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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to examine how ethnicity and gender of victim and 

perpetrator might influence students’ assessment of the severity of cyber-harassment in 

three different contexts. One hypothesis was that severity is mediated by indicators of 

power (blame, control balance and status-difference), which in turn are dependent on  

dimensions of ethnicity and gender. A semi-factorial survey was conducted among 365 

students in five different high schools in Stockholm county. The students assessed three 

different vignettes, which described 1) harassment on a blog, 2) grieving in a first-person-

shooter video game and 3) the uploading of a nude picture on Facebook. The effects of 

the dimensions on participants’ perception of the harassment and choice of action were 

analysed using linear- and logistic regression analysis, respectively. The results showed 

the following in each respective vignette: 1) Male bystanders were more prone to choose 

a passive action if the victim was female and the perpetrator male. 2) Men attributed less 

blame to female victims while women made no such difference. 3) The results indicate 

that women deemed the situation more severe if the victim was female. To conclude, the 

effects of the dimensions seem to vary depending on the different contexts. 
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1. Inledning 

Enligt Larsson (2010) började inte mobbning diskuteras och ses som ett problem i skandinavisk 

kontext förrän i slutet 1960-talet. I kontrast till detta betraktas mobbning idag som ett stort 

socialt problem inom såväl skolväsendet som arbetslivet. I Newman & Murrays (2005) studie 

framträder att en ny typ av mobbning vuxit fram - nätmobbning. En del ungdomar uppfattar 

denna typ av mobbning som än värre än traditionell mobbning. Detta fenomen blir särskilt 

intressant i en svensk kontext då Sverige i internationellt sammanhang har en befolkning som 

är ovanligt mycket uppkopplad till internet. För att en handling, enligt  Olweus (1993) gängse 

definition, ska kunna ses som mobbning krävs det en viss grad av repetition, intention och 

maktobalans. Skillnaden mellan traditionell mobbning och nätmobbning blir då att en enskild 

handling (som en uppladdad bild på Facebook) kan delas ett otaligt många gånger. Således har 

vi valt att studera nätkränkningar som enskilda episoder som via repetition leder till 

nätmobbning. I vår studie kommer vi fortsättningsvis särskilja mobbning och nätmobbning.  

BRÅs-rapport (Andersson, Nelander & Shannon, 2015:16) gällande hot och kränkningar på 

nätet blir det väldigt tydligt att finns en stor skillnad avseende kön i vilken typ av handlingar 

som polisanmäls och förekommer. Kön som variabel kan vara av stor relevans vid förståelsen 

för nätmobbning som fenomen. Vi tänker oss att det finns ett flertal faktorer som kan motverka 

framtida nätmobbning. En av dessa faktorer är det juridiska stödet och dess tillämpning i fall 

där målsägande för en polisanmälan gällande hot eller kränkning som har skett via nätet. Då 

det procentuellt är tämligen lågt antal fall som faktiskt leder till åtal (endast 4% av de 713 fall 

som behandlas i BRÅ-rapporten) ökar desto mer vikten av civilkurage i 

nätmobbningssituationer. Vi ämnar att utöka kunskapen om hur åskådare väljer att agera i olika 

sammanhang och således en ökad förståelse för vad det är som motiverar ungdomar att ingripa. 

Mycket av den forskning som finns idag fokuserar på nätmobbning som ett fenomen i sig med 

hänsyn till enskilda isolerade variabler. Vår studie bidrar till forskningsområdet genom att 

undersöka hur kön och etnicitet samvarierar inom fenomenet. Vi har valt att använda oss av ett 

intersektionellt perspektiv för att förstå detta fenomen. Utifrån vårt egna intresse vore det 

intressant att se vilka variabler det är som påverkar hur respondenterna bedömer olika typer av 

nätmobbning samt vilka handlingsalternativ de väljer att tillgå. Med den aktiva debatten i media 

och olika forum gällande rasism, integrationspolitik, islamofobi, homofobi och 
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sexism/könsstereotyper upplever vi att denna typ av forskning är särskilt aktuell (cf. Svensson 

& Dahlstrand, 2014). 

2. Syfte  

Syftet med studien är att, ur ett intersektionellt perspektiv, undersöka hur gymnasieungdomar i 

Stockholms län bedömer olika typer av nätkränkningsscenarion och hur gymnasieungdomarna 

uppskattar att de skulle handla utifrån dessa scenarion. 

2.1. Frågeställningar 

1. Vilken betydelse har förövarens respektive offrets kön och etnicitet samt respondentens kön 

för hur gymnasieungdomar bedömer offrets och förövarens makt i scenariot? 

- Vilka samband finns mellan denna makt, samt förövarens respektive offrets kön 

och etnicitet, med respondentens bedömning av kränkningens allvar? 

2. Vilken betydelse har förövare respektive offrets kön och etnicitet samt respondentens kön 

för vilket handlingsalternativ gymnasieungdomar väljer att tillgå i scenariot? 

- Vilka samband finns mellan ovannämnda makt och respondentens val av 

handlingsalternativ? 

3. Tidigare forskning 

3.1. Skillnader i kön och makt  

Mycket av den tidigare forskningen undersöker könsskillnader av olika slag. En kvalitativ 

studie som utfördes i åtta brittiska skolor undersökte hur flickor och pojkar socialt konstruerar 

samkönad- och könsöverskridande mobbning. Studien har en fokus på könets vikt i synen på 

förövare och offer. Resultaten visar att mobbare-offer dyaden kille-mot-kille ansågs av 

ungdomarna som minst problematisk. Den dyad som ansågs vara mest problematisk är det 

scenario då en kille fysiskt skadar en flicka, oavsett om det är i försvar mot att flickan är en 

mobbare, detta på grund av uppfattningen att det finns en obalans i styrka till flickans nackdel 

vilket utmynnar i en sorts straffrihet. Utifrån fokusgruppsdiskussionen gör författarna 

tolkningen att könsstereotyper ständigt återkommer men även att ungdomarna har nyanserade 

tolkningar av vilka maktkällor som finns i en skolmiljö (talang, pengar, utseende, “ny på 

skolan”, coolhet, populäritet, fysisk storlek nämns) (O’Brien, 2011). 
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I linje med O´Brien (2011) visar Holfeld (2014) tydliga könsskillnader i hur killar och tjejer 

uppfattar nätmobbningsoffer av samma kön. Killar tillskrev manliga offer mer skuld och ansvar 

än vad tjejer tillskrev kvinnliga nätmobbningsoffer.  

Att maktbalans eller snarare en avsaknad av balans påverkar hur ungdomar bedömer olika typer 

av mobbningsscenarion framgår i Talwar, Gomez-Garibello & Shariffs (2014) vinjettstudie 

som utfördes på studenter från Nord- och Latinamerika. I denna vetenskapliga artikel 

framträder det att  maktobalans framhävs som en av de största faktorerna till bedömningen av 

allvarlighetsgrad i nätmobbningsfall. Denna maktbalans skulle eventuellt kunna ses som den 

ackumulerade maktdifferensen mellan förövare och offer utifrån de maktkällor som nämns i 

O´Brien (2011).  

En svensk mixed-method studie visar att kvinnor i högre utsträckning upplever sig kränkta av 

vad andra skriver på nätet än män. Detta varierar även med ålder. Av de yngre kvinnorna 

uppgav cirka två tredjedelar att de känt sig kränkta av vad andra skriver på nätet. De uttrycker 

även att de är ganska eller mycket oroade över att personer ska få en negativ bild av dem utifrån 

det som finns på nätet. Av just den gruppen svarade 55% att de någon gång känt sig kränkta av 

det någon skrivit på nätet. I fokusgrupper framgår det att ungdomarna upplever att det finns 

“spelregler” på nätet som folk förhåller sig till. Dessa spelregler varierar beroende av kön - 

killarna erhåller större respekt och status på nätet  medan spelreglerna beskrivs som tuffare för 

tjejer vilket resulterar i att de löper större risk än killar att bli kränkta. Slutligen finns en 

genomgående bild under fokusgrupperna att  det finns en tendens att offret själv blir skuldsatt 

då denne inte förhållit sig korrekt till spelreglerna (Svensson & Dahlstrand, 2014). 

Något annat som varierar med avseende på kön är hur pass allvarliga olika typer av 

nätkränkningar anses vara. Kvinnorna ser exempelvis allvarligare på nätkränkning av 

hatbrottstyp (nedsättande uttryck om ras, hudfärg, trosbekännelse, sexuell läggning etc.) än 

männen som har mer överseende för denna typ av kränkning. Vidare i studien framgår det att 

det finns en stor skillnad med avseende på kön i hur kränkta respondenterna skulle känna sig i 

förhållande till olika typer av nedsättande handlingar. Ett exempel på detta är att flickorna i 

mycket högre utsträckning än pojkarna upplever sig kränkta i det fall någon skulle ladda upp 

en nakenbild på dem. (Ibid.) 

I Brottsförebyggande rådets (BRÅ: 2015) kartläggning framgår att det finns tydliga 

könsskillnader avseende de polisanmälda hoten och kränkningarna på nätet. Ofredanden är den 

vanligaste typen av handling som polisanmäls av kvinnor och de innehåller ofta nedlåtande 
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kommentarer och kränkande påståenden. Även många män anmäler att de utsatts för ofredande 

eller ärekränkningsbrott, oftast genom att de framställs som kriminella via påståenden eller  

tidigare domar som laddats upp på internet. Den allra vanligaste polisanmälda handlingen av 

pojkarna är hot om våld. Vanligast anmälda handlingen av flickor är att hängas ut via 

bild/bilder, oftast med en sexuell undertoning och nedlåtande kommentarer om målsägandes 

sexuella vanor. (Andersson et al., 2015). Att förekomsten av kränkningarna är associerade med 

kön som presenteras i ibid. kan länkas till hur pojkar/män och flickor/kvinnor uppfattar 

allvarlighetsgraden av kränkningarna i (Svensson & Dahlstrand, 2014) vilket tyder på att pojkar 

och flickor relaterar till den typ av kränkning som de mest sannolikt riskerar att utsättas för. 

Utöver könsskillnader har den tidigare forskningen även adresserat kränkningar till följd av  

”könsöverskridande beteende”. I Evans & Chapmans (2014) enkätstudie framgår att de 

respondenter som blev mest utsatta för kränkningar hade alla blivit kränkta av uttrycken gay, 

lesbian och/eller queer. 

Blashill & Powlishtas (2009) studie presenterar signifikanta resultat som visar att feminina män 

bedöms mer negativt än manliga män likt hur homosexuella män även bedöms mer negativt  än 

heterosexuella män. Slutsatsen som dras är att dessa faktorer (sexuell läggning samt 

upplevelsen av ett beteende som är könsöverskridande) bedöms värre oberoende av varandra. 

3.2. Handlingsbeteende 

Hur människor väljer att agera i kränkningssituationer har forskare försökt komma underfund 

med. Gällande nätmobbning visade det sig i Slonje, Smith & Friséns (2012) studie att svenska 

nätmobbningsåskådare delar vidare meddelanden och bilder som är avsedda att utsätta den 

mobbade för andras missaktning i 28 % av fallen. Näråskådarna visade materialet oftare för 

offret i syfte att visa vad som hänt (13 % av fallen)  än i syfte att utsätta den mobbade för vidare 

mobbning (6 % av fallen). I 9 % av fallen delade åskådare vidare det kränkande materialet till 

andra.  

Den tidigare forskningen tycks ha olika förklaringar till varför människor agerar som dem gör 

i nätkränkningssituationer, exempelvis har Makleys (2000) & Price et al. (2014) visat att 

benägenheten att ingripa i en nätkränkningssituation minskar på internet då känslan av ansvar 

avtar (cf. åskådareffekten Latane & Darley, 1968). 

I Price et al. (2014) vinjettstudie framkom att respondenterna inte gjorde skillnad på vem som 

var åskådare offline och online, vilket enligt författarna, tyder på internetmobbning inte kan ses 
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som ett isolerat fenomen.  I vinjetten som presenterades  i ibid. ansåg respondenterna att den 

mest moraliskt ansvariga personen att hjälpa den mobbade var den mobbades bästa vän. 

I studien framkommer att respondenterna ansåg sig själva ha handlingskapacitet (agency) att 

intervenera men betonade inte sig själva som potentiella hjälpare. Att respondenterna 

uppfattade sig ha handlingskapacitet men försköt detta ansvar till andra menar författarna står i 

motsats till studier om åskådaransvar och moraliskt disengagemang (cf. Bandura, 1986, 2002) 

vid traditionell mobbning (cf. exempelvis Thornberg & Jungert, 2013 nedan). Det faktum att 

respondenterna i Price et al. (2014) inte såg sig själva som potentiella hjälpare antyder att 

ungdomar kommer att anta tämligen passiva handlingsstrategier som åskådare av nätmobbning. 

Om offret bedöms må dåligt av nätmobbningen ansågs det av respondenterna vara en viktig 

faktor för att intervenera för offrets räkning. Respondenterna ansåg sig ha förmågan att uppfatta 

andras utsatthet på nätet, detta i synnerhet om de haft liknande erfarenheter. Detta motsägs i 

viss mening i Holfeld (2014) (se nedan) och problematiseras i Price et al. (2014) med Baumans 

(2010) resonemang om att nätmobbare liksom nätåskådare har svårare att i realtid se vilka 

konsekvenser för offret som nätmobbningen innebär och att detta leder till moraliskt och 

känslomässigt disengagemang. Exempelvis visade det sig  i Slonje et al. (2012) att de 

respondenter som nätmobbade i betydligt lägre grad än de som mobbade upplevde ånger. Detta 

torde, enligt oss, innebära att mobbare i högre grad fortsätter att nätmobba tillika att åskådare 

inte uppfattar mobbningen lika allvarligt som den kanske är. 

I Trach, Hymel, Waterhouse & Neale (2010) framkom det att ju äldre var, desto mindre benägna 

var de att använda direkta metoder, såsom att säga stopp till mobbaren eller att tillkalla en lärare. 

Istället antog de äldre kvinnliga respondenterna mer indirekta metoder för att stoppa 

mobbningen såsom att avleda mobbaren, hämta och/eller prata med kamrater. Författarna i 

studien tolkar detta som strategier för att behålla sociala positioner. Positioner som 

respondenterna i både ibid. och Price et al. (2014) värnade om. Generellt sett framgick det i 

studien att flickor i högre grad än pojkar försvarade och stöttade den utsatta vilket ligger i linje 

med Thornberg & Jungert (2013) studie. I Desmet et al. (2014)  genomfördes 

fokusgruppsintervjuer för att utforska vilka åskådarbeteenden som var vanligast 

förekommande. Det visade sig att åskådarens popularitet och en låg grad av moraliskt 

disengagemang var viktiga faktorer för att intervenera. Detta kan länkas till Trach (2010) 

resonemang om respondenternas handlingsstrategier för att behålla sociala positioner. 
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3.3. Handlingsbenägenhet kopplat till nätåskådarens egenskaper 

Som nämndes ovan motsäger Thornberg & Jungerts (2013) studie resultaten i Price et al. 

(2014). Studien undersökte hur sambandet mellan moraliskt disengagemang, upplevd 

självförmåga och moralisk sensitivitet påverkar benägenheten hos ungdomar att ingripa i 

traditionella mobbningssituationer. I studien framkom att killar hade högre upplevd 

självförmåga än tjejer. Tjejer var dock signifikant mer benägna än killar att försvara offret men 

också att inta en passiv roll som åskådare och inte göra någonting medan killar var signifikant 

mer benägna än tjejer att mobba eller understödja mobbare. Detta ligger i linje med Smith, 

Thomsson & Bahti, (2012). I Thornberg & Jungert (2013)  framkom att moraliskt 

disengagemang innebar ett negativt samband med passivt beteende och försvarsbeteende för 

killar (dock inte för tjejer) och ett starkt positivt samband med mobbningsbeteende. Killar 

skattade ett högre mått av moraliskt disengagemang än tjejer och således högre grad av 

mobbningsbeteende. Slutsatsen - summan av ovannämnda aspekter som Thornberg & Jungert 

drar i enlighet med Trach et al.(2010); Holfeld (2014);är att tjejer tar avstånd från mobbning, 

stöttar offret och försvarar offret i högre grad än killar trots en lägre grad av uppskattad 

självförmåga. En könsskillnad som inte återfanns bland respondenterna i Macháčková et al. 

(2013). 

En annan konklusion som dras av Thornberg & Jungert (2013) samt Gini, Albiero, Benelli & 

Altoe (2008) är att en stark moralisk sensitivitet/empati inte implicerar en försvarande handling 

till förmån för den mobbade utan endast ett avståndstagande eller passivt förhållningssätt till 

den. Det krävs enligt författarna upplevd självförmåga (handlingskapacitet) för att våga 

försvara den mobbade vilket står i kontrast till resultaten i Price et al. (2014). Samtidigt i motsats 

till Thornberg & Jungert (2013) fann Macháčková, Dedkova, Sevcikova & Cerna (2013) att 

rädsla för att ingripa i en nätmobbningssituation inte spelade någon roll för respondenternas 

benägenhet att ingripa. Detta resultat nyanseras dock med en diskussion om att det upplevda 

avståndet mellan åskådare och nätmobbare är längre än i en traditionell mobbningssituation. 

I likhet med Price et al. (2014) visade det sig att egenskapen empati var en viktig faktor för 

huruvida respondenterna i Freis & Gurung (2012) skulle intervenera prosocialt i en 

nätmobbningssituation beroende av respondentens personlighet, empati och attityd till 

homosexuella personer (då offret framställdes som homosexuell). 

Resultaten i ibid. visar att personer som skattade ett högt mått av empati använde sig av strategin 

stödjande handlingsalternativ (exempelvis byta samtalsämne) och personer som attackerade 
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mobbaren var de som skattade sig som utåtriktade. Generellt var de vanligaste strategierna 

försökspersonerna antog icke konfronterande eller passiva såsom att lugna ner diskussionen 

eller att välja att inte svara. Studiens begränsning ligger i att urvalet endast bestod av kvinnor. 

I kontrast till Freis & Gurung (2012) krävdes i Holfelds (2014) studie ett explicit rop på hjälp 

för åskådaren skulle uppskatta situationen som allvarlig. Empati från åskådaren verkar således 

inte vara tillräckligt för att denne ska ingripa. 

3.4. Handlingsbenägenhet kopplat till egenskaper hos den mobbade 

Just aspekten att offret explicit visar upp de negativa känslorna som kommer med 

nätmobbningen framgick i Price et al. (2014) som en viktig faktor för att väcka åskådarnas 

benägenhet att intervenera. Ett explicit rop på hjälp var alltså en viktig faktor för att 

nätåskådaren skulle intervenera men också kontextuella förutsättningar såsom att känna offret 

och känslor av ledsamhet av att betrakta nätmobbningen i Macháčková et al. (2013). Tjejer och 

killars olika sätt att attribuera offrets ansvar och skuld menar Holfeld (2014) förklarar en del av 

hur killar och tjejer handlar när de stöter på nätmobbning. Frekvensen av åskådarintervention i 

Freis & Gurungs (2012) studie måste på så sätt ses i ljuset av Holfelds (2014) resultat. 

3.5. Ungdomar med utländsk härkomst, en särskilt utsatt grupp 

Beträffande skillnader i handlingsbeteende gentemot mobbare och mobbade med avseende på 

etnicitet är forskningsunderlaget tämligen tunt och därtill något motsägelsefullt. I en Brittisk 

studie (Smith et al., 2012) framkom inga skillnader i förekomst av nätmobbning/mobbning och 

att vara nätmobbad/mobbad mellan anglosaxer och övriga etniska grupper.  

Detta står i kontrast till resultaten från Strohmeier, Kärnä & Salmivallis (2011) studie där det 

framkommer att nätmobbning var en av de typer av mobbning som förekom i större 

utsträckning hos andragenerationsinvandrade barn i förhållande till de etniskt finska barnen. 

Analogt med ibid. visade det sig i Bjereld, Daneback & Petzold (2014) att risken för att bli 

utsatt för traditionell mobbning i Sverige var synnerligen påtaglig (högst i norden) för barn med 

utländsk härkomst (27,7%) i förhållande till de etniskt svenska barnen (8,6%). Skillnaden gällde 

trots att författarna kontrollerat för ekonomisk utsatthet, kön och bostadsområde. Bjereld et al. 

(2014) behandlar endast traditionell mobbning till skillnad från Strohmeier et al. (2011) och 

respondenterna utgörs av självrapportering av barnens (7-13 år) föräldrar vilket också är dess 

begränsning samt att föräldrar till mobbade barn torde vara mer benägna att svara på en enkät 

av detta slag.  
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Studien säger dock inget om hur gymnasieungdomar kan tänkas skatta ett framtida handlande 

i förhållande till ett givet nätmobbningsscenario, men den säger uppenbarligen något om hur 

ungdomars handlingsbeteende, beträffande mobbning, gentemot barn med invandrarbakgrund 

i Sverige i realiteten ser ut. Detta gör det extra relevant att utforska om attityder och uppskattat 

beteende gentemot ungdomar med utländsk bakgrund skiljer sig när respondenterna är 

ungdomarna själva och ämnet gäller nätmobbning.  

