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Förord 

Vi vill tacka alla inblandade som på olika sätt hjälpt oss med detta examensarbete. 
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Abstract 

The world we live in is becoming more technological each day that goes by, but does our 

knowledge follow this development? Unfortunately that’s probably not the case, because 

it seems that all too few reflect over the risks caused by these developments and how the 

Swedish laws are applied in this environment. Because of this, it can be difficult for both 

young and adults to know what is allowed and not in the world of technology. In this 

modern age the use of technology has its debut in earlier ages and plays a major role in 

both the education and for social interactions. The social media has become a part of 

young people's everyday lives and also unfortunately contributed to the increase of 

actions like hate crimes over the Internet. 

 

The goal of this project was to create a dialogue about cyber crimes among young people, 

but also to educate the older generation of the problem. More than half of the students 

involved in our study, (59.2 %), said that they wanted devote some of their time at school 

to address cyber-crimes. With this at hand we can establish that there definitely is a need 

to inform young people about this subject. The pupils knowledge about cyber crimes 

varied between the ages, the youngest were more confident about what they are allowed 

to do on the Internet or not. While only 60.5 % of the oldest students felt sufficiently 

informed. Another finding is that several of the students have a disturbing attitude 

towards not only hate crimes over the Internet but also cyber crimes in general. They are 

under the impression that because of the increased frequency of the crimes they no longer 

consider it to be a major issue. Also, if they would perform an illegal act, there are only a 

few of the students that would worry about the consequences, in this case it was only 

about half of the older students.  

 

The extent of this study is far from substantial, since the study was limited to one school, 

this because there was only one of the schools that wanted to participate. Despite that 

fact, the results from the study are very interesting, and it says a lot about how the 

mentality towards these kinds of crimes are amongst young people today. 
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Abstrakt  

Världen vi lever i blir allt mer teknisk för var dag som går, men följer vår kunskap med i 

denna utveckling? Tyvärr är det inte så, allt för få reflekterar över de risker denna 

utveckling medför samt hur våra lagar appliceras i denna miljö. På grund av detta kan det 

vara svårt för både unga och vuxna att veta vad som är tillåtet och ej i den teknologins 

värld. Numera introduceras barn och ungdomar tidigt för tekniken och debuten för deras 

självständiga användande av tekniken i allt lägre åldrar och har en stor roll i både 

utbildningen samt för det sociala umgänget. De sociala medierna har blivit en del av 

ungdomars vardag och detta har medfört att handlingar som näthat dessvärre har ökat.  

 

Vårt mål med arbetet har varit att skapa en dialog om IT-relaterade brott ungdomar 

emellan, men även för att upplysa äldre generationer om problemet. Det vi kan konstatera 

är att det definitivt finns ett behov av att informera ungdomar om ämnet, då mer än 

hälften av eleverna själva (59.2 %) säger att de vill ha en halvdag i skolan om IT-relaterade 

brott. Elevernas kunskap om IT-relaterad brottslighet varierade mellan åldrarna, de 

yngsta kände sig säkrare på vad som på Internet är tillåtet och inte medan enbart 60.5 % 

av de äldsta eleverna kände sig tillräckligt informerade. Ett annat framtaget resultat är att 

flera av eleverna har en oroväckande inställning till kränkningar och hat på Internet. De 

menar att det numera sker så mycket och ofta att de inte längre ser det som ett större 

problem. Dessutom är det inte många som känner sig oroliga för konsekvenserna om de 

skulle utföra något olagligt via Internet, endast drygt hälften av de äldre.  

 

Omfattningen av vårt arbete är långt ifrån stor då fallstudien enbart genomfördes på en 

skola, detta då det var den enda skolan som anmälde sitt intresse till att medverka. Trots 

detta, är resultaten från vår undersökning mycket intressanta och säger även en hel del 

om hur medvetenheten antagligen ser ut hos många ungdomar idag.  
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1 Inledning 

Utvecklingen av teknik har den senaste tiden legat i framkant. Datorer och smarta 

enheter, såsom surfplattor och smartphones, används numera dagligen både på arbetet 

och i hemmet. Denna ständiga utveckling medför att vi i vårt moderna samhälle blivit mer 

och mer beroende av teknik. Idag sköts därför det mesta elektroniskt. Vi kan utföra våra 

bankärenden via Internetbanken, handla mat via dagligvaruhandelns hemsidor och våra 

möjligheter till att upprätthålla och skapa nya kontakter via sociala medier ökar. 

Samtidigt så minskar även möjligheterna att klara sig utan dessa elektroniska tjänster, då 

det i många situationer krävs tillgång till mobiltelefon eller dator med uppkoppling till 

Internet. 

 

Det teknologiska samhället har dock inte enbart varit gynnsamt. Med Internet har det 

vuxit fram en helt ny värld, och detta har skapat en ny marknad för brottslighet. Bland 

annat har bedrägerier på Internet ökat i takt med ett ökat användande av Internet 

exempelvis för att uträtta bankärenden samt vid diverse inköp[1]. Detta har bidragit till 

ett ökat behov av ett grundligare säkerhetstänk gällande de risker som finns på Internet 

och hur dessa påverkar oss som användare. Ytterligare exempel på brott som dragit fördel 

av tekniken är identitetsstöld, sexualbrott och piratkopiering av olika media. 

