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Sammanfattning 
Denna studie är en integrativ forskningsöversikt med syfte att kartlägga vilka 
psykiska hälsorisker som finns för ungdomar på internet och i sådana fall vilka dessa 
risker är, samt vilka förklaringar till fenomenet som forskarna lyfter fram. Vilka 
psykiska hälsorisker är enligt befintlig forskning de mest vanligt förekommande bland 
ungdomar som använder internet för olika ändamål? Vilka är konsekvenserna som 
presenteras som följd av dessa hälsorisker? Vad säger forskningen om riskgrupper 
bland ungdomar gällande internet? Vilka förklaringar presenterar befintlig forskning 
gällande de olika hälsoriskerna? Genom lämpliga sökord och välkända databaser har 
studier valts ut för att kunna besvara valda syfte och frågeställningar. I 
forskningsöversikten valdes 17 studier ut som ansågs relevanta för valt område. 
Resultatet visar att ungdomar riskerar att utsättas för flertalet faror på nätet men att 
detta inte är ett kausalt samband. Internet medför många fördelar men samtidigt finns 
det nackdelar och vissa ungdomar befinner sig i riskgruppen för att utsättas på 
internet. Det råder oenighet på området gällande om det är internet som är den 
utlösande faktorn för ungdomars dåliga mående eller om det är ungdomens eget 
mående som gör att denna utsätts för risker på internet. Forskningsresultaten i denna 
översikt kan inte ses som generaliserbara men kan dock ge en samlad bild av den 
nuvarande forskningen på området gällande risker som ungdomar kan utsättas för på 
internet.  
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Abstract 
This study is an integrative research review with the purpose of identifying what 
mental health risks there are on the Internet for adolescence and in that case what the 
risks are. This research review will also examine the different explanations of the 
phenomenon. What are the mental health risks to young people online and what are 
the consequences of these?  Are there any particular risk groups among the young, 
according to the studies? What explanations are there for the given issue? Through 
appropriate keywords and well-known databases, studies have been selected to 
answer the purpose and research questions of this study. 17 studies were selected in 
this research review. They were considered to be appropriate for the chosen subject. 
The results show that youths are at risk of being exposed to hazards on the Internet 
but that this is not causality related. With the Internet there are many opportunities to 
be had, but at the same time there are hidden dangers behind the alluring surface that 
threaten the young and unsuspecting. There is a disagreement in the field regarding 
what are the triggers to risks online. According to various scientists it might be the 
Internet that causes poor well-being among young people while other studies point to 
the fact that it is the poor mental state of adolescences that might be the cause of the 
issue. The research result of this study cannot be seen as generalizable but may give 
an overall picture of the current research on what risks the young can be exposed to 
on the Internet. 
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Inledning 
Idag är sociala medier så som Facebook, Instagram och Youtube en självklar del av 
ungdomars vardagliga liv (Skolverket, 2013). Omfattningen av ungdomar som 
använder sociala medier är enorm och genom smartphones har individer i princip 
alltid tillgång till internet (Sticca, Ruggieri, Alsaker & Perren, 2012, s. 52-53). Sociala 
medier så som ovan nämnda sidor är relativt nya fenomen och faller under kategorin 
sociala nätverkssidor (SNS). SNS innebär bland annat att ungdomar får nya 
möjligheter att kommunicera, planera och nå information (Staksrud, Òlafsson & 
Livingstone, 2013, s. 40). Samtidigt som sociala medier öppnar nya dörrar och 
möjligheter för ungdomar medför också fenomenet nya risker (Berson, 2003, s. 8; 
Berson, Berson & Ferron, 2008, s. 53). Forskning visar att sociala medier både har 
sina fördelar och nackdelar (Mark & Ratliffe, 2011; Livingstone & Brake, 2010; 
Sengupta & Chaudhuri, 2010; Staksrud et al., 2013; Hundley & Shyles, 2010; 
Subrahmanyam & Greenfield, 2008). I Aftonbladet (2013-08-15) publicerades 
rubriken; ”Forskare: Facebook gör dig olycklig”. Tidskriften lyfter något som också 
stöds av annan forskning på området som menar att sociala medier kan bidra till en 
negativ påverkan på individer (Livingstone & Brake, 2010, s. 77; Vandoninck, 
d’Haenens, De Cock & Donoso, 2011, s. 70). 
 

On the surface, Facebook provides an invaluable resource for fulfilling the 
basic human need for social connection. Rather than enhancing wellbeing, 
however, these findings suggest that Facebook may undermine it.    
(Kross, Verduyn, Demiralp, Park, Seungjae Lee, Lin, Shablack, Jonides, 
Ybarra, 2013, s. 1) 

 
Ovanstående citat visar att internet och sociala medier ger människor nya möjligheter att 
socialt interagera med andra människor men att detta samtidigt kan leda till negativa 
konsekvenser för individen. Internet och sociala medier kan ofta belysas i samhället som 
något självklart negativt men frågan är om detta verkligen stämmer? En 
sammanställning av forskning gällande risker, riskgrupper och konsekvenser som 
internet medför anses därför relevant för att kartlägga detta relativt nya fenomens 
effekter. Studien hoppas kunna bidra till kunskap om vad ungdomar kan uppleva på 
internet. Något som är av vikt för att kunna stoppa de eventuella negativa 
konsekvenserna av fenomenet.  

Således vill vi med denna studie belysa vad nuvarande forskning lyfter gällande 
sociala medier. Denna studie är intressant med hänsyn till att sociala medier går att 
relatera till för nästan samtliga individer i dagens samhälle. Samtliga individer som är 
aktiva på sociala medier kan därmed befinna sig i riskzonen att utsättas för negativa 
konsekvenser. En socialarbetare möter individer som kan ha utsatts för de risker som 
finns på sociala medier. Därför är det av relevans för en socialarbetare att ha en förståelse 
för vilka risker som kommer med sociala medier och vilka individer som kan tänkas vara 
i riskzonen för att utsättas för dessa.  
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Syfte 
Syftet med studien är att genom en integrativ forskningsöversikt kartlägga vilka 
psykiska hälsorisker som ungdomars användning av internet kan medföra, samt att 
studera vilka förklaringar till fenomenet som forskarna lyfter fram.  

Frågeställningar  
• Vilka psykiska hälsorisker är enligt befintlig forskning de mest vanligt 

förekommande bland ungdomar som använder internet för olika ändamål?  
• Vilka är konsekvenserna som presenteras som följd av dessa hälsorisker?  
• Vad säger forskningen om riskgrupper bland ungdomar gällande internet? 
• Vilka förklaringar presenterar befintlig forskning gällande de olika 

hälsoriskerna? 

Metod 
En integrativ forskningsöversikt har genomförts för att undersöka ett specifikt 
fenomen och genom detta få en bild av vad forskningen säger om utvalt ämne (Booth, 
Papaioannou & Sutton, 2012, s. 19). Det innebär att olika typer av studier inkluderas 
för att kunna nå en djupare förståelse av ett fenomen. En integrativ studie kan både 
inkludera teoretiska och empiriska studier. I denna studie har både kvalitativa- och 
kvantitativa studier samt forskningsöversikter inkluderats för att förstå fenomenet 
internet och dess psykiska hälsorisker för ungdomar (Booth et al., 2012, s. 26). Denna 
metod valdes för att kunna ge en övergripande bild gällande kunskapsläget om vilka 
risker ungdomar kan utsättas för på internet, vilka konsekvenser dem kan medföra och 
vilka riskgrupper som finns.    

Det första som gjordes i denna integrativa forskningsöversikt var att formulera 
ett syfte och frågeställningar. Från början var området brett men har sedan avgränsats 
för att fokusera på ett mindre område. Det syfte och frågeställningar som ställdes upp 
har sedan styrt denna studies arbete (Booth et al., 2012, s. 53).  När sedan syfte och 
frågeställningar formulerats genomfördes en litteratursökning. Sökningen gjordes på 
särskilda databaser med specifika inklusions- och exklusionskriterier (Booth et al., 
2012, 70-71). Dessa var i nära anknytning till valda syfte och frågeställningar 
nämligen internets risker, konsekvenser och riskgrupper. Genom att tydligt redovisa 
studiens tillvägagångssätt hoppas transparens och replikerbarhet kunna uppnås (Booth 
et al., 2012, s. 80).   

Litteratursökningen gjordes i databaserna Social Services Abstracts och 
Sociological Abstracts vid två tillfällen, den fjärde mars 2014 samt den 31 mars 2014. 
Fokus var på förhand bestämda avgränsningar gällande studieområdet. Dessa var 
ungdomar (youth & adolescence, 9-21 år) som använder sociala medier och vilka 
risker som användandet av internet kan medföra. Ingen tidsbegränsning gällande 
studiernas publiceringsdatum användes och endast artiklar på engelska inkluderades. 
Nationella studier kom inte att inkluderas i studien då valda databaser och sökord inte 
gav resultat på nationell nivå. Sammanlagt genomfördes sex sökningar på de två 
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databaserna, vilket resulterade i totalt 346 träffar. De sökord som användes i 
respektive sökning var följande: 
Litteratursökning den 4 mars:  

• ”Social networking sites” (24 träffar i Social Services Abstracts) 
• ”Social networking sites” AND youth (30 träffar i Sociological Abstracts)  
• Internet AND youth AND risk (44 träffar i Social Services Abstracts samt 72 

träffar i Sociological Abstracts)  
Litteratursökning den 31 mars  

• ”Social network” AND risk AND internet (69 träffar i Sociological Abstracts)  
• Online AND risk AND adolescence (25 träffar i Sociological Abstracts) 

 
Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar granskades träffarna och 247 
exkluderades på grund av att de handlade om sexualitet, läggning, alkohol, internets 
framväxt samt inte berörde utvald målgrupp. Vid läsning av de återstående 99 
titlarnas sammanfattningar exkluderades ytterligare 63 studier. De exkluderades bland 
annat på grund av att de var dubbletter, inriktade sig på metoder för att förebygga 
riskabelt beteende bland ungdomar, inte fanns tillgängliga i fulltext samt inte berörde 
utvald målgrupp. Resterande 36 träffar hämtades i fulltext. Efter att ha läst 36 studier i 
fulltext exkluderades ytterligare 19 studier. I de exkluderade studierna fanns bland 
annat studier inriktade på suicidalitet och tv-spel. De studier som exkluderades ansågs 
inte besvara uppsatsens syfte och frågeställningar på ett tillräckligt tillfredsställande 
sätt. De 17 slutgiltiga studierna bedömdes passa inklusionskriterierna och kunna 
besvara utvalt syfte och frågeställningar. Hur urvalsprocessen har gått till presenteras 
nedan i ett flödesschema.  

 
Figur 1. Flödesschema över litteratururvalet. 
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 Efter att en litteratursökning genomförts studerades materialet och viktiga delar 
valdes ut (Booth et al., 2012, s. 97). Här bedömdes studiernas validitet och reliabilitet. 
Vid en integrativ forskningsöversikt är det viktigt att säkerställa de utvalda studiernas 
kvalitet. Det görs genom att bedöma studiernas validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Validitet innebär att bedöma huruvida studien har mätt det som från 
början var avsett att mäta. Validiteten kan testas genom att undersöka om det material 
som presenteras är relevant för studiens valda ämne (Marlow, 2011, s. 187-188).  
 I denna studie eftersträvades validitet och för att stärka den har studiens 
tillvägagångsätt beskrivits både noggrant och tydligt. Vid sökningarna valdes studier 
ut och sedan lästes dessa noggrant för att se om informationen i dem var passande 
utifrån valda syfte och frågeställningar. Detta noggranna urval gjordes för att stärka 
studiens validitet. Att besvara studiens syfte och frågeställningar var även ett 
kriterium för att höja studiens validitet, eftersom det visar att det som eftersträvats att 
studera också har blivit studerat. Denna studie eftersträvade därför att besvara sitt 
syfte och sina frågeställningar för att öka validiteten.  
  För att sträva efter reliabilitet i denna studie har en tydlig förklaring av 
tillvägagångssättet beskrivits. Detta för att studien ska kunna gå att återskapa vilket 
vidare skulle kunna öka studiens reliabilitet (Marlow, 2011, s. 185-186). I urvalet av 
studierna har minimal påverkan eftersträvats något som skulle kunna öka reliabiliteten 
i studien. En påverkan av ett urval kan göras om studiens syfte, frågeställningar och 
inklusionskriterier inte följs. För att inte påverka urvalet för mycket har studiens 
inklusionskriterier följts noggrant (Marlow, 2011, s. 185-186). Sökningen 
genomfördes på Örebro universitets databaser och merparten av studierna som valdes 
ut till forskningsöversikten var peer-reviewed. Det anses ytterligare öka studiens 
reliabilitet.   
 Generaliserbarheten gällande de olika studierna har bedömts genom att 
undersöka om de resultat som framställs är applicerbara till andra kontexter än den 
undersökta i studien (Booth et al., 2012, s. 111). De studier som valts har skiljts sig i 
sin generaliserbarhet, något som kommer presenteras senare i studien. 
De generaliserbara resultaten har kommit från olika kontexter, vilket 
skulle kunna stärka föreliggande studies generaliserbarhet. Då studien 
täcker in studier från ett brett spektrum av ämnesområden ökar 
generaliseringsmöjligheten det vill säga möjligheten att utifrån denna 
studie säga något om internets negativa effekter.   

Efter att reliabilitet, validitet och generaliserbarhet bedömts har en 
sammanställning av materialet gjorts. I sammanställningen har informationen från de 
olika studierna jämförts för att identifiera mönster och resultat. Det i sin tur har gett 
en ny helhet av de olika delarna som samlats in till denna studie (Booth et al., 2012, s. 
125).  