3.6. Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen indikerar att det finns en del könsskillnader inom fenomenet men 

betydelsen av etnicitet är tämligen oklar då studierna motstrider varandra. Hur personer väljer 

att agera verkar bero på ett flertal olika faktorer och den tidigare forskningen tycks ha delade 

meningar om vilka dessa egentligen är.  Den tidigare forskningen har tillsynes fokuserat på hur 

nätmobbning och nätkränkningar kan förstås utifrån kön, könsöverskridande beteende och 

etnicitet – separata från varandra. Här anser vi att vår studie kan fylla en forskningslucka då vi 

undersöker hur dessa faktorer samvarierar.  

I vår genomgång av den tidigare forskningen framkom att de flesta kollegialt granskade 

artiklarna är skrivna i andra länder än Sverige. Vi har valt att inkludera dessa då vi gör 

antagandet att dessa även kan vara relevanta i en svensk kontext.  

4. Diskursbegreppet 

Begreppet kan beskrivas som ett bestämt sätt att uttrycka sig, förstå och förhålla sig till världen 

och subjektets omgivning. Det blir ett sorts förhållningssätt till en verklighet och diskursen 

dikterar därför vår verklighetsuppfattning, så starkt att vi är fångade i “definitionen” av den. 

Diskurser ser olika ut beroende av kontext och är även socialt konstruerade vilket innebär att 

de är föränderliga, om än trögrörliga (då de måste förändras kollektivt i sociala processer) 

(Jørgensen & Phillips,  2000;  Eriksson, Hallberg  & Emt, 2015).  

5. Teorival 

Intersektionalitet har använts som teoretiskt ramverk i denna studie då vi ville fylla i den 

forskningslucka där olika kategorier i tidigare forskning har studerats isolerat från varandra. 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan inte olika maktstrukturer förstås utan att ta hänsyn till 

hur de samverkar men även neutraliserar varandra i ett givet sammanhang. Betydelsen av kön 

kan exempelvis inte förstås isolerat från etnicitet vilket var en av anledningarna till att Shaw, 
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K. (1989) ursprungligen myntade begreppet intersektionalitet. Den här teoretiska ansatsen har 

legat till grund för hela studien och har således format såväl syfte som frågeställningar.  

 

Då det intersektionella perspektivet inte ger konkreta verktyg i hur en ska förstå denna 

samverkan mellan kategorier har vi kompletterat studien med Hirdmans (2001) genusteori och 

begreppet Etnokulturell empati i analysen samt konstruktionen av vinjetterna.  

6. Den teoretiska ansatsen 

6.1. Intersektionellt perspektiv  

Intersektionalitet kommer från engelska ordet intersection vilket skulle kunna översättas till 

skärningspunkt. Skärningspunkten innebär en korsning av olika kategorier (exempelvis kön 

och etnicitet) och således en social skiktning utifrån olika maktrelationer (Ahrne, 2010). En 

utgångspunkt i det intersektionella perspektivet är att det finns hierarkiska maktordningar 

baserat på maktrelationen, det finns alltså en underordning och en överordning mellan olika 

kategorier. Kategorins betydelse i en intersektion är inte statisk utan varierar beroende på 

sammanhang och vad den ställs i förhållande till, i mötet av andra kategorier av både över- och 

underordning. Ett exempel är att en man med utländsk bakgrund möter en kvinna med svensk 

bakgrund i en löneförhandling, här uppstår en skärningspunkt mellan kategorier (kön, etnicitet 

samt kontext). I en intersektionell analys undersöks denna skärningspunkt i ett försök att 

komma underfund med hur dessa kategorier samverkar med varandra. (cf. Mattson, T. 2010). I 

maktutövandet är diskurser och normer som stigmatiserar  centralt i processen av hur en part 

underordnas (Gruber, 2007). Ett intersektionellt perspektiv som visar på olika tillvägagångssätt 

att skapa underställda positioner möjliggör även ett urskiljande och ifrågasättande av de 

diskurser och praktiker som gör denna maktordning möjlig (De los Reyes, 2005).   

Matsson förklarar vidare att dessa maktstrukturer är relativt enkla att identifiera på ett 

strukturellt plan (exempelvis olika lön för kvinnor och män samt en boendesegregation mellan 

människor av olika härkomst). Maktstrukturerna är dock inte lika lätta att urskilja i en konkret 

situation på individnivå då den är desto mer komplex. Individernas positiva och negativa 

egenskaper framträder och har stark betydelse i det enskilda fallet (Matsson, 2010). 

De här maktstrukturerna beskriver Mattson “ligga” utanför oss och att de bärs upp av oss 

samtidigt som de verkar på både ett övergripande och strukturellt plan. Till följd av att vi som 
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människor är bärare av dessa strukturer innebär det även att vi har förmågan att förändra 

maktstrukturen genom vårt agerande och våra tankar (ibid.). 

Det som stärker diskursen/maktordningen är att den förefaller självklar för de människor som 

ingår och lever i den. Då den är så pass självklar blir den desto svårare att åskådliggöra och 

ifrågasätta. Istället blir det de som ifrågasätter den som utsätts för motstånd (vilket blir ett 

indirekt sätt att urskilja och reproducera maktordningen)(ibid.). Ett exempel på detta kan vara 

att en kille bär “feminina” kläder till skolan och där blir utsatt för nedlåtande kommentarer. 

Personen ifråga har brutit mot en stark könsnorm och blir därför kränkt - en bestraffning till 

följd av ett medvetet eller undermedvetet försök att motsäga sig den rådande diskursen (i detta 

fall bilden av maskulinitet). 

Trots intersektionalitetsbegreppets popularitet förs det väldigt lite diskussion kring hur teorin 

ska tillämpas. Det intersektionella perspektivet ger inga direkta verktyg för hur en skall förstå 

den nämnda samverkan mellan olika kategorier utan betonar mer att samverkan existerar.  (cf. 

McCall, 2005).  

Kritik mot intersektionalitet som teoretiskt begrepp framförs av Carbin & Tornhill (2004) då 

de påpekar hur begreppet är så varierande i sin betydelse samtidigt som den går att applicera i 

så många olika typer av sammanhang. På grund av det kan begreppet ses som en “tom markör” 

som egentligen inte säger så mycket. Kathy Davis har en liknande syn på begreppet men menar 

på att då begreppet står relativt öppet för interpretation blir den också applicerar i många 

kontexter, vilket är en av stora anledningarna till begreppets framgång. Hon utvecklar detta 

påstående genom att förklara att ju mer teorin är öppen för tolkning i olika sammanhang och 

kontexter, desto mer legitimerar  och driver det till att akademiker provar att tillämpa den i olika 

sociala situationer. (cf. Davis, 2008). 

6.2. Hirdmans genusteori 

I Genus: om det stabilas föränderliga former (Hirdman, 2001) beskriver Hirdman vilka 

stereotyper som existerar för man och kvinna. Hirdman renodlar tre elementära formler som 

illustrerar hur kvinnan i förhållande till mannen genomgående i historian formats och 

konstruerats. Dessa formler kommer vi att testa i denna studie då vi bedömer att de möjligtvis 

kan vara av relevans än idag. Formlerna benämns av Hirdman: A – icke A: grundformeln, A – 

a: jämförelsens formel, A-B = Den normativa formeln. Samtliga tre formler har varit väsentliga 

i konstruktionen av vinjetterna samt i analysen av det empiriska materialitet.  
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A – icke A: grundformeln.  

Hirdman beskriver denna formel som grundackordet där kvinnan ses i tankefiguren man - icke 

man. Hirdman drar liknelser till antiken där människan sågs i förhållande till gudarna (uppåt), 

naturen och djuren (nedåt). I den här tankefiguren antas kvinnan ha lika mycket talutrymme 

som djuren, d.v.s inget alls. Kvinnan har en icke-position och är helt formlös vilket leder till att 

det blir svårt att beskriva henne. (ibid.) 

A – a: jämförelsens formel 

Här framställs kvinnan a som en inte fullt utvecklad människa. I denna formel är a den lilla 

mannen. Kvinna har historiskt framställts ha mindre själ, d.v.s. lägre förstånd och kontroll men 

med mer materia (kropp) (ibid.) 

Enkönsformeln A-a innebär dock inte att män och kvinnor befinner sig helt fast på positionen 

A resp. a utan kan befinna sig på en flytande skala mellan dessa. Grund antagandet är dock att 

en ”man” befinner sig på A och en ”kvinna” på a men att det i historien funnits kvinnor som 

legat närmare A och vice versa. Hirdman ger ett exempel på en sådan kvinna i form av Elizabeth 

I, drottning av England 1533-1603 som explicit uttryckte för sina trupper att de ej skulle låta 

sig luras av hennes kvinnogestalt då hon med sitt lejonhjärta kunde liknas med de modigaste av 

män.  För män handlar det således om att inte halka ned och bli a. Att födas till man räcker inte 

för att upprätthålla sin position som A utan det krävs en livslång ansträngning från mannen att 

bibehålla denna position genom ett maskulint beteende. Här beskriver Hirdman att 

problematiken och nervositeten för maskulinitetsprojektet finns. Att a faktiskt kan bli A och än 

värre, att A kan reduceras till a (ibid.) 

Sammantaget i tankefiguren A-a formas kvinnan i jämförelsen med mannen. a är alltså ständigt 

relativ och mätt i förhållande till A. 

A-B: Den normativa formeln 

I formeln A-B beskrivs istället män och kvinnor som motsatspar till varandra med betoning på 

det särskiljande. D.v.s. att män och kvinnor förutsätts ha helt olika motsatta egenskaper. 

Således bör nervositeten för maskulinitetsprojektet i A-B vara betydligt lägre än den i A-a då 

mannen föds till man, det ligger alltså i mannens natur att vara manlig. Paradoxalt med detta 
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räcker det inte att bara vara kvinna eller man för att vara B resp. A. För att vara B måste 

egenskaper tränas för att inte ”förlora sin B-ighet” (ibid.). 

Till skillnad från A-a där jämförelsen satte tonen och kvinnan framställdes som ofullgången 

utgår formeln A-B från att kvinnan även är annorlunda, det vill säga hon har egenskaper som 

inte mannen har, som han inte vill ha (detta kan liknas med en beskrivning av män som hundar 

och kvinnor som katter). Exemplet påvisar att det inte existerar någon variation i form av ex. 

ras utan istället är  en tydlig särskiljning i form av två helt olika arter (ibid.) 

6.3. Etnokulturell empati 

Utöver Hirdmans teori kompletterar vi vår studie med begreppet etnokulturell empati vilken 

kan ses som en mer avancerad typ av empati. Den innehåller dem basala förutsättningar som 

gäller för så kallad grundempati men har däremot en tydligare riktning,  förmågan att kunna 

känna empati för grupper av annan etnisk/kulturell tillhörighet än en själv. Denna typ av 

empatiska förmåga kan uppdelas i fyra olika kategorier. I denna studies kontext lämpar sig 

främst den första kategorin Empathic feelings and expressions (EFE) (cf. Rasoal, 2009). 

 

EFE beskrivs som hur människor verbalt uttrycker sig om känslor och tankar om grupper av 

annan etnokulturell tillhörighet än en själv. Den här empatin (eller bristen på empati) kan även 

uttryckas i annan form, såsom i hur en personer väljer att agera. (ibid.). 

 

Den komponent av EFE (empathic feelings and expressions) som betonar hur människor 

uttrycker sina tankar och känslor om en grupp av annan etnokulturell tillhörighet kan antas tas 

i uttryck (medvetet eller undermedvetet) i hur respondenterna bedömer de olika vinjetterna 

baserat på förövares och offrets etnicitet. Handlingskomponenten i EFE föreställer vi oss 

kommer vara av vikt  för hur  respondenterna väljer att agera. 
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7. Teoretisk tillämpning 

I den teoretiska tillämpningen har vi urskiljt tre viktiga aspekter inom intersektionalitet, vilka 

är makt, olika  maktstrukturer mellan kategorier samt hur dessa strukturer upprätthålls: 

 

• Makt har vi operationaliserat genom fyra olika variabler: offrets skuld, kontrollbalans (mellan 

förövare och offer), förövares statusdifferens och offrets statusdifferens  vilka kan ses som 

uttryck för makt i en nätkränkningskontext. Denna operationalisering beskrivs mer 

djupgående i metodavsnittet (8.5.2) och i bilaga 2. 

• De olika maktstrukturerna mellan kategorier har vi tagit hänsyn till i form av att manipulera 

offrets samt förövarens kön och etnicitet i de olika enkäterna för att se vilken betydelse 

kategorierna har samt hur de påverkar varandra i de olika kombinationerna/intersektionerna. 

Vi har även bakgrundsfrågor som berör respondentens könstillhörighet samt vart dennes 

föräldrar är födda i mån om att fånga upp  respondentens roll  som tredje part (åskådare) vilket 

får anses vara en vital del av intersektionen. 

• Hur de här strukturerna och diskursen upprätthålls har vi fångat in i hur respondenterna 

bedömer de ovannämnda variablerna, exempelvis om respondenten bedömer att en situation 

är allvarligare om offret är en kvinna än om denne vore en man vilket ger uttryck för hur 

diskursen ser ut och hur respondenterna reproducerar den genom sina tankar och 

bedömningar. Vidare visar vi kanske ännu tydligare hur maktstrukturer reproduceras via 

agerande utifrån frågeställning två där vi undersöker hur respondenterna prospektivt skulle 

handla. Denna konstruktion har utförts utifrån det Matsson (2010) beskriver om hur 

upprätthållningen av maktstrukturer sker genom tänkande och agerande vilka är inkluderade 

i frågeställning 1 respektive 2.  

7.1. Interkategorisk komplexitet  

Tre typer av perspektiv på den metodologiska tillämpningen av intersektionalitet beskrivs av 

McCall (2005) varav samtliga försöker handskas med problematiken som uppstår i att redovisa 

och behandla en sådan komplexitet som uppstår med intersektionalitetsbegreppet. De tre 

perspektiven definieras av sina olika utgångspunkter i synen på kategorier. Vår studie passar 

bäst in i det tredje synsättet McCall beskriver, interkategorisk komplexitet.  

I detta perspektiv som ofta tillämpas kvantitativt, görs observationen att det existerar ojämlika 

relationer mellan olika grupper. Då grupperna är socialt konstruerade är dem dynamiska och 

under kontinuerlig förändring. Utifrån perspektivet interkategorisk komplexitet väljer forskaren 
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vilka sociala grupper som är av intresse och fokuserar sedan på de faktorer som kan tänkas leda 

till strukturella eller diskursiva ojämlikheter. (Samuelsson, 2015).  

Även om kategorier (och dikotomier) kan anses ha en reproducerande funktion är de även 

nödvändiga för att kunna synliggöra och förklara hur relationer mellan olika sociala grupper 

ser ut. Kategoriseringen har även en simplifierande effekt då den underlättar att ämnet 

behandlas med fortsatt respekt för dess komplexitet utan att göra studien (och det empiriska 

materialet) helt oförståelig. McCall hänvisar vidare till Evelyn Nakano Glenn som uttrycker att 

kön och etnicitet kan användas i en studie som kategoriska “ankare” samtidigt som hon 

markerar, likt Matsson (2010) att dessa kategorier inte kan anses vara statiska. 

8. Metod 

8.1. Design 

Vi har använt oss av en kvantitativ vinjettmetod. En vinjett är en fiktiv situation som 

respondenten ska bedöma. Vitsen med själva vinjetten är att respondenterna efter att ha läst den 

ska relatera till en och samma situation och besvara efterföljande frågor. På så sätt kan forskaren 

kontrollera vad respondenten relaterar till (Jergeby, 1999).  

Vinjetterna har i denna studie ingått som en del av en enkät kombinerat med sedvanliga 

bakgrundsfrågor. De efterföljande frågorna till respektive vinjett har i huvudsak bestått av fasta 

svarsalternativ (cf. ibid). 

8.2. Urval 

Denna studie är en s.k. stickprovsundersökning av populationen: gymnasieungdomar i 

Stockholms län. 75 Skolor randomiserades obundet med hjälp av en slumpgenerator 

(www.Random.org) från en lista (http://jamfor.gyantagningen.se) med alla 216 gymnasieskolor 

i Stockholms län, varpå alla skolor hade samma chans att delta (cf. Eljertsson, 2005). Till 

skolorna (rektorerna) skickades per e-mail en förfrågan om att delta i studien (Se bilaga 4). 

Inledningvis svarade endast två skolor ”ja” till att delta i studien, vi fattade då beslutet att ringa 

rektorerna och kuratorerna i de resterande skolorna. Totalt fick vi ja från 5 skolor och således 

ett externt bortfall om 70 skolor. 

I tabell I nedan visas bakgrundsinformation om det empiriska materialet och förekomst av 

kränkningar hos respondenterna etc. 

http://www.random.org/
http://jamfor.gyantagningen.se/-/Jamfor/?enhetstyp=ee756226a1914c6d9582eed28a52ff37&val&ingetval=1&sekundaraval=,,&ingetsekundartval=1,1,1&sida=5%22%20%5Ct%20%22_blank
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8.3. Datainsamling 

Det empiriska materialet samlades in under 15 dagar. Totalt delades 367 (Bortfall: N=2) enkäter 

ut i 19 klasser/grupper i 5 olika skolor. 1095 vinjetter bedömdes av respondenterna. 

Vi närvarade vid varje utdelningstillfälle för att ha kontroll över huruvida respondenterna 

pratade med varandra under ifyllandet av enkäten och för att kunna besvara frågor om det skulle 

uppstå oklarheter kring enkäten. Respondenterna informerades om samtyckesprincipen och om 

konfidentialitetsprincipen muntligen och skriftligen (cf. Eljertsson, 2005). Dock klargjordes 

inte hela syftet med studien, till följe av dess experimentella natur (Se 8.4 Vinjetter), för 

respondenterna. Den information vi delgav till såväl skolorna som respondenterna finnes i 

följebrevet resp. missivbrev (bilaga 4.).  

Den valda metoden innebar att vi hade åtta olika enkätversioner (Se 8.4 Vinjetter). De olika 

enkätversionerna delades ut slumpmässigt men för att undvika att personer som satt bredvid 

varandra skulle upptäcka att de fått olika enkäter lades enkäter i buntar om fyra. 

Efter en vecka såg vi att endast en kvinna men femton män besvarat en specifik enkätverssion. 

Detta justerade vi genom att dela ut just den enkätversionen till endast kvinnliga respondenter. 
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Motiveringen till avbrottet i den slumpmässiga utdelningsprocessen var att få en någorlunda 

jämn könsfördelning då de kvinnliga respondenterna annars inte skulle bli representerade i sin 

bedömning av just den enkätversionen.  

8.4. Vinjetterna  

Själva handlingen för vinjetten kallas för objekt (Jergeby, 1999) och objektet för denna studie 

är kränkningar på nätet. Vinjett 1. ”Bloggvinjett” handlar om en kränkning som sker på en 

blogg där offer, förövare och andra inblandade är skolelever. 2. Datorspelsvinjett – handlar om 

en verbal kränkning som sker i ett actionkrigsspel på internet. 3. Nakenbildsvinjett – handlar 

om en uppladdning av en nakenbild på Facebook där de inblandade går i samma skola. 

I alla vinjetter försätts respondenten i den kontext där kränkningen äger rum och får rollen som 

åskådare med möjlighet att handla.  Två av förövarna är anonyma trots att alla inblandade vet 

vilka förövarna är vilket är vanligt förekommande och en viktig maktaspekt för just 

nätkränkningar (cf. Menesini et al., 2012). Två av vinjetterna utspelar sig i gränslandet mellan 

skolmiljö och internet vilket ofta är fallet (cf. Price et al., 2014 & Johansson & Flygare, 2013). 

Exempelvis att mobbning och kränkningar fortsätter från skolgården ut på internet. 

 

Vinjetterna är teoretiskt konstruerade utifrån tre normer med inspiration från Hirdmans (2001) 

formler.   

1. B: Bloggvinjett - ”du kommer alltid att vara ett jävla fetto”  

2. A– icke A A-a: Datorspelsvinjett – ”vad gör du din jävla fitta, du e ju sämst” 

3. A: Nakenbildsvinjett – ”hämndporr” 

 

Det är inom dessa diskurser som kränkningarna utförs. Genom att bygga vinjetterna utifrån 

Hirdmans (2001) formler mäter vi på så sätt formlernas diskursiva kraft. Handlingarna i 

vinjetterna är konstruerade utifrån dessa diskurser. Vilka detaljer (stimuli) i vinjetterna 

respondenterna lägger störst vikt vid har vi dock ingen kontroll för. Således kan vi endast uttala 

oss om betydelsen av variablerna kön och etnicitet som varieras i vinjetterna (Se nästa stycke). 