 

IT-teknikens utveckling berör inte enbart vuxna, barn och ungdomar växer numera upp i 

detta högteknologiska samhälle. De använder sig dagligen av teknik, både i deras 

hemmiljö, utbildning och i sociala relationer. Under uppväxten får de lära sig vad som är 

rätt och fel, vad de får och inte får säga till någon. Detta är dock inte alltid tydligt i den 

tekniska världen, därför är det viktigt att se till att ungdomar får en chans att lära sig dessa 

regler och förstå dess allvar.  

 

Då unga idag använder de sociala nätverken för att umgås med varandra har detta bidragit 

till att exempelvis mobbning och kränkningar till viss del har flyttat ut på Internet[2]. 

Facebook är ett exempel på ett sådant socialt media där flertalet ungdomar spenderar 

mycket tid. Likaså Instagram, en applikation utvecklad för smartphones där man kan 
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publicera och dela bilder över hela världen. Ett exempel som bevisar att kränkningar och 

mobbning faktiskt har flyttat in på dessa sociala medier är Instagramärendet, där flera 

ungdomar blev uthängda och kränkta på just Instagram[3].
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2 Centrala Begrepp 

 

2.1 IT-relaterad brottslighet 

Syftar på när IT-teknik används för att utföra ett brott. Brottet i sig kan dock vara av vilken 

brottstyp som helst. De flesta brottstyper är idag IT-relaterade[12]. 

 

2.2 Piratkopiering 

Syftar på kopiering av upphovsrättsligt skyddade produkter som utförs utan 

upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Exempel på produkter är musik, film, böcker, 

datorprogram samt varumärken[13]. 

 

2.3 Smarta enheter 

Enheter med avancerade funktioner som nätverkskommunikation, e-post funktioner med 

mera. I denna uppsats innefattar detta begrepp smartphone och surfplatta.  

 

2.4 Facerape 

Är ett uttryck för det utnyttjande någon gör med en annan persons Facebook-konto, då 

denne lämnat datorn utan att logga ut. Detta resulterar ofta i nya statusuppdateringar, 

byte av relationsstatus eller liknande[14]. 

 

2.5 Likabehandlingsplan 

Är ett begrepp för den plan en verksamhet, exempelvis en skola, tar fram för att motverka 

diskriminering och kränkande behandlingar[15]. 
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2.6 Hackning  

Avser i detta arbete de olagliga metoder som en person använder sig av för att få tillgång 

till data denne inte är berättigad till. 

2.7 Sociala medier 

Ett samlingsnamn på olika hemsidor och andra kanaler samt applikationer ämnade för att 

skapa och bibehålla en social interaktion[16].  
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3 Bakgrund 

Det finns ett behov av att förbättra kunskapen om IT-relaterad brottslighet hos ungdomar. 

Det är viktigt att de får en möjlighet till ökad förståelse och ökad medvetenhet om vilka 

konsekvenser deras agerande kan få om tekniken används i fel syfte. Skollagen omfattar 

de ämnen som skall inkluderas i skolans undervisning, bland dessa finns teknik och 

samhällskunskap, som i dagsläget till viss del vidrör detta arbetes inriktning[4][5]. På 

grund av att undervisningen om brottslighet och dess lagar samt om IT-teknik är fördelad 

över flera kursplaner kan brister i undervisningen uppstå gällande hur man ska använda 

IT-tekniken på ett korrekt och säkert sätt vis. I Skolverkets kursplan för ämnet teknik kan 

man bland annat läsa följande: 

 

“Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande 

och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld… 

 

...Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska 

utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser 

och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.” 

      

   – Skolverket, kursplan Teknik 

 

Enligt kursplanen ska elever i årskurs 7 till 9 läsa om tekniska lösningar såsom datorer, 

mobiltelefoni och Internet[5]. De ska även gå igenom de fördelar, sårbarheter och risker 

som finns för de områden som ämnet innefattar. Undervisningen om detta ämne sker 

alldeles för sent, då det erfordras att ungdomarna får informationen i tid för att kunna 

hantera tekniken på ett korrekt sätt. Det krävs att de blir mer medvetna om de risker som 

finns specifikt inom IT-teknik, detta gäller även elever i lägre årskurser. De som går i 

årskurs 9 har förmodligen redan bildat sin egen uppfattning om vad som är tillåtet och 

inte tillåtet på Internet. 
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IT-relaterade brott såsom diskriminering på Internet har ökat och möjligheten till att vara 

anonym och gömma sig bakom en datorskärm kan vara en bidragande faktor till denna 

ökning. Anonymiteten kan för många innebära att de vågar säga saker som de i 

verkligheten inte skulle gjort, samt att den kan underlätta för människor att begå även 

andra olagliga handlingar[6]. Sveriges skolor arbetar aktivt för att motverka all form av 

mobbning och diskriminering och flera har utöver Skolverkets läroplaner och 

värdegrunder skapat egna likabehandlingsplaner med riktlinjer som lärare och elever ska 

följa. Däremot kan det vara lätt att glömma av, att en stor del av mobbningen även sker på 

Internet, där lärare inte har befogenheter att göra något åt situationen. De har endast 

möjlighet att förhindra at mobbning och kränkningar förekommer då de själva kan se det 

ske, alltså under skoltid. 