Sedan har en analys gjorts gällande de olika förklaringarna till fenomenet. Som 
en avslutande del av denna studie har en diskussion förts kring de mönster som 
tidigare presenterats. Här har de mest återkommande dragen presenterats samt har de 
studier som visat på skilda resultat lyfts fram (Booth et al., 2012, s. 191).            
Figur 2.  
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För att analysera resultatet från studierna har ett analysverktyg utvecklats. De 
förklaringar som presenteras av forskarna kategoriseras med hänsyn till tre nivåer, 
samhälle-, grupp- och individnivå. Figur 2 visar en förenklad modell för detta 
ändamål. En mer utvecklad presentation av resultatet återfinns i figur 4. Vad som vill 
poängteras är att dessa olika nivåer samverkar och påverkar varandra. Genom att 
använda detta analysverktyg som grundar sig på utvalda studier anses det kunna ge en 
fördjupad förståelse gällande fenomenets karaktär. Förklaringarna som presenteras på 
de olika nivåerna förutsätter ibland andra nivåers funktion för sin egen existens. 
Således är alla nivåer av vikt för förklaringen till fenomenet (Danermark, Ekström, 
Jakobsen & Karlsson, 2003, s. 295-296).  Förklaringsnivåerna har med hjälp av 
analysverktyget problematiserats i samtliga studier för att urskilja vilka förklaringar 
som ges i respektive studie. Först urskildes vilka förklaringar som ges till fenomenet 
för att sedan koppla dessa till analysverktyget i figur 4. Denna koppling görs för att ge 
en fördjupad analys gällande förklaringarna till fenomenet.    

Ytterligare en del i analysen som har genomförts är att undersöka hur de olika 
studierna ser på kausalitet. Detta har gjorts utifrån två olika synsätt, nämligen den 
empiriska och den realistiska kausalitetsmodellen. Den empiriska kausalitetsmodellen 
ser på orsak och verkan som något linjärt och som sker i samspel med varandra utan 
andra påverkansfaktorer. En empirist söker empiriska regelbundenheter för att på så 
sätt få kunskap om världen. Den realistiska kausalitetsmodellen menar istället att det 
inte går att finna linjära samband utan det är flera olika mekanismer som ger ett utfall. 
Vad som också tillkommer för en realist är att en teori tillämpas vid förklaringen av 
ett fenomen. En empirist kan med andra ord bara se de empiriska lagbundenheterna 
och inte ge en förklaring till dessa. Realisten fokuserar istället på att se de 
bakomliggande mekanismerna för att finna en förklaring till ett fenomen (Danermark 
et al., 2003, s. 94-94). Utifrån detta har en bedömning av de olika studierna 
genomförts gällande om de har ett empiristiskt eller realistiskt synsätt på kausalitet. 
Detta ansågs relevant för att genom att se om och hur studierna har gett förklaringar 
till fenomenet skulle det kunna visa på eventuella implikationer för fortsatt forskning. 
Vilket i sin tur skulle kunna leda till ny forskning som kan ge kunskap om hur det kan 
förhindras att ungdomar utsätts för risker på internet. En bedömning om respektive 
studie är empirisk eller realistisk i sin syn på kausalitet har gjorts genom att undersöka 
om studierna ger någon typ av teoretisk förklaring till det studerade fenomenet eller 
inte. Om en teori tillämpats med syfte att påvisa mekanismer som gör de empiriska 
regelbundenheterna möjliga ses detta som en studie med realistisk utgångspunkt 
medan de studier som inte ger några fördjupade förklaringar anses ha en empirisk 
utgångspunkt.  

Etikdiskussion 

Nedanstående är etiska överväganden som väglett denna studie. I denna studie har en 
noggrann referenshantering genomförts för att undvika plagiat. (Marlow, 2001, s. 
300). När material från studier beskrivits har detta presenterats så nära den 
ursprungliga källan som möjligt (Marlow, 2001, s. 131). Vid insamlandet av 
information har inget plockats bort trots att det eventuellt kan ha varit motsägande 
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mot redan funnet material. Det material som är motsägande kan fortfarande ha 
relevans för praktiken därför inkluderas detta (Marlow, 2001, s. 300-301). När det 
gäller diskussionen gällande etiska överväganden kan detta endast göras i begränsad 
omfattning i en forskningsöversikt då det är en studie av andras studier. Utifrån detta 
är det svårt att göra en avvägning om huruvida de utvalda studierna reflekterat kring 
etik då detta sällan presenteras.   

Begreppsförklaring 
Sociala medier; Sociala medier är internetbaserade forum för individer att 
kommunicera (chatta, dela tanka och idéer), planera möten och aktiviteter med andra, 
skapa profiler och dela information om olika ämnen (musik, nyheter, film, bilder) 
(Staksrud et al., 2013, s. 40). Exempel på sociala medier är Facebook, bloggar, 
Instagram, MySpace samt YouTube.  

Nätmobbning; Mark och Ratliffe (2011, s. 93) beskriver att nätmobbning är en 
ny form av mobbning som kan handla om att kalla andra för öknamn, sprida rykten 
och personlig information, social isolering samt exkludering. Nätmobbning definieras 
som de medvetna handlingar en individ gör online för att hota, skämma ut eller 
trakassera andra (Mark & Ratliffe, 2011, s. 92). Nätmobbning kan ses som mobbning 
fast på internet (Sticca et al. 2012, s. 53). Det finns dock några faktorer som skiljer 
nätmobbning och mobbning åt. Skillnaden vid nätmobbning är att förövaren uppfattas 
vara anonym och publiken till trakasserierna kan i stort sett vara oändlig. Vidare 
förklaras nätmobbning skilja sig från vanlig mobbning genom att förövaren inte kan 
se offrets direkta reaktion på trakasserierna samt att offret i stort sett alltid kan vara 
utsatt (Sticca et al., 2012, s. 53).  

Nättrakasserier: Lwin, Li och Ang (2012, s. 31) beskriver nättrakasserier som 
otrevligt, hotande eller kränkande innehåll som skickas från vänner eller främlingar 
på internet. Vissa forskare menar att när de använder nättrakasserier och nätmobbning 
har de samma betydelse och mening. Andra menar att nättrakasserier har en egen 
betydelse, de inberäknar bedrägeri, “spam” (vilket är upprepande utskick av 
skräpmail (vår anmärkning)), hatmail, sexuella trakasserier, ryktesspridning, olovligt 
användande av personliga bilder och identitetsstöld i begreppet. Vissa menar även att 
nättrakasserier inte behöver vara hotfulla eller från någon som känner offret (Lwin et 
al., 2012, s. 31). I denna uppsats räknas nättrakasserier ha samma innebörd som 
nätmobbning och det kan komma både från okända och kända personer. Generellt är 
nättrakasserier oönskad kommunikation som ofta är återkommande och består av 
otrevligt innehåll som inte upphör trots att individen ber förövaren att sluta (Lwin et 
al., 2012, s. 31-32). 

Face-rape: När en individ på Facebook får något skrivet på sin användare av 
någon annan utan dennes vetskap och tillåtelse (Christofides et al., 2012, s. 723). 

Privata inställningar: Innebär de inställningar en individ kan göra för att ställa 
in vilka uppgifter på sin egen sida som är offentliga eller inte (Staksrud et al., 2013, s. 
41).     

Grooming: Grooming innebär att förövaren manipulerar ungdomar genom att 
först skapa en kontakt utan några sexuella anspråk vilket sedan övergår till sexuella 
inviter eller liknande. Internet medför en större möjlighet för förövare att ta kontakt 
med barn och ungdomar samtidigt som förövaren är skyddad av att internet ger denne 
anonymitet (Berson, 2003, s. 9). 
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Resultat 
Nedan följer en presentation av samtliga studier som undersökts i denna integrativa 
forskningsöversikt. Följande tabell ger en överblick över de huvudsakliga teman som 
använts i analysen i denna forskningsöversikt. Tabellen presenterar kortfattat de mest 
utmärkande resultaten från studien. En mer utvecklad diskussion gällande resultatet 
följer efter tabellen.  
Namn Population/land Syfte Metod Fokus   Syn på 

kausalitet 
Slutsatser 

L. Mark, 
K. T. 
Ratliffe, 
2011 

247 st. pojkar 
och flickor på 
högstadiet på 
Hawaii, USA. 
Undersökningen 
genomfördes på 
tre olika skolor. 
	  

Bedöma 
omfattningen av 
cybermobbning. 
Samt undersöka 
förhållandet 
mellan 
användandet av 
sociala medier, 
kön och klass.  

Survey-
undersökning 
med 35 frågor 
ställda kring 
erfarenheter av 
nätmobbing. 
 

Samhälle-, 
grupp- och 
individnivå. 
	  

Empiristisk Nätmobbning ökar i takt 
med ålder. 
Konsekvenser som visas 
är; ilska, nedstämdhet, 
skam, rädsla, förvirring 
samt irritation.  
 

N. Van der 
Aa, et al., 
2008 
	  

6081 pojkar, 
1807 flickor i 
åldrarna 11-21 
år. Totalt 7888 
st. 
Nederländerna. 

Undersöker 
sambandet 
mellan ungdomar 
dagliga 
internetanvändan
de och dåligt 
mående.  

Online 
surveyundersök
ning.   
	  

Individnivå
. 
	  

Empiristisk Internetanvändande och 
dåligt välbefinnande är 
marginellt 
sammankopplade. 
Bakgrundsfaktorer 
avgörande.  

I. R. 
Berson, M. 
J. Berson, 
J. M. 
Ferron, 
2002  

10, 800 flickor 
mellan 12-18 år, 
aktiva på 
internet.  
U.S.A 
	  

Undersöka våldet 
på internet och 
vad det finns för 
orsaker till det.   

Online survey-
undersökning 
med 19 frågor 
flera 
svarsalternativ 
 

Samhälle- 
och 
individnivå. 
	  

Empiristisk Respekt, ärlighet och 
rättvisetänk brister i 
flickors online-beteende. 
Risk att dela med sig av 
mycket privat 
information.  

H.L. 
Hundley, 
L. Shyles, 
2010, 
	  

80 st pojkar och 
flickor mellan 
12-16 års ålder. 
En skola på 
östkusten och en 
på västkusten i 
U.S.A. 
	  

Öka förståelsen 
för vad 
ungdomar tycker 
om sociala 
medier och vad 
de fyller för 
funktion i deras 
liv.  
	  

Fokusgrupper 
på skoltid. Tre 
grupper på 
östkusten och 
åtta grupper på 
skolan på 
västkusten. 
Teman som 
berördes: 
internetanvända
nde samt 
påverkan och 
risker som 
kommer med 
det. 

Grupp- och 
individnivå. 
	  

Empiristisk Viktigt med online-
kommunikation. 
Ungdomar är inte 
medvetna om riskerna 
på internet. Normer 
annorlunda online.  

S. 
Livingston
e, D. R. 
Brake, 
2010, 

	   	   Forskningsöver
sikt.  

Grupp- och 
individnivå. 
	  

Empiristisk Mer tillgång till internet 
innebär också ökade 
risker. Risker; 
mobbning, trakasserier, 
identitetsstöld, 
grooming, 
självskadebeteende m.m.  

K. 
Subrahman
yam, P. 
Greenfield, 
2008, 
	  

	   Syftet med 
studien var att 
undersöka 
ungdomars 
relation till 
vänner, 
kärlekspartner, 
okända och 
familj i 
förhållande till 
deras online 
aktivitet.  

Forskningsöver
sikt. 
	  

Samhälle-, 
grupp och 
individnivå. 
	  

Empiristisk Kontakt mellan 
ungdomar förenklas. 
Relationer utvecklas. 
Identiteten 
skadas/stärks. Mobbad 
offline vanligt att bli 
mobbad online. 
Bakgrundsfaktorer 
avgörande.  

E. 
Christofide
s, A. 
Muise, S. 
Desmarais, 
2012 

256 ungdomar 
mellan 12-18 år. 
Blandat pojkar 
och flickor. 
Ontario, Kanada.  
	  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
effekterna av 
dåliga 
erfarenheter på 
Facebook. 

Survey-
undersökning. 
Frågor om 
sekretessinställ
ningar på 
Facebook samt 
öppna frågor 
om erfarenheter 

Samhälle-, 
grupp- och 
individnivå. 
	  

Empiristisk Sociala medier ett 
socialt problem. Fördel 
att ungdomar kan 
utveckla sin identitet. 
Mobbning vanligaste 
negativa erfarenheten. 
Annat; oversharing och 
face-rape. En individs 



	  

 8	  

på nätverket.  
	  

bakgrundsfaktorer kan 
bidra till utsatthet på 
internet. Känslor som 
kan uppstå är ångest 

S. 
Vandoninc
k et al., 
2011.  

815 elever, både 
pojkar och 
flickor, från nio 
flamländska 
skolor, belägna i 
olika regioner. 
Belgien. 

Identifikation av 
vilka grupper 
bland ungdomar 
som använder 
sociala medier 
sant vilka 
grupper som 
utsätts mer för 
risker relaterade 
till sociala 
medier. 

De har gjort en 
surveyundersök
nig. Enkäter 
besvarade under 
skoltid.  
	  

Samhälle-, 
grupp- och 
individnivå. 
	  

Empiristisk Pojkar på tekniska 
utbildningar samt barn 
med dålig relation till 
sina föräldrar mer 
benägna att dela privat 
information. Mindre 
tillgång till internet 
minskar riskerna.  