För en utförlig beskrivning av den teoretiska konstruktionen av vinjetterna (se bilaga 2). 

 

I föreliggande studie har vi valt att manipulera informationen i vinjetterna. Den information 

som manipuleras/varieras i vinjetterna är förövarens och offrets kön/etnicitet (dimensioner). De 

kategorier dessa kan anta benämns som nivåer (ex. man/kvinna). Genom att manipulera 
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dimensioner och nivåer som har betydelse i en bedömningssituation går att få fram 

orsakssamband. I vinjetterna finns det ett offer och en förövare och studies dimensioner är: 

offrets kön, offret etnicitet, förövarens kön och förövarens etnicitet. Dessa är dikotoma variabler 

och referenskategorierna är ”svensk”=0 och man=0. Operationaliseringen av dessa dimensioner 

och nivåer kan utläsas nedan i Tabell II.  

 

Som vi nämnde i teoriavsnittet kallas en skärningspunkt mellan olika kategorier för 

intersektion. Denna studies vinjetter består av fyra (4) dimensioner (offrets kön, offrets etnicitet, 

förövarens kön, och förövarens etnicitet) med två (2) nivåer (man/kvinna och irakiskt 

namn/svenskt namn) vardera, det vill säga 42=16 möjliga intersektioner per vinjett. För att få 

tillräckligt med statistisk power (cf. Moore, 2010) för varje intersektion har vi valt ut åtta av 

dessa 16 intersektioner i två av tre vinjetter. I den tredje vinjetten har all de åtta intersektioner 

som kan antas kommit med (då den kränkningen endast är könsöverskridande finns bara åtta 

intersektioner). 

Fyra intersektioner valdes med avsikten att systematiskt studera när en man med svenskt namn 

kränker: man och kvinna med svenskt namn samt  man och kvinna med irakiskt namn. De 

övriga fyra intersektionerna valdes ut efter vår förförståelse om vad som kan antas realistiskt 

och att kvinna/man och svensk/irakisk skulle anta alla positioner i hela enkäten. 

De utvalda intersektionerna drogs sedermera slumpmässigt ut med slumpgenerator 

(www.Random.org) till respektive enkätversion med villkoren att ”kvinnliga namn” inte fick 

anta positionen offer i alla vinjetterna och att ”irakiska namn” inte fick anta positionen förövare 

i alla vinjetterna. Detta för att inte enkäten skulle uppfattas som rasistisk eller stigmatiserande. 

Vinjetterna lades i en specifik ordning: 1. Bloggvinjett, 2. Datorspelsvinjett, 3. 

Nakenbildsvinjett (Detta för att vi på förhand befarat att skalan på utfallsvariabeln kränkningens 

allvar inte skulle räcka till om vi började med den kränkning som vi antog skulle bedömas som 

minst/mest allvarlig).  

http://www.random.org/
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8.5. Variabler 

8.5.1. Beroende variabler  

De beroende variablerna för denna studie är kränkningens allvar (ordinaldata) och 

handlingsalternativ (nominaldata) (cf. Eljertsson, 2005).  

8.5.2. Medierande variabler 

En medierande variabel är en variabel M som helt eller delvis förklarar ett samband mellan en 

oberoende variabel X och en beroende variabel Y. XMY. Ett exempel på en medierande 

effekt i en nätkränkninskontext kan vara att om offret är en man (X) så tillskrivs denna mer 

skuld (M) vilket i sin tur leder till att kränkningen anses vara mindre allvarlig (Y).  

Vi avsåg att undersöka vilket samband makt har med gymnasieungdomars bedömning av 

kränkningarnas allvar samt deras val av handlingsalternativ i en nätkränkningssituation. Vi 

operationaliserade makt med fyra medierande variabler: Offrets skuld, kontrollbalans mellan 

offer och förövare, offrets status (efter kränkningen) och förövarens status (efter kränkningen). 

Makt operationaliserades med inspiration av bland annat Webers definition av operationell 

makt och Berit Ås härskartekniker.  För utförligare beskrivning av studiens teoretiska 

operationalisering se Bilaga 2, samt Figur 1 och 2 nedan som illustrerar vår förförståelse. 

Figur 1. Modell för operationalisering av medierande variabler. 
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Figur 2. Hypotes om medierande variablers samband med val av handlingsalternativ. 

(+) och (-) är vår hypotes om positiva respektive negativa samband.  

(?) innebär att vi är osäkra på hur sambanden kommer se ut (om de ens existerar).  

 

 

 

8.5.3. Oberoende variabler   

Vinjettvariabler (dimensioner) 

Kön (vinjettdimension) 

Kön har vi operationaliserat genom att välja namn som har en vedertagen associering med ett 

specifikt kön (Se Tabell II). Vidare beskrivs alla karaktärer (förutom förövaren i 

datorspelsvinjetten) med könspronomen. Namnen har testats i en pilotstudie (N=15) och ingen 

av dessa respondenter har associerat namnen med något annat kön än avsett.  

Etnicitet (vinjettdimension) 

För att inte göra det allt för uppenbart vad det är vi avser att undersöka har vi operationaliserat 

etnicitet på liknande sätt som Samuelsson & Wallander (2013) gjort. D.v.s. via namn med etnisk 

association.  Samuelsson valde namn från Irak, Iran, Sverige och Finland. Vi har på liknande 

sätt använt oss av namn som benämns som irakiska namn hämtade från hemsidan: 

(http://www.thenamemeaning.com/categories/iraqi-names/) och svenska namn hämtade från 

SCB (1999). Vi drog slumpmässigt (www.Random.org) svenska namn från en lista med de 16 

populäraste födelsenamnen i Sverige år 1999, fem pojknamn resp. fyra flicknamn. Anledningen 

till att vi valde året 1999 var för att populationen vi avsåg att dra vårt urval från var födda år 

1999±1år varpå respondenterna torde haft lättare att relatera till de dragna namnen.  Gällande 

http://www.thenamemeaning.com/categories/iraqi-names/
http://www.random.org/
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de irakiska namnen hittade vi ingen tillförlitlig/bra källa för namnstatistik och kunde på så sätt 

inte applicera samma systematik för dem som för de svenska namnen och är således ganska 

osäkra huruvida dessa faktiskt är populära namn i Irak och huruvida de ska/bör symbolisera 

irakiska namn. Vi kommer därför hädanefter skriva irakiskt namn och svenskt namn inom 

citationstecken för att förtydliga osäkerheten i vad namnen representerar (ex. ”irakiskt namn”). 

Se även problematisering av denna operationalisering i metoddiskussionen. 

8.5.4. Bakgrundsvariabler 

Vi har ställt frågor om vilket kön respondenterna identifierar sig med, erfarenheter av 

kränkningar, föräldrars födelseland, actionkrigssdatorspelvana samt vilken skola de studerar 

vid. (För en utförligare beskrivning, se bilaga 2). 

8.6. Generaliserbarhet 

För att minska bias i urvalsprocessen gjordes ett obundet slumpmässigt urval (cf. Byström & 

Byström, 2011). Om det finns något gemensamt hos de skolor som valde att inte deltaga (N=70) 

i undersökningen kan detta försvåra en generalisering (cf. Eljertsson, 2005). 

 Till exempel skulle förekomst av nätkränkningar i en skola kunna vara ett incitament för att 

delta i en studie i avsikt att komma till rätt med dem. Men förekomst av nätkränkningar i en 

skola skulle också kunna vara en anledning till att avstå i rädsla för att avslöja problemen och 

riskera skolans rykte som är avhängigt för att få nya elever att söka sig till skolan. De skolor 

som tackade nej till att delta gjorde det med motiveringen att studenterna besvarat väldigt 

många enkäter den senaste tiden eller att studenterna var upptagna med nationella prov.  

En analys av det faktiska urvalet talar för en representativ fördelning av kön, studieinriktning, 

område med avseende på socioekonomiska indikatorer och etniskt ursprung i. Detta talar för en 

hög representativitet och således generaliserbarhet. Med anledning av den skillnad som görs 

mellan skolor i bedömningar av vinjetterna (Se resultatet) talar det således för att vi ändå fått 

med ett spektrum av skillnader vilket torde öka representativiteten. Andelen personer som 

skriver att de blivit kränkta är något lägre (45,5% cf. 56,1%) än Svensson & Dahlstrand (2014) 

vilket antyder att detta urval inte är avvikande relativt till ibid. och stärker således 

generaliserbarheten.  

8.7. Bearbetning av det empiriska materialet 

Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av datorprogrammet SPSS (Statistical 

package for the social scienses). Vissa variabler såsom ”har kränkt” och ”har blivit kränkt” 
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liksom ”respondentens kön” har kodats om till dikotoma variabler. Värdena på variabeln 

handlingsalternativ har med kompletterande öppna svar kategoriseras om till fyra kategorier: 

Passivt-, stödjande-, konfronterande- och kränkande handlingsalternativ. De ursprungliga 

handlingsalternativen redovisas under respektive tabell i resultatet. 

8.8. Teoretisk tillämpning med statistiska metoder 

Matsson (2010, s. 89) skriver att intersektionalitet egentligen inte är en teori utan ”en analytisk 

ambition”. Vidare skriver hon att det handlar om att se hur olika kategorier samspelar men för 

att göra det är det ofta brukligt ”att plocka isär och länka samman”. För att begripa hur den 

diskursiva makten gör sig gällande på en intersektion argumenterar vi för att det är rimligt att 

förstå den relativt till en annan intersektion. Därför har vi i de statistiska analyserna 

huvudsakligen ställt dimensioner (offrets kön & etnicitet etc.) och nivåer (man/kvinna etc.) mot 

varandra.  

För att plocka isär intersektionerna har vi studerat varje enskild dimensions och nivås bidrag 

till utfallsvariablerna: Kränkningens allvar, skuld, kontrollbalans, offrets status och förövarens 

status med multipel linjär regression (cf. Hox, 2010).  

De linjära regressionerna med den beroende variabeln ”kränkningens allvar” har delats upp i 

fem Modeller. I Modell 1-4 analyseras variablerna för respektive nivå (vinjettnivå, 

respondentnivå, medierande nivå och skolnivå) var för sig. Detta till skillnad från modell 5 som 

kontrollerar för samtliga variabler i alla nivåer. Denna systematik har använts för att utröna om 

exempelvis en respondentvariabel eller en vinjettdimensions samband med utfallsvariabel 

egentligen kan förklaras med en medierande variabel (se Figur 1 och 2). I regressionanalyser 

med avseende på de medierande variablerna har endast utförandet Modell 5 applicerats. Dessa 

samband har vidare testats med (Pearsons) partiella korrelationsanalyser (cf. Byström & 

Byström, 2011). 

För att med Matssons ord ”länka samman” (cf., 2010, s. 89) har vi studerat medelvärden på de 

beroende och de medierande variablerna för respektive intersektion. På så sätt har vi utifrån det 

teoretiska ramverket intersektionalitet betraktat respondenternas bedömningar med avseende 

på intersektionerna också i sin helhet. Med hjälp av simpelt T-test har medelvärdena ställts mot 

varandra för att analysera eventuella skillnader. För att testa om fördelning mellan män och 

kvinnor på variabeln handlingsalternativ är signifikanta har vi använt oss av Chi-2-test (cf. 

Byström & Byström, 2011). 
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För att statistiskt analysera vilken påverkan intersektionerna, respondenternas kön och de 

medierande variablerna har på vilket handlingsalternativ respondenterna väljer för respektive 

vinjett har vi använt oss av logistisk binär regression (cf. Almquist, Ashir & Brännström, 2015). 

Vi har systematiskt analyserat varje handlingsalternativ med avseende på alla respondenter 

tillsammans och kön separat, men även med avseende på personer med datorspelsvana (endast 

i datorspelvinjetten) separat.  

8.9. Metoddiskussion 

8.9.1 Kategorisering 

Att undersöka ett fenomen med avseende på respondentens etnicitet kan tyckas problematisk i 

meningen att varje försök till uppdelning riskerar att reproducera ett ”Vi och dom”. Mattson 

(2005) problematiserar i kapitlet ”Diskrimineringens andra ansikte – Svenskhet och det vita 

västerländska” hur olika diskurser om ”svenskheten” gjort sig gällande historiskt inom 

forskningen avseende på hur ”svensk” klassificeras. Mattson identifierar fem centrala teman 

Svenskhet baserad på: Födelseland, medborgarskap, blodsband, kultur och/eller språk och 

utseende.  Denna studies presentation av respondentens etnicitet som grundar sig på blodsband 

(respondenter med två föräldrar födda i Sverige) skulle kritiskt kunna ses som det ”helsvenska” 

mot ”det andra”. Vi bedömer det dock som motiverat och relevant att kontrollera för dessa 

grupper i regressionsanalyserna. 

Hirdman skriver att talandet om genus riskerar att reproducera och befästa mannen och 

kvinnans positioner. ”Att ständigt tala om kvinnor och män innebär en riskabel balansgång så 

att talet inte förvandlas till ett byggande av Man och Kvinna” (2001, s. 182) och således innebär 

det en risk enligt oss, för reproducerande av genus att framställa diskursens betydelse som vi 

gör i resultatet. Vidare försöker vi även analysera resultaten utifrån Hirdmans tre formler vilket 

även det kan ses som ett reproducerande av genus.  

Spierings (2012) påpekar problematiken med att använda sig av dikotomier och att 

kategoriseringen är en utgångspunkt för existensen av makthierarkier. Det är således viktigt att 

betona att dessa kategorier är starkt avgränsade inom denna studie. Samtidigt för han ett 

resonemang om att kategoriseringen även är nödvändig i linje med den feministiska 

forskningens mål: 
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‘to promote change and challenge the structures that oppress women by “documenting 

women’s lives, experiences, and concerns [and] illuminating gender- based stereotypes and 

biases” (Spierings, N. 2012: s. 343 citerar Wall) 

 

Syftet med dikotomierna i vår studie blir således att ifrågasätta de rådande diskurserna och 

strukturerna snarare än att befästa dem även om detta till stor del är beroende av hur läsaren 

tolkar texten och det empiriska materialet.   

8.9.2. Etik och validitet angående de “Irakiska namnen” 

I Bjereld et al. (2014); Stroheimer et al. (2011) framkom att första- och andra 

generationsnsinvandrade barn riskerar att utsättas för mobbning i högre grad än etniskt svenska 

barn. Således bedömer vi det som viktigt och motiverat att undersöka om invandrare bedöms 

annorlunda i nätkränkningssituationer på internet av andra skolungdomar. På grund av att 

studien inte kan ha för många nivåer (olika etniciteter) var vi tvungna att välja ut två nivåer 

(”svensk” och ”irakisk”) därav fick vi två grupper att söka namn till. Då svenskar födda i Irak 

representerar den näst största invandrargruppen efter finländare (SCB, 2012) har vi bedömt det 

som motiverat att ha ”irakiska” och ”svenska” namn som benämning och utgångspunkt för 

operationalisering av den dikotoma dimensionen etnicitet.  

Det är inte helt etiskt oproblematiskt att använda namn som lätt associeras till en specifik 

etnicitet och/ eller grupp individer. Vår avsikt är att undersöka gymnasieungdomars attityder 

till de kognitiva associationer/representationer som de slumpmässigt dragna namnen genererar. 

Vi vill därmed poängtera att vi inte ämnar att uttala oss om individer med specifik irakisk 

etnicitet/nationalitet. 

Vår avsikt med denna variabel är att synliggöra eventuella sociala skiktningar och orättvisor 

för att kunna komma till rätta med dem och inte att peka ut någon specifik grupp. 

8.9.3. Etik 

Vinjetterna kan tänkas väcka starka känslor i synnerhet för dem som själva blivit utsatta för 

liknande kränkningar. Vi bedömer det dock som viktigt att undersöka hur tämligen vanligt 

förekommande kränkningar bedöms. Vi har också uteslutit vissa kränkningar som kanske inte 

är lika förekommande för åldersgruppen. Detta för att inte ge inspiration till ”nya” sätt att 

kränka andra över internet.  
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Att inte hela syftet delgavs till såväl skolorna (rektorerna) som respondenterna kan ses som ett 

etiskt problem. Motiveringen till detta var att vi ville vara säkra på att studiens experimentella 

upplägg inte skulle undanröjas för respondenterna. I det fall förhandsinformationen äventyrar 

undersökningens syfte gäller enligt vetenskapsrådet forskningsetiska riktlinjer att en kan frångå 

informationskravet i det avseende att alternativ förhandsinformation tilldelas urvalet 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf;sid.7). Vi vill dock poängtera att både skolor och 

gymnasieelever är anonymiserade i vår studie - således finner vi det högst osannolikt att de 

skulle ta skada av studien.  

 

8.9.4. Reliabilitet 

Det faktum att vi närvarade vid varje insamlingstillfälle torde stärka  reliabiliteten i avseendet 

att respondenterna inte pratade med varandra under insamlingstillfällena samt att vi kunde vara 

behjälpliga om det uppstod några oklarheter kring frågorna. Dock är det möjligt att vår närvaro 

påverkade tillförlitligheten i svaren. Exempelvis att vissa respondenter svarade lite mer 

”politiskt korrekt” med anledning av vår närvaro. I två skolor samlades data in vid två olika 

tillfällen (dagar) vilket kan ha påverkat studiens resultat om studenterna från olika klasser pratat 

med varandra om enkäten.  

Ett fåtal respondenter undrade vad vi menade med frågan ”kontrollbalans” vilket indikerar att 

den kan ha varit svår att tolka varpå reliabiliteten för den frågan kan ifrågasättas. 

Relativt till traditionella enkäter krävs en viss läsförståelse för att kunna tillgodogöra sig 

innehållet och kunna besvara enkätfrågorna på ett tillförlitligt sätt. Vi har försökt anpassa 

språket i enkäten till urvalsgruppen (16-19 år) och testat vinjetterna i en pilotstudie N=15 (20-

25 år) varpå vissa språkmässiga korrigeringar gjordes.   

Metoden för denna studie bedömer vi är tämligen transparent och således replikerbar (cf. Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

8.9.5. Validitet 

Vinjetttekniken medför att forskaren i princip vet vad respondenten relaterar till i sina svar 

vilket således genererar en hög intern validitet (Jergeby, 1999). Den externa validiteten kan 

dock ifrågasättas med avseendet på hur väl vinjetten avspeglar en verklig valsituation (cf. 

Blomquist & Wallander, 2004:8). Med hjälp av rättsfall (exempelvis skärmdumpar från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf;sid.7)


30 

 

rättsfall) och statistik om vanligt förekommande nätkränkningar har vi försökt konstruera 

vinjetter som så långt som möjligt avspeglar verkliga situationer.  För att uppnå en så hög 

ekologisk validitet  (cf. Onwuegbuzie, 2000) som möjligt har vi konstruerat vinjetterna i ”Du-

form”. Således har respondenten endast tilldelats information denne realistiskt sett skulle haft 

tillgång till i en verklig situation. 

Jergebys grundkriterier för en bra vinjett är att vinjetten ska vara lättförståelig, logisk, trovärdig 

och inte allt för komplex (1999, s. 23). Vi har testat dessa aspekter i en pilotstudie (N=15). 

Det är möjligt att de  ”irakiska namnen” för vissa respondenter inte är mer än bara namn som 

finns där för  att göra enkäten representativ, och kan på så sätt inte jämföras med namnens 

betydelse i en verklig situation vilket således sänker validiteten. Detta torde å andra sidan 

minska effekten av namnen och tala för ett tydligare resultat om situationen skulle uppfattas 

som verklig.   

Beträffande validiteten av operationaliseringen av begreppet makt (Se diskussion i  bilaga 2). 

8.9.6. Metodologiskt upplägg 

Det som skiljer upplägget av denna studie från en ”riktig” factorial survey är att objekten, 

dimensionerna och nivåerna inte helt och hållet är slumpmässigt tilldelade. För att kunna 

urskilja unika effekter för respektive nivå krävas enligt Wallander (2008) att placeringen av 

vinjetterna i enkäten randomiseras samt att alla nivåer (variabelvärden) för varje respektive 

vinjett fördelas slumpmässigt i varenda enskild enkät. Då nivåerna i denna studie endast är 

delvis randomiserade är effekterna för respektive nivå inte fullständigt oberoende de övriga 

nivåerna. Således bör vissa resultat tolkas en aning restriktivt med anledning av denna aspekt. 

”Bloggvinjetten” påverkas dock inte av detta då den kommer allra först i enkäten. 