 

3.1 Koppling till befintliga arbeten 

Tidigare arbeten har inriktat sig på att samla in information från ungdomar genom att 

skicka ut enkäter som de får besvara. Dessa arbetens huvudsakliga fokus har varit att 

kartlägga hur ungdomar spenderar sin tid vid datorn samt hur de ser på mobbning och 

kränkningar. Ett arbete som tidigare utförts har fokuserat på mobbning, om ungdomar 

blivit mobbade och hur man kan undvika att kränka någon på Internet[10]. Vidare har det 

gjorts en undersökning angående brott bland ungdomar i årskurs 9, de brott som togs upp 

var dock inte specifikt IT-relaterade[7]. Däremot finns det ett begränsat antal arbeten 

som inriktar sig mot ungdomar och IT-relaterade brott.  

 

Bland tidigare nämnda arbeten har åldern hos de medverkande varierat. I 

undersökningar där de besvarande varit mellan 15 och 18 år har de själva besvarat 

frågorna[8]. Däremot i undersökningen: Svenskarna och Internet, har föräldrarna svarat 

för sina ungdomar under 15 år som bor hemma[9].  De som har publicerat denna rapport 

är Stiftelsen för Internetinfrastruktur, vilka ska arbeta för att Sverige ska ha en hållbar 

utveckling gällande Internet[17]. Det bör poängteras att det finns en möjlighet att 

felaktiga siffror förekommer i deras rapport. Detta då det inte är ungdomarna själva som 

har svarat för hur de spenderar sin tid framför datorn. För att få en rapport som man kan 

lita på är det kritiskt att det faktiskt är ungdomarnas åsikter som kommer fram.  
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4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att skapa en uppfattning om hur ungdomar ser på IT-relaterad 

brottslighet och i framtiden kunna bidra till att öka deras kunskap om just detta. Målet är 

att belysa ett eventuellt behov av ökad utbildning om ämnet samt att ungdomar och vuxna 

för en dialog angående vad som sker bakom datorskärmen.  

 

4.1 Frågeställning 

Den IT-relaterade brottsligheten bland unga har ökat under hela 2000-talet och detta 

beror delvis på att användningen av Internet och annan teknik i sig har ökat inom både 

hem och skola[9]. Dessutom sker debuten för användandet av IT-teknik numera i lägre 

åldrar. Emellertid är medvetenheten bristande gällande vad som är tillåtet att göra och 

inte på Internet, samt vad som är säkert eller inte gällande IT-tekniken[9].  

 

Frågeställning 

– Hur ser kunskapen ut angående IT-relaterad brottslighet hos ungdomar idag? 

– Hur skiljer sig kunskapen om IT-relaterad brottslighet mellan yngre och äldre elever? 

– Hur förhåller sig ungdomar till IT-relaterad brottslighet? 

– Finns det ett behov att införa medvetenhet om IT-relaterade brott i skolan?  

 

4.2 Avgränsning 

Arbetet är avgränsat till IT-relaterade brott och de lagar som kan appliceras samt dess 

konsekvenser. Fokus kommer att ligga på ungdomar i årskurserna 6, 7 och 9 på 

grundskolan och deras medvetenhet om IT-relaterad brottslighet. Mobbning samt vuxnas 

medvetenhet om den IT-relaterade brottsligheten kommer att vidröras, men detta ligger 

utanför fokus för detta arbete. Arbetet vidrör inte heller något genusperspektiv, då det 

inte har någon relevans för detta arbete. 
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5. Metod 

5.1 Val av metod 

Valet av metod grundades utifrån arbetets frågeställning samt de brister som funnits i 

tidigare arbeten. För att besvara arbetets frågeställning planerades en fallstudie 

innebärande skolbesök. En undersökning har genomförts i form av en enkät som delades 

ut till skolelever. Enkäten besvaras individuellt under vår uppsikt för att utesluta risken 

att någon annan svarat i deras ställe. För att komplettera informationen som fås av 

resultatet från enkäten samt den insufficiens som funnits i tidigare arbeten får eleverna 

även delta i diskussionsövningar. Syftet med detta var att få direkta svar från ungdomarna 

samt ytterligare information som inte skulle framgå i enkäten. Med resultatet av 

fallstudien hoppas vi kunna starta en diskussion och ett engagemang angående IT-

relaterad brottslighet. Det unika med denna metod är att ungdomarna själva får besvara 

de frågor som de ställs inför under besöken, samt kombinationen av enkät och 

diskussionsövningar. 

Det finns ett begränsat antal tidigare utförda arbeten som kombinerat olika 

undersökningsmetoder samt framfört information om arbetets aktuella ämne vid 

besöken. Ett projekt som använt sig av en snarlik metod är: Det handlar om kärlek[11]. 

De har även kompletterat sin undersökning med ytterligare enkäter som besvarades efter 

besöken, vars resultat visar på att besöken bidrog till ökad kunskap. 

 

Det finns dock problematik kring detta metodval. Den faktor som skulle ha störst 

påverkan på detta arbete är risken för ett bristande antal medverkande. De planerade 

skolbesöken måste dessutom anpassas efter både vårt och skolans schema, vilket bidrar 

till att det kan finnas begränsade möjligheter för dessa besök. Av denna anledning kan det 

vara svårt att få tillräckligt med tid för våra besök för att uppnå de resultat som 

eftersträvas. Alternativt att alla möjligheter till att besöka skolan utesluts helt. Detta kan 

innebära vissa missvisningar i vår undersökning och då bidra till att resultaten inte kan 

generaliseras. Ett annat problem som vi kan stöta på är att enkätens innehåll kan vara 

svårt att förstå. För att minimera risken att felaktiga svar uppkommer på grund av att 

frågor missförståtts skall förklaringar ges i samband med vissa frågor, samt att vår 

närvaro kan ge stöd åt eleverna. 
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5.2 Urval  

I samråd med en inspektör vid Polismyndigheten i Borås inriktas arbetet mot en yngre 

målgrupp än som representerats i tidigare arbeten. Detta då användandet av IT-teknik 

enligt hans erfarenhet debuterar numera i mycket lägre åldrar än tidigare. För att jämföra 

vilka kunskapsskillnader som finns mellan elever i olika åldrar har vi valt tre olika 

målgrupper. Årskurs 6 då de enligt kursplanen ännu inte gått igenom ämnet i skolan och 

årskurs 7 på grund av att de då börjat läsa om Internet och annan teknik. Slutligen valdes 

årskurs 9 då de fått flera års undervisning och har mer kunskap om ämnet. 