S. Duncan, 
2007 

Det fokuseras på 
barn och 
ungdomar. USA 
	  

Hur barn och 
unga ska kunna 
skyddas från 
sexuella 
övergrepp på 
sociala medier. 

Forskningsöver
sikt.  

Individnivå
. 
	  

Realistisk Risker; delge personlig 
information, 
internetberoende, 
riskfyllt sexuellt 
beteende, nätmobbning, 
farliga hemsidor och 
näthot samt trakasserier, 
sexuella övergrepp och 
exploatering av barn. 
Möjligheter; träffa och 
interagera med nya 
människor.  
	  

E. Staksrud 
et al., 2013  

Ca 1000 barn 
från 25 olika 
europeiska 
länder.  

Undersöka om 
användandet av 
sociala medier 
ökar risker som 
ungdomar och 
barn möter. 
	  

Kvalitativa 
intervjuer med 
de utvalda 
ungdomarna. 
Djupgående 
intervjuer om 
ungdomarnas 
internetanvända
nde och vilka 
kunskaper de 
har gällande 
det.   

Grupp- och 
individnivå. 
	  

Empiristisk   Ökat användande – 
ökade risker. Mer 
kompetens – ökade 
risker. Ta mer risker- 
ökade chanser att få 
negativa konsekvenser.  

Livingston
e, Sonia, 
2008. 

16 ungdomar, 50 
% pojkar & 50 % 
flickor. De var i 
åldrarna 13-16år. 
England, London 
	  

Syftet med denna 
studie var att se 
om möjligheter 
och risker på 
internet är 
sammankopplade 

En 
forskningsövers
ikt där viktiga 
drag påvisas om 
ett visst 
fenomen. 

Grupp- och 
individnivå. 
	  

Empiristisk Det finns både risker 
och möjligheter med att 
finnas tillgänglig på 
sociala medier. Vidare 
kan ålder påverka hur du 
framställer dig och vad 
du lägger upp på sociala 
medier. 

J. Mitchell, 
et al., 2008 
	  

1500 unga i 
åldrarna 10-17år 
som alla 
intervjuades 
tillsammans med 
en förälder.  
USA 

Undersöka 
skillnader 
gällande risker 
för oönskade 
sexuella 
”inviter/övergrep
p/trakasserier” 
och andra 
trakasserier. 

En nationell 
survey med 
telefonintervjue
r.  
	  

Individnivå
. 
	  

Empiristisk Att lämna ut personlig 
information ökar inte 
risken för att utsättas för 
sexuella övergrepp utan 
det är kontakt med 
individer du inte känner 
som ökar risken. 
Däremot ökar risken för 
att utsättas för 
trakasserier, exempelvis 
negativa kommentarer. 
Risken ökar också 
beroende på 
bakgrundsfaktorer.  

J. Mitchell, 
et al. 2011. 
	  

Ett nationellt 
representativt 
urval på 2051 
unga i åldrarna 
10-17år 
USA 

Undersöka 
tidigare års 
mätningar 
gällande online-
utsatthet och 
samband med 
offline-utsatthet, 
traumatiska 
symtom och 
brottsutsatthet 
bland ungdomar.  

En 
surveyundersök
ning. Data 
samlades in 
genom 
telefonintervjue
r.  
	  

Individnivå
. 
	  

Empiristisk Ungdomars beteenden 
och attityder avgör om 
de blir utsatta för risker 
på internet eller inte. 
Föräldrars ansvar 
poängteras. Viktigt med 
information om de risker 
som finns.  

F. Sticca, 
et al.,  

835 schweiziska 
ungdomar i 

Utveckla den 
tidigare 

En longitudinell 
surveyundersök

Individnivå 
	  

Empiristisk Enskilda 
bakgrundsfaktorer är de 
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2013. 
	  

årskurs 7 deltog. 
Schweiz 

forskningen 
gällande 
nätmobbning och 
ge en inblick i 
vilken betydelse 
olika riskfaktorer 
har för 
nätmobbning. 

ning. Ett 
frågeformulär 
via datorn som 
eleverna fick 
svara på under 
skoltid.   
	  

mest framträdande 
riskfaktorerna för att 
vara inblandad i 
nätmobbning. 
Nätmobbning kan ses 
som online-versionen av 
den riktiga världens 
asociala beteenden.  

A. 
Sengupta, 
A. 
Chaudhuri, 
, 2010 

935 ungdomar i 
åldrarna 12-17år 
USA 
	  

Identifiera 
nyckelfaktorer 
samhörande med 
nätmobbning och 
nättrakasserier.  

Online-
surveyundersök
ning. Frågor 
gällande 
ungdomarnas 
aktivitet och 
medvetenhet 
gällande risker 
på internet. 
	  

Grupp- och 
individnivå. 
	  

Empiristisk Ungdomars beteende på 
internet styr om de 
utsätts för risker på 
internet. Kontakt med 
okända stor risk.  

M. O. 
Lwin, B. 
Li, R.P. 
Ang, 2012,  

537 st ungdomar 
mellan 12-19 år 
valdes ut med 
hjälp av ett 
stratifierat urval. 
235 pojkar och 
302 flickor.  
Singapore 

Undersöka skydd 
för ungdomar på 
nätet samt öka 
förståelsen till 
beteendet 
ungdomar har på 
nätet.  

Survey-
undersökning. 
	  

Individnivå
. 
	  

Realistisk Online-trakasserier kan 
få långtgående 
konsekvenser. 
Konsekvenser är; 
depression, skolvägran, 
suicidalitet,  

I. R. 
Berson, 
2003 

Florida, U.S.A Kartlägga vilka 
risker som 
kommer med 
internet och 
speciellt fokusera 
på vad grooming 
är och innebär.  

Forskningsöver
sikt.  

Grupp- och 
individnivå.  

Empiristisk Internet är en plats där 
unga kan söka 
information samtidigt en 
plats där unga kan 
utsättas för exploatering. 
Detta kan få 
konsekvenser för ungas 
identitet och välmående.  

Figur 3. Tabell över utvalda studier 

Population 
I följande avsnitt följer en redogörelse för de olika studiernas population, de kommer 
jämföras samt beskrivas kortfattat. Studierna som har undersökts har genomförts på 
olika kontinenter och i olika länder men ett land är överrepresenterat. I USA har 8 av 
17 studier genomförts. I Storbritannien är tre studier genomförda. Två av de studier 
som är genomförda i Storbritannien har samtidigt undersökt populationer i andra 
länder. Återstående studier som valts ut till forskningsöversikten har genomförts i 
Singapore, Nederländerna, Schweiz, Belgien samt Kanada. Det finns dock en studie 
som skiljer sig mycket från de andra studierna vilken är Staksrud et al.’s (2013) 
studie. Den studien inkluderade 25 olika europeiska länder, vilket således är den 
studie i uppsatsen som gav bredast representativt och jämförbart resultat mellan olika 
länder. 

Gällande ålder är den mest vanligt förekommande åldern bland ungdomarna 14-
16 år, 14 av studierna presenterar ungdomar i den åldern. Två studier presenterar inte 
någon ålder bland sina ungdomar vilket gör att det blir ett bortfall på två studier. 
Dessa studier är skrivna av Duncan (2007) och Subrahmanyam och Greenfield 
(2008), vilka båda är forskningsöversikter. Att studierna är forskningsöversikter kan 
ge en förklaring till att de inte presenterar någon information om sin population.  

Det är framförallt två studier som frångår populationens ålder och det är Van 
der Aa, Overbeek, Engels, Scholte, Meerkerk och Van den Eijnden (2008) som är den 
enda studien som använde ungdomar äldre än 19 år, deras ålderspann är 11-21år. Den 
andra studien som skiljer sig åt är Staksrud et al. (2013), det är den enda studien som 
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inkluderade respondenter under 10 år, deras population sträcker sig från 9-16år. Det 
är även stor andel av respondenterna som är mellan 12-17 år, 10 av studierna hade 
respondenter i den åldern. 

Mängden respondenter i studierna varierar från 16st och upptill 10, 800st. Vissa 
studier beskriver inte antalet respondenter. Författarna till dem är Duncan (2007), 
Subrahmanyam och Greenfield (2008) och Livingstone och Brake (2010). När det 
gäller generaliserbarhet från de utvalda studierna presenteras ett sådant resultat i fyra 
av studierna (Mitchell et al., 2011, s. 129; Mitchell et al., 2008, s. 278; Staksrud et al., 
2012, s. 43; Sengupta & Chaudhuri, 2011, s. 285). Tre av de generaliserbara studierna 
har genomförts i USA och en av dem är generaliserbara för Europa. Staksrud et al.’s 
(2013, s. 43) studie är den enda undersökta studien som ger ett resultat som går att 
generalisera över en hel världsdel, nämligen Europa. Övriga studier presenterar inte 
ett generaliserbart resultat. De icke generaliserbara studierna har använt sig av 
bekvämlighetsurval eller inte angett vilket urval de använt sig av utan istället 
presenterat att studien inte är generaliserbar på en större population än den 
undersökta. Resultatet i de icke generaliserbara studierna ger ändå indikationer på vad 
det finns för risker på internet därför inkluderades dem.  

I de generaliserbara studierna ses en större undersökt population medan de icke 
generaliserbara studierna har undersökt en mindre population. Antal undersökta 
individer i de generaliserbara studierna är; 935 st, 1000 st, 1500 st och 2051 
st (Sengupta & Chaudhuri, 2011, s. 285; Staksrud et al. 2013, s. 43; Mitchell et al., 
2008, s. 278; Mitchell et al., 2011, s. 129). De studier som inte är generaliserbara har 
istället populationer som exempelvis 16 st, 256 st och 537 st (Livingstone, 2008, s. 6; 
Christofides et al., 2012, s. 6-7; Lwin et al., 2012, s. 34). 

Studiernas metod 
I följande avsnitt beskrivs tillvägagångsätten i de olika studierna, hur forskarna har 
kommit fram till sina resultat och vilka undersökningar de använt. Av de studierna 
som undersökts hade tio av studierna genomförts som surveyundersökningar varav tre 
av dem genomförts online (Vandoninck et al., 2011; Christofides et al., 2012; 
Mitchell et al., 2011; Sengupta & Chaudhuri 2011; Staksrud et al., 2013; Mitchell et 
al., 2008; Sticca et al., 2012; Lwin et al., 2012; Berson et al., 2008; Van der Aa et al., 
2008). Studierna som genomfört surveyundersökningar har haft en kvantitativ ansats 
då de har använts sig av enkäter vid sin datainsamling. Två av studierna som 
undersökts är av kvalitativ ansats och har genomförts genom fokusgrupper (Hundley 
& Shyles, 2010) och kvalitativa intervjuer (Staksrud et al., 2013). De sista fem 
studierna som undersökts är forskningsöversikter (Duncan, 2007; Subrahmanyam & 
Greenfield, 2008; Livingstone, 2008; Berson, 2003; Livingstone & Brake, 2011).   

Surveyundersökningarna har större andel generaliserbart resultat vilket har 
påverkats av den metod de använt. Studiernas generaliserbarhet har tidigare 
diskuterats men då i termer av den population de använt. Det diskuteras i detta avsnitt 
istället utifrån metod. Fem studier har genomfört slumpmässiga urval och anses därför 
ha ett generaliserbart resultat (Sengupta & Chaudhuri, 2010; Mitchell et al., 2011; 
Sticca et al., 2013; Mitchell et al., 2008; Staksrud et al., 2013). De kvalitativa 
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studierna med fokusgrupper och kvalitativa intervjuer gör inte anspråk på 
generaliserbarhet. Forskningsöversikternas generaliserbarhet anses inte gå att 
diskutera då materialet inte är deras egna utan de har genomfört en studie av andras 
tidigare gjorda studier.  

Psykiska hälsorisker 
Samtliga studier visar att sociala medier medför olika risker. I de studier som 
undersökts vid denna forskningsöversikt är en återkommande risk nätmobbning och 
trakasserier. (Livingstone & Brake, 2010, s. 77; Vandoninck et al., 2011, s. 70; 
Christofides et al., 2012, s. 722; Mitchell et al., 2011, s. 128; Duncan, 2007, s. 537; 
Sengupta & Chaudhuri, 2010, s. 288-289; Staksrud et al., 2013, s. 41; Mitchell et al., 
2008, s. 292; Subrahmanyam & Greenfield, 2008, s. 127-128; Sticca et al., 2012 s. 52; 
Lwin et al., 2012, s. 32; Berson et al., 2008, s. 53; Berson, 2003, s. 7). Enligt 
Christofides et al.(2012, s. 722) är nätmobbning och trakasserier den mest vanligt 
förekommande risken vid ungdomars internetanvändande. Svårigheten med 
nätmobbning är att ungdomar kan utsätta och bli utsatta för trakasserier när som helst 
på grund av att tillgången till internet nästan alltid finns (Mark & Ratliffe, 2011, s. 
94).  

Anonymiteten på internet gör att ungdomar känner en falsk trygghet, 
ungdomarna upplever att de inte kommer bli upptäckta med det de skriver. Det kan 
leda till elaka kommentarer och förolämpningar som inte skulle förekomma offline 
(Berson et al., 2007, s. 67).  Även Duncan (2007, s. 536) menar att ungdomar 
upplever att de är anonyma på internet och därför kan de göra saker de inte hade gjort 
i verkligheten.   