9. Resultat & Analys 

Resultat- och analysdelen är uppdelad i tre delar, en per vinjett. Resultaten inleds med 

medelvärdestabeller som visar på hur respondenterna har besvarat enkäterna. Därefter 

presenteras en linjär regressionstabell som visar vilka samband de oberoende variablerna har 

med kränkningens allvar. Efter detta kommer vi behandla handlingsalternativ genom att först 

redovisa en deskriptiv tabell som visar hur gymnasieungdomarna väljer att agera, därefter 

presenteras  en logistisk regressionstabell som urskiljer hur de olika variablerna påverkar hur 

respondenterna väljer att handla. Sist kommer analysen där vi har analyserat de mest centrala 

resultaten utifrån tidigare forskning, Hirdmans genusformler samt etnokulturell empati.  
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De värden som återfinnes i tabeller i resultatdelen redovisas ej i den flytande texten. De värden 

som endast finnes i bilagor redovisas däremot i den flytande texten, exempel: (Bx=,0 ; px=0) 

där x=tabellnamnet. Om x=§ redovisas ej värdet alls i tabeller i mån om plats.  

Obs. Med marginellt signifikant menar vi i den flytande texten: (,10 > p ≥ ,05). 

R2 = Adjusted R Square. 

ns= inte signifikant 

9.1. Referenskategorier till linjära- och logistiska regressionstabeller. 

Vinjettprediktorer 

 Offrets kön (0) = Manligt offer 

 Offrets etnicitet (0) = Offer med ”svenskt namn” 

 Förövarens kön (0) = Manlig förövare 

 Förövarens etnicitet (0) = Förövare med ”svenskt namn” 

Respondentprediktorer 

 Kön respondent (0) = Manlig respondent 

 Båda föräldrar födda i Sverige (0) = Respondent har minst en utlandsfödd förälder 

 Respondent har kränkt (0) = Respondent uppger att denne ej har kränkt någon under det 

senaste året 

 Respondent har blivit kränkt (0) = Respondent uppger att denne ej har blivit kränkt 

någon gång under det senaste året 

Skolprediktorer 

 Skola B = Referensskola   
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9.2. Bloggvinjett – ”du ska inte tro att du e nått, du kommer alltid vara ett 

jävla fetto” 

9.2.1. Resultat - Kränkningens allvar och medierande variabler 

Av Tabell III samt (Tabell G i bilaga 3) kan utläsas att kränkningen på bloggen bedöms som 

”Mycket allvarligt”, offret skuldbeläggs i princip ”inte alls”, förövaren har ”mer kontroll” än 

offret,  offrets status gentemot de andra eleverna i skolan tros påverkas ”mycket negativt” och 

att förövarens status tycks påverkas marginellt ”positivt” gentemot de andra eleverna i skolan.  

 

T-test visar att respondenterna tycker att det är signifikant allvarligare när Johanna kränker 

Amira (M§=7,67, SD§=1,366) än när Oscar kränker Simon (M§=6,40; SD§=2,173) (p§= ,005)  

och när Malik kränker Raheem (M§=6,70; SD§=2,176) (p§= ,028).  
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Alla respondenter 

 

Av Tabell IV kan vi i Modell 2 se att det finns ett samband mellan respondentens kön och 

kränkningens allvarlighet. Dock ser vi att kön delvis tas ut när vi kontrollerar för offrets 

skuld i en separat partiell korellationsanalys. Således kan sambandet mellan kön och 

kränkningens allvar delvis förklaras med att män tillskriver mer skuld till offret (cf. BA=-

,511* , pA= ,011). Av Tabell IV framgår att ju mer allvar respondenterna tillskriver 

kränkningen på bloggen desto mer kontroll tros förövaren ha. 

 

Inga signifikanta skillnader för vinjettvariablerna kan utläsas ur Tabell IV med undantag för 

ett marginellt signifikant samband som tyder på att respondenterna bedömer kränkningen 

som mer allvarlig om förövaren är en kvinna (B=433#, p= ,077). Ett samband som dock helt 

tas ut när vi kontrollerar för övriga prediktorer i Modell 5 (alla).  

 

Ett negativt samband mellan förövarens status och offrets status indikerar att respondenterna 

gör bedömningen att om förövarens status höjs så sänks samtidigt offrets status (BB= -,099*; 

pB= ,020).  

 Vidare bedömer respondenterna att offrets status sänks mer om förövaren har ett ”irakiskt 

namn” än om denne hade haft ”svenskt namn” (BB=-,476*, pB= ,044). 

 

Respondenter uppdelade utefter könstillhörighet 

 

Vi ser i Tabell IV att män och kvinnor gör skillnad på olika aspekter med avseende på offrets- 

och förövarens kön- och etnicitet (dock ej signifikant). Dessa skillnader försvinner däremot 

när hela samplet är inkluderat i analysen.  

 

Tabell IV visar att ju lägre status de kvinnliga respondenterna tror att offret får av 

kränkningen, desto mer allvarliga anser de kränkningen vara, ett negativt samband som inte 

gäller alls för de manliga respondenterna. De manliga respondenternas bedömning av 

allvaret av kränkningen på bloggen är starkare kopplat till hur de tillskriver skuld till offret 

i jämförelse med de kvinnliga respondenterna. 

 



35 

 

Vidare ser vi åter igen i Tabell IV att de kvinnliga respondenterna anser att kränkningen är 

allvarligare om offret har ett ”irakiskt namn”, vilket bör poängteras är marginellt signifikant.  

Manliga respondenter tillskriver också totalt mer skuld än kvinnliga (BA= - ,511*; pA= ,011). 

Desto mer skuld de manliga respondenterna tillskriver offret desto mer kontroll tros offret 

ha i förhållande till förövaren (BA= -,235**; pA= ,003). Detta samband gäller inte för 

kvinnor.  

 

Kvinnliga respondenter skattar ett högre värde än män på variabeln statusdifferens (B§=, 

795* ; p§= ,01). Detta indikerar att kvinnliga respondenter anser att den totala 

statusskillnaden (efter kränkningen) mellan förövaren och offret är större än de manliga 

respondenterna.  

 

Respondenternas föräldrars födelseland ter sig inte ha någon större betydelse i deras 

bedömning med ett undantag. Manliga respondenter som har två föräldrar födda i Sverige 

tror i större utsträckning att förövarens status höjs mer än vad respondenter med minst en 

utlandsfödd förälder tror (BB= -,680*; pB= ,044). 

9.2.2. Resultat– Handlingsalternativ 

 

Alla respondenter - Tabell V 

Könsfördelningen mellan killar och tjejer är signifikant gällande passivt handlande. (X2=37,869 

; df=1 ; p=,000). Fördelningen av stödjande handlingsalternativ mellan tjejer och killar är 

signifikat (X2= 10,142 ; df=1 ; p=,001).
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Alla respondenter 

Av Tabell VI kan utläsas att ju allvarligare respondenterna bedömer kränkningen på bloggen 

desto mindre sannolikt är det att respondenterna väljer ett passivt handlingsbeteende.  

 

Tabellen visar även att om offret är en kvinna är oddset högre att respondenterna väljer ett 

passivt handlingsalternativ. 

    

Personer med två föräldrar födda i Sverige är likt de manliga respondenterna också mer benägna 

att anta ett passivt handlingsbeteende än vad personer men minst en förälder född utomlands 

är.  

 

Respondenter uppdelade efter könstillhörighet 

Utifrån uppdelningen av respondenternas kön i Tabell VI kan utläsas att manliga respondenter 

i högre grad väljer ett passivt handlingsbeteende än kvinnliga respondenter. Kvinnliga 

respondenter väljer istället i högre grad ett stödjande handlingsalternativ. Vidare urskiljer vi 

att  kvinnliga respondenter väljer i lägre grad ett stödjande handlingsalternativ om offret har 

ett ”irakiskt namn” än om offret har ett ”svenskt namn”, ett liknande samband kan utläsas om 

förövaren är  en kvinna.  

 

De kvinnliga respondenterna antar mer sannolikt ett passivt handlingsbeteende desto mer skuld 

de tillskriver offret. Detta skulle kunna liknas med de manliga respondenterna där sannolikheten 

att de antar ett konfronterande handlingsalternativ minskar desto mer skuld de tillskriver offret 

vilket dock är marginellt signifikant. 

 

Oddset för att en manlig respondent ska välja ett passivt handlingsalternativ ökar om offret är 

en kvinna. Om förövaren är en kvinna är det dock betydligt mindre sannolikt att manliga 

respondenter väljer ett passivt handlingsalternativ, då väljer de mer troligt konfronterande 

handlingsalternativ vilket  dock är  marginellt signifikant, eller ett stödjande 

handlingsalternativ.  

 

Ju högre status manliga respondenter tror att förövaren får ju mindre sannolikt är det att de 

kommer att konfrontera förövaren, ett samband som inte gäller för kvinnor. 
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9.2.3. Analys 

Inga signifikanta skillnader på vinjettprediktorerna med avseende på kränkningens allvar i 

regressionsanalyserna kunde urskiljas. I enlighet med våra hypoteser (se figur 1.) föreligger det 

ett positivt samband mellan förövarens kontroll och hur allvarligt respondenterna bedömer 

kränkning på bloggen. Hur allvarligt kränkningen bedöms tycks också generera ett mer aktivt 

handlingsbeteende (d.v.s. ett stödjande eller konfronterande) enligt vår hypotes (Se Figur 2). 

Dock fann vi inga signifikanta skillnader på vinjettprediktorerna beträffande: skuld, kontroll 

och förövarens status med undantag för offrets status – om förövaren har ett ”irakiskt namn” 

tros offret få lägre status. 

 

Att kvinnor uppfattar en större statusdifferens mellan offer och förövare kan eventuellt förstås 

utifrån att deras uppfattning om offrets status är tydligt länkad till hur allvarligt kvinnor 

uppfattar kränkningen på bloggen. Detta skulle kunna tolkas som att kvinnor i högre grad 

kopplar kränkningen: ”du kommer alltid vara ett fetto” till en uppfattad statussänkning än vad 

män gör. Att denna typ av kränkning med stöd av Hirdman (2001) innebär att offret förlorar sin 

”B-ighet” då vissa attribut historiskt kopplats till B. I Svensson & Dahlstrand (2014) framgick 

att de kvinnliga respondenterna upplevde det som mer kränkande och att de skulle reagera mer 

starkt på utseenderelaterade kränkningar.  

 

Vi avsåg att undersöka om själva intersektionen (vinjettprediktorerna) påverkade variabeln 

kontroll (balans) men fann inga signifikanta skillnader. Dock fann vi att när en man med 

”svenskt namn” kränker en annan man med ett ”svenskt namn” och när en man med ett ”irakiskt 

namn” kränker en annan man med ett ”irakiskt namn” bedömdes kränkningen som minst 

allvarlig (Obs endast signifikant i förhållande till intersektionen: kvinna med ett ”svenskt 

namn” kränker kvinna med ett ”irakiskt namn”) vilket dock inte var kopplat till hur mycket 

skuld de (männen) tillskrevs. Denna aspekt kan kopplas till O’ Brien (2011) där man fann att 

kränkningar kille till kille bedömdes som minst allvarligt. Detta skulle med Hirdman (2001) 

kunna tolkas som att kränkningar mellan A-A är manlighetsförstärkningar som i slutändan 

upprätthåller formeln A-B. 

      

Beträffande hur den diskursiva makten gör sig gällande på den medierande variabeln skuld fann 

vi inga signifikanta skillnader på vinjettprediktorerna. Vår hypotes var att män skulle 

skuldbeläggas i högre grad för ett beteende som tillskrivs dikotomin B analogt med Blashill & 
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Powlishta (2009) där det framgick att ”feminina män” bedömdes hårdare. D.v.s. att blogga om 

”känslor, mode och relationer” samt skuldbeläggas för att inte leva upp till kroppsideal som är 

kopplade till A (och idag kanske främst B) d.v.s. att var hård, fast och stark (cf. Hirdman, 2001).  

Med tanke på att manliga respondenter i högre grad väljer ett stödjande/konfronterande 

handlingsalternativ om offret är en man och i större utsträckning väljer ett passivt 

handlingsalternativ när en man kränker en kvinna på bloggen talar det för att den fördömande 

diskursen för denna konstruktion av mannen som B inte är så stark.  

 

Manliga respondenter tycks i högre grad välja ett passivt handlingsalternativ om offret är en 

kvinna och i lägre grad välja ett konfronterande handlingsalternativ om förövaren är en man. 

En tolkning av det resultatet är att med Hirdmans (2001) teori tycks män indirekt i tysthet stärka 

diskursen om att kvinnor ska leva upp till B genom sitt ”icke handlande” när kvinnor blir utsatta 

av män för sitt utseende på bloggen. Annorlunda uttryckt skulle mäns passiva beteende när män 

kränker kvinnor på bloggen kunna tolkas utifrån Hirdmans formel A-B där antagandet A som 

”normbärare” (cf. Hirdman, 2001) är överordnad B. Hirdman påpekar vidare hur 

könsmaktsordningen främst upprätthålls av de som får utdelning av den (alltså män - A). I det 

fall då offret i bloggvinjetten är en kvinna och förövaren en man reproduceras denna norm då 

mannen är i en överordnad position - således är de (manliga) respondenterna mindre benägna 

att ingripa. Varför män i lägre grad konfronterar en manlig förövare än en kvinnlig förövare, 

kan tänkas ha att göra med att de har mer att förlora i relation till andra män. Dels för att de 

riskerar sin position gentemot de de eventuellt umgås mest med, d.v.s. andra män. Men också 

för undergräva de krafter som upprätthåller diskursen A-B och sin egen dominans och riskerar 

att bestraffas för det i relationen A-A. 

 

Varför manliga respondenter i lägre grad väljer ett konfronterande handlingsalternativ om 

förövaren tros ha hög status kan bero på att förövarens höga status leder till att respondenten 

upplever det mer riskfyllt att konfrontera förövaren. Detta ligger något i linje med de resultat 

som erhölls i Desmet et al. (2014) att om åskådaren (respondenten i denna studie) är populär 

antar den också mer sannolikt ett konfronterande handlingsalternativ kan en sammantagen 

tolkning vara att en känsla av popularitetsskillnad mellan respondenten och förövaren har ett 

negativt samband med att välja ett konfronterande handlingsalternativ. Detta resonemang stärks 

ytterligare av resultaten i Thornberg & Jungert (2013) som visar att det finns en positiv 

korrelation mellan upplevd självförmåga och att konfrontera förövaren.  D.v.s. om den egna 
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upplevda självförmågan ställs i relation till förövaren status (som tros vara hög) påverkas också 

benägenheten att konfrontera relativt till förövarens status (för män). Dock var kopplingen 

mellan upplevd självförmåga och benägenhet att försvara offret i ibid. än mer framträdande för 

de kvinnliga respondenterna vilket i viss mening går på tvärs med denna studies resultat 

(beroende på vad de kvinnliga respondenterna lägger in i förövarens status) då de kvinnliga 

respondenternas inte tycks hindras att konfrontera förövaren om förövarens status tros vara hög. 

Att de manliga respondenternas benägenhet att konfrontera förövaren var kopplad till 

förövarens status motsägs dock till viss del i Machácoková et al. (2013) där en rädsla för att 

ingripa i en nätmobbningssituation inte spelade någon roll för benägenheten att konfrontera 

förövaren. Ibid. ligger mer i linje med det uppskattade beteende som de kvinnliga 

respondenternas i denna studie visar.  

 

Att de kvinnliga respondenterna i denna studie i högre grad väljer ett aktivt handlingsalternativ 

(konfronterande eller stödjande) kan med Hirdmans teori länkas till att kvinnor tvingats in i 

dikotomin B och blivit socialiserade till att träna upp egenskaper som är tätt knutna till en 

reproducerande roll. I Freis & Gurung (2012) studie framgick att egenskaper såsom empati 

delvis påverkade benägenheten att ingripa vilket kan länkas till ovanstående resonemang. Dock 

räcker inte empati (eller moraliskt sensitivitet) enligt Thornberg & Jungert (2013); Gini et al. 

(2008) för att konfrontera förövaren. Det krävs även upplevd självförmåga för att konfrontera. 

Att de kvinnliga respondenterna i föreliggande studie tycks välja ett konfronterande eller ett 

stödjande handlingsalternativ i högre utsträckning än män skulle kunna förklaras med att 

kvinnor skattar högre empati/moralisk sensitivitet och lägre grad av moraliskt disengagemang 

(Gini et al., 2008; Thornberg & Jungert, 2013). Exempelvis att de kvinnliga respondenterna i 

denna studie skuldbelägger offret mindre än de manliga respondenterna. Samtidigt tycks de 

kvinnliga respondenterna, i denna studie, inte påverkas av förövarens status i lika hög 

utsträckning som de manliga respondenterna. 

 

Att de kvinnliga respondenterna  tillskriver mindre skuld än män ligger i linje med de resultat 

som framkom i Holfeld (2014). (Dock betraktade de manliga respondenterna i ibid. vinjetter 

med endast manliga bloggoffer och de kvinnliga respondenterna vinjetter med endast kvinnliga 

bloggoffer). Manliga respondenter tillskriver även i denna studie mer skuld än kvinnliga. Så för 

de kvinnliga respondenter som faktiskt skuldbelägger blir kopplingen mellan tillskrivning av 
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skuld på offret och passivt handlande tydligare och således också dessa kvinnors passiva 

reproducerande av diskursen A-B.  

 

Om offret har ett ”irakiskt namn” tycks de kvinnliga responderna i lägre utsträckning välja ett 

stödjande handlingsalternativ. Att kvinnor inte väljer ett stödjande handlingsalternativ kan 

möjligen tolkas som ett lägre mått av etnokulturell empati med offret och möjligen en distans 

till offret (Det är främst när ett kvinnligt offer med ett ”irakiskt namn” kränks av en kvinnlig 

förövare med ett ”svenskt namn” som de kvinnliga respondenterna väljer att konfrontera 

förövaren vilket också är den kränkning som bedöms som allvarligast). 
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9.3. Datorspelsvinjett - ”vad gör du din jävla fitta du e ju sämst” 

9.3.1. Resultat - Kränkningens allvar och medierande variabler 

 

Av Tabell VII och (Tabell G i bilaga 2.) kan utläsas att kränkningen i actionkrigsspelet bedöms 

som ”Allvarligt” , offrets skuld tycks ligga på mittpunkten mellan ”får inte alls skylla sig  

själv” och ”får delvis skylla sig själv”, offrets status tros påverkas mycket negativt och 

förövarens status tros påverkas något positivt. Inga signifikanta skillnader kan utläsas med 

avseende på kränkningens allvar och inte heller med avseende på offrets skuld. Skillnader med 

avseende på offrets- och förövarens status kommer att analyseras närmare under nästa rubrik. 
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Alla respondenter 

Av Tabell VIII framgår att respondenterna inte gör någon skillnad med avseende på 

vinjettprediktorerna offrets/förövarens kön/etnicitet på kränkningens allvar. I linje med våra 

hypoteser (Figur 1.) bedöms kränkningen i datorspelet som mindre allvarlig ju mer offret 

skuldbeläggs. Vidare gäller att desto mer kontroll förövaren har gentemot offret ju allvarligare 

bedöms kränkningen. Hur respondenterna uppskattar förövarens- och offrets statusförändring 

tycks inte påverka hur allvarligt de bedömer kränkningen i datorspelet. 

 

Av Tabell VIII framgår att respondenter som har kränkt någon det senaste året bedömer 

kränkningen som mindre allvarligt än personer som inte har kränkt någon det senaste året. 

Vidare framgår av Tabell VIII att ju mer actionkrigsspel respondenterna spelar ju mindre 

allvarligt bedöms kränkningen. 

 

I kompletterande regressionsanalyser som behandlar de medierande variablerna framkommer 

att om förövaren är en kvinna tycks offrets status inte sänkas lika mycket som om förövaren är 

en man (BD= ,660* ; pD=,023). Om förövaren har ett ”irakiskt namn” tycks offrets status inte 

sänkas lika mycket som om förövaren har ett ”svenskt namn” (BD= ,347#; pD= ,071) vilket dock 

är marginellt signifikant.  

 

På skolnivå ser vi i Tabell VIII, Modell 4 exempelvis att respondenterna i skola D tycks 

tillskriva kränkningen i datorspelet signifikant mer allvar än respondenterna i skola B. När vi 

specialstuderar Modell 5 med avseende på respondenternas kön drar vi slutsatsen att män i skola 

D tillskriver mer allvar utifrån aspekten att de går i Skola D medan kvinnor i samma skola 

tillskriver allvar i egenskap av att de är kvinnor. 