 

5.2.1 Enkät 

Enkäten bestod av frågor som anpassades utifrån det aktuella ämnet, IT-teknik och IT-

relaterad brottslighet. Förklaringar fanns med till frågorna för att undvika missförstånd, 

men också för att samma enkät skulle kunna användas i samtliga årskurser. För att vid 

behov ha möjligheten att jämföra resultaten med tidigare arbeten efterfrågades ålder i 

enkäten. Den information som samlades in analyserades med hjälp av statistikprogram 

och presenterades genom diagram.  

 

5.2.2 Skolbesök 

Då svaren på enkäten skall baseras på elevernas befintliga kunskap delades dessa ut och 

besvarades i början av besöken. Därefter delades klassen in i mindre diskussionsgrupper 

för att få påståenden att diskutera kring. När de slutförde denna uppgift diskuterades 

svaren i helklass. Avslutningsvis gavs information gällande IT-relaterade brott och IT-

säkerhet till eleverna. Efter besöken skickades även ett mail ut till medverkande lärare 

samt övriga berörda vuxna på skolan, för utvärdering av besöken samt med frågor om 

deras kunskap om ämnet. 
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6. Genomförande av studie  

För att undersöka möjligheten att boka in besök hos de utvalda årskurserna, kontaktades 

samtliga rektorer vid grundskolor belägna i centrala Halmstad. Eftersom det visade sig 

vara svårt att nå rektorerna via telefon, kompletterades kontakten med e-post. Detta gav 

ett positivt svar från en skola i centrala Halmstad. Två tillfällen bokades i årskurs 6, två 

tillfällen i årskurs 7 och ett tillfälle i årskurs 9. Besöken genomfördes som planerat och på 

samma sätt i alla årskurser. Enkäten besvarades av eleverna under 15 minuters tid. 

Därefter delades klassen in i sina sedan tidigare använda basgrupper och skapade därmed 

diskussionsgrupper med 5-6 elever i varje grupp. Efter det att de diskuterat i cirka 10 

minuter gick vi igenom svaren i helklass, med hjälp av en PowerPoint presentation. Under 

sista delen av besöken gavs ytterligare information angående ämnet och även utrymme 

för frågor. Under studien medverkade totalt 41 elever i årskurs 6, 58 elever i årskurs 7 

samt 43 elever i årskurs 9. 

 

6.1 Analys 

Efter skolbesöken sorterades all insamlad data och fördes därefter in digitalt. Detta för att 

underlätta beräkningarna och för att statistiken ska kunna sammanställas med diagram. 

För att besvara arbetets frågeställning gällande vilka skillnader som finns mellan eleverna 

dokumenterades för varje fråga det antal som svarat för de olika alternativen. Då 

storleken för de tre målgrupperna varierade beräknades allt i procentuella andelar. Detta 

för att på ett korrekt sätt kunna redovisa och jämföra resultaten från årskurserna. 
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7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras elevernas svar på ett urval av enkäten och diskussionens 

frågor, vid närmare intresse finns enkäten och diskussionsfrågorna i sin helhet bifogade 

under avsnittet appendix i uppsatsen. 

    Inledningsvis finns det vissa skillnader mellan eleverna i de olika årskurserna, bland 

annat att den tid de spenderar på Internet ökar ju äldre de blir. Något som däremot inte 

skiljer sig nämnvärt är deras tankar kring hur IT-relaterade brott bland ungdomar 

kommer att förändras i framtiden. Majoriteten är överens om att de faktiskt kommer att 

öka. Värt att nämna är att näst intill alla medverkande elever har en egen smartphone, 

vilket ger dem möjligheten till att ständigt vara uppkopplade och använda sig av Internet.  

 

7.1 Hur ser kunskapen ut angående IT-relaterad brottslighet hos ungdomar 

idag? 

Efter enkätundersökningen konstaterades det att majoriteten av de tillfrågade eleverna 

känner sig informerade angående vad de får och inte får göra på Internet, hela 76.8 %. Av 

de tillfrågade eleverna i årskurs 7 anser endast 48 % att de inte fått någon information 

om detta i skolan medan motsvarande siffra i årskurs 9 är 46.5 %. Detta trots att de enligt 

kursplanen skall ha haft undervisning om Internet. De har istället fått sin information på 

annat håll, bland annat från föräldrar och Internet. Endast ett fåtal elever i årskurs 6 har 

upplevt att de har fått denna information från skolan, vilket stämmer överens med deras 

kursplan. Av eleverna säger de flesta att de vill få mer information och många vill även ha 

en halvdag om ämnet i skolan. 