Mitchell et al. (2008, s. 292) skiljer sig från de andra studierna då den haft ett 
särskilt fokus på bloggar. Den nämnda studien menar att det finns en ökad risk för 
nätmobbning och trakasserier vid bloggande. Denna riskfaktor kan komma av att 
bloggar är ett forum där personer kommenterar det som skrivs och då förekommer 
negativa kommentarer. Vidare presenterar Mitchell et al. (2008, s. 11) att ungdomar 
som bloggar och ungdomar som interagerar med främlingar online är mest utsatta för 
trakasserier. Lwin et al. (2012, s. 32) diskuterar istället mer allmänt om hur 
trakasserier kan uppkomma på internet. Det kan ske genom utlämnande av 
information till främlingar som utnyttjar förtroendet de fått eller genom 
”uppläggning” av privat information på sociala medier utan någon tanke på privata 
inställningar.   

Ett samband som går att uttyda ur flera studier är att nätmobbning och 
trakasserier går att koppla till delning av privat information på nätet (Sengupta & 
Chaudhuri, 2010, s. 288-289; Berson et al., 2008, s. 53; Berson, 2003, s. 7; 
Vandoninck et al., 2011, s. 70; Duncan, 2007, s. 537; Livingstone, 2008, s. 407). 
Duncan (2007, s. 538) förklarar att delning av privat information handlar om att 
ungdomar delar med sig av för mycket om sig själva i chattrum och på sociala medier. 
På sociala medier lämnas information ut som kan göra att tonåringen identifieras och 
det är inte svårt att nå denna information via olika sociala medier (Duncan, 2007, s. 
538). Livingstone och Brake (2010, s. 77) beskriver i likhet med Duncan (2007) att 
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utlämnandet av privat information kan medföra negativa konsekvenser, exempelvis 
att ungdomars privatliv inskränks. Livingstone och Brake (2010, s. 77) och Lwin et al. 
(2012, s. 32) skriver om utlämnandet av privat information. Båda dessa studier menar 
att utlämnandet av privat information är en risk som ungdomar utsätter sig för. Berson 
(2003) och Christofides et al. (2012) menar att informationen som läggs ut på internet 
kan komma till personer som missbrukar den. Detta kan vara både förbrytare och 
bekanta. Mobbare och stalkare kan använda privat information om en person som 
verktyg för ytterligare trakasserier (Berson, 2003, s. 7; Christofides et al., 2012, s. 
715). En studie går dock emot dessa åsikter, de menar att det inte är utlämnandet av 
privat information som leder till risken att bli utsatt av förövare. Det är snarare 
kontakt med okända personer som ungdomar har mött online som ökar risken 
(Mitchell et al., 2008, s. 289). 

Identitetsstöld är också en risk som nämns som följd av att lägga upp för mycket 
information på internet (Livingstone & Brake, 2010, s. 77; Lwin et al., 2012, s. 38). 

På internet utsätts individer för sexuell exploatering (Berson, 2003, s. 8; Berson 
et al., 2002, s. 53). Berson et al. (2002, s. 53) lyfter just denna sexuella exploatering 
som den största risken ungdomar kan utsättas för på internet. Staksrud et al. (2013, s. 
41) beskriver att det förekommer sexuella trakasserier på internet. Både dem och 
Vandoninck et al. (2011, s. 70) förklarar att det kan handla om att se utmanande bilder 
på hemsidor samt att se och motta sexuella meddelanden.  

En del av den sexuella exploateringen ungdomar utsätts för på internet är 
sexuell grooming, vilket flera studier lyfter (Livingstone & Brake, 2010, s. 77; 
Berson, 2003, s. 9).  Även Duncan (2007, s. 541) beskriver att barn kan möta sexuella 
förövare på sociala medier. I likhet med ovanstående studier presenterar Mitchell et 
al. (2008, s.13) att det finns risker för sexuella trauman vid användandet av internet. 
Mitchell et al. (2013, s. 13) menar att ungdomar som interagerar med främlingar lider 
störst risk för att utsättas för någon typ av sexuellt trauma.   

Att ha kontakt med främlingar är en risk som presenteras i flertalet studier 
(Vandoninck et al., 2011, s. 70; Berson, 2003, s. 7; Livingstone & Brake, 2010, s. 77; 
Christofides et al., 2012, s. 715; Duncan, 2008, s. 539; Sengupta & Chaudhuri, 2010, 
s. 288-289; Mitchell et al., 2008, s. 287, 289 & 291; Staksrud et al., 2013, s. 41). 
Christofides et al. (2012, s. 723) menar i sin studie att kontakten med okända personer 
är den näst mest vanliga negativa risken ungdomar utsätts för på internet.  

Mitchell et al. (2008, s. 287) påvisar liknande resultat som ovanstående 
författare och menar att interaktion med personer som individen endast har skrivit 
med online är en av de huvudsakliga riskerna som kommer med internetanvändande. 
När ungdomar interagerar med okända kan dem vara i risk att utsättas för sexuella 
kontakter (Mitchell et al., 2008, s. 289 & 291). Sexuella kontakter handlar om att vara 
delaktig i sexuella aktiviteter, sexuell kommunikation eller ge privat sexuell 
information.  

En annan risk är när ungdomar möter online kontakter offline (Berson et al., 
2008, s. 67; Vandoninck et al., 2011, s. 70; Duncan, 2007, s. 537; Staksrud et al., 
2013, s. 41). Mitchell et al. (2008, s. 287) skriver att denna risk är den farligaste 
ungdomar kan utsätta sig för.  
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Två risker som lyfts av Duncan (2007) som skiljer sig åt från övriga studier är 
att ungdomar kan bli beroende av internet samt att det kan vara riskfyllt att surfa på 
farliga hemsidor (Duncan, 2007, s. 537). Exempelvis kan deprimerade barn träffa 
andra barn i riskzon på särskilda hemsidor och dela negativa tankar och beteenden 
(Duncan, 2008, s. 541). Livingstone och Brake (2010, s. 77) tar dock också upp att 
ungdomar kan ta del av hemsidor där självskadebeteende uppmuntras. Avslutningsvis 
kan lindriga risker som kommer med internet vara att vänner retas med varandra eller 
lägger upp pinsamma bilder. Detta kan dock i förlängningen leda till nätmobbning 
(Livingstone & Brake, 2010, s. 78). 

 
 
 

Riskgrupper 

Individuella faktorer  
I följande avsnitt kommer en beskrivning av vilka ungdomar som tenderar att vara i 
riskgruppen för att utsättas för de psykiska hälsorisker som presenterades i föregående 
avsnitt. Det presenteras vilka som är de utmärkande riskgrupperna samt vilka 
individuella faktorer som kan leda till psykiska hälsorisker.  
  Det råder en oenighet i studierna som undersökts vad som är den utlösande 
faktorn gällande de risker som finns på nätet. Vissa av studierna presenterar att det är 
individens egna mående, relationer och beteende som avgör om denne blir utsatt för 
risker på internet eller inte. Andra studier inriktar sig istället på vad internet i sig 
medför för risker och har inte så stort fokus på individen. Berson et al. (2008, s. 55) 
menar att den absolut största riskgruppen för de faror som finns på internet är 
ungdomar. I de studier som undersökts går att utläsa att det ofta är bakgrundsfaktorer 
som gör att ungdomar utsätts för risker på internet (Subrahmanyam & Greenfield, 
2008, s. 128 & 131; Christofides et al., 2012, s. 728; Mitchell et al., 2011, s. 130; 
Vandoninck et al., 2011, s. 71, 76, 81, 86-87; Staksrud et al., 2013, s. 41, 45-46, 48; 
Livingstone, 2008, s. 408; Mitchell et al., 2008, s. 285-287 & 289; Van der Aa et al., 
2008, s. 766). Van der Aa et al. (2008, s. 766) betonar i sin studie att det är 
individuella faktorer som avgör om en individ mår dåligt av internet eller inte.  

Subrahmanyam och Greenfield (2008, s. 128) skriver i sin studie att ungdomar 
som lider av depression är i riskgruppen att utsättas för nätmobbning och trakasserier 
på internet. Van der Aa et al. (2008, s. 770) förklarar i sin studie att de ungdomar som 
använder internet mycket också kan få en ökad känsla av ensamhet och depression. 
Även om senast nämnda studie visar på att internet kan bidra till dåligt mående är 
slutsatsen i studien att internet och dåligt mående är marginellt sammankopplat (Van 
der Aa et al., 2008, s. 773). Dessa två studier visar att det kan finnas ett samband 
mellan användande av internet och dåligt mående, även om förklaringarna är olika i 
respektive studie. Vad som bör förtydligas är att studierna inte ger ett klart svar vad 
det är som utlöser det dåliga måendet. Således råder en oenighet i studierna gällande 
vad det är som är den utlösande faktorn gällande riskerna som finns på nätet. 
Studierna ger inget konkret svar på om det är internet i sig som är det farliga eller om 
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det är individens mående som gör att internet medför negativa konsekvenser. I den 
ena studien menas att användandet av internet kan bidra till dåligt mående medan den 
andra studien ger förklaringen att personer med depression är ökat utsatta för de risker 
som finns på nätet.   

Vidare förklarar Subrahmanyam och Greenfield (2008, s. 128) att 
bekymmersamma ungdomar har bevisats vara mer benägna att ta kontakt med okända 
på internet. Flickor som har en dålig relation med sina föräldrar och pojkar med dåligt 
kontaktnät tillhör riskgruppen för att utsättas för de risker som finns på nätet. De 
ungdomar som utsätts för mobbning offline är enligt nämnd studie i riskgruppen att 
utsättas för nätmobbning och trakasserier (Subrahmanyam & Greenfield, 2008, s. 
128). Livingstone och Brake (2010, s. 79) visar i sin studie att ungdomar med dåligt 
självförtroende och ungdomar med dålig relation till sina föräldrar tillhör de 
riskgrupper som riskerar att utsättas på nätet. Ovan nämnda studier har med bakgrund 
av det som nyss beskrivit, visat på likheter gällande riskgrupper (Subrahmanyam & 
Greenfield, 2008; Livingstone & Brake, 2010).  

I likhet med Subrahmanyam och Greenfield (2008, s. 128 & 131) presenterar 
Vandoninck et al., (2011, s. 71) att emotionella problem och kvalitén på relationer till 
föräldrar och vänner påverkar hur individer agerar på internet. Ungdomar som har 
lägre socioekonomisk status tillhör den grupp av ungdomar som mottar flest sexuella 
meddelanden när de chattar. Nätmobbning är enligt Vandoninck et al. (2011, s. 81) 
mer vanligt förekommande bland pojkar, ungdomar på yrkesutbildningar och bland 
dem som har lågutbildade föräldrar. De använder sociala medier för att träffa nya 
människor (Vandoninck et al., 2008 s, 83-84). Att ha en dålig föräldrarelation verkar 
leda till att ungdomar oftare träffar chattkontakten. De som oftare är inblandade i 
nätmobbning publicerar även mer frekvent privat kontaktinformation samt 
information om var de befinner sig. De är även oftare inblandade i aggressiva 
onlineaktiviteter (Vandoninck et al., 2008, s. 83-84). Mitchell et al. (2008, s. 11) 
presenterar en del faktorer i sin studie som går att koppla till Vandoninck et al. (2008, 
s. 71, 81 & 83-84). Mitchell et al. (2008, s. 11) menar att ungdomar som interagerar 
med främlingar tenderade att ha flest konflikter med sina föräldrar, delta i aggressivt 
beteende online, delta i sexuella aktiviteter online samt lämna ut privat information. 
Författarna menar även att dessa ungdomar tenderar att i högre utsträckning vara 
deprimerade och ha sociala problem.  

Staksrud et al. (2013, s. 45) presenterar i likhet med Vandoninck et al. (2008, s. 
83-84) att utlämnandet av privat kontaktinformation ökar risken att bli utsatt på 
internet. Staksrud et al. (2013, s. 45) skriver dock att nätmobbning är ett undantag, 
vilket skiljer sig från Vandoninck et al. (2008. s. 83-84) som även inkluderar 
nätmobbning. Livingstone (2008, s. 408) presenterar risken med att lägga upp ”sin 
identitet” och privata information på sociala medier i likhet med Vandoninck et al. 
(2008) och Staksrud et al. (2013). Dessutom lyfter Livingstone (2008, s. 408) att 
riskerna ökar då ungdomar är övertygade om att de känner och kan avgöra vilka 
individer de kan lita på och dela sin information med.  

Christofides et al. (2012, s. 728) lyfter också i sin studie att bakgrundsfaktorer 
bidrar till att vissa ungdomar befinner sig i riskgruppen för att utsättas för faror på 
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nätet. Exempelvis att en ungdoms kunskap gällande de risker som finns på internet 
påverkar huruvida den utsätts eller inte. Vidare lyfter Christofides et al. (2012, s. 728) 
att ungdomar som tidigare utsatts för trakasserier på internet är mindre sannolika att 
bli utsatta igen. I likhet med Christofides et al. (2012) lyfter också Staksrud et al. 
(2013, s. 45 & 48) kunskap om risker på internet och erfarenhet kring risker på 
internet som avgörande för om en ungdom kommer utsättas för risker eller inte. 
Livingstone och Brake (2010, s. 79) menar att de ungdomar som har mer kunskap om 
internet också löper större risk att utsättas för risker. De menar att det är på grund av 
att dessa ungdomar är mer benägna att skjuta på gränser och utforska nya möjligheter 
som finns på nätet. Berson (2003, s.16) visar på samma riskfaktor men beskriver 
istället att de ungdomar som inte har kunskap om internets risker befinner sig i 
riskgruppen för att utsättas. Även Livingstone (2008, s. 408) stödjer att bristande 
kunskap gällande internets faror kan leda till att ungdomar utsätts för risker.  