 

Respondenter uppdelade efter könstillhörighet 

I Modell 2 i Tabell VIII kan utläsas att kvinnliga respondenter bedömer kränkningen i 

datorspelet som allvarligare än män. Dock förändras skillnaden i Modell 5 (Alla) när vi 

kontrollerar för övriga variabler vilket till stor del kan förklaras med variablerna: 

datorspelsvana, skuld och har kränkt. Exempelvis att kränkningens allvar beror på hur mycket 

respondenten skuldbelägger offret. 
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Om offret är en kvinna tillskrivs hon av de manliga respondenterna mindre skuld (BC=-,977* ; 

pC=,023) och mer kontroll (BC=-,842* ; pC=,029) än om offret varit en man. Kvinnliga 

respondenter gör däremot ingen sådan skillnad mellan kvinnliga och manliga offer. Dock så 

tillskriver de kvinnliga respondentera generellt mindre skuld än de manliga (BC= -723*; pC= 

,014). 

 

Kvinnor däremot tillskriver till skillnad från män mer skuld om offret har ett ”irakiskt namn” 

(BC= 454#, pC= ,073) vilket dock är marginellt signifikant.  

 

Vidare tros av de manliga respondenterna att förövarens status ökar mer om offret är en kvinna 

(BD=,738*; pD=,037). Samtidig tros, av de manliga respondenterna, förövarens status öka om 

förövaren är en kvinna (BD= ,1,000#; pD= ,058) vilket blott är marginellt signifikant. Kvinnliga 

respondenter gör ingen signifikant skillnad i dessa avseenden. 

 

Respondenter med datorspelsvana 

När vi utför regressionsanalyser med gruppen som uppger att de spelar datorspel mer än en 

gång per månad (datorspelsvana > 1 ; N=169) ser vi att om offret är en kvinna tillskrivs hon 

mindre skuld än manliga offer (B§= -,935*; p§=,015). Vidare ser vi att om att om offret är en 

kvinna tros förövarens status öka mer än om offret är en man (B§= ,851*; p§= ,016). Samtidigt 

tros en kvinnlig förövare få högre status än en manlig förövare (B§= 1, 318*; p§= ,011). Om 

offret är en kvinna uppskattas förövarens kontroll som lägre (alternativt offrets kontroll som 

högre) än om offret är en man (B§= -1,055**; p§=,004).  

 

I en separat korrelationsanalys syns en stark korrelation mellan variablerna har kränkt och 

datorspelsvana vilket (R§=,294**; p§=,000), vilket indikerar att personer som kontinuerligt 

spelar datorspel tenderar att kränka andra över nätet i större utsträckning än respondenter som 

inte spelar datorspel kontinuerligt (eventuellt skulle denna korrelation kunna förklaras av att de 

respondenterna befinner sig i en arena där kränkningar är relativt vanliga). När vi 

specialstuderar grupperna har kränkt, datorspelsvana ser vi att de även varierar med kön. Det 

vill säga resultaten när endast män är inkluderade i analysen är snarlika resultaten som fås när 

bara personer som har kränkt eller enbart personer med datorspelsvana är inkluderade. Detta 

kan tänkas bero på att det är främst manliga respondenter som har datorspelsvana och i högre 

grad uppskattar att de har kränkt. 
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9.3.2. Resultat – Handlingsalternativ 

 

 

Av Tabell IX framgår att kvinnliga respondenter antar ett passivt handlingsalternativ (X2= 

5,527; df=1; p= ,013) i lägre utsträckning än manliga respondenter. De väljer även att 

konfrontera förövaren i högre utsträckning än manliga respondenter (X2=13,475; df=1; 

p=0,000). Könsskillnaden för stödjande handling är inte signifikant. Vidare framgår att manliga 

respondenter antar ett kränkande handlande (X2=8,740; df=1; p=  ,003  ) i högre utsträckning 

än kvinnliga respondenter.
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Alla respondenter 

Av Tabell X framgår att desto allvarligare respondenterna bedömer kränkningen i 

actionkrigsspelet ju mindre sannolikt är det att det antar ett passivt handlingsbeteende, men än 

mer sannolikt att de antar en stödjande handling. Dessutom tycks tillskrivning av skuld på offret 

predicera ett lägre odds för att respondenterna ska anta ett konfronterande handlingsalternativ 

och ju högre respondenterna uppskattar förövarens status desto mer ökar oddset för att 

respondenten ska kränka offret (Observera att kränka offret till största delen handlar om att 

”kicka offret från spelet”). Alla ovan nämnda samband ligger i linje med de hypoteser som 

formulerats i Figur 2 (förutom kränkande handlingsalternativ som inte är inkluderad i figuren). 

Dessutom betyder en ökning på variabeln datorspelsvana att oddset minskar för att 

respondenten ska anta ett passivt handlingsalternativ. 

 

Respondenter uppdelade efter könstillhörighet 

Av Tabell X visas att kvinnor i lägre grad antar ett passivt handlingsalternativ än män och mer 

sannolikt antar ett konfronterande handlingsalternativ. Dessa samband är dock marginellt 

signifikanta och bör således tolkas med viss försiktighet.  

 

Datorspelvana tycks predicera ett lägre odds för att anta ett passivt handlingsbeteende för 

kvinnor men är inte alls signifikant för män. Detta torde dels ha sin förklaring i att 82% av de 

manliga respondenterna har datorspelsvana till skillnad från de kvinnliga respondenterna 

22%  och manliga respondenter antar mer sannolikt ett passivt handlingsbeteende än kvinnliga 

vilket dock endast är marginellt signifikant men att just förklaringen ligger i variabeln kön och 

inte datorspelsvana. 

 

En förändring på variabeln kränkningens allvar tycks påverka kvinnor i högre grad att inte anta 

ett passivt handlingsbeteende än män. Desto allvarligare kvinnor bedömer kränkningen i 

actionkrigsspelet ju mer sannolikt antar de ett stödjande handlingsalternativ. Detta samband 

gäller inte för män.  

 

Om offret är en kvinna antar kvinnliga respondenter mer sannolikt ett stödjande 

handlingsalternativ, vilket dock är marginellt signifikant. Vidare om offret är en kvinna antar 

kvinnliga respondenter mindre troligt ett konfronterande handlingsalternativ än om offret är en 

man. Dessa samband gäller inte för manliga respondenter. 
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Tillskrivning av skuld på offret minskar manliga respondenter odds för att anta ett 

konfronterande handlingsalternativ, vilket är ett samband som inte gäller för kvinnliga 

respondenter. Ju högre kontroll förövaren tros ha desto mer tycks manliga respondenters odds 

minska för att anta ett konfronterande handlingsalternativ vilket dock är marginellt signifikant 

och bör följaktligen tolkas restriktivt. Ju allvarligare manliga respondenter bedömer 

kränkningen i datorspelet ju mer minskar oddset för dem att anta ett kränkande 

handlingsalternativ. 

     Tillskrivning av hög status på förövaren tycks predicera ett högre odds för att anta ett 

kränkande handlingsalternativ och när endast män betraktas i Tabell X stärks sambandet 

ytterligare (OR=1,748* à OR=2,458*) vilket vi tolkar som att de kvinnor som valt ett kränkande 

handlingsalternativ inte uppskattar förövarens status lika högt som de manliga respondenterna 

som antar ett kränkande handlingsalternativ. 

 

Datorspelande respondenter 

I en separat logistisk regression med endast datorspelande respondenter inkluderade (N=169) 

framkommer att de kvinnliga datorspelarna väljer ett passivt handlingsalternativ i lägre grad 

än de manliga respondenterna (OR§= ,208*; p§= ,031). 

 

En ökning på variabeln kränkningens allvar tycks öka oddset för att datorspelare ska anta ett 

stödjande handlingsalternativ (OR§=1,196#; p§= ,077) vilket endast är marginellt signifikant. 

Desto mer skuld som tillskrivs offret desto lägre är sannolikheten att respondenterna antar ett 

konfronterande handlingsbeteende (OR§= ,743**; p§=,004). Vidare tycks en ökning på 

variabeln offrets status öka oddset för att datorspelsrespondenterna ska välja ett konfronterande 

handlingsalternativ (OR§=1,210#; p§=,097) vilket dock inte är signifikant och bör värderas med 

viss försiktighet. 

      

Det föreligger ett positivt samband mellan förövarens status och kränkande 

handlingsalternativ. Det vill säga ju högre respondenterna uppskattar förövarens status desto 

mer sannolikt är det att de kränker eller kickar offret från spelet (OR§=2,712**; p§= ,007). 

 

Om förövaren har ett ”irakiskt namn” tycks de datorspelande respondenterna vara mindre 

benägna att anta ett stödjande handlingsalternativ (OR§=,275*, p§=,034). Oddsen för 
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konfronterande handlingsalternativ (OR§=1,459ns; p§=,364) och för kränkande/kicka offret 

handlingsalternativ (OR§= 4,304ns; p§= ,189) indikerar att respondenterna i högre utsträckning 

kan antas välja något av dessa istället för ett stödjande när förövaren har ett ”irakiskt namn”, 

dock är dessa långt ifrån signifikanta varpå inga säkra slutsatser kan dras.  

 

9.3.3. Analys 

I denna analys av resultaten från datorspelsvinjetten har vi främst fokuserat på resultaten 

genererade av respondenter som befinner sig inom arenan. Det vill säga respondenter som 

spelar krigsspel online minst en gång i månaden men vi kommer även att dra slutsatser utifrån 

de som inte befinner sig på arenan. 

 

Tolkning 1:  

Om vi antar (antagande 1) att respondenterna tillskriver skuld efter prestation innebär detta att 

datorspelsrespondenterna (och manliga respondenterna) attribuerat kvinnliga offer som bättre 

på datorspelande än manliga offer då de tillskriver dem mindre skuld. 

 

Vidare får en manlig förövare högre status om han kränker ett kvinnligt offer i actionkrigsspelet 

än om han kränker en annan man. Eftersom kvinnor enligt ovanstående resonemang antas vara 

bättre på att spela actionkrigsspel får den manliga förövaren högre status om han kränker en 

person högt upp i hierarkin (utifrån antagandet att en person som är bra på actionkrigsspel 

positionerar sig högt upp i hierarkin inom denna arena).  

 

Resultatet visar också att om offret är en kvinna tros hennes kontroll vara högre än om offret är 

än man. Utifrån resonemanget om att en kvinnlig actionkrigsdatorspelare befinner sig högt upp 

i hierarkin, d.v.s. bättre på actionkrigsspel än män förväntas det kvinnliga offret ha mer kontroll 

än det manliga offret. Vidare visar det sig att kvinnliga förövare tillskrivs högre status när de 

kränker någon i actionkrigsspel vilket ligger i linje med att hon förstärker sin plats i hierarkin. 

  

Kommer vi undan med denna tolkning? Eller kommer den ”genusordning” och det ”herravälde” 

som Hirdmans (2001) genomgående refererar till förkasta den? Med detta resonemang vill vi 

visa på hur data kan vändas till favör för den som har tolkningsföreträde. Något som patriarkatet 

enligt Hirdman systematiskt försök och gjort.  

 



51 

 

Tolkning 2: 

För att istället återvända till diskursen A-a d.v.s. diskursen där mannen A är överlägsen a så 

kan resultatet tolkas på ett helt annat sätt. 

 

Utifrån antagandet att offret bedöms vara dålig på att spela actionkrigsspel samt att 

respondenterna tillskriver skuld relativt till deras förväntningar av prestation från offret i 

datorspelet (antagande 2) kan resultatet tolkas som att respondenterna har lägre förväntningar 

på kvinnliga offer. Hirdman skriver ”det finns också något annat i denna isärhållning vars 

osynliga logik handlar om genus. Om kvinnor bryter genusuppdelningens tabu kan det ske med 

visst beröm: Men hon är allt duktig hon Ann! Kör bil som en hel karl!” (2001, s. 66). Både den 

positiva särbehandlingen och ”berömmen” fyller alltså funktionen att reproducera diskursen A-

a då utgångspunkten för båda dessa handlingar är att a framställs som relativt svag gentemot 

A. Här döms (skuldbeläggs) kvinnan alltså utifrån andra premisser än män.  

 

I relationen mellan A-A förväntas maktbalansen vara jämnare än mellan A-a. Aggressionen – 

den verbala kränkningen (i datorspelsvinjetten) mellan A och A kan ses som en jargong inom 

arenan med Hirdmans ord ”en akt av manlighetsförstärkning” (2001, s. 58). Hirdman talar om 

A-A som ”den kanske viktigaste mansfabriken” (a.a. s 57).  I formlerna A-a/B förväntas dock 

A vara den som är dominant och uppfattas således ha mindre kontroll om han behöver skrika 

och vara utåtagerande för att kontrollera a/B samt bibehålla sin maktposition. Detta skulle 

kunna föklara varför manliga förövare tillskrivs mindre kontroll om offret är en kvinna. 

 

Således kan det ”kränkande skriket” i A-a/B situationen uppfattas som en typ av kontrollförlust 

för A (då A måste hävda och påpeka sin position gentemot a/B) till skillnad från samma 

handling i situationen A-A där den kan tolkas som dels ett försök av att positionera gentemot 

andra A men också som träna kollektivet A-A i ”manlighetsförstärkning” för att vidmakthålla 

A:s position gentemot a/B.  

 

Vidare bryter det manliga offret mot sin könsstereotyp genom att neka (ignorerar i vinjetten) 

inviten till tuppfäktning vilket (I en A-A situation) kan ses som ett uttryck för svaghet hos offret 

vilket indirekt genererar mer kontroll till förövaren i förhållande till offret. Det kvinnliga offret 

a/B förväntas inte ingå i någon tuppfäktning varpå hennes nekan till invit inte på samma sätt 
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kan ses som ett uttryck för kontrollförlust/svaghet och på så sätt stärks inte förövarens makt om 

offret är en kvinna på samma sätt som om offret vore en man. 

 

En manlig förövare tros få högre status om han kränker ett kvinnligt offer. Med utgångspunkt i 

ovanstående resonemang om att kvinnor i datorspelet tillskrivs mindre skuld för att de inte 

förväntas vara lika bra på att spela krigsdatorspel förefaller det sig rimligt att tolka att det som 

att datorspelsrespondenterna bedömt förövarens status relativt till offret snarare än relativt 

övriga spelare (vilket dock ifrågasätter validiteten i frågans utformning). Det kan också tolkas 

som att a/B uppfattas som ett hot mot lagets möjligheter att vinna (då a/B antas vara svagare än 

A inom A:s arena/hemmaplan) vilket leder till att A som förövare då upphöjs i detta 

sammanhang i form av hög status.  

 

Att en kvinnlig förövare tillskrivs högre status när hon kränker en man än när en man kränker 

en annan man i datorspelet skulle med tidigare resonemang kunna förklaras med att hon 

överträffar de förväntningar datorspelsrespondenterna har av henne genom att visa sin duglighet 

och dessutom dominera genom att kränka. 

 

Av resultatet framgår det att det är de manliga respondenterna (och datorspelsrespondenterna) 

som tillskriver kvinnliga offer mindre skuld än manliga offer, medan kvinnliga respondenter 

inte gör någon skillnad på offrets kön i det avseendet. Detta kan alltså tolkas som att det är män 

som reproducerar diskursen A-a genom sitt överseende gentemot kvinnliga offer. Hirdman 

(2001, s. 65) skriver ” att göra genus är att göra skillnad där skillnad inte finns – att hålla 

isär”. Att de kvinnliga respondenterna inte gör någon skillnad på offrets kön beträffande skuld 

kan tolkas som att de upplever att de behöver spela utifrån samma premisser som män men att 

män reproducerar diskursen genom att ha överseende. Naturligtvis behöver inte detta 

överseende ha något att göra med ett medvetet maktutövande utan kan ses som ett sätt att hjälpa 

kvinnor in på en arena som domineras av män. I detta fall riskerar diskursen att reproducera sig 

själv. (observera att denna tolkning endast gäller under förutsättning att antagande 2 ovan 

gäller). 

 

Hirdman skriver att när kvinnor kommer in på mäns arenor behöver kvinnorna oftast anpassa 

sig. Detta till skillnad från det fall män träder in på kvinnors arenor vilka då ska anpassas efter 
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mannen.  (2001). Kanske är det så att både manliga och kvinnlig respondenterna förhåller sig 

till dessa premisser utifrån respektive position?  

 

Överraskande uppfattas kränkningen som lika allvarlig oberoende intersektion. Bryter vi ned 

dessa intersektioner till dess byggstenar (vinjettprediktorerna) kan vi se att vissa dimensioner 

tycks höja allvaret medan vissa tycks sänka det via de medierande (makt)variablerna. 

Exempelvis nämndes ovan att kvinnliga offer skuldbeläggs i lägre grad, vilket genererar mer 

allvar men att kvinnliga offer tros ha mer kontroll vilket genererar mindre allvar. Detta är ett 

exempel på hur utfallsvariabeln kränkningens allvar kan förstås med de medierande 

variablerna. 

 

Om själva allvaret inte uppfattas som värre inom någon av intersektionerna säger det någonting 

om användningen av ordet ”fitta” som skällsord som vi förväntade oss skulle ha en stark effekt 

på allvaret beroende på offrets kön. Användandet av skällsordet kan ses som så pass 

normaliserat att det inte längre ses som könat. Reproduktionen av diskursen A-a är således så 

normaliserad att den inte uppmärksammas av de som utför den (till exempel i användandet av 

fitta som skällsord). Detta kan tolkas som att diskursen är så pass osynlig att den är svår att 

identifiera och vidare ifrågasätta vilket ytterligare stärker dess makt. (cf. Matsson, 2010).  
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9.4. Nakenbildsvinjett – ”Hämndporr” 

9.4.1. Resultat - Kränkningens allvar & medierande variabler 

 

Av Tabell XI (& Tabell G i bilaga 3.) ser vi att respondenterna bedömer uppladdningen av 

nakenbilden som ”mycket allvarligt” på gränsen till extremt allvarligt och att offrets skuld 

ligger mitt emellan att inte alls få skylla sig själv och att delvis skylla sig själv. Vidare kan 

utläsas att förövaren tros ha mer kontroll  än offret. Offret status påverkas negativt vilket även 

förövarens status gör. Angående kränkningens allvar ser vi att om Daniel kränker Sara bedöms 

det mer allvarligt än om Farrah kränker Zaid (p§= ,014). Om Daniel kränker Sara bedöms det 

mer allvarligt än om Zaid kränker Farrah vilket dock är marginellt signifikant (p§= ,067).
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Alla respondenter 

I Tabell XII, Modell 3 visar att samtliga medierande variabler har signifikanta samband med 

kränkningens allvar. Bland annat kan vi urskilja att desto mindre skuld respondenterna 

tillskriver offret desto allvarligare anser de situationen vara. Lite likt framgår att ju mer 

respondenterna förväntar sig att offrets och förövarens status ska sjunka, desto mer allvarlig 

anser de situationen vara. Något som får respondenterna att ytterligare se denna kränkning som 

allvarlig är då de bedömer att förövaren har än mer kontroll i förhållande till offret. 

 

I modell 5 som inkluderar samtliga variabler visar det sig att sex av dessa har signifikant 

påverkan på kränkningens allvar: (respondentens kön, offrets skuld, kontrollbalans, 

statusdifferens – förövare, statusdifferens - offer  samt skola D) vilket går i linje med vår 

hypotes (Figur 1). De tidigare nämnda sambanden (exklusive variabeln båda föräldrar födda i 

Sverige) är alltså signifikanta även när  vi kontrollerar för de resterande oberoende variablerna. 

 

Kompletterande regressionsanalyser visar att om offret har ett ”irakiskt namn” så tillskrivs 

denne mer skuld än om den hade haft ett ”svenskt namn”. (BE= ,480*; pE=,049).  Offer med 

”irakiskt namn” leder även till att respondenter bedömer att denna persons status inte sänks i 

lika stor utsträckning som om denne hade haft ”svenskt namn” (BF= ,384* ; pF= ,012). 

(Noterbart är  att det är  främst Zaids status som inte sänks i lika hög utsträckning. Farrahs status 

är mer svårtolkad då den varierar kraftigt beroende på om det är Daniel eller Zaid som kränker 

henne (Se Tabell XI)). 

 

I det fall förövaren är en man tror respondenterna att denne har möjligheten att skapa en större 

statusskillnad i förhållande till offret, än om förövaren hade varit en kvinna (B§=,971** ; 

p§=,009 ; N§=328). Om förövaren är en kvinna tros hennes status sänkas mer än om förövaren 

är en man (BF= -,522*; pF= -,015).  