 

Vid frågan gällande vad de tror att ett IT-relaterat brott är, var det stort fokus på 

mobbning och kränkningar på Internet. Enkäten och diskussionerna visar att eleverna har 

pratat mycket om just mobbning och kränkningar, men inte så mycket om övriga IT-

relaterade brott. Vissa av eleverna nämnde dock ekonomiska brott, fildelning och sexuella 

brott. Det framgick även i diskussionerna att det framförallt är de yngre eleverna som inte 

vet vad IT-relaterade brott innebär. 
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Det var dessutom enbart 48.6 % av de tillfrågade eleverna som tror att brott som begås 

över Internet har samma straff som när det sker i verkliga livet. Under diskussionerna 

framgick det även att en del tyckte att olaga hot som framförts via en blogg inte var 

brottsligt då förövaren endast gav förnamnet på offret. Vissa ansåg att man får skriva vad 

man vill bara det inte innehåller taskiga eller grova ord. Däremot var alla överens om att 

olaga hot som framförts i verkliga livet var olagligt. 

 

7.2 Hur ställer sig ungdomar till IT-relaterad brottslighet? 

En del elever kände sig oroliga för att bli utsatta för någon form av IT-relaterat brott, 

såsom stöld, att bli hotad, hackad eller lurad. Det framgick även att de kände sig extra 

utsatta då de inte har någon kunskap om lagar och dylikt. I enkätundersökningen ställdes 

frågan om de någon gång har blivit utsatta för kränkningar på Internet. 37,3% av samtliga 

elever svarade att de någon gång blivit utsatta för kränkningar på Internet och de som 

varit mest utsatta visade sig vara eleverna i årskurs 9. Bland dessa hade 53.5 % någon 

gång blivit utsatt för kränkningar på Internet. 

 

 

Figur 1. Diagram över de medverkandes svar på frågan “Har du någon gång blivit kränkt 

via Internet?” 
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28.9 % av eleverna har någon gång sagt något elakt eller taskigt till någon annan. Även 

här är det årskurs 9 som står för den största andelen. Av dem var det 53.5 % som någon 

gång kränkt en annan person på Internet. Däremot var de inte speciellt oroliga över vilka 

konsekvenser ett IT-relaterat brott kan medföra. Detta då hela 44.2 % svarade att om de 

någon gång skulle begå ett IT-relaterat brott, så skulle de inte vara oroliga över 

konsekvenserna.  

 

Figur 2. Diagram över de medverkandes svar på frågan “Har du någon gång kränkt någon 

annan via Internet?” 

 

7.3 Hur skiljer sig kunskapen om IT-relaterad brottslighet mellan yngre och 

äldre elever? 

Uppfattningen om vad som kan vara ett IT-relaterat brott skiljer sig mellan de yngre och 

de äldre eleverna. De yngsta pratade mest om kränkningar, mobbning och hackning 

medan de äldre även tog upp fildelning och sexuella brott. De som kände sig mest 

informerade gällande vad man får och inte får göra på Internet var de yngsta eleverna, 

medan endast 60.5 % av de äldsta eleverna kände sig informerade. 
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Figur 3. Diagram över de medverkandes svar på frågan “Känner du dig informerad om vad 

man får och inte får göra på Internet?” 

 

För att undersöka om de anser att allvarlighetsgraden skiljer sig beroende på var brottet 

sker ställdes frågan: Är hot och kränkningar som sker på Internet lika allvarliga som när 

de sker i verkliga livet? Diskussionen gav inte något specifikt utmärkande resultat. 36.7 

% av eleverna hade åsikten att det var lika allvarligt och 40 % tyckte att det var 

allvarligare i verkligheten. De övriga 23.3 % ansåg dock att det var allvarligare när det 

skett på Internet. De som ansåg att det var lika allvarligt menade att den individ som 

utsätts får lida lika mycket oavsett var det sker. Några av de yngsta hävdade att det som 

skrivs på Internet inte är lika allvarligt då man skämtar med varandra och inte tar det lika 

seriöst. Dessutom finns möjligheten att ignorera det någon skrivit genom att radera elaka 

meddelanden. De äldsta hade liknande åsikter, då de även hade uppfattningen att man 

inte bryr sig om vad någon säger på Internet då det sker så ofta.  

 

 “Hot i verkligheten för att det är mer allvarligt, på datorn kanske man skojar 

men i verkligheten är det allvarligt.” 

    – Elever i årskurs 6 
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“... eftersom det sker i större omfattning på Internet så ser vi inte det lika allvarligt eftersom 

att det sker så mycket. “ 

    – Elever i årskurs 9 

 

Något som alla elever hade gemensamt var åsikten att allvarlighetsgraden skiljer sig åt 

beroende på vilka de inblandade är då man skriver eller tar emot elaka meddelanden. Det 

beror alltså på hur man själv är som person och hur man uppfattar situationen.  

 

Anonymitet vid IT-relaterade brott var ett återkommande ämne under diskussionerna 

med eleverna, det råder dock skilda uppfattningar om vad anonymitet är och hur det 

påverkar dem. En del menade att de kan vara anonyma på vissa sidor på Internet och 

därmed vågar säga saker som de inte skulle säga i verkligheten. Andra tyckte att de på 

grund av anonymiteten kanske inte tar exempelvis kränkningar personligt och lika hårt 

då de inte vet vem författaren faktiskt är. Merparten ansåg dock att de vågar göra mer om 

de är anonyma då det, enligt dem, inte finns någon risk att åka fast.  