Till skillnad från övriga studier lyfter Mitchell et al. (2011, s. 130) 
bakgrundsfaktorer som tidigare utsatthet för sexuella trakasserier, psykisk eller fysisk 
misshandel av anhörig, misshandel eller våldtäkt. Även Mitchell et al. (2008) skiljer 
sig från övriga studier genom att den fokuserar på bloggar och om det medför 
risker. Mitchell et al. (2008, s. 285-286) menar dock att icke-bloggare inte är mer 
benägna än bloggare att interagera med personer online som de inte känner i 
verkligheten. Författarna menar att bloggare och ungdomar som interagerar med 
främlingar är mer benägna att ha kontakt med främlingar än dem som inte använder 
internet för mail, “instant messaging” eller har online interaktion med vänner och 
utlämnar privat information online. De bloggande och interagerande ungdomarna har 
även varit med om fler offline-relaterade händelser som orsakat trauman föregående 
år. Det presenteras i Mitchell et al.’s (2008, s. 287) studie att ungdomar som bloggar 
eller interagerar med främlingar ofta har varit med om trauman tidigare vilket är en 
skillnad jämförelsevis med de andra studierna.   

Tre av studierna som undersökts (Berson et al., 2008, s. 60; Hundley & Shyles, 
2010, s. 428; Sengupta & Chaudhuri, 2010, s. 288-289) visar att de ungdomar som är 
mer benägna att lägga ut privat information på internet är en riskgrupp. Vandoninck et 
al. (2011, s. 83-84) menar att ungdomar som har högt självförtroende lägger ut mer 
information på internet. Det som Vandoninck et al. (2011, s. 83-84) skriver om bra 
självförtroende kan kopplas till det Lwin et al. (2012, s. 32 & 39) skriver om 
ungdomars utlämnande av privat information. Enligt Lwin et al. (2012) anses 
ungdomar tro att de är förskonade från negativa händelser och därför vågar de ta mer 
risker.   

Subrahmanyam och Greenfield (2008, s. 131) lyfter ytterligare en faktor 
gällande ungdomars beteende. De menar att extroverta personer tar kontakt med 
okända personer på internet för att ytterligare bredda sitt kontaktnät online. Introverta 
personer tar istället kontakt med okända personer online för att kompensera deras 
dåliga sociala kompetens. En annan grupp som tidigare nämnts är pojkar, ungdomar 
på yrkesutbildningar och ungdomar som har lågutbildade föräldrar. De använder 
också sociala medier för att träffa nya människor (Vandoninck et al., 2008 s, 83-84). 
Således kan likheter ses mellan Vandoninck et al. (2008) och Subrahmanyam och 
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Greenfield (2008). Vad som tydligt framkommer i många av studierna som 
undersökts är att tillgången och användandet av internet också ökar risken för 
ungdomar att utsättas för de faror som tidigare presenterats (Christofides et al., 2012, 
s. 715; Subrahmanyam & Greenfield, 2008, s. 128; Livingstone & Brake, 2010, s. 79; 
Vandoninck et al., 2008, s. 71; Staksrud et al., 2013, s. 45-46). Staksrud et al. (2013, 
s. 45) menar att ungdomar som använder sociala medier är tre gånger mer utsatta för 
risker än de ungdomar som inte gör det. Vidare förklarar de att sannolikheten för att 
bli utsatt på internet ökar desto mer tid en ungdom spenderar på internet. Staksrud et 
al. (2013, s. 45) presenterar att risken ökar med 20-40% per timme en ungdom 
använder internet. Christofides et al. (2012), Subrahmanyam och Greenfield (2008), 
Livingstone och Brake (2010), Vandoninck et al. (2011) och Staksrud et al. (2013) är 
samtliga eniga i åsikten om att tiden och tillgången till internet är avgörande för om 
en individ utsätts för risker på internet eller inte.  

Avslutningsvis lyfter Staksrud et al. (2013, s. 48) att hur ungdomar använder 
internet påverkar mer än huruvida en individ använder internet eller inte. Alltså att 
sociala medier i sig inte behöver vara skadligt utan det är beteendet på och 
hanterandet av internet som är avgörande för om en ungdom utsätts för risker eller 
inte (Staksrud et al, 2013, s. 48; Sengupta & Chaudhuri, 2010, s. 289).  

Ungdomars kognition  
I detta avsnitt följer en beskrivning av individuella faktorer som frångår tidigare 
studiers resultat gällande individuella faktorer. Här ligger fokus på ungdomars 
kognition och hur det påverkar deras utsatthet för psykiska hälsorisker.  
  En studie som skiljer sig åt i sitt synsätt på varför ungdomar utsätts för risker på 
internet är Lwin et al. (2012). Denna studie finner sin förklaring till ungdomars 
beteende online i hjärnan, närmare bestämt i prefrontal cortex. De menar att 
ungdomars prefrontal cortex inte är fullt utvecklad förrän de är unga vuxna. Detta 
påverkar i sin tur ungdomars rationella tankar och konsekvenstänkande vilket också 
ökar risken för att ungdomar ska ha ett riskfyllt beteende online. Forskning visar att 
ungdomar som är mer benägna att delta i riskfyllt beteende kommer i mer kontakt 
med förövare och stötande innehåll. Vidare menar studiens författare att ungdomar är 
kända för att uppvisa ett egocentriskt tänkande, en slags självupptagenhet där de 
tänker att världen kretsar kring dem. Detta kan resultera i att dem känner att deras 
egna erfarenheter är unika och att de aldrig kommer att bli utsatta för risker som andra 
individer blir (Lwin et al., 2012, s. 32).     

Ungdomar skiljer sig från vuxna i deras kognitiva utveckling och är mer 
benägna att delta och experimentera med riskfyllt beteende på grund av deras tendens 
att förminska riskerna som är inblandade. Trots att unga är medvetna om risken att bli 
utsatt för trakasserier online, så är det vanligaste förloppet att de deltar i de riskfyllda 
aktiviteterna ändå utan att använda rekommenderade skyddsbeteenden (Lwin et al., 
2012, s. 38-39). Ungdomar tenderar också att tro att de kommer uppleva mer positiva 
erfarenheter och att de är mindre sannolika att uppleva negativa händelser, vilket kan 
vara en förklaring till varför ungdomar tror att de inte kommer bli offer för 
trakasserier online (Lwin et al., 2012, s. 39). 
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Duncan (2007, s. 554-555) diskuterar i liknande termer som Lwin et al. (2012). 
Hon menar att ungdomar är risktagare och anledningen till detta kan vara att 
ungdomar tänker kring och hanterar beslutsfattande annorlunda. Beslutsprocesser, 
både traditionella och moderna, förklarar hur människor på olika sätt tar beslut när de 
möter risker. Ungdomar möter inte risker på samma sätt och beslutsprocesser kan 
fungera annorlunda hos ungdomar jämfört med vuxna. Beroende på en mängd olika 
faktorer fattar ungdomar beslut antingen medvetet, reaktivt eller intuitivt. Vissa 
ungdomar genomgår beslutsprocesser, en del bara reagerar, andra ungdomar 
genomgår en beslutsprocess för vissa beslut. En del ungdomar väger alternativ mot 
varandra och funderar på konsekvenser innan de tar sitt beslut. Med bakgrund av detta 
kan ungdomars riskbeteenden förstås som att om fördelarna överväger riskerna beter 
sig ungdomarna utifrån det (Duncan, 2007, s. 554-555). 

Både Lwin et al. (2012) och Duncan (2007) ger jämfört med tidigare lästa 
studier en ny syn på bakgrunden till ungdomars beteende på internet. Likheter mellan 
studierna är att båda lyfter ungdomars annorlunda beteende gällande att ta beslut och 
utifrån detta diskuterar kring vilka konsekvenser besluten kan leda till. Duncan (2007, 
s. 554-555) lyfter inte hjärnans utveckling men har ändå liknande diskussioner som 
Lwin et al. (2012).  

Duncan (2007, s. 554-555) beskriver att ungdomar är risktagare vilket har ett 
samband med Vandoninck et al. (2011, s. 71) som beskriver att ungdomar är 
spänningssökare. Vandoninck et al. (2011, s. 71) skriver vidare att denna egenskap 
påverkar ungdomars internetbeteende. De som är delaktiga i en riskfylld aktivitet 
offline tenderar att även vara involverade i riskrelaterade aktiviteter på internet.   

Sociala konsekvenser  
I detta avsnitt beskrivs de sociala hälsokonsekvenser som forskarna lyft fram i sina 
studier. Konsekvenserna härleds ur de psykiska hälsoriskerna som tidigare 
presenterats. 
 Att bli trakasserad på internet har omfattande och möjligtvis svåra konsekvenser 
(Lwin et al., 2012, s. 32; Sengupta & Chaudhuri, 2011, s. 284). En av studierna 
hävdar till och med att nätmobbning ger större och mer långvariga konsekvenser än 
mobbning som sker i verkligheten (Lwin et al., 2012, s. 32). Mitchell et al. (2011, s. 
132-133) menar i sin studie att utsatthet på internet kan leda till att ungdomar mår 
psykiskt dåligt. Något som Vandoninck et al. (2011, s. 81) instämmer igenom att 
presentera att 70 % av offren mår dåligt av att ha blivit utsatta för nätmobbning. Till 
skillnad från ovan nämnda studier menar Van der Aa et al. (2008, s. 775) att de risker 
som kommer med internet är marginellt sammankopplade med dåligt mående hos 
ungdomar. I de studier som diskuterar kring konsekvenser nämns följande; 
depression, sänkt självkänsla, skolvägran, konflikter med närstående, 
självmordstankar, självmord samt skada på identiteten (Lwin et al., 2012, s. 32; Mark 
& Ratliffe, 2011, s. 93; Berson, 2003, s. 17; Christofides et al., 2012, s. 717).    

Känslor som presenteras till följd av utsatthet på internet är; ångest, 
nedstämdhet, skam, rädsla, förvirring, oro och irritation (Mark & Ratliffe, 2011, s. 
102; Christofides et al., 2012, s. 717) 
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Möjliggörande och hindrande faktorer 
I detta avsnitt beskrivs kontextuella faktorer som både kan utgöra förutsättningar och 
hinder för att psykiska hälsorisker ska uppkomma, de vill säga internet som arena kan 
både omfatta möjliggörande och hindrande faktorer. Internet kan ses som ett eget 
forum och denna text beskriver att användandet kan medföra möjligheter såväl som 
hinder.  
  Det framkommer att internet i många fall inte alls med nödvändighet leder till 
risker för ungdomar utan kan vara ett forum som också ger mycket möjligheter. Det 
presenteras även att risker kan finnas men att det inte alltid behöver leda till negativa 
konsekvenser för ungdomar (Staksrud et al., 2013, s. 41).  

Tre studier, Vandoninck et al. (2011, s. 71), Staksrud et al. (2013, s. 41) samt 
Livingstone och Brake (2010, s. 79) menar att det finns samband mellan 
onlinerelaterade risker och möjligheter. Ökad användning av internet leder inte bara 
till att individer kan bli utsatta för risker utan även att de får mer möjligheter. Alltså 
kan ökad användning av internet både leda till mer möjligheter men även mer risker. 
Staksrud et al. (2013, s .41) ger exemplet att lära känna en ny vän på internet. Det kan 
utöka individens sociala nät eller så kan det göra att individen riskerar att bli utsatt av 
en förövare. Denna tvetydighet är speciellt karaktäriserat för sociala medier, då dessa 
kan vara fördelaktiga, skadliga eller något mittemellan, beroende på vilken interaktion 
det är och hur det används (Staksrud et al., 2013, s. 41).   

Ett ämne som återkommer i flera studier är att internet och sociala medier inte 
bara leder till risker utan att det även finns möjligheter och fördelar med användandet 
(Vandoninck et al., 2011, s. 41; Duncan, 2007, s. 535; Staksrud et al., 2013, s. 41; 
Livingstone, 2008, s. 407; Lwin et al., 2012, s. 31; Sticca et al., 2012 s. 52; Sengupta 
& Chaoudhuri, 2011, s. 284; Berson et al. 2008, s. 52; Berson, 2003, s. 13; Hundley & 
Shyles, 2010, s. 423 & 429; Livingstone & Brake, 2010, s. 76 & 80; Christofides et 
al., 2012, s. 716-717; Subrahmanyam & Greenfield, 2008, s. 120, 122, 124 -125).   

En fördel med internet som presenteras i flera studier är möjligheten att bredda 
sitt sociala nätverk och att lära känna nya människor (Lwin et al., 2012, s. 31; 
Subrahmanyam & Greenfield, 2008, s. 120 & 122; Livingstone & Brake (2010, s. 76 
& 80; Hundley & Shyles, 2010, s. 423, 428-429; Berson, 2003, s. 13; Vandoninck et 
al., 2011, s. 41; Duncan, 2007, s. 535; Livingstone, 2008, s. 407; Christofides et al., 
2012, s. 716-717; Sticca et al., 2012 s. 52; Sengupta & Chaudhuri, 2011, s. 284). 
Berson (2003, s. 13) presenterar att internet kan vara ett forum för kommunikation 
med andra för de ungdomar som annars har svårt att kommunicera. Mitchell et al. 
(2008, s. 293) beskriver en fördel som kan kopplas till det Berson (2003) skriver om 
internets möjligheter. Mitchell et al. (2008, s. 293) som skriver om bloggar menar att 
de kan vara behjälpliga genom att vänner och familj kan förstå vad ungdomar 
tänker. På sociala medier får ungdomar möjligheten att stärka redan befintliga 
relationer, både nära och mindre nära, samt utveckla nya relationer med likasinnade 
beskriver Vandoninck et al. (2011, s. 41) och Duncan (2007, s. 535). Således ses en 
likhet mellan undersökta studier att en av internets främsta fördelar är att ungdomar 
ges större möjligheter att kommunicera med vänner samt finna nya bekantskaper.  
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En annan följd av att ungdomar ges möjligheten att kommunicera med varandra 
presenteras i Hundley och Shyles (2010) och Subrahmanyam och Greenfield (2010). 
Dessa studier anger att kommunikationsmöjligheten underlättar ungdomars planering 
av fritidsaktiviteter (Hundley & Shyles, 2010, s. 429; Subrahmanyam & Greenfield, 
2008, s. 120 & 122). Ytterligare en följd av kommunikationsmöjligheten som 
kommer med internet är att det också kan bidra till att ungdomar kan dela erfarenheter 
med varandra (Hundley & Shyles, 2010, s. 429; Livingstone & Brake, 2010, s. 76 & 
80).   