 

Respondenter uppdelade efter könstillhörighet 

Både män och kvinnor i Tabell XII verkar generellt tycka att både offrets och förövarens status 

sänks av situationen. Desto mer deras status sjunker desto allvarligare bedöms kränkningen 

vara, det här gäller dock starkast hos manliga respondenterna. Vi kan utifrån samma värden  se 

att offrets status tycks ha större betydelse än förövarens status i hur de manliga respondenterna 

bedömer kränkningens allvar.  
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I Tabell XII ser vi även att kvinnliga respondenter bedömer att när förövaren är en kvinna är 

kränkningen inte lika allvarlig som om denne vore en man (denna vinjett inkluderar endast 

könsöverskridande mobbning vilket innebär att när offret är en kvinna är förövaren en man och 

vice versa). Detta kan ställas i kontrast till de manliga respondenterna där förövarens kön inte 

har något signifikant samband med kränkningens allvar.  

 

De manliga respondenterna påverkas starkt av medierande variablerna i sin bedömning av 

kränkningens  allvar då samtliga har signifikanta samband, detta till skillnad från de kvinnliga 

respondenterna vars bedömning endast tycks påverkas av kontrollbalansen mellan offret och 

förövaren.  

 

9.4.2. Resultat – Handlingsalternativ 

 

Två signifikanta skillnader framkom mellan de olika handlingsalternativen och 

respondenternas kön. Manliga respondenter antog i högre utsträckning ett passivt 

handlingsalternativ (X2
§
 = 13,597***; p§= ,000, df§= 1). Medans de kvinnliga respondenterna 

istället tillgick stödjande handlingsalternativ. (X2
§= 5,392* ; p§= ,022, df§= 1). 
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Alla respondenter 

Tabell XIV visar i linje med vår hypotes (se Figur 2) att desto allvarligare respondenten tycker 

kränkningen är, ju större är sannolikheten att denne kommer anta ett konfronterande 

handlingsalternativ samtidigt som sannolikheten minskar att de antar ett passivt 

handlingsalternativ. 

Likt detta ser vi att personer som uppger att de har blivit kränkta det senaste året har en ökad 

sannolikhet att anta ett stödjande handlingsalternativ och en signifikant minskad sannolikhet 

att anta ett passivt handlingsalternativ. 

Respondenter som har föräldrar som båda är födda i Sverige har däremot en ökad sannolikhet 

att agera på ett passivt tillvägagångssätt  vilket främst gäller för männen inom denna grupp. 

Utifrån Tabell XIV framgår även att sannolikheten att respondenterna agerar stödjande mot 

offret ökar om förövaren har ett ”irakiskt namn”.  

Respondenter uppdelade efter könstillhörighet 

Att sannolikheten att respondenterna antar ett konfronterande handlingsalternativ ökar med 

kränkningens allvar tycks endast gälla för de manliga respondenterna. Detta tolkas  som att de 

manliga respondenterna som bedömer kränkningen som allvarlig är mer entydiga i sitt 

handlingsbeteende än vad de kvinnliga respondenterna som har en större spridning mellan 

stödjande och konfronterande handlingsalternativ. 

Offrets skuld visar sig likt kränkningens allvar ha en signifikant betydelse för hur männen väljer 

att agera, oddsen för att den manliga respondenten antar ett konfronterande handlingsalternativ 

ökar desto mer skuld denne tillskriver offret vilket inte ligger i linje med vår hypotes i Figur 2. 

Om förövaren har ett ”irakiskt namn” ökar oddset att respondenterna väljer att tillgå ett 

stödjande handlingsalternativ. 

9.4.3. Analys 

Av resultaten framgår att de kvinnliga respondneterna i denna studie bedömer kränkningen som 

mer allvarlig än männen vilket ligger i linje med den tidigare forskningen (Svensson  & 

Dahlstrand, 2014) detta visar att kvinnliga respondenter generellt bedömer 

mobbningssituationer som mer allvarliga än manliga respondenter.  Utifrån Hirdmans 

resonemang kring tvåkönsmodellen A-B, där kvinnor och män ställs som motsatser till varandra 

och de olika könen tillskrivs attribut som den andre inte innefattar, kan det tänkas att  ”empatisk 
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och omtänksam” är attribut som tillskrivs kvinnan i hennes påtvingade reproducerande roll 

(vilka kan ses som egenskaper som män “inte hade (i princip) och inte heller ville ha” ) 

(Hirdman, 2001, s. 36.). 

Följdaktningsvis kan det tänkas att de kvinnliga respondenterna har formats av denna typ av 

modell och de attribut som tillskrivs kvinnor vilket kan vara en orsak till att de ser allvarligare 

på kränkningen. På liknande sätt skulle detta resonemang kunna länkas till Thornberg & Jungert 

(2013) studie där det framkom att kvinnor hade högre grad av moralisk sensitivitet och män 

högre grad av moraliskt disengagemang. 

Att kvinnor tycker att kränkningens allvar är högre om offret är en kvinna kan tänkas bero på 

att denna typ av kränkning är mycket mer förekommande hos just kvinnor (BRÅ, 2015:6). 

Således blir rädslan för att själv utsättas för något liknande sannolikt mer påtaglig. Vi gör 

tolkningen utifrån denna studies resultat och resultaten i Svensson & Dahlstrand (2014) som 

visar hur kvinnor skulle känna sig mycket mer kränkta än män ifall det laddades upp en 

nakenbild på dem, att det eventuellt blir lättare att känna empati för offret då själva kränkningen 

inte känns särskilt avlägsen en själv. Att personer som blivit kränkta i denna studies resultat i 

högre grad väljer ett aktivt handlingsalternativ stödjer ytterligare ovanstående tes då egna 

erfarenheter av en kränkning tyckes påverka hur en väljer att agera.  

Kvinnliga förövares status tros sänkas mer än manliga förövares vilket vi tolkar utifrån 

diskursen A-B där A är den dominanta bryter den här situationen mot diskursen och således 

könsnormen (kraft är ett attribut som tillskrivs A medan svaghet tillskrivs B i dikotomin A-B) 

(Hirdman, 2001). Det kan tänkas att respondenterna dömer en kvinnlig förövare hårdare då 

denne bryter mot könsnormen och intar en roll som vanligtvis tillskrivs A. Genom att tilldela 

en mer negativ statusdifferens till den kvinnliga förövaren kan det tänkas att respondenten 

indirekt uttrycker sig om att det här beteendet är felaktigt. Matsson (2010) påpekar hur personer 

som bryter mot den rådande diskursen oftast blir bestraffade för detta av såväl män som kvinnor, 

vilket ytterligare styrker denna tolkning.  

Att statusskillnaden mellan förövare och offer bliver större om förövaren är en man kan 

eventuellt förstås ur Hirdman beskrivning av en kysketskultur där familjens och släktens heder 

är beroende av kvinnornas oskuld – i en sådan kultur är normen således att kvinnan ska 

kontrolleras av män i sin omgivning. En sådan tanke skulle kunna aktualiseras hos 

respondenterna i just denna vinjett som tangerar ett beteende med sexuell undertoning och hur 

offret eventuellt skulle kunna bestraffas till följd av detta, i synnerhet i dyaden kvinna (offer) – 
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man (förövare) som i detta fall. Denna tes stärks något av att sambandet endast är signifikant i 

just denna vinjett. En tolkning av detta resultats betydelse i praktiken  är att män har ett starkare 

incitament för att kränka någon än kvinnor då männen får större utdelning (statusskillnad i 

förhållande till sitt offer) av detta beteende.  

Hirdmans citerat ur den “Politiska biologins kvinnlighet” (2001, s. 56): “Det ligger i hans natur 

att supa och våldta, upptäcka världen -överskrida sin natur. Skillnaden på hans natur blir inte 

bara betryggande, det blir den gamla vanliga skillnaden mellan kultur och natur” hur essensen 

av A-B konstruerats. Utifrån ovan nämnda citat antog vi att kvinnor skulle tillskrivas mer skuld 

än män som offer i nakenbildsvinjetten då det skulle innebära ett motstånd och  en 

normförbrytelse i relation till den norm som Hirdman skildrar. Resultatet visade emellanåt inga 

signifikanta skillnader i hur respondenterna tillskriver skuld med avseende på offrets kön.  

I resultatet framgår att respondenterna tycks tillskriva offret mer skuld om denne har ett 

”irakiskt namn”. En tolkning av detta utifrån begreppet etnokulturell empati är att 

respondenterna möjligen (som till majoritet har bägge föräldrarna födda i Sverige) har svårare 

att känna etnokulturell empati för ett offer med ”irakiskt namn”. 

Tidigare forskning visar på en högre förekomst av mobbning gentemot unga första- och 

andragenerationsinvandrare (Bjereld et al., 2014) när föräldrarna skattar sina barns utsatthet för 

mobbning. Detta står i kontrast till denna studies empiriska material (se Tabell I) där 

respondenter med föräldrar födda utomlands i mindre utsträckning uppgav sig blivit kränkta än 

respondenter med bägge föräldrar födda i Sverige. Detta kan tänkas bero på följande: 

1) Antingen blir respondenter med två föräldrar födda utomlands inte utsatta för kränkningar i 

samma utsträckning som personer med två föräldrar födda i Sverige i någon slags objektiv 

mening, 2) respondenterna med två föräldrar födda utomlands upplever sig inte som kränkta 3) 

respondenterna med två föräldrar födda utomlands förnekar att de blir kränka. 

De här alternativen skulle kunna signalera till andra personer i omgivningen att just denna grupp 

inte utsätts för kränkningar lika lätt. (Antag att det inom gruppen respondenter: med två 

föräldrar födda utomlands finns respondenter som samplet associerar med Zaid och/Farrah) 

Således speglas detta i hur respondenterna ser på de fiktiva vinjettpersonerna med ”irakiskt 

namn” då de eventuellt uppfattas som mer resistenta/hårdare varpå deras status inte sänks i 

samma utsträckning som om de hade haft ”svenska namn”. Det här skulle kunna vara en 

förklaring till varför offer med ”irakiskt namn” förutom skuld även tillskrivs en mindre status-

sänkning än offer med ”svenskt namn”. 
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En alternativ tolkning av samma resultat är att respondenterna kan tänkas ha en lägre 

etnokulturell empati för offret med ”irakiskt namn” vilket skulle kunna leda till att de har 

svårare att se framtida konsekvenser av kränkningen, därav den mindre negativa 

statusskillnaden. Möjligtvis skulle en sådan brist på etnokulturell empati ytterligare kunna 

förstärkas med stöd av Bauman (2010) resonemang om att nätåskådare till följd av ett längre 

upplevt avstånd till offret har svårare att förstå vilka konsekvenser kränkningen har för offret.  

Ovanstående resonemang om att personer med ”irakiskt namn” eventuellt tillskrivs mer 

resistens och hårdhet kan även tänkas förklara varför sannolikheten att respondenterna väljer 

att tillgå ett stödjande handlingsalternativ ökar om förövaren har ett ”irakiskt namn”. Om 

förövaren  upplevs som hård/resistent kan det minska respondentens benägenhet att konfrontera 

denna förövare. Eventuellt kan det tänkas att en brist på etnokulturell empati leder till 

respondenten inte förstår/sympatiserar med förövarens beteende och väljer således att vända 

sig till offret istället i mån om att lösa situationen.  

Att det bedöms mindre allvarligt när Zaid och Farrah kränker varandra än när Daniel kränker 

Sara kan också länkas till ovanstående resonemang om en lägre grad av etnokulturell empati 

för offer och förövare med ”irakiska namn”. Den stora skillnaden i grad av allvar kan nyanseras 

av ett fåtal respondenter som bedömde vida skilt de andra (denna slutsats dras på grund av den 

höga standardavvikelsen, se Tabell XI).Bedömningen av allvaret kan i sin tur länkas till att 

dessa offers statussänkning inte tros vara lika stor och att de tillskrivs mer skuld.   

10. Diskussion 

Särskilt intressant för denna studie är att kön eller etnicitet på förövare och offer inte  hade 

någon signifikant betydelse för hur respondenterna bedömde kränkningens allvar i 

regressionsanalyserna när hela samplet betraktades. Istället fann vi att förövarens och offrets 

kategorier snarare påverkade bedömningen av andra aspekter, så som skuld, kontroll och status. 

Vår hypotes var att exempelvis skuld skulle generera ett lägre allvar och att ju mindre kontroll 

offret har ju allvarligare skulle kränkningen bedömas. Denna hypotes visar sig  stämma men 

däremot tillskrivs kvinnliga offer exempelvis mindre skuld och mer kontroll, av datorspelare 

vilka delvis tar ut varandra på kränkningens allvar.  

Genomgående över alla vinjetter framgår att kvinnliga respondenter tillskriver offret mindre 

skuld än vad manliga respondenter gör vilket ligger i linje med (Holfeld, 2014) men kan också 

länkas till Thornberg & Jungert (2013) där det framkom att de manliga respondenterna skattade  
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ett högre mått av moraliskt disengagemang.  Vidare bedömer kvinnor kränkningarna som mer 

allvarliga än män analogt med Svensson & Dahlstrand (2014). Dessutom tycker kvinnorna 

specifikt i nakenbildsvinjetten att det är allvarligare om offret är en kvinna. I bloggvinjetten 

framgick att kränkningar mellan män bedöms som minst allvarligt vilket ligger i linje med 

O´brien (2011)  vilken endast behandlar fysiska kränkningar. Just faktumet att nätkränkningar 

inte inkluderar något direkt fysiskt övertag gör resultatet extra intressant då maktskillnaderna 

tycks kvarstå när intersektionerna förflyttas till ett annat forum (nätet - där fysiska skillnader 

inte är lika påtagliga, om alls). 

Ett centralt tema över alla vinjetterna var att män väljer passiva handlingsalternativ i högre 

utsträckning än kvinnor. Detta ligger i linje med Thornberg & Jungert (2013);Trach et al. 

(2013); Holfeld (2014); Price et al. (2014) men dock inte i med Macháčková et al. (2013). 

Vidare visar det empiriska materialet att manliga respondenter i likhet med Smith et al.(2012) 

uppskattar att de kränker i högre utsträckning.  

Dessutom framgick att respondenter med två föräldrar födda i Sverige uppskattar att de skulle 

välja passivt handlingalternativ i högre utsträckning än personer med minst en förälder född 

utomlands generellt över alla vinjetter (dock inte signifikant i datorspelsvinjetten). 

Antalet personer som i verkligheten verkligen skulle stödja offret eller konfrontera förövaren 

kan dock ifrågasättas med stöd av studier såsom Baumans (2010) resonemang om 

åskådareffektens betydelse på internet och Price et al. (2014) som visade på att respondenterna 

avlänkade sitt ansvar till andra personer än sig själva.  

En potentiell förklaring till att en stor skara väljer att anta ett passivt handlingsalternativ kan 

vara att vi i vinjetterna tillskrivit respondenten relationen till offret som bekant. I Price et al. 

(2014) framkommer det att respondenterna bedömer att den moraliskt mest ansvariga personen 

att hjälpa offret är offrets bästa vän. Således kan det tänkas att om vi istället tillskrev 

respondenterna relationen till offret som bästa vän skulle andelen respondenter som väljer ett 

passivt handlingsalternativ antagligen varit betydligt lägre. Vidare visar det  sig i denna studie 

att egna erfarenheter (signifikant i ⅔ vinjetter) av kränkningar minskar oddsen för att anta ett 

passivt handlingsalternativ i likhet med i Price et al. (2014).  

I linje med Talwar, Gomez-Garibello & Shariffs (2014) studie framgår det även i vårt empiriska 

material att det finns en positiv korrelation mellan förövarens kontroll och kränkningens allvar.  

Från denna studie framgår att nätkränkningar är  ett extremt komplext fenomen utifrån ett 

intersektionellt perspektiv. Resultaten förefaller för oss rimliga även om vissa motstrider våra 
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hypoteser. En tendens vi dock kan urskilja är att kön generellt sett har en större påverkan än 

etnicitet för hur respondenterna gör sina bedömningar, oavsett om det handlar om offrets, 

förövarens eller respondentens kön/etnicitet. 

Förövarens- och offrets etnicitet och kön har visats inte ha något direkt signifikant samband för 

hur (alla) respondenter bedömer kränkningens allvar. Däremot har etnicitet och kön visat på en 

varierande betydelse för hur respondenterna bedömer de medierande variablerna (skuld, 

kontrollbalans, status) samt hur de väljer att agera som åskådare till en nätkränkning. De två 

kategorierna förefaller även påverka varandra i olika utsträckning i linje med ett intersektionellt 

perspektiv. En av de stora anledningarna till att dessa fluktuationer uppstått tycks, utom rimligt 

tvivel, vara vilken kontext (vinjett) nätkränkningen sker i.  

Respondenternas kön har däremot haft en varierande påverkan på samtliga medierande och 

beroende variabler, men även här varierar värdena kraftigt beroende av kontext (vinjett). I 

överlag är de skillnader respondenterna gör tämligen små relativt. Dock är dessa viktiga att 

belysa för att förstå hur makt reproduceras utifrån olika kategorier och maktstrukturer  genom 

respondenternas tankar och agerande. (cf. Mattson, 2010).  

Vilket sammanhang (skola) respondenterna själva befinner sig i har också visat sig vara en 

viktig faktor för hur vinjetterna (kränkningarna) bedöms.  

Denna studie kan ses som ett explorativt experiment med avsikt att se vad som händer om en 

byter ut kön och etnicitet på positioner som ofta är “kopplade” till kön. Det resultat vi erhållit 

är mycket svårtolkat. Det har visat sig vara snårigt att göra en sammanhållen förklaring till 

respondenternas bedömningar som sträcker sig över de tre kontexter (vinjetterna) som 

presenterats.  

Slutsatsen blir utifrån dessa resonemang att etnicitet och kön har en påverkan för hur 

gymnasieungdomar ser på nätkränkningen samt hur de väljer att agera, men att detta är 

svåröverskådligt resultat som varierar kraftigt beroende på vilket kontext (vinjett) kränkningen 

tas i uttryck i samt vilken sammanhang (skola) respondenten befinner sig i.  

Då det har varit svårt att förklara skillnaderna i respondenternas bedömning skulle vi 

rekommendera en mixed-method variant inför framtida forskning utifrån det Spierings (2012) 

skriver om hur kvalitativa- och kvantitativa metoder kompletterar varandra. En sådan typ av 

metodik kan ge en större förståelse/inblick i frågan varför respondenterna bedömer som dem 

gör. Ett mer konkret förslag på hur en sådan typ av studie kan se ut är att forskaren efter 
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insamlandet av enkäterna i klassrummet bildar en  fokusgrupp för att höra hur eleverna 

resonerar utifrån vinjetterna i enkäten de just fyllt i.  

Resultaten i denna studie skulle kunna hjälpa till i skolsocialt/skolkurativt arbete mot mobbning 

genom att tillföra en utökad kunskap om hur olika människor döms i 

nätmobbningssammanhang - speciellt då den ofta har en koppling till skolan men utanför 

skolpersonalens arena (nätet). I det skolsociala arbetet skulle även studiens resultat kunna bidra 

till en ökad förståelse för hur diskursiv makt gör sig gällande i skolan och i  

nätkränkningssituationer. Då skolorna som deltagit i studien får ta del av resultaten kan detta 

ses som en kartläggning hur synen på nätkränkningar ser ut i just deras egen skola (med 

beaktande för elevernas anonymitet). Vidare kan tänkas att verksamheter som jobbar 

förebyggande mot mobbning (ex. Friends) skulle vara intresserade att del av detta empiriska 

material. Eventuellt skulle en liknande metodik som använts i denna studie kunna tillämpas mer 

inom feministisk forskning som, enligt Spierings (2012), haft problem att påverka politiska 

beslut då de i överlag använder sig av kvalitativ metodik.
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12. Bilagor 

12.1. Bilaga 1: linjära regressioner (medierande variabler) 

Tabell A: Prediktorer på medierande variablerna skuld och kontroll (Bloggvinjett). Linjär regression. (B= ostandardiserad regressionkoefficient) 
  Skuld    Kontroll  

 Alla Män Kvinnor  Alla Män Kvinnor 

 B Sig. B Sig. B Sig.  B Sig. B Sig. B Sig. 