 

För att ta reda på hur de förhåller sig till påföljden av ett IT-relaterat brott, efterfrågades 

det om de känner sig oroliga över de konsekvenser som kan följa om de skulle begå ett IT-

relaterat brott. Det visade sig att rädslan för konsekvenserna minskar med åldern. Av 

eleverna i årskurs 6 svarade 85,4% att konsekvenserna skulle oroa dem om de skulle begå 

ett IT-relaterat brott. I årskurs 9 var det däremot endast 55.8 % som kände sig oroliga 

över eventuella påföljder.  
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Figur 4. Diagram över de medverkandes svar på frågan “OM du någon gång skulle begå ett 

IT-relaterat brott, tror du att du skulle känna dig orolig över konsekvenserna?” 

Rädslan för att istället bli utsatt för ett brott på Internet oroade inte heller ett allt för stort 

antal av eleverna. Av samtliga elever var det enbart 17.6 % som kände denna oro. De yngre 

eleverna var huvudsakligen oroliga för att bli utsatta för kränkningar, medan de äldre 

dessutom var rädda för att falla offer för kontostöld och övriga bedrägeribrott.  

 

Figur 5. Diagram över de medverkandes svar på frågan “Är du orolig för att bli utsatt för 

IT-relaterade brott?” 
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7.4 Finns det ett behov att införa medvetenhet om IT-relaterade brott i 

skolan?  

Som tidigare nämnt säger en del av eleverna att de tidigare haft undervisning om Internet 

i skolan och majoriteten av alla elever vill få information från skolan. Mer än hälften av 

eleverna, 59.2 %, säger att de vill ha en halvdag i skolan om IT-relaterade brott.  

 

 

Figur 6. Diagram över de medverkandes svar på frågan “Vill du ha en halvdag i skolan där 

du får lära dig om IT-relaterade brott?” 

 

De vuxna som varit medverkande vid besöken på skolan tycker att mobbning är ett stort 

problem, speciellt när det sker på Internet. I denna miljö ser de sällan när det sker och 

känner därmed att de inte kan agera. Vissa lärare anser att det inte är deras ansvar och 

vill inte ha det som en del av deras ämne. De flesta vill ta upp ämnet med eleverna men 

ingen av de tillfrågade lärarna har blivit erbjuden utbildning inom detta från skolan.  
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8. Sammanfattande slutsats och diskussion 

Vid arbetets start visste vi inte riktigt vad vi kunde förvänta oss av undersökningen. Detta 

eftersom det under de år som passerat sedan vi själva gick i grundskolan har skett en 

enorm utveckling gällande IT-teknik och dess användning. Något som vi dock anade var 

att användandet av sociala medier och därmed IT-teknik skulle vara stort bland 

ungdomarna samt att det skulle kunna bli intressanta diskussioner kring ämnet 

anonymitet.   

 

Efter undersökningen står det klart att användningen av IT-teknik i skolan har förändrats. 

Den implementeras numera i lägre åldrar, både som hjälpmedel i undervisningen och för 

bibehållandet av sociala umgängen. Sociala medier tillhör idag ungdomarnas vardag, de 

tillbringar allt mer tid i den virtuella världen. Det är även väl känt att kränkningar på 

Internet och näthat i dagsläget är vanligt förekommande, då det på senare tid har blivit 

ett mycket omtalat ämne. Detta visade sig även under vår undersökning då några elever 

hade en oroväckande inställning till ämnet. De menade på att det händer så mycket på 

Internet att de numera inte ser det som ett så stort problem. Vi anser att detta är mycket 

oroande då det kan bli svårt att i efterhand få dem till att ändra inställning och istället se 

allvaret i deras agerande.  

 

Omfattningen av denna undersökning är liten, men visar ändå att flera av de medverkande 

ungdomarna faktiskt har blivit utsatta och även utsatt andra för kränkningar på Internet. 

Tanken på att detta kan vara en verklighet på många av landets skolor är skrämmande. 

Om inte våra barn och ungdomar får en ökad insikt i vilka av deras handlingar som faktiskt 

är felaktiga, kommer detta problem att fortsätta öka och därmed eskalera.  

 

Kunskapen hos ungdomarna visade sig vara väldigt utspridd på olika områden inom 

ämnet IT-relaterade brott. De elever som exempelvis precis hade läst om lag och rätt samt 

mobbning och kränkningar hade bättre kännedom jämfört med de som haft ämnet något 

år tillbaka. Att de med tiden inte längre har aktuell kunskap och inte minns vad de tidigare 
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lärt sig är inte hållbart. Då Internet och annan IT-teknik kommer få större betydelse ju 

äldre de blir, är det mycket viktigt att de besitter relevant kunskap om ämnet.  

 

Ungdomarnas kunskap om de lagar som kan appliceras på IT-relaterade brott anser vi 

vara begränsad. Exempelvis hade de delade meningar om huruvida ett brott som skett på 

Internet har samma straff som ett brott som skett i verkliga livet. Dessutom var många 

införstådda med att fildelning är olagligt, de verkar dock inte veta att det bara är en viss 

typ av fildelning som är olaglig. De sa sig också vara rädda för att bli hackade, men vi 

känner oss inte helt säkra på att de vet vad det innebär att bli hackad. Det finns en risk att 

rädslan för att bli hackad beror på att de har fått höra att det är något som kan inträffa 

och att det är olagligt. Detta kan innebära att eleverna skyddar sig på fel sätt mot denna 

händelse och då finns fortfarande risken för att bli utsatt kvar.  