Vidare visas i tre av studierna sambandet mellan att internet ger möjligheten för 
ungdomar att söka ny information och skaffa sig kunskaper inom olika ämnen 
(Vandoninck et al., 2011, s. 41; Duncan, 2007, s. 535; Berson et al., 2008, s. 52; 
Staksrud et al., 2013, s. 41).  

Det har framkommit vissa skillnader i de utvalda studierna. Härefter presenteras 
de olika skillnaderna. Staksrud et al. (2013, s. 41) lyfter att internet ökar möjligheten 
för att individen ska kunna delta i sociala sammanhang. Hundley och Shyles (2010, s. 
423) tar upp möjligheten till underhållning på internet för ungdomar. Den sista 
aktuella studien är Subrahmanyam och Greenfield (2008, s. 124-125) som tar upp 
ungdomars möjlighet till att utforska sin sexualitet som en fördel med internet. De 
nämnda studierna skiljer sig alltså åt i vad de fått för resultat gällande vilka 
möjligheter som kommer med internet. 

Många av studierna presenterar däremot liknande resultat som att internet ger 
ungdomar möjligheten att utveckla och forma sin identitet (Christofides et al., 2012, s. 
716-717; Subrahmanyam & Greenfield, 2008, s. 124-125; Livingstone och Brake; 
2010, s. 76 & 80; Berson, 2003, s. 13; Vandoninck et al., 2011, s. 41; Duncan, 2007, 
s. 535; Staksrud et al., 2013, s. 41; Livingstone, 2008, s. 407 ).  Christofides et al. 
(2012, s. 716-717) beskriver att ungdomar på internet kan upptäcka olika identiteter 
hos sig själva men samtidigt även skapa egna. En likhet går att finna mellan Staksrud 
et al. (2013, s. 41) och Duncan (2007, s. 535), de båda beskriver att internet ger 
ungdomar möjligheten att uttrycka sig på sitt eget sätt. Avslutningsvis menar 
Livingstone och Brake (2010, s. 76 & 80) att det är just socialiseringen som internet 
medför som bidrar till att identiteten kan utvecklas och formas.  

Analys 

Förklaringar 
Härefter följer ett avsnitt där analysverktyget återigen presenteras men denna gång i 
en utvecklad version som sedan kommer lägga grunden till följande analys med 
hänsyn till respektive nivå. Mot bakgrund av de resultat som funnits kommer 
studierna att tolkas med hjälp av de olika förklaringsnivåerna, samhälls-, grupp-, och 
individnivå. Det förekommer studier som endast förklarar fenomenet på en nivå, 
exempelvis individnivå (Duncan, 2007; Mitchell et al., 2008; Mitchell et al., 2011; 
Van der Aa et al., 2008; Lwin et al., 2012). Medan det i flertalet studier ges en 
förklaring på minst två nivåer, både individ- och gruppnivå eller individ- och 
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samhällsnivå (se figur 3). I tre av studierna ges förklaringar till fenomenet på tre 
nivåer, individ, grupp och samhälle (se figur 3 ovan). Nedanstående figur kommer 
lägga grunden till kommande analys.  
 
Nivå Betydelsefulla faktorer som forskningen vill lyfta fram 
Samhällsnivå - Tillgången till internet via samhället 

- Att förebygga förekomsten av internetrelaterade risker  
- Låg socioekonomisk status 

Gruppnivå - Närhet till ansvarsfulla vuxna 
- Samhällsorganisationer 
- Socialt skyddsnät 
- Åskådares aktiviteter 
- Gruppförväntningar/normer 

Individnivå  - Delning av privat information  
- Individuella bakgrundsfaktorer.  
- Ökat användande av internet av individen ökar riskerna.  
- Temperament 
- Nonchalerar risker 
- Kognitiva förmågor 
- Beteende 

Figur 4. Förklaringar på olika nivåer 

Samhällsnivå 
De studier som beskriver fenomenet utifrån samhällsnivå har olika förklaringar. En 
förklaring som skiljer sig från dem andra gällande samhällsnivå är Subrahmanyam 
och Greenfield (2008, s. 139). De menar att problemet med sexualitet och intimitet 
tidigare fanns i det samhälleliga rummet men att det idag har förflyttats in till sociala 
medier. Det har gjort att problemet har flyttats från samhällsnivå till gruppnivå.  

Både Vandoninck et al. (2008, s. 80) och Berson et al. (2008, s. 52-53) lyfter 
familjer med sämre ekonomiska förutsättningar. Vandoninck et al. (2008, s. 80) 
beskriver att ungdomar som lever i familjer med lägre socioekonomisk status har 
ökad risk för att bli utsatta på nätet. Berson et al. (2008, s. 52-53) skriver istället om 
hur samhället kan kompensera för familjers ekonomiska svårigheter och tillhandahålla 
datorer och internet på allmänna platser. Vilket i sin tur medför att ungdomar utsätts 
för faror på internet. Mark och Ratliffe (2011, s. 105) beskriver i likhet med Berson et 
al. (2008)  hur tillgången kan bidra till ökad utsatthet. De menar att om skolor låter 
ungdomar använda deras datorer kan det uppkomma risker. Vidare förklarar 
Christofides et al. (2012, s. 728) att övergripande negativa erfarenheter i ett samhälle 
också får konsekvenser för hur individer beter sig i sitt vardagliga liv, både online och 
offline. Samhället har därigenom ett övergripande ansvar att föra ut information om 
de risker som finns på internet för ungdomar. Ansvar för att förebygga förekomsten 
av internetrelaterade risker ligger på samhället.   

Gruppnivå 
I de flesta studierna som undersökts presenteras förklaringar på gruppnivå. Två 
studier beskriver normernas betydelse för ungdomars beteende (Livingstone, 2008, s. 
401; Hundley & Shyles, 2010, s. 429-430). Hundley och Shyles (2010, s. 429-430) 
menar att det finns andra normer på internet än i verkligheten och att ungdomar är 
mer benägna att ljuga i detta forum. Livingstone (2008, s. 401) menar att ungdomars 
beteende i huvudsak påverkas av befintliga normer och hur deras vänner beter sig på 
internet. Till skillnad från andra studier lyfts i Livingstone’s (2008) studie att föräldrar 
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och medias rapportering gällande internets risker spelar en mindre roll gällande att 
avskräcka och förändra ungdomars beteende. Föräldrars ansvar är dock något som 
många av studierna lyfter. Det är föräldrarna som måste ta ansvar och vara medvetna 
om de risker deras ungdomar utsätter sig för på internet. Vandoninck et al. (2008, s. 
73), Sengupta och Chaudhuri (2011, s. 289) samt Mark och Ratliffe (2011, s. 106) 
menar att föräldrars kunskaper och engagemang i ungdomars internetanvändande är 
avgörande för om en individ utsätts för de negativa konsekvenser som kan komma 
med internet. I tre studier beskrivs att en bristande relation till sina föräldrar är en 
faktor som påverkar om ungdomar kommer utsättas för risker på internet 
(Vandoninck et al., 2008, s. 73; Livingstone & Brake, 2009, s. 79; Subrahmanyam & 
Greenfield, 2008, s. 131). Vandoninck et al. (2008, s. 73) menar att det både är viktigt 
att det fungerar bra hemma men även att relationer till vänner har en avgörande roll 
gällande ungdomars beteende på internet. Att ha närhet till ansvarsfulla vuxna kan 
kopplas till gruppnivå då den relationen påverkar ungdomars beteende. Tidigare har 
presenterats att samhället har ett övergripande ansvar att informera om de risker som 
finns på nätet men det är samhällsorganisationerna som har det slutliga ansvaret att 
genomföra detta. Därför lyfts detta både på samhälls- och gruppnivå. Berson (2003, s. 
15-17) menar att samhällsorganisationer har ett ansvar att föra ut information om 
riskerna som finns på nätet. Studien framhåller att samhället måste ta sitt ansvar 
angående de risker som finns på nätet och arbeta för att minska dessa. Det instämmer 
även Livingstone och Brake (2009, s. 79) i. 

Samhällsorganisationer och/eller hemsidor har ett viktigt ansvar i att informera 
om och göra tillgängligt hur privata inställningar används. Vid bristande information 
ökar risken för att ungdomar ska bli utsatta. Det framhålls dock att individen har den 
mest avgörande rollen huruvida privat information delas eller inte (Christofides et al. 
2012, s. 716; Staksrud et al. 2013, s. 41; Livingstone, 2008, s. 408 ).  

Individnivå  
Merparten av studierna lägger ansvar på individen när det gäller internet och de risker 
som kommer med fenomenet. När det gäller delandet av privat information på internet 
anses, som nämnts under föregående rubrik, att ansvaret ligger på ungdomarna själva. 
Ungdomarna avgör själva om information ska delas och i sådana fall i vilken 
utsträckning det görs. Delandet av privat information leder i sin tur till vissa av de 
risker som finns på nätet (Berson, 2003, s. 8; Hundley & Shyles, 2010, s. 428; 
Staksrud et al. 2013, s. 44; Sengupta & Chaudhuri, 2011, s. 289). Berson (2003, s. 8) 
skriver att ungdomar ofta är naiva och söker bekräftelse, något som gör att de delar 
för mycket privat information för att få denna bekräftelse. Hundley och Shyles (2010, 
s. 428) beskriver också i likhet med Berson (2003) att ungdomar ofta är medvetna om 
internets risker och faran i att dela för mycket privat information men att de ignorerar 
det faktumet och fortsätter med sitt beteende. Ungdomar oroar sig inte för vad deras 
handlingar kan få för konsekvenser. Christofides et al. (2012, s. 718) skriver också att 
ungdomar är medvetna om de risker som finns på nätet men tar riskerna ändå 
eftersom de själva inte har erfarenhet av att utsättas för risker på internet. Individer 
som delar för mycket privat information så som bilder på internet riskerar att utsättas 
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för negativa konsekvenser. Konsekvenser av detta kan vara mobbning, elakheter, 
oönskad kontakt och konflikter i egna relationer (Christofides et al., 2012, s. 727). 

I likhet med Cristofides et al. (2012) och Hundley och Shyles (2010) beskriver 
Lwin et al. (2012, s. 32) att ungdomar inte värderar risker på samma sätt som vuxna 
och har ett överdrivet optimistiskt tänkande kring dem själva. Som tidigare nämnts är 
de medvetna om de risker som finns på internet men tror inte att de själva ska bli 
utsatta. Anledningen till det menar Lwin et al. (2012, s. 32) är att ungdomars hjärnor 
inte är färdigutvecklade. Det gör att de inte tänker rationellt samt är mer benägna att 
delta i riskfyllda beteenden. Enligt denna studie är det deras bristande kognitiva 
förmågor som gör att de inte tänker kring risker som vuxna gör (Lwin et al., 2012, s. 
38). Duncan (2007, s. 557) stödjer det Lwin et al. (2012) skriver och menar också att 
ungdomar har en bristande kognitiv förmåga vilket gör dem mer benägna till att ta 
risker på internet. Hon menar vidare att ungdomar är risktagare, att de inte förstår vad 
risker innebär och utifrån detta kan ta förnuftiga beslut (Duncan, 2007, s. 554-555). 

För att ge en annan förklaring till varför risker uppstår på nätet beskrivs att 
ungdomars individuella bakgrundsfaktorer är den största bidragande faktorn i de 
risker som uppstår på nätet (Mitchell et al., 2011, s. 128; Vandoninck et al., 2008, s. 
73; Van der Aa et al., 2008, s. 766; Livingstone & Brake, 2009, s. 79; Subrahmanyam 
& Greenfield, 2008, s. 128). Tidigare har nämnts att ungdomar är naiva gällande sitt 
internetanvändande och att det är orsaken till att de utsätts för risker (Berson, 2003, s. 
8). Mitchell et al. (2011, s. 134) menar istället att det inte handlar om naivitet utan om 
att ungdomarna har problematiska erfarenheter från tidigare i livet som gör att de tar 
risker. Depression, låg självkänsla och dåligt mående hos ungdomar visas i tre studier 
vara sammankopplade med att ungdomar utsätts för risker på internet (Mitchell et al., 
2011, 128; Van der Aa et al., 2008, s. 766; Subrahmanyam & Greenfield, 2008, s. 128 
& 131). 