Vinjettprediktorer              

(Konstant) 4,378*** ,000 5,612*** ,000 2,196*** ,000  -,061 ,923 ,417 ,661 -1,013 ,225 

    Offrets kön ,222 ,364 ,329 ,479 ,169 ,455  ,052 ,862 -,096 ,846 ,100 ,799 

    Offrets etnicitet  
-,194 ,302 -,414 ,238 -,099 ,582 

 
-,240 ,297 -,056 ,881 -,342 ,273 

    Förövarens kön  -,127 ,559 -,194 ,618 ,000 1,000  ,202 ,449 ,158 ,702 ,287 ,429 

    Förövarens etnicitet  ,043 ,874 -,093 ,854 ,164 ,519  -,359 ,282 -,613 ,253 -,184 ,676 

Respondentprediktorer              

     Kön (respondent)  -,511* ,011      ,037 ,881     

     Båda föräldrar födda i  

     Sverige   
-,352# ,075 -,182 ,604 -,450* ,021 

 
,225 ,356 -,102 ,783 ,654# ,054 

     Respondent har kränkt  
,240 ,323 ,396 ,327 -,147 ,575 

 
,148 ,619 ,105 ,807 ,199 ,663 

     Respondent har blivit kränkt  
,248 ,213 ,392 ,317 ,038 ,832 

 
,397 ,104 ,681 ,100 ,224 ,465 

Mediatorvariabler              

     Kränkningens allvar -,201*** ,000 -,344*** ,000 -,061 ,191  ,207** ,001 ,233* ,017 ,179* ,027 

     Offrets skuld        -,195** ,005 -,264** ,003 -,017 ,902 

     Kontrollbalans -,129** ,005 -,235** ,003 -,006 ,902        

     Statusdifferens - offer ,075 ,253 ,151 ,141 -,053 ,485  -,098 ,223 ,010 ,925 -,274* ,036 

     Statusdifferens - förövare -,052 ,297 -,041 ,641 -,068 ,165  ,108# ,075 ,168# ,070 ,075 ,376 

Skolprediktorer (ref. Skola B)              

     Skola A 
-1,140* ,025 -1,173 ,336 -,786# ,063 

 
-,379 ,544 -,798 ,538 ,179 ,808 

     Skola C 
-,298 ,241 -,647 ,111 ,264 ,356 

 
-,585# ,060 -,876* ,041 ,008 ,987 

     Skola D 
-,375 ,162 -,547 ,291 -,020 ,939 

 
-,301 ,361 -,212 ,700 -,128 ,774 

     Skola E -,585* ,029 -,780 ,117 -,212 ,421  -,729* ,027 -,919# ,081 -,360 ,431 

N= N=328 N= 154 N= 174  N= 328 
N= 154 N= 174 

R2= R2= ,182 R2= ,211 R2= ,040  R2= ,115 R2=  ,139 R2=  ,051 
Notering: # = p < 0,10  * = p < 0,05  ** = p  <  0,01  ***= p < 0,001 
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Tabell B: Prediktorer på medierande variablerna Offrets status och Förövarens status (Bloggvinjett) Linjär regression. (B= ostandardiserad regressionskoefficient) 

  Offrets status    Förövarens status        

 Alla Män Kvinnor  Alla Män Kvinnor       

  Sig. B Sig. B Sig.  B Sig. B Sig. B Sig.       

Vinjettprediktorer                    

(Konstant) -,979* ,027 -1,039 ,162 -1,382** ,006  -,568 ,329 -,135 ,876 -,434 ,582       

    Offrets kön -,232 ,274 -,258 ,504 -,201 ,399  -,007 ,979 -,207 ,647 ,050 ,893       

    Offrets etnicitet  
-,151 ,354 -,392 ,178 ,077 ,684 

 
-,095 ,656 -,018 ,958 -,131 ,656 

      

    Förövarens kön  ,105 ,577 -,093 ,773 ,298 ,175  -,151 ,542 -,064 ,864 -,144 ,674       

    Förövarens etnicitet  -,476* ,044 -,290 ,490 -,544* ,041  -,476 ,125 -,775 ,113 -,239 ,565       

Respondentprediktorer                    

     Kön (respondent)  -,434* ,013      ,244 ,288           

     Båda föräldrar födda i  
     Sverige   

-,004 ,981 -,070 ,809 ,043 ,838 
 

,362 ,109 ,680* ,044 -,055 ,865 
      

     Respondent har kränkt  
,054 ,797 ,068 ,839 ,105 ,705 

 
,471# ,087 ,677# ,083 ,303 ,480 

      

     Respondent har blivit kränkt  
,025 ,886 -,025 ,938 ,008 ,965 

 
,005 ,984 -,457 ,229 ,305 ,290 

      

Mediatorvariabler                    

     Kränkningens allvar -,060 ,165 -,018 ,818 -,100* ,043  -,024 ,676 -,106 ,239 ,028 ,715       

     Offrets skuld ,056 ,253 ,104 ,141 -,059 ,485  -,067 ,297 -,039 ,641 -,180 ,165       

     Kontrollbalans -,049 ,223 ,006 ,925 -,101* ,036  ,093# ,075 ,140# ,070 ,066 ,376       

     Statusdifferens - offer        -,178* ,016 -,180# ,069 -,182 ,140       

     Statusdifferens - förövare -,103* ,016 -,132# ,069 -,076 ,140              

Skolprediktorer (ref. Skola B)                    

     Skola A 
,258 ,559 ,756 ,456 ,379 ,396 

 
,019 ,974 ,243 ,838 -,238 ,731 

      

     Skola C 
-,388# ,078 -,571# ,091 ,032 ,914 

 
,830** ,004 ,987* ,012 ,569 ,222 

      

     Skola D 
-,205 ,379 -,411 ,340 ,040 ,883 

 
,579# ,058 ,739 ,141 ,593 ,158 

      

     Skola E -,062 ,791 -,591 ,153 ,427 ,123  ,216 ,482 -,202 ,677 ,478 ,266       

N= N= 382 N=  154 N= 174  N= 328 N= 154 
N= 174 

      

R2= R2= ,068 R2= ,026 R2= ,053  R2= ,071 R2= ,112 R2= -,005       

Notering: # = p < 0,10  * = p < 0,05  ** = p  <  0,01  ***= p < 0,001 
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Tabell C: Prediktorer på medierande variablerna skuld och Kontroll (Datorspelsvinjett). Linjär regression. (B= ostandardiserad regressionskoefficient) 

  Skuld    Kontroll  

 Alla Män Kvinnor  Alla Män Kvinnor 

 B Sig. B Sig. B Sig.  B Sig. B Sig. B Sig. 

Vinjettprediktorer              

(Konstant) 4,993*** ,000 5,391*** ,000 3,471*** ,000  -,269 ,660 -,593 ,491 ,956 ,207 

Offrets kön -,439# ,075 -,997* ,023 -,082 ,755  -,263 ,287 -,842* ,029 ,240 ,452 

Offrets etnicitet  ,130 ,590 -,165 ,698 ,454# ,073  -,206 ,392 -,441 ,235 ,101 ,745 

Förövarens kön  -,113 ,758 -,381 ,563 -,238 ,538  -,050 ,892 -,538 ,352 ,138 ,769 

Förövarens etnicitet  -,087 ,722 -,056 ,897 -,218 ,393  ,066 ,788 ,150 ,694 -,003 ,992 

Respondentprediktorer              
Kön (respondent)  -,723* ,014      ,366 ,217     

Båda föräldrar födda i Sverige ,298 ,204 ,418 ,306 -,024 ,925  ,385 ,101 ,399 ,266 ,189 ,548 

Respondent har kränkt  ,284 ,337 ,547 ,264 -,389 ,272  ,144 ,628 ,086 ,841 ,090 ,834 

Respondent har blivit kränkt  -,160 ,506 -,167 ,718 -,044 ,853  ,364 ,131 ,660 ,103 ,361 ,213 

Datorspelsvana  -,012 ,928 ,080# ,685 -,223 ,206  ,169 ,198 ,232 ,181 ,071 ,740 

Mediatorvariabler              

Kränknningens allvar -,229*** ,000 -,278** ,001 -,103# ,055  ,114* ,019 ,185* ,012 ,044 ,500 

Offrets skuld        -,072 ,201 -,072 ,333 -,227* ,018 

Kontrollbalans 
-,072 ,201 -,093 ,333 -,154* ,018 

 
      

Statusdifferens - offer 
,154* ,030 ,145 ,239 ,175* ,021 

 
-,184** ,009 -,303** ,005 -,027 ,771 

Statusdifferens - förövare ,129* ,028 ,299** ,004 -,059 ,360  ,193** ,001 ,357*** ,000 ,031 ,691 

Skolprediktorer (ref. Skola B)              

Skola A 1,200# ,053 1,881 ,198 ,939# ,096  ,024 ,969 ,575 ,655 -,409 ,552 

Skola C -,066 ,827 -,493 ,291 ,548 ,143  ,100 ,740 -,047 ,909 ,079 ,863 

Skola D -,575# ,074 -,927 ,132 ,148 ,658  -,261 ,419 -,652 ,228 ,244 ,548 

Skola E -,725* ,025 -1,246* ,035 -,067 ,847  -,240 ,461 -,983# ,059 ,196 ,644 

N= N= 333 N= 157 N= 176  N= 333 N= 157 N= 176 

R2= R2= ,214 R2= ,164 R2= ,126  R2= ,095 R2= ,214 R2= ,014 

Notering: # = p < 0,10  * = p < 0,05  ** = p  <  0,01  ***= p < 0,001 
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Tabell D: Prediktorer på medierande variablerna offrets status och förövarens status (Datorspelsvinjett). Linjär regression. (B= ostandardiserad regressionskoefficient)  

  Offrets status    Förövarens status   

 Alla Män Kvinnor  Alla Män Kvinnor 

 B Sig. B Sig. B Sig.  B Sig. B Sig. B Sig. 

Vinjettprediktorer              

(Konstant) -2,130*** ,000 -2,172** ,001 -2,180** ,001  -,603 ,302 -,828 ,294 -,254 ,743 

Offrets kön ,304 ,119 ,253 ,404 ,224 ,414  ,218 ,357 ,738* ,037 -,239 ,463 

Offrets etnicitet  -,120 ,530 -,117 ,688 -,218 ,411  -,228 ,322 ,093 ,785 -,426 ,175 

Förövarens kön  ,660* ,023 ,562 ,213 ,673# ,094  ,566 ,108 1,000# ,058 ,256 ,593 

Förövarens etnicitet  ,347# ,071 ,415 ,163 ,280 ,292  ,004 ,985 ,045 ,899 -,205 ,516 

Respondentprediktorer              

Kön (respondent)  -,108 ,647      -,254 ,371     

Båda föräldrar födda i Sverige -,311# ,094 -,407 ,146 -,104 ,699  -,236 ,294 -,054 ,870 -,521 ,102 

Respondent har kränkt  ,266 ,257 ,292 ,386 ,203 ,582  ,122 ,667 ,397 ,314 -,193 ,660 

Respondent har blivit kränkt  -,021 ,914 ,220 ,488 -,182 ,464  ,223 ,334 -,352 ,345 ,532# ,071 

Datorspelsvana  -,056 ,591 -,086 ,530 ,104 ,574  -,212# ,091 -,333* ,036 -,045 ,836 

Mediatorvariabler              

Kränknningens allvar -,005 ,889 ,039 ,504 -,061 ,279  ,048 ,303 ,042 ,541 ,061 ,356 

Offrets skuld ,097* ,030 ,068 ,239 ,190* ,021  ,118* ,028 ,194** ,004 -,090 ,360 

Kontrollbalans -,115** ,009 -,185** ,005 -,020 ,771  ,176** ,001 ,301*** ,000 ,032 ,691 

Statusdifferens - offer        -,168* ,013 -,063 ,530 -,181# ,054 

Statusdifferens - förövare -,115* ,013 -,045 ,530 -,128# ,054        

Skolprediktorer (ref. Skola B)              

Skola A ,021 ,965 -,565 ,574 ,101 ,864  -,516 ,385 -,445 ,706 -,246 ,725 

Skola C ,043 ,857 ,056 ,861 -,040 ,919  ,374 ,193 ,393 ,297 ,589 ,204 

Skola D ,064 ,803 ,165 ,697 -,186 ,592  ,628* ,041 ,277 ,579 ,944* ,021 

Skola E ,401 ,118 ,494 ,227 ,082 ,822  ,517# ,096 ,771 ,107 ,698 ,104 

N= N=333 N=157 N=176  N=333 N=157 N=176       

R2= R2= ,072 R2= ,061 R2= ,049  R2= ,067 R2= ,118 R2= ,072 

Notering: # = p < 0,10  * = p < 0,05  ** = p  <  0,01  ***= p < 0,001 
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Tabell E: Prediktorer på medierande variablerna Skuld och Kontroll (Nakenbild). Linjär regression (B= ostandardiserad regressionskoeffecient) 
  Skuld    Kontroll  

 Alla Män Kvinnor  Alla Män Kvinnor 

 B Sig. B Sig. B Sig.  B Sig. B Sig. B Sig. 

Vinjettprediktorer              

(Konstant) 6,293*** ,000 6,740*** ,000 5,746*** ,000  -,677 ,219 -1,756* ,025 ,116 ,895 

    Offrets etnicitet  ,480* ,049 ,400 ,314 ,499# ,093  ,058 ,728 ,239 ,358 ,009 ,968 

    Förövarens kön  ,001 ,995 ,394 ,331 -,484 ,126  ,071 ,673 ,389 ,141 -,202 ,388 

    Förövarens etnicitet  ,277 ,261 ,175 ,660 ,363 ,228  -,035 ,837 -,019 ,941 ,046 ,835 

Respondentprediktorer              

     Kön (respondent)  -,523# ,052      -,122 ,506     

     Båda föräldrar födda i  

     Sverige   
-,365 ,173 -,631 ,147 -,320 ,341 

 
,301 ,100 ,548# ,053 ,138 ,576 

     Respondent har kränkt  ,327 ,321 ,812 ,103 -,085 ,856  ,118 ,599 ,184 ,573 -,042 ,904 

     Respondent har blivit 

kränkt  
-,453# ,096 -1,100* ,022 -,026 ,933 

 
,194 ,297 ,278 ,377 ,225 ,323 

Mediatorvariabler              

     Kränkningens allvar -,261**  ,001 -,360** ,002 -,179# ,098  ,243*** ,000 ,290*** ,000 ,210** ,008 

     Offrets skuld        -,011 ,769 ,077 ,163 -,146* ,012 

     Kontrollbalans -,024 ,769 ,181 ,163 -,269* ,012        

     Statusdifferens - offer -,061 ,500 -,140 ,301 ,050 ,686  -,324*** ,000 -,255** ,003 -,342*** ,000 

     Statusdifferens - förövare ,023 ,729 -,014 ,902 ,056 ,470  ,167*** ,000 ,170* ,019 ,181** ,001 

Skolprediktorer (ref. Skola B)              

     Skola A -,039 ,955 -,534 ,726 ,108 ,883  -,288 ,544 1,213 ,221 -,596 ,267 

     Skola C -,177 ,598 -,290 ,539 ,010 ,984  -,171 ,454 -,272 ,376 -,014 ,969 

     Skola D -,530 ,148 -1,255# ,058 -,272 ,531  -,258 ,304 -,154 ,723 -,284 ,374 

     Skola E -,560 ,127 -,282 ,638 -,802# ,079  -,572* ,022 -,529 ,176 -,621# ,065 

N= N=328 N= 154 N= 173  N= 328 N= 155 N= 173 

R2= R2= ,109 R2= ,096 R2= ,088  R2= ,213 R2=  ,215 R2=  ,232 

Notering: # = p < 0,10  * = p < 0,05  ** = p  <  0,01  ***= p < 0,001  
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Tabell F: Prediktorer på medierande variablerna Offrets status och Förövarens status (Nakenbild). Linjär regression (B= ostandardiserad regressionskoeffecient) 

  Offrets status    Förövarens status        

 Alla Män Kvinnor  Alla Män Kvinnor       

 B Sig. B Sig. B Sig.  B Sig. B Sig. B Sig.       

Vinjettprediktorer                    

(Konstant) -,928# ,066 ,096 ,899 -1,992** ,009  ,397 ,571 1,129 ,216 ,216 ,861       

    Offrets etnicitet  ,384* ,012 ,334 ,179 ,372# ,054  ,040 ,850 -,244 ,418 ,226 ,466       

    Förövarens kön  ,281# ,069 ,253 ,317 ,370# ,072  -,522* ,015 -,504 ,100 -,671* ,040       

    Förövarens etnicitet  ,148 ,339 ,114 ,646 ,123 ,532  ,179 ,404 ,063 ,834 ,257 ,410       

Respondentprediktorer                    

     Kön (respondent)  ,071 ,674      ,130 ,578           

     Båda föräldrar födda i  

     Sverige   
-,141 ,401 -,577* ,033 ,205 ,347 

 
,025 ,915 -,140 ,672 -,006 ,987 

      

     Respondent har kränkt  ,101 ,623 ,204 ,514 -,013 ,967  -,437 ,126 -,841* ,025 ,372 ,445       

     Respondent har blivit 

kränkt  
,058 ,732 -,021 ,944 ,060 ,766 

 
,045 ,850 ,011 ,976 ,073 ,820 

      

Mediatorvariabler                    

     Kränkningens allvar -,107* ,025 -,185* ,010 -,029 ,678  -,171** ,009 -,197* ,024 -,182 ,105       

     Offrets skuld -,024 ,500 -,055 ,301 ,021 ,686  ,017 ,729 -,008 ,902 ,060 ,470       

     Kontrollbalans -,272*** ,000 -,234** ,003 -,266*** ,000  ,270*** ,000 ,229* ,019 ,358** ,001       

     Statusdifferens - offer        ,034 ,661 -,048 ,639 ,118 ,354       

     Statusdifferens - förövare ,018 ,661 -,033 ,639 ,046 ,354              

Skolprediktorer (ref. Skola B)                    

     Skola A -1,146** ,008 -1,448 ,126 -,961 -,961  -,773 ,199 -1,742 ,130 -,486 ,521       

     Skola C -,143 ,497 -,093 ,754 -,079# -,079  ,175 ,548 ,317 ,375 -,054 ,917       

     Skola D ,013 ,954 ,189 ,649 -,083# -,083  ,403 ,206 ,116 ,818 ,604 ,178       

     Skola E -,260 ,257 -,676# ,070 ,000*** ,000  ,040 ,900 -,312 ,493 ,379 ,425       

N= N= 382 N=  155 N= 173  N= 328 N= 155 N= 173       

R2= R2= ,157 R2= ,175 R2= ,129  R2= ,051 R2= ,048 R2= ,050       

Notering: # = p < 0,10  * = p < 0,05  ** = p  <  0,01  ***= p < 0,001 
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12.2. Bilaga 2. Variabler 

12.2.1. Operationalisering av medierande variabler 

Makt är ett komplext begrepp som vi har försök fånga upp med några indikatorer som nämns 

nedan.  

Skuld 

Kränkningar sker inte i ett diskursivt tomrum. Los Reyses (2005, s. 233) skriver att ”centralt 

för maktutövning är normer som utesluter, stigmatiserar och neutraliserar underordningen” 

Kränkningar, som en normerande sanktion, legitimeras ofta med att offrets bryter/gör motstånd 

mot en norm (cf. Svensson & Dahlstrand, 2014) såsom att ha vara en ”feminin man” (cf. 

Blashill & Powlishta, 2009). För denna studie handlar det om normer som är kopplade till 

Hirdmans (2001) formler A-B och A-a. Dessa normer har vi bakat in vinjetterna. Variabeln 

skuld avser att mäta hur stark denna diskursiva/normerande makt är för respektive intersektion. 

Vår hypotes är att skuld kommer att ha ett negativ samband med kränkningens allvar och 

negativt samband med ett aktivt handlingsbeteende. Genom skuld tror vi att vi kommer åt 

styrkan i dessa normer för respektive kön och etnicitet.  

Kontroll 

Avser att mäta balansen mellan offrets och förövarens operationella makt. D.v.s. möjlighet att 

kontrollera händelseförloppet. Denna har vi operationaliserat med inspiration från Webers 

definition på makt: ”att få en annan aktör att göra som man vill, trots ett vist motstånd” (Weber 

1983 & Lukes, 1974, i Ahrne et al., 2008, s. 24). Den här makten kan endast förstås relationellt 

varav vi operationaliserade den till en kontrollbalans mellan två parter (offer och förövare). I 

mån om att frågan skulle vara förståelig för respondenten valde vi att uttrycka oss om kontroll 

snarare än operationell makt. Vår hypotes var att respondenterna skulle tillskriva kontrollbalans 

i förövarens favör. Vår hypotes är att förövaren tros ha mer kontroll än offret. Det är dock inte 

själva kontrollen i sig vi är ute efter att mäta utan skillnaden på variabeln kontroll som 

respondenterna gör för respektive intersektion. 

Offrets status 

Vår hypotes är att den sociala effekten av kränkningen ser olika ut beroende på vem som utdelar 

kränkningen och vem som är mottagare av den. Denna operationalisering har gjorts med 

inspiration från Berit Ås teori om härskartekniker som en ”teknik för att vidmakthålla ett socialt 



80 

 

överläge” (NE). Denna variabel avser således att mäta den sociala effekten (kraften) 

kränkningen har på offret i förhållande till dess närmaste omgivning. Rättsligt är också den 

sociala effekten relevant eftersom rättskiparen gör en subjektiv bedömning om effekten av 

ärekränkningen i offrets kontext (cf. Svensson & Dahlstrand, 2014 angående Dom i Göta 

hovrätt, T 107-13). 

