 

Diskussionstema 2 Egna bilder 

Vi vill veta om ungdomarna resonerar kring risker med sitt användande av sociala medier och 

publicering av bilder, utan att ställa frågan direkt till dem. 

Tjejer vs. killar 

 Tänker ni på hur era bilder kan uppfattas av andra innan ni lägger ut dem? 

 Tänker ni på vilka som kan se bilden? 

 Vad tänker ni kan hända och vilka risker finns när ni lägger ut en bild? 

Diskussionstema 3 Andras bilder 

Vi vill veta om det finns någon konsensus i hur de resonerar kring sitt eget användande gentemot 

hur de tror att andra resonerar i sitt användande av sociala medier.  

Tjejer vs. killar 

 Hur tror ni att andra tänker när de lägger upp sina bilder? 

 Tror ni andra tänker på vilka risker som finns? 

 Vilka bilder är inte okej att lägga upp? Varför?  

 Läser ni ibland taskiga kommentarer som andra fått till sina bilder? 

 Vad är det för typ av bilder? 

 Vad handlar de taskiga kommentarerna om? 

Diskussionstema 4 Offer eller skylla sig själv 

 Vad tänker ni om en person som lagt ut en ”inte okej bild” och sedan fått taskiga 

kommentarer? 

Vi visar en SVT-dokumentär som handlar om en tjej som via en chatt skickar bilder på sig själv i 

underkläder till en okänd kille. Han publicerar bilderna/”hänger ut” tjejen på Facebook.  

Kommentarerna till filmen (på Youtube) handlar om att vissa anser att det är synd om tjejen, medan 

vissa anser att det var dumt av henne att skicka bilden. 

 Vad tycker ni? 
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Hej! 

Vi heter Lisa Lagergren och Marie Karlsson, vi är studenter på Halmstad Högskola sektionen för 

Hälsa och Samhälle. Vi ska under HT-14 skriva vår kandidatuppsats i socialpsykologi med temat 

”Internet-etik”. Vi är intresserade av hur ungdomar tänker och reflekterar över sitt användande av 

sociala medier och hur de resonerar och tänker kring vad andra användare publicerar. 

I samband med […] har vi planerat att ha gruppdiskussioner rörande etik på Internet. Diskussionerna 

kommer att dokumenteras genom video- eller ljudupptagning, detta för att vi ska ha tillgång till 

materialet och kunna urskilja vem som säger vad till en senare analys. Det inspelade materialet 

kommer sedan att raderas. 

I vårt uppsatsarbete följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom 

den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att de ungdomar som deltar i denna 

studie ger sitt muntliga och sina föräldrars skriftliga samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att vi 

som forskare kommer att behandla de uppgifter om ungdomarna på ett sådant sätt att utomstående 

inte kan identifiera dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om ungdomarna 

endast kommer att användas för forskningsändamål, det vill säga ses och höras av oss och vår 

handledare. 

Vi ser fram emot gruppdiskussionerna och är glada för möjligheten att genomföra vår studie.  

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

Lisa Lagergren: mail: lislag14@student.hh.se eller telefon: *** 

eller 

Marie Karlsson: mail: markar14@student.hh.se eller telefon: *** 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Mitt barn heter _______________________________________________________________ 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

___________________________________________________________________________ 

Målsmans namnteckning 

 

9.2 BILAGA 2 – BREV TILL FÖRÄLDRARNA 
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