Ungdomars beteende på internet, såsom aggressivitet, opassande kommentarer, 
obefintliga normer, lögner, kommunikation med okända och attityder är de faktorer 
som också gör att ungdomar utsätts för risker på internet (Berson et al., 2008, s. 52; 
Berson et al., 2008, s. 52; Mitchell et al., 2011, 128; Vandoninck et al., 2008, s. 73; 
Mitchell et al., 2008, s. 289; Sengupta och Chaudhuri 2011, s. 289). Berson et al. 
(2008, s. 63) skriver att flickor är mer benägna att ljuga och frångå de normer som de 
följer offline när de är online. Ett annat exempel är Vandoninck et al. (2008, s. 73) 
som menar att om en individ är en spänningssökare kan det påverka individens 
beteende på internet. De förklarar att ungdomar som deltar i riskfyllda aktiviteter 
offline är sannolikt mer benägna att delta i riskfyllda aktiviteter online. Ett annat 
exempel som påverkar ungdomars utsatthet är kompetens. Ungdomar med högre 
kompetens gällande internet är i högre grad utsatt för risker beskriver både Staksrud et 
al. (2013, s. 48) och Vandoninck et al. (2008, s. 73). 

Hur mycket tid ungdomar spenderar på internet är också något som framhålls 
som en förklaring till varför det uppstår risker på internet. Desto mer ungdomar 
använder sig av internet desto större blir risken att de kommer utsättas för negativa 
konsekvenser (Lwin et al., 2012, s. 38; Mark & Ratliffe, 2011, s. 105; Vandoninck et 
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al., 2008, s. 73; Duncan, 2007, s. 539; Livingstone & Brake, 2009, s. 79; Staksrud et 
al., 2013, s. 44; Sticca et al., 2012, s. 52-53). 

Som avslutning vill förtydligas att flertalet studier menar att det är ungdomarna 
själva som i stor utsträckning utsätter sig för risker på internet men som tidigare 
nämnts har samhället ett ansvar att informera om de negativa konsekvenserna som 
kommer med internet (Vandoninck et al., 2008, s. 83; Duncan, 2007, s. 576; Staksrud 
et al., 2013, s. 49; Livingstone, 2008, s. 408; Mitchell et al., 2008, s. 293; Mitchell et 
al., 2011, s. 134; Sticca et al., 2013, s. 63; Lwin et al., 2012, s. 39; Sengupta & 
Chaudhuri, 2011, s. 289, m fl.). 

Fördjupad analys 

Samhällsnivå 
Mot bakgrund av tidigare redovisade resultat ses ett mönster i studierna att samhället, 
enligt forskarna, anses ha ett ansvar gällande i att ge tillgång till internet på offentliga 
platser. Genom att samhället tillhandahåller internet på offentliga platser möjliggör 
det att ungdomar kan spendera mer tid på internet. Det har i studier visats att 
ungdomar som spenderar mer tid på internet också löper större risk att bli utsatta för 
de faror som finns på nätet (Mark & Ratliffe, 2011, s. 105; Livingstone & Brake, 
2009, s. 79). Ovanstående kan ses som en förklaring till att risker på internet uppstår. 
Riskerna på internet kan uppstå på grund av att samhället i stor utsträckning 
tillhandahåller datorer och internet. Det leder till att ungdomar kan använda sig av 
dessa och spendera mer tid på internet. 
 

Results of this study demonstrated that increased access to the Internet increases 
cyberbullying [..] Daily exposure to digital media may change the ways in which 
computer-savvy adolescents relate to one another online. (Mark & Ratliffe, 2011, 
s. 105). 

 
Samhället anses av vissa forskare också ha ett ansvar att förebygga förekomsten av 
internetrelaterade risker (Christofides et al., 2012, s. 728). Här läggs ytterligare ett 
ansvar på samhället i uppkomsten av de risker som finns i samhället. Samhället kan 
mot bakgrund av tidigare presenterat resultat anses ha ansvaret att bedriva ett 
förebyggande arbete för att de risker som finns på nätet inte ska uppstå.  

Tidigare har presenterats att ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund löper 
större risk att utsättas för risker på internet (Vandoninck et al., 2008, s. 80). Detta går 
också att koppla till den samhälleliga nivån genom att människors socioekonomiska 
status till viss del påverkas och styrs av samhällets system. Socioekonomisk status 
innefattar individers utbildning, yrke och inkomst. Beroende på dessa faktorer kan 
individer inkluderas eller exkluderas från samhället. Det är samhällets system som 
styr vilken status olika yrken får, vilket i sin tur påverkar individernas lön. Genom 
detta är det samhället som styr var en individ befinner sig i den socioekonomiska 
strukturen.   



	  

 24	  

Gruppnivå 
I resultatdelen har normernas betydelse för ungdomarnas beteende på internet 
presenterats (Livingstone, 2008, s. 401; Hundley & Shyles, 2010, s. 429-430). Det 
framkommer bland annat att ungdomars normer på internet skiljer sig åt från 
normerna i verkligheten.  
 

It also appears that there is little ethical concern about online lying. People in 
general are more apt to lie online. [..] we see this as a serious development that 
can have a potentially corrosive impact on traditional social cohesion and 
expectations about norms of acceptable behavior (Hundley & Shyles, 2010, s. 
429-430). 

 
Orsaken till att normerna skiljer sig åt på internet kan vara att det är ett forum där 
ungdomarna inte ser varandras reaktioner på det som sägs. Det leder i sin tur till att 
internet är en plats där ungdomar kan utsättas för risker. Normerna skiljer sig åt på 
internet och beteenden som i andra sammanhang anses som oacceptabla anses som 
acceptabla när de utspelas på internet. Att normerna skiljer sig åt kan också kopplas 
till den ofta upplevda anonymiteten på internet (Berson et al., 2007, s. 67). Vilket kan 
göra att ungdomar inte tror att deras handlingar på internet kommer få några 
konsekvenser.  
 

The faceless nature of the comments contributes to a sense of anonymity that 
produces more crude, rude and inappropriate postings in comparison to face–to–
face communications (Duncan, 2005, s. 541).  

 
Det oacceptabla beteendet kan orsaka skada hos individen. När en individ blir utsatt 
för opassande kommentarer och andra negativa beteenden kan detta uppfattas som 
trakasserier vilket i sin tur kan leda till psykiska hälsokonsekvenser.  

Närheten till ansvarsfulla vuxna är ett återkommande tema i de studier som 
undersökts. Det är föräldrarnas ansvar att sätta sig in i internets värld (Vandoninck et 
al., 2008, s. 73; Sengupta & Chaudhuri, 2011, s. 289; Mark & Ratliffe, 2011, s. 106). 
De ungdomar som har oengagerade föräldrar gällande vad som händer på internet 
löper större risk att utsättas för de faror som finns på internet.  

 
[..] results emphasize the importance of parents' interaction with their teenage 

children (Sengupta & Chaudhuri, 2011, s. 289). 
 
På samhällsnivå presenterades samhällets och dess organisationers ansvar men detta 
är även relevant på gruppnivå. Samhället och dess organisationer har ett ansvar att 
informera om riskerna som finns på nätet (Berson, 2003, s. 15-17; Livingstone & 
Brake, 2009, s. 79). Detta kan ses som ett tillvägagångssätt för att undvika de risker 
som finns på nätet. Om informationen om de risker som finns på nätet fungerar bra 
och ungdomar tar till sig det kan också risker undvikas. Om informationen inte når ut 
kan risken att ungdomar utsätts för faror på nätet öka. Inom detta område kan också 
åskådares aktiviteter och ett socialt skyddsnät placeras in. De ungdomar som inte har 
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föräldrar som reagerar på sina ungdomars beteende på internet löper också större risk 
att utsättas för risker.  
 

[..] parental guidance and parental controls can help teenagers learn the 
appropriate use of the internet and protect themselves from unwarranted and 
unpalatable contact from strangers (Sengupta & Chaudhuri, 2011, s. 289). 

 
Om ungdomar i sin tur utsätts för risker har det sociala skyddsnätet i form av familj 
och vänner en nyckelroll i vilka de psykiska hälsokonsekvenserna för ungdomarna 
blir. Det sociala skyddsnätet kan tänkas stötta den ungdom som blivit utsatt på 
internet och därmed minska konsekvenserna för individen.     

Individnivå 
Fyra av studierna som undersökts beskriver att delning av för mycket privat 
information är en risk ungdomar utsätter sig för på internet (Berson, 2003, s. 8; 
Hundley & Shyles, 2010, s. 428; Staksrud et al. 2013, s. 44; Sengupta & Chaudhuri, 
2011, s. 289).  
 

[…] online risks may arise from their willing, sometimes naïve, self-display of 
personal information to a wide circle of contacts, not all of whom are close 
friends or sometimes even remembered (Livingstone, 2008, s. 408). 

 
Med bakgrund av detta kan problemet ses som ett individ-orienterat problem. 
Individen ansvarar själv för hur mycket information den delar vilket kan göra att 
individen riskerar att bli utsatt på nätet. Genom att dela för mycket information kan 
individen få sin identitet stulen (Livingstone & Brake, 2010, s. 77; Lwin et al., 2012, 
s. 38).  Den information som delas kan även missbrukas av andra användare på 
internet och detta kan få psykiska hälsokonsekvenser i form av ångest och 
nedstämdhet för individen (Berson, 2003; Christofides et al., 2012). Ett exempel på 
missbrukande av privat information kan vara om en ungdom skickat en utmanande 
bild på sig själv till en främling, vilken i sin tur lägger upp den på ett offentligt forum. 
Detta kan göra att individen mår dåligt då utomstående personer kan se den bild som 
från början endast var avsedd för en person (Christofides et al., 2012, s. 727). 

Att ungdomar nonchalerar de risker som finns på nätet kan vara en bidragande 
orsak till att ungdomar utsätts för faror på internet. Här läggs ansvaret på individen 
genom att säga att det är individens beteende, dennes nonchalans, som gör att den 
utsätts för de risker som finns på internet. Av resultatet framgår att den individ som 
nonchalerar riskerna på internet inte är lika uppmärksam på sitt beteende och därmed 
kan hamna i riskfyllda situationer som sedan kan orsaka skada för individen. I två av 
studierna nämns ungdomars bristande kognitiva förmågor som en riskfaktor (Lwin et 
al., 2012, s. 38; Duncan, 2007, s. 557).  
 

[..] during adolescence teens may pay more attention to rewards than costs 
based on how their brain is developing.  Therefore an adult’s reasoned 
analysis of risks and benefits may be beyond a teen’s cognitive capabilities[..]. 
Under this model teens engage in risky behavior if the perceived benefits 
outweigh the risks (Duncan, 2007, s. 556). 



	  

 26	  

 
Research shows that parts of the prefrontal cortex are not fully developed until early 

adulthood. This influences rational thinking and consequently increases the 
likelihood of engaging in risk-taking behavior (Lwin et al., 2012, s. 32). 

 
Ungdomars bristande kognitiva förmåga kan ses som en förklaring till att ungdomar 
inte kan se vilka egentliga konsekvenser deras beteende kan få på internet och att de 
därför exponeras för riskerna som finns på internet.  

Med bakgrund av tidigare nämnt resultat ses ungdomars individuella 
bakgrundsfaktorer som en betydelsefull faktor i om ungdomen utsätts för risker på 
internet eller inte. Flera av studierna menar att en av de bidragande faktorerna till 
varför ungdomar utsätts för risker på internet är på grund av att de själva lider av 
exempelvis depression, låg självkänsla eller dåligt mående (Mitchell et al., 2011, 128; 
Van der Aa et al., 2008, s. 766; Subrahmanyam & Greenfield, 2008, s. 128 & 131). 
Ovan nämnda bakgrundsfaktorer kan medföra att ungdomar löper större risk att 
utsättas för de faror som finns på nätet.  

 
[..] online attitudes and behaviors of teens, including the amount of information 
they disclose in the public domain, the way they use the internet (privately or 
publicly) and the manner in which they interact with people online play a key role 
in determining whether they eventually become victims to online harassment and 
cyber-bullying (Sengupta & Chaudhuri, 2011, s. 289). 
 

Hur en individ beter sig på internet kan ses som dennes ansvar genom att den beter sig 
aggressivt, skriver opassande kommentarer eller ljuger m.m. Individens beteende kan 
i sin tur medföra att individen utsätt för risker på internet (Berson et al., 2008, s. 52; 
Mitchell et al., 2011, 128; Vandoninck, 2008, s. 73; Mitchell et al., 2008, s. 289; 
Sengupta & Chaudhuri, 2011, s. 289). De ungdomar som har ett aggressivt 
temperament kan ses vara mer benägna att delta i internetsidor som är riskfyllda. Om 
en ungdom beter sig exempelvis aggressivt finns risk att denne också själv utsätts för 
aggressivt beteende på de sidor som han eller hon surfar på. Det aggressiva beteendet 
kan uppfattas hos individen som kränkande och bidra till negativa konsekvenser av 
internet.  
 

Teenagers’ experience of a range of opportunities is positively correlated with 
their experiences of online risk, so that the more opportunities they take up, the 
more risks they encounter [..] (Livingstone & Brake, 2009, s. 79). 
 

Graden av risk påverkas av den tid ungdomar spenderar på internet. Det finns ett 
positivt samband mellan antal timmar och risken att bli utsatt för risker på internet. I 
studierna nämns bland annat att desto mer möjligheter en ungdom har till att befinna 
sig på internet desto större är sannolikheten att denne utsätts för risker på internet 
(Lwin et al., 2012, s. 38; Mark & Ratliffe, 2011, s. 105; Vandoninck et al., 2008, s. 
73; Duncan, 2007, s. 539; Livingstone & Brake, 2009, s. 79; Staksrud et al., 2013, s. 
44; Sticca et al., 2012, s. 52). Här kan ses en koppling mellan olika nivåer där 
samhället har en starkt bidragande del i om det tillhandahåller internet till sina 
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invånare. Detta i sin tur gör att individen får möjlighet att sitta mer vid internet. Av 
resultatet framgår att utläsa att ungdomar som spenderar mycket tid på internet också 
har större tillgång till sidor som är skadliga för honom eller henne, vilket också ökar 
risken för att utsättas för de risker som finns på internet. Individen bestämmer själv 
hur mycket tid denne lägger på internet och utifrån det löper han eller hon lägre eller 
högre risk att utsättas för faror på internet. Med bakgrund av ovanstående kan förstås 
att alla nivåer samspelar med varandra och inte står skilda från varandra utan det är en 
växelvis påverkan mellan de olika nivåerna. 

Kausalitet 
Bland de studier som undersökts skiljer sig synen på kausalitet. Vissa studier tenderar 
att ha en empiristisk syn och andra en realistisk syn på kausalitet. I figur 3 presenteras 
att alla studier utom två har en empirisk syn på kausalitet (Mark & Ratliffe, 2011; 
Berson et al., 2002; Hundley & Shyles, 2010; Livingstone & Brake, 2010; Staksrud et 
al., 2013, Livingstone, 2008; Berson, 2003 Van der Aa et al., 2008; Subrahmanyam & 
Greenfield, 2008; Christofides et al., 2012; Vandoninck et al., 2011; Mitchell et al., 
2008; Mitchell et al., 2011; Sticca et al., 2013; Sengupta & Chaudhuri, 2010). Vi 
uppfattade att studierna inte presenterade andra förklaringar än empiriska 
samvariationer mellan empiriska faktorer. Studierna visar ofta på linjära samband 
mellan vissa faktorer och risken att bli utsatt för de faror som finns på internet.  

Som tidigare nämnts presenteras i figur 3 att två studier har en realistisk syn på 
kausalitet (Lwin et al., 2012; Duncan, 2007). Nämnda studier visar på andra faktorer 
som också kan påverka risken för ungdomar att utsättas för de faror som finns på 
nätet. Exempel på detta är att Duncan (2007, s. 554-555) beskriver ungdomars 
kognitionsprocesser gällande beslut i sin förklaring till att risker uppstår på nätet. 
Lwin et al. (2012, s. 32) kan också ses ge en teoretisk förklaring genom att bland 
annat diskutera ungdomars biologiska processer gällande beslutsfattande. Genom att 
visa på flera faktorer som samspelar och påverkar varandra samt presenterar en 
teoretisk förklaring av mekanismer som gör de empiriska regelbundenheterna möjliga 
anses dessa vara realistiska i sin syn på kausalitet.  

Vid empiriska studier kan det finnas regelbundenheter som ger en fingervisning 
om verkligheten. Nackdelen med detta är att forskaren kan missa det komplexa i 
fenomenet och att det sällan finns en förklaring till fenomenet. Realisten kan istället 
ha svårt att nå lagbundenheter genom att denne aldrig finner några klara svar utan vill 
alltid visa på fler samverkansfaktorer. Fördelen med en realistisk syn på kausalitet är 
att en fördjupad förståelse gällande ett fenomen kan uppnås. Empiristen söker bara 
empiriska regelbundenheter eller samband i sin forskning. Realisten söker istället 
förklaringar till fenomenet med hjälp av teori som fångar mekanismer som möjliggör 
de empiriska regelbundenheterna (Danermark et al., 2003, s. 94-95).  

Således kan studier med en empiristisk syn på kausalitet visa på empiriska 
regelbundenheter mellan ungdomar och att bli utsatt för risker på internet. Dessa 
studier saknar dock en förklaring till vad som möjliggör det empiriska utfallet. Detta 
kan göra att en fördjupad förståelse är svår att uppnå. De realistiska studierna anses 
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istället bidra till en förklaring till fenomenet och en fördjupad insikt om bakgrunden 
till att ungdomar är i riskzonen för att utsättas för faror på internet.  

Diskussion  
Resultaten visar att det finns ett samband mellan användning av internet och psykiska 
hälsorisker. Det är dock viktigt att poängtera att resultatet inte visar att enbart 
användning av internet leder till att ungdomar blir utsatta för risker. En komplex 
sammansättning av olika faktorer gör att vissa individer upplever negativa hälsorisker 
samtidigt som andra inte gör det. Syftet med denna studie var att kartlägga vilka risker 
som kan uppkomma vid användandet av internet samt att undersöka vilka förklaringar 
som finns till fenomenet.  

I resultatet har framkommit att det finns en mängd risker när det kommer till 
användandet av internet som ungdomar kan utsättas för. De psykiska hälsorisker som 
framkommit i studierna som undersökts är nätmobbning, trakasserier, delning av för 
mycket privat information, identitetsstöld, sexuell exploatering, grooming, kontakt 
med främlingar, träffa personer offline som individen chattat med online, surfning på 
farliga hemsidor samt internetberoende. Innan denna studie genomfördes fanns 
misstankar om att internet kunde medföra risker för ungdomar och denna studie har 
ytterligare bekräftat denna misstanke. De studier som valts ut till denna 
forskningsöversikt visar samtliga på att användning av internet kan medföra risker för 
ungdomar.  

Internet är som tidigare nämnts inte ett självklart negativt fenomen för alla 
ungdomar då studierna visar att det finns vissa utvalda riskgrupper som tenderar att 
oftare utsättas för faror på internet. De faktorer som påverkar ungdomars utsatthet på 
internet är både individuella och kontextuella. Exempel på individuella 
bakgrundsfaktorer som kan bidra till ökade risker på internet är depression, aggressivt 
beteende och konflikter med närstående. Den kanske mest utmärkande faktorn är 
mängden tid en ungdom spenderar på internet. I studierna vill framhållas att desto mer 
en ungdom använder internet desto större blir också risken att denne blir utsatt för de 
faror som finns på internet. Anledningen till detta kan ses vara att de ungdomar som 
spenderar mer tid på internet också utvecklar bredare kunskap gällande internets 
möjligheter men riskerar då i större utsträckning att utsättas för tidigare nämnda 
risker. Desto mer tid en ungdom spenderar på internet desto större är risken att 
ungdomen under denna tid också utsätts för negativa konsekvenser. Vad som bör 
poängteras i detta är att ungdomar som spenderar mer tid på internet också får större 
möjligheter att uppleva fördelarna med internet. Fördelar som kan komma med 
användandet av internet är att ungdomar kan bredda sitt sociala nätverk, planera 
aktiviteter, dela erfarenheter och all den kunskap som finns att finna på internet.  

Som följd av de risker som finns på internet har det i studierna framkommit att 
dessa kan få psykiska hälsokonsekvenser för ungdomarna. Dåligt mående, depression, 
sänkt självkänsla, skolvägran, konflikter med närstående, självmordstankar, självmord 
och skada på identiteteten är psykiska hälsokonsekvenser som nämns i studierna. De 
känslor som kan uppstå vid erfarenhet av utsatthet på internet är ångest, nedstämdhet, 
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skam, rädsla, förvirring, oro och irritation. Flera av studierna vill dock betona att 
resultatet i deras studier visar att dåligt mående och internet i många fall är marginellt 
sammankopplat. Det råder oenighet gällande vad som är den utlösande faktorn hos de 
ungdomar som mår dåligt i samband med användande av internet. Det är svårt att 
avgöra om det är internet som gör att ungdomarna mår dåligt eller om det är 
ungdomarna själva som mår dåligt från början och sedan använder internet.  

Hur de olika studierna förklarar utsatthet på internet skiljer sig åt. Studierna 
förklarar fenomenet utsatthet på internet på tre olika nivåer, samhälle-, grupp- och 
individnivå. Det ses ett samband mellan de flesta studierna att stort ansvar läggs på 
individen när det kommer till risker på internet. Studierna menar många gånger att det 
är ungdomen själv som väljer att dela den privata informationen på internet, något 
som tidigare nämnts som en risk. Det är dock två studier som skiljer sig åt när det 
kommer till förklaringen till fenomenet. De förklarar fenomenet genom att fokusera 
på biologiska kognitionsprocesser snarare än att fokusera på individuella faktorer. 
Denna något biologiska förklaring presenteras i denna studie under individnivå på 
grund av detta också presenterats på individnivå i de två studierna. Dessa två studier 
togs dock med i denna studie på grund av deras övriga relevanta information för valt 
syfte. När det handlar om samhälls- och gruppnivå presenteras att 
samhällsorganisationer har ett ansvar i att informera ungdomar och föräldrar om de 
risker som finns på internet.  

Synen på kausalitet skiljer sig åt i de olika studierna. Detta bidrar i denna studie 
till att både få en empirisk syn men också en realistisk syn på fenomenets karaktär. 
Realisten fokuserar inte enbart på kausala samband (orsak och verkan), vilket 
empiristen gör, utan söker istället bakomliggande mekanismer till fenomenet (Sayer, 
1994, s. 104-105). Utifrån detta anses det både visas på regelbundenheter gällande 
fenomenet men också en fördjupad insikt gällande vad som kan göra att ungdomar 
hamnar i riskfyllda situationer på internet. I denna studie hade merparten studier en 
empirisk syn på kausalitet. Detta skulle kunna visa att det finns ett behov av fler 
studier med en realistisk utgångspunkt för att finna kärnan till problemen som uppstår 
på nätet. Trots att två studier försöker visa på en förklaring till fenomenet anses dessa 
ge en ytlig bild till vad det kan finnas för förklaringar till fenomenet. Förslag till 
vidare forskning är att undersöka uppkomsten till problemet på en djupare nivå, vilket 
är något som skulle kunna bidra till att ungdomars utsatthet på internet kan minskas.  

När det kommer till denna studies generaliserbarhet går det att styrka 
generaliserbarheten genom att samtliga av de studierna som undersökts visar på 
liknande resultat. Fyra av studierna har presenterat ett generaliserbart resultat och då 
de andra studierna som undersökts presenterar liknande utfall skulle detta kunna 
stärka generaliserbarheten för denna studie. Denna studie kan bidra till en förståelse 
av internets konsekvenser och att det är en komplex sammansättning av olika faktorer 
och nivåer som kan göra att risker med internetanvändning uppstår.  En förståelse för 
de negativa konsekvenserna som kan komma med internet hoppas bidra till en insikt 
om vikten av ett arbete för att hantera dessa risker. En sådan förståelse är viktig för 
socionomer och andra inom socialt arbete. Detta för att bli medveten om vidden av 
konsekvenserna av ungdomars användande av internet. Vidare är det viktigt att förstå 



	  

 30	  

kärnan till problemet för att på bästa sätt kunna hjälpa de ungdomar som blir utsatta 
på internet.  

Resultaten av denna studie anses rimliga genom att materialet som presenteras i 
de olika studierna underbyggs med relevanta argument. De bekräftar också det som 
från början misstänktes vilket anses ytterligare stärka rimligheten i resultaten. Den 
från början enbart negativa synen på internet har dock i och med studiens gång 
ändrats. I studierna lyfts internets möjligheter och att ungdomar ofta kan gynnas av 
detta snarare än att internet enbart medför negativa konsekvenser.    

De avgränsningar som gjorts i denna studie kan ha begränsat resultatet. Studier 
som valts bort kan fortfarande ha haft relevant information som ytterligare kunnat 
stärka resultatet alternativt säga emot tidigare funnet resultat. En avgränsning ansågs 
dock vara nödvändig utifrån storleken på studien vilken inte varit möjlig att utföra om 
alla studier på området skulle ha inkluderats. En medvetenhet om att inga nationella 
studier har inkluderats i denna forskningsöversikt finns. Någon sådan har inte 
inkluderats på grund av att de databaser som använts inte gett något sökresultat på 
nationell nivå utifrån de valda sökorden. Detta ses som en begränsning i studien och 
hade kunnat undvikas om andra databaser använts. Den begränsning som gjorts till 
valda databaser ansågs dock nödvändig utifrån storleken på studien. Resultaten i 
denna studien anses ändå ge en indikation på nationell nivå gällande vilka risker som 
kan uppstå vid internetanvändande. Datamaterialet som samlats in är koncentrerat till 
2000-talet vilket gjort att förändringar av fenomenet inte kunnat studeras. Ovan 
nämnda faktorer anses begränsa studiens resultat men resultatet anses ändå ge 
indikationer om fenomenet som valts. En vidare bild av fenomenet hade kunnat ges 
om fler studier hade inkluderats samt hade en djupare förståelse för fenomenet kunnat 
uppnås om en teori applicerats.  

Den samlade bilden som erhållits i denna studie är något de studier som 
undersökts också bekräftar. Vad som dock bör beaktas är att de resultat som 
framkommit i denna studie är mycket styrda av de studier som använts. På grund av 
detta urval har också presenterat resultat framkommit. Det skulle dock kunna finnas 
andra studier som inte publicerats eller inkluderats och som skiljer sig i sitt resultat. 
Om denna studie hade tagit del av dessa hade möjligtvis resultatet varit annorlunda, 
detta är också viktigt att vara medveten om.  

Den viktigaste slutsatsen i denna studie är att det finns risker som kan komma 
med ungdomars internetanvändande men att detta inte är en självklarhet. Vad de 
risker som finns på internet får för konsekvenser för ungdomar är individbundet och 
mycket komplext. Det är många faktorer som spelar in om en individ får negativa 
eller positiva erfarenheter på internet. Slutsatsen är att det inte finns ett självklart 
kausalt samband mellan internetanvändning och psykiska hälsorisker.  
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Vad är fenomenet? Förklara första gången vi nämner det. 
Kritisk reflektion kring ungdomar.  