Förövarens status 

På liknande sätt som för offrets status gör vi antagandet att förövarens status kommer bedömas 

olika beroende på vem som är offer och vem som är förövare och i vilken kontext kränkningen 

äger rum. Om förövarens status ökar av kränkningen är detta således ett incitament för att 

kränka andra personer för att uppnå social status som härskarteknik. 

12.2.2. Makt - Operationaliseringens validitet 

I vilken uträckning undersöker vi det vi avser att undersöka? (cf. Geral & Kyte, 2011) 

Vår operationalisering av makt är ett eget hopkok utifrån blandade teoretiska aspekter som vi 

tänker oss har betydelse i ungdomskontext. Makt är kanske den operationalisering i denna 

studie, ur en validitetsynpunkt, som främst kan ifrågasättas. Avsikten var inte att avtäcka hela 

begreppet makt utan snarare att titta på de skillnaderna respondenterna gör med avseende på de 

vinjettdimensionerna. Eljertsson (2005, s. 101) skriver att ”det är viktigt att inte validera ett 

visst frågeformulär eller frågor i sig själv, utan man validerar frågorna i relation till syftet med 

respektive fråga frågebatteri”. Vi har frågat om makt mycket generellt vilket skulle kunna 

innebära att respondenterna kan relatera till lite vad som helst. Det vi dock får svar på är om 

status förändras till det positiva eller negativa på ett generellt plan och på liknande sätt som 

kontroll förändras beroende på vem som är offer och förövare oavsett vad denna kontroll 

betyder.  

Utifrån antagandet att om människor ”definierar en situation som verklig blir den också verklig 

till sina konsekvenser” (”Thomasteoremet” i Angelöw & Jonnson, 2000, s. 14) tänker vi att 

makt, med avseende studiens oberoende variabler, reproduceras diskursivt. Således frågar vi 

vem respondenterna tror har mest kontroll och inte vem respondenten tycker har mest kontroll. 

På liknande sätt frågar vi respondenterna hur respondenterna tror att offrets- resp. förövarens 

status kommer att påverkas i relation till ”de andra”. Dessa metodologiska överväganden har 

vi gjort för att komma åt den makt som respondenterna relaterar till i sin egen vardag och 

kontext. En fråga om vad respondenten tycker skulle riskera att sammanblanda den makten med 
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sina egna preferenser till det objekt (offret och förövaren) som ska bedömas, vilket vi bedömer 

stärker validiteten i dessa tre frågor. 

12.2.3. Operationalisering av bakgrundsvariabler 

Kön (Respondentens) 

Kön har definierats och operationaliserats som den subjektiva upplevelsen av könstillhörighet. 

Etnicitet (Respondentens) 

Etnicitet definierats i denna studie utifrån blodsband (cf. Mattsson, 2005) och har 

operationaliserats med frågor om respondentens mammas och pappas födelseland.  

Erfarenheter av kränkningar på nätet 

Vi har replikerat Friends (2015) frågor om erfarenheter av kränkningar på nätet och definition 

på vad en nätkränkning är (Se enkät, i bilaga). Detta för att det stärker validiteten som ett 

standardiserat mätinstrument (och ger möjligheter till jämförelser) enligt Bo Winnerjung  

(Personlig kommunikation 2015-02-12) 
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Tabell G: Enkätvariabler     

Variabel Operationalisering Skala Värden/benämningar  

Beroende variabler    
Kränkningens allvar Hur allvarligt tycker du 

att X1 agerande mot X2 

är? 

1-10 
 

1-2:Inte alls allvarligt, 3-4: något allvarligt, 5-6: 
Allvarligt, 7-8: Mycket allvarligt, 9-10: Extremt 

allvarligt 
Uppskattat 
handlingsbeteende 

Du är bekant till både 
X1 och X2. Vad är 

troligast att du skulle 
göra? 

 

1: Lämna bloggen, 2: Inte någonting alls, utan endast 
observera hur situationen fortsätter, 3: Försöka trösta 

offret, 4: Försöka ge råd till X1 hur hen skulle kunna 
hantera situationen, 5: Försöka byta samtalsämne i 
kommentarsfältet, 6: Skriva en kommentar på bloggen 

till X2 samt övriga som trakasserar X1 att lägga av, 7: 
Informera skolpersonal om det inträffade utan att 

avslöja att det är X2 som har skrivit kommentaren, 8: 
Informera skolpersonal om det inträffade och 
samtidigt avslöja för dem att det är X2 som har skrivit 

kommentaren, 9: Skriva en taskig kommentar till X2 

för att försöka försvara X1, 10: Skriva en taskig 
kommentar till X1, 11: Annat_____ 

(För handlingsalternativ på övriga vinjetter se Bilaga) 
Medierande variabler     

Skuld Tycker du att X1 får 
skylla sig själv för de 

kommentarer hen får 
från X2? 

1-10 1: Får inte alls skylla sig själv 
5-6: Får delvis skylla sig själv 

10: Får helt skylla sig själv 
 

Kontroll Vem av X1 och X2 tror 

du har kontroll över hur 
situationen fortsätter? 

(+4)-

(+4) 

(-4)-(-3): X1 har mycket mer kontroll 

(-2)-(-1): X1 mer kontroll 
0: De har lika mycket kontroll 
1-2: X2: Har mer kontroll 

3-4: X2 Har mycket mer kontroll 
Offrets status Hur tror du att X2::s 

agerande mot X1 

påverkar X1:s status hos 
de andra eleverna i 
skolan 

(-4)-4 (-4)-(-3): Mycket negativt 
(-2)-(-1): Negativt 

0: Ingen skillnad 
1-2: Positiv 
3-4: Mycket positivt 

Förövarens status Hur tror du att X2::s 
agerande mot X1 

påverkar X2:s egen 

status status hos de 
andra eleverna i skolan 

(-4)-4 (-4)-(-3): Mycket negativt 
(-2)-(-1): Negativt 
0: Ingen skillnad 

1-2: Positiv 
3-4: Mycket positivt 

Bakgrundsvariabler    
Kön (Respondent) Vilket kön identifierar 

du dig med? 

0-2 0: Man 

1: Kvinna 
2: Annat 

Etnicitet (Respondent) I vilket land är din 

mamma född? 

0-1 0: Sverige 

1: Annat_____ 
 I vilket land är din 

pappa född? 
0-1 0: Sverige 

1: Annat_____ 

Erfarenheter av 
kränkningar på nätet 

Har du blivit kränkt via 
dator, mobil eller 
surfplatta det senaste 

året? 

1-4 1: Nej, aldrig 
2: Ja, någon gång 
3: Ja flera gånger 

4: Ja ofta 
Erfarenheter av att ha 

kränk någon på nätet 

Har du blivit kränkt via 

dator, mobil eller 
surfplatta det senaste 
året? 

1-4 1: Nej, aldrig 

2: Ja, någon gång 
3: Ja flera gånger 
4: Ja ofta 

Datorspelsvana Spelar du själv 
actionkrigsspel 
(exempelvis: 

Counterstrike, 

1-4 1: Nej, aldrig 
2: Ja, någon gång i månaden 
3: Ja, någon gång i veckan 

4: Ja, dagligen 
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12.3. Bilaga 3. Vinjettkonstruktion 

 

12.3.1.  Bloggvinjett – ”du ska inte tro att du e nått, du kommer alltid vara ett jävla fetto” 

 
I din skola går en person som heter O. Du har bara hälsat på hen någon gång men du vet att 
många elever retar O för hens vikt. O har nyligen startat upp en blogg där hen skriver om 
mode, känslor och relationer. Under den senaste månaden har O fått ganska så många läsare, 
du vet dock att det är många i skolan som snackar skit om hens blogg.  
 
Under en rast får du ett sms från din kompis kompis innehållande en länk, i smset står det:  
“kolla vad F skrev på Os blogg”  

 
Du klickar på länken och kommer då till en anonym kommentar (som du förstår är skriven av 
F):  
 
“O du ska inte tro att du e nått, du kommer alltid vara ett jävla fetto hahhhhhah”  

 
En kvart senare märker du att O har raderat Fs kommentar men att det nu är flera av hens 
bloggläsare som skriver kommentarer och diskuterar Os vikt.  

 

Du blir förvånad över att det är F som har skrivit kommentaren då hen normalt sett inte 

gör så mycket väsen av sig. Tidigare har hen inte haft så många vänner men du vet 

att hen på senaste tiden har börjat hänga med några i skolan som ibland jävlas med 

andra elever. 

 
 

Konstruktion 

Denna vinjett utspelar sig i gränslandet mellan skola och internet. Normen är Hirdmans (2001) 

dikotomi B. En person som bloggar om ”mode, känslor och relationer” som är retad för sin 

vikt i skolan. Enligt Johansson & Flygare (2013) framkommer att utseendemobbning är en 

vanligt förkommande typ av kränkning. Exempelvis att bli kränkt för att vara ”för tjock” eller 

för ”smal”. Tillika framkommer i ibid. att avundsjuka är en frekvent anledning till att bli kränkt 

på nätet. Offrets blogg i denna vinjett är konstruerad som populär. Vår hypotes är att både män 

och kvinnor kommer att skuldbeläggas men att män kommer att skuldbeläggas mer än kvinnor. 

Dels för sitt utseende i kombination med att om ”blogga mode”. Men också för att blogga om 

”känslor och relationer” som är sådana aspekter som Hirdman (2001); (cf. Blashill & 

Powlishta, 2009)  framställer historiskt sett tillskrivits dikotomin B. Denna vinjett är den som 

vi antar kommer generera minst skuld.  
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12.3.2. Datorspelsvinjett  - ”vad gör du din jävla fitta, du e ju sämst” 

 
Föreställ dig att du spelar krigsspelet Counter-strike på din dator. Du spelar i ett lag om 5 
personer online där du inte känner de andra spelarna. Dina lagkamrater består bl.a. av 
O98_Pr0KiLLeR:-. och F98_ChaoSRaiNb0w. Du har märkt att O har en annan spelstrategi 
än F vilket gör det svårt för dem att samarbeta. En stund in i matchen skriker F i röstchatten 
helt plötsligt:  
 
“O vad gör du din jävla fitta, du e ju sämst, de e på grund av dig som vi torskar. Lämna spelet, du hör inte 

hemma här. GÅ O HÄNG DIG SJÄLV”  

 

O ignorerar F och säger samtidigt till de andra lagkamraterna att hen inte kommer att 

lämna matchen eftersom det kommer att dra ner hens spelstatistik. Efter ett tag 

hänger de andra lagkamraterna i ditt lag på F och säger även de till O att lämna 

spelet. Det går sämre och sämre för O samtidigt som Fs kommentarer blir ännu 

taskigare. 

 

Konstruktion 

Datorspelsvinjetten har konstruerats med inspiration från Hirdmans formeln A- icke A. D.v.s. 

Kvinnan som ”den icke närvarande”. Datorspelskaraktärer har historiskt sett främst refererats 

till som en ”gubbe” och inte en ”gumma” (cf. Burgess, Stermer & Burgess., 2007). Detta gäller 

i synnerhet actionkrigsspel, vilket i viss mening kan spegla fördelningen mellan män och 

kvinnor i armén.  

 

Vi har valt att gestalta en kränkning som sker i en krigsdatorspelskontext online. Dels därför 

att det just är en kontext som utifrån vår egen förförståelse domineras av killar och enligt 

Friends nätrapport (2015) framgick att det är en av de vanligaste arenorna för kränkningar på 

nätet bland ungdomar. Att arenan präglas av en ”hård jargong” med fokus på ”prestation”. 

Utifrån ovan nämnda aspekter avspeglar enligt oss kontexten således formeln A- icke A. 

 

Men eftersom tjejer faktiskt befinner sig på arenan har vinjetten mer tagit formen av Hirdmans 

formel A-a.  För att tydligt symbolisera formeln A-a har ordet ”fitta” bakats in förövarens 

kränkning. Fitta som skällsord tycks (utifrån vår förstudie av skärmdumpar gällande rättsfall 

”olaga hot” på internet) vara betydligt mer förekommande än ordet ”kuk” riktat till bägge 

könen. Att brukandet av ordet ”fitta” som skällsord är så pass mycket vanligare än nyttjandet 

av ordet ”kuk” i kränkningssammanhang kan enligt vår tolkning härledas till formeln A-a.  
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Vidare beskrivs i Friends nätrapport (2015) att tjejer som spelar väljer användarnamn som inte 

avslöjar att de är tjejer för att inte väcka negativ uppmärksamhet, vilket på så sätt symboliserar 

Hirdmans enkönsformel A-a.  

 

Vi har konstruerat ett offer som av förövaren framställs som normbrytande och 

”spelförstörande”. Det är dock upp till respondenten att tolka vem som är bra och vem som är 

dålig. Vem som är normbrytande och vem som har ”rätt spelstrategi” och ”tolkningsföreträde”. 

I vinjetten framgår att ”det går sämre och sämre för offret (O) i takt med att förövarens (F) 

kommentarer blir ännu mer taskiga”  

 

Här ges respondenten möjligheten att tolka om det går dåligt därför att offret var dålig på 

datorspelet från början eller att det går dåligt för att offret blir utsatt för kränkande kommentarer. 

 

Vidare förstärks i vinjetten vem som har tolkningsföreträde och ”rätt spelstrategi” efter att 

förövaren börjat kränka offret genom: ”efter ett tag hänger de andra på F och säger även dem 

till O att lämna spelet”. Vinjetten genererar på så sätt ett grupptryck gentemot respondenten att 

avgöra huruvida O förtjänar kränkningen. De andra håller på så sätt med förövaren. Frågan är 

dock om respondenten kan ta ställning utifrån den givna informationen. Det blir således en 

fråga om attribution. 

 

Antagande 1) 

Kommer respondenten att tolka vem som har rätt spelstrategi utifrån formeln A-a? I så fall 

kommer de att skuldbelägga offret mer om offret är en tjej. D.v.s. anta att offret är sämre.  

 

Antagande 2) 

Det finns dock en risk utifrån detta resonemang att det kvinnliga offret skuldbelägg i lägre grad 

i egenskap av att hon i grunden ses som a och hon på så sätt inte förväntas vara lika bra som 

killarna, varpå hon tillåts vara lite sämre utan att skuldbeläggas. Detta har vi inte kontrollerat 

för i vinjetten vilket är en metodologisk brist. Analogt förutsätts i sådant fall att manliga offer 

torde skuldbeläggas mer för vara dåliga på att spela då de förväntas att leva upp till A. Med 

detta resonemang riskerar kvinnor att konstrueras som a vilket resultat vi än erhåller. 
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I vinjetten framgår att ”O ignorerar F ”. Om offret ignorerar sin förövare tillskrivs hen enligt 

tidigare forskning (Holfeld, 2013) mer kontroll och mer skuld. Vidare framgår i vinjetten att 

”O säger samtidigt till de andra deltagarna att hen inte kommer att lämna matchen eftersom 

det kommer att dra ner hens spelstatistik”.  Denna mening är tillagd för att göra offrets 

incitament för att stanna kvar i matchen och ha på röstchatten mer logisk. Att spelstatistik 

framkommer som en anledning för att stanna kvar i spelet trots kränkningar implicerar således 

ett incitament för att kontrollera spelmiljön för att få bättre spelstatistik. Exempelvis genom 

härskartekniker såsom kränkningar (cf. Rivers, Chesney & Coyne, 2011). 

  

 

12.3.3. Nakenbildsvinjett – ”hämndporr” 

 
En dag när du är inne på Facebook och kollar dina vänners aktivitet får du syn på en nakenbild. 
Bilden är på O som går i samma skola som du. Den är uppladdad för fem minuter sedan från 
ett “okänt” facebookkonto. O är betraktad som en självsäker och populär person. Du känner 
hen inte men du vet att hen har dejtat F som du är bekant med. F anses vara en av de tuffa i 
skolan. Enligt ett rykte har O dumpat F och passar nu på att njuta av livet som singel genom 
att dejta flera personer samtidigt.  
 
F har ”gillat” och kommenterat bilden, du blir nyfiken och kollar kommentarerna. Du ser ett 
flertal spydiga kommentarer som är riktade mot O. Även personen bakom det ”okända” 
facebookkontot har kommenterat bilden:  
 
“hahahaha vilken jävla idiot, hen skicka den här bilden till mig över snapchat hah…. jävla smuts!!!”  

 
Längst ner i kommentarsfältet ser du att O själv har kommenterat:  
“DITT JÄVLA ÄCKEL F, FYFAN VA DU ÄR VIDRIG”  

 

Utifrån de många kommentarerna under bilden är du säker på att personen bakom det 

”okända” facebookkontot i själva verket är F och att hen har skapat kontot för att lägga 

upp nakenbilden på O. 

 

Konstruktion 

Hämndporr är konstruerad med inspiration av Hirdmans (2001) dikotomi A. Hirdman skriver: 

”Det ligger i hans natur att dominera, supa, våldta och upptäcka världen – överskrida sin 

natur. Skillnaden mellan hans natur och Hennes natur blir inte bara betryggande det blir den 

gamla vanliga skillnaden mellan kultur och natur” (2001, s. 56). Med utgångspunkt ur detta 

citat vill vi ställa fråga vem av A-B som tillåts att vara ”självsäker” och ”populär” och 

”dumpa” sina respektive samt ”njuta av livet genom att dejta flera tjejer/killar samtidigt”. Men 
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också vem som tillåts att visa sig naken på internet för sin dejt utan att få skylla sig själv om 

dejten laddar upp bilden.  

 

Hirdman (2001, s. 69f) problematiserar hur mäns behov av kontroll över kvinnor av feminister 

länkats till ett raseri över kvinnors sexuella makt. Hirdman kallar det en ”historielös önskedröm 

att tilldela kvinnors sexualitet en större potential än vad den förmodligen haft” där mäns 

sexuella begär görs till en svårhanterlig naturkraft. Hirdman lyfter istället fram att misogynin 

och behovet av att kontrollera det andra könet snarare växer sig starkare i relationer A-A. I 

denna vinjett vill vi just lyfta fram aspekten att kontrollera det motsatta könets sexualitet och 

testa hur stark den diskursen är beroende på vem som bestraffar vem.  

 

Vidare framställs offret med ”ett rykte” varpå det ligger på respondenten att validera 

informationen.  
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12.4. Bilaga 4 – Missivbrev (till rektorer och skolkuratorer) 

 

Hej X! 

 

Vi är två socionomstudenter  som går sjätte terminen på institutionen för socialt arbete, 

Stockholms universitet. Vi skriver just nu vår C-uppsats som handlar om kränkningar på nätet. 

Vi ämnar undersöka hur gymnasiungdomar som åskådare bedömer och uppskattar hur de skulle 

handla utefter givna nätkränkningsscenarion. 

  

Forskning beträffande nätmobbning och nätkränkningar i Svensk kontext bygger främst på 

traditionella enkätstudier där respondenterna ombeds relatera till sig själv och egna 

erfarenheter. I denna studie ombeds respondenterna istället främst att relatera till givna 

scenarion. 

 

Traditionell mobbning  har enligt den tidigare forskningen visats sig ha en tydlig anknytning 

till kränkningar på nätet. Då  mobbning under en längre tid setts som ett problem inom 

skolväsendet  har vi valt att undersöka hur fenomenet nätkränkningar tar sig i uttryck bland 

gymnasieelever. Ni har blivit slumpmässigt utvalda att delta i föreliggande studie. Deltagandet 

är förstås frivilligt men ert deltagande skulle betyda oerhört mycket för denna studie! 

 

Tanken är att den kunskap som utmynnar från denna studie ska hjälpa till att urskilja hur 

ungdomar ser på olika kränkningar och hur de upplever att de skulle intervenera. Med denna 

kunskap ökar förståelsen för fenomenet och det blir tydligare hur nätkränkningar kan 

motverkas. 

 

Enkäten kommer att bestå av fyra olika vinjetter. Detta innebär att eleverna får läsa fyra olika 

nätkränkningsscenarion för att sedan besvara efterföljande frågor. Enkäterna planeras att delas 

ut i klassrummen och tar cirka 10-15 minuter att besvara.  

 

 

Svaren kommer självfallet behandlas konfidentiellt! Detta innebär att respondentens och 

skolans anonymitet inte kommer undanröjas! Resultaten kommer enbart att användas i 

forskningsändamål. 
 

 

Vi avser att dela ut enkäterna vecka 16 och vecka 17 och är således tacksamma för snabb 

respons. Ni kommer naturligtvis få ta del av resultaten när studien är slutförd i Juni! Om du har 

några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information.  

 

 

Med vänlig hälsning Emil Andrén och Sebastian Appelgren
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12.5. Bilaga 5 – Enkät (enkätversion #6) 
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