 

I undersökningen har det framkommit att det framförallt är de yngre eleverna som känner 

sig säkra på vad de får och inte får göra på Internet. De äldre eleverna verkade inte lika 

självsäkra då de själva ansåg att de inte hade lika stor kännedom. Detta kan bero på att de 

äldre har större erfarenhet av att använda Internet och att de därmed har fått insikt i hur 

stor denna värld faktiskt är och hur lite de faktiskt vet. En sådan insikt bör alla som idag 

använder IT-teknik och Internet ha. Det behövs alltså mycket kunskap men främst måste 

intresset för att lära sig hur man hanterar tekniken på ett korrekt vis finnas. 

 

För den sakkunnige kan det tyckas självklart att brott som sker på Internet är lika 

allvarliga som när det sker i verkligheten. Detta kan för andra vara svårare att bedöma, 

vilket även framgått i undersökningen. Flera av ungdomarna ansåg att det är allvarligare 

när det sker i verkligheten men orsaken till denna åsikt skiljde sig mellan dem. Av de 

yngre eleverna var det flertalet som ansåg att det var lättare att ignorera och att de även 

med ett klick kan ta bort elaka kommentarer när det sker på Internet. Denna möjlighet 

finns inte i verkligheten, då det inte finns någon knapp som kan ta bort elaka saker som 

någon sagt till dem och därför är det svårare att ignorera. Dessutom framgick det att 

möjligheten att vara anonym kan ses som en påverkande faktor för hur någon som utsätts 

för hot och kränkningar faktiskt reagerar. En del menade på att det är lättare att ignorera 
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och att inte ta åt sig när avsändaren är anonym och de inte vet vem det är jämfört med om 

det istället är någon de känner som skrivit. Några tyckte dock tvärtom, att faktiskt inte 

veta vem som står bakom den kränkande eller hotfulla text som riktats mot dem förvärrar 

omständigheterna och sårar därför mer. Att vissa känner sig mer sårbara då författaren 

är okänd kan bero på ovissheten för att den som står bakom texten kan vara någon i dess 

närhet. Som tidigare nämnt var det också flera elever som poängterade att 

internetbaserade kränkningar och liknande sker i så stor omfattning att de inte längre 

reagerar eller bryr sig om allt som händer. Det var främst bland de äldre eleverna som 

denna åsikt framträdde.  

 

Under besöken upplevde vi även en viss nonchalans hos en del av de äldre eleverna. Detta 

då de i samband med diskussionerna, både mot oss som inbjudna gäster och mot deras 

klasskamrater hade en attityd som gav en känsla av likgiltighet. De hade även svårt att ta 

till sig den information vi gav gällande bevisning, då de själva inte såg det som någon risk 

att åka fast för ett brott av denna typ. Under diskussionen visade sig flera vara orädda för 

eventuella konsekvenser, detta kan till viss del bero på deras inställning till anonymiteten. 

De medgav att de vågar göra mer när de befinner sig bakom datorskärmen med en falsk 

känsla av trygghet att tro att ingen i den stunden kan veta vem de är. Enligt dem finns det 

heller ingen möjlighet att bevisa att det faktiskt är de som har begått det eventuella 

brottet.  

Detta arbete är ämnat för att undersöka hur medvetna ungdomar är om IT-brottslighet 

rent generellt. Under undersökningens diskussioner hamnade dock mycket av elevernas 

fokus på hot och kränkningar på Internet. Orsaken till denna specifika inriktning är 

antagligen att det är den huvudsakliga alternativt den enda kopplingen eleverna faktiskt 

har till IT-relaterad brottslighet. Under diskussionerna kring denna typ av brottslighet 

visades en viss okunskap om att ett brott är den faktiska händelsen när det kommer till 

lagar och regler. Det framgick även att många inte riktigt förstod att det inte enbart 

handlar om hur de själva menat med något de skrivit eller sagt till någon, utan att det 

faktiskt till stor del beror på hur den utsatta individen själv uppfattat det.  

 

“Jag menade det inte som något dumt”  
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“Jag skämtade bara, hur kan det då vara brottsligt?”  

 

Detta är två av de åtskilliga kommentarer som kom upp under diskussion med eleverna. 

Vår bedömning är att deras huvudsakliga fokus riktas mot dem själva och att de genom 

kommentarer som ovan försöker rättfärdiga något olämpligt de sagt genom att påpeka att 

de själva inte menade något illa.  

 

Samtliga elever som var medverkande i fallstudien visste vad sociala medier som 

exempelvis Facebook, Snapchat och Instagram var och många var även frekventa 

användare av någon eller flera av dessa. Trots att det var så stor andel så framgick det i 

diskussionerna att det var få som hade insikt i säkerheten och riskerna kring 

användningen av sociala medier. Det var även under denna diskussion som ungdomarna 

uttryckte sin rädsla för att bli hackade. De var oroliga för att någon annan skulle kunna 

komma över deras inloggningsuppgifter och på så sätt få möjlighet att sprida falsk 

information genom deras konto i deras namn. När fenomenet Facerape sedan togs upp 

var det däremot flera av eleverna som istället ansåg att detta var en rolig företeelse. De 

förstod inte att detta faktiskt handlar om ett dataintrång, som de själva tidigare utnämnt 

till ett brott som oroar dem.  

 

Att det finns ett behov av att införa medvetenhet om IT-relaterad brottslighet i skolan 

anser vi vara tydligt. Genom denna undersökning har det visat sig flertalet gånger att de 

ungdomar som deltog inte var fullt så kunniga i ämnet som de själva ansåg sig att vara. 

Som tidigare nämnt var deras kunskap främst bristande gällande hur våra lagar 

appliceras. Denna okunskap visade sig tydligt under diskussionen då två likvärdiga 

scenarion togs upp, där hot och kränkningar var inblandade. Det ena scenariot utspelade 

sig i verkliga livet och det andra på Internet. De var på det klara med vad som gällde om 

någon hotat eller kränkt en annan individ på exempelvis en restaurang, men när någon 

istället hade uttryckt dem i ett inlägg på sin blogg var de inte riktigt lika säkra på sin sak. 

Detta tyder på att den kunskap som eleverna redan besitter behöver utökas ytterligare, 

för att även inkludera hur denna appliceras i en IT-miljö. Även lärarna som vi varit i 
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kontakt med under vårt arbete känner en viss osäkerhet. De har inte fått någon utbildning 

inom ämnet och kan därmed inte heller fullt ut undervisa för vad som gäller i IT-världen.  

 

Detta kan vara en anledning till att elevernas kunskap är så pass bristande, dock handlar 

det inte uteslutande om huruvida lärarna blivit erbjudna utbildning eller ej. Det framgick 

nämligen i vår undersökning att det råder delade meningar om vem som bär ansvaret för 

elevernas lärande inom detta ämne. Enligt lärarna anser många av föräldrarna att skolan 

bör ta ett större ansvar då det ofta är i skolan som mobbningen börjar. Samtidigt är vissa 

lärare är negativt inställda till att det skulle vara skolans skyldighet, just eftersom det inte 

enbart är under skoltid det sker, samt att det inte har med deras respektive ämne att göra. 

Trots detta var alla lärare överens om att det är viktigt att eleverna får veta hur de ska 

agera på Internet.  

 

Slutligen kan vi efter denna undersökning fastställa ett det finns ett behov av att informera 

ungdomar om IT-relaterad brottslighet. Dels för att det tydligt märks av att okunskapen 

kring dessa brott är stor och att de själva vill lära sig mycket mer om detta ämne. 

 

8.1 Diskussion kring arbetet 

Detta arbete har till stor del grundats utifrån de skolbesök som genomförts, alla elever 

fick då först individuellt besvara en enkät för att sedan diskutera olika scenarion gruppvis. 

Då enkäterna samt diskussionerna som inkluderades under besöken var en så stor del av 

detta arbete, har den data som samlats in från dessa haft en stor inverkan på framtagna 

resultat. För undersökningar som genomförs med hjälp av enkäter finns alltid risker för 

bortfall och missvisande svar, detta gäller även vårt arbete. De som medverkat i vår 

undersökning och därmed varit målgrupp för detta arbete är elever i grundskolan. 

Eftersom en och samma enkät skulle användas för alla elever, oberoende av deras ålder, 

anpassades denna med förklaringar till vissa frågor för att minimera risken för 

missförstånd. Det är viktigt att tänka på att det trots detta fortfarande kan ha varit svårt 

för de allra yngsta att förstå. Den hjälpande text och de förklaringar som fanns till vissa 

frågor ger alltså ingen garanti för uteslutandet av missvisande svar, de minimerar enbart 
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sannolikheten för att de uppstår. Då det var många elever i klassrummet satt de relativt 

tätt när de individuellt skulle besvara enkäten, på grund av detta kan det inte uteslutas att 

närmast sittande elevers svar kan ha påverkat hur en del har svarat. Vi ser dock detta som 

en ganska liten risk då vi själva hela tiden närvarade och upplevde att de fokuserade på 

sin egen enkät.  

Under några av diskussionerna som hölls, höjdes däremot ljudnivån bland eleverna, detta 

då de bland annat hetsade varandra och grupptryck kan därmed ses som en påverkande 

faktor. Vi kan trots detta utifrån resultaten göra bedömningen att de med en seriös 

inställning besvarat de olika scenarierna. Trötthet och bristande koncentration kunde 

konstateras hos en del av eleverna då några av dem haft nationella prov samma dag. 

Avslutningsvis kan grupptryck, stress och trötthet alla vara orsaker till möjliga fel som 

eventuellt kan ha uppstått under besökens alla delar.  

I jämförelse med tidigare arbeten, som Svenskarna och Internet, anser vi att vårt arbete 

väger tyngre i pålitlighet. Detta då de medverkande i vår undersökning fått svara på 

frågorna själva, till skillnad från i tidigare undersökning där föräldrarna svarade i deras 

ställe. Vi menar att det är kritiskt att ungdomarna själva får tycka till och tänka, detta för 

att få fram tillförlitlig och användbar fakta att basera ett arbete på. 

Så efter fallstudien ser vi mycket positivt på de resultat vi genom enkätundersökningen 

och diskussionerna kunnat sammanställa. Just på grund av att så många av de 

medverkande eleverna visade ett stort engagemang startades många roliga och 

intressanta diskussioner som i sin tur bidragit med mycket bra fakta till vårt arbete. Det 

fanns även ett genuint intresse från vissa lärare som var härligt att se. Det ger oss hopp 

om att detta intresse kan föras vidare så att det i framtiden kan komma bli aktuellt för 

skolor att faktiskt arbeta fram en plan för att öka kunskapen om detta viktiga ämne hos 

ungdomar. 
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Appendix A 

Enkäten 

Ungdomars medvetenhet om IT-relaterad brottslighet 

 

I den här enkäten kommer vi ställa några frågor till dig om datoranvändande och IT-

relaterad brottslighet. Enkäten är helt anonym, du behöver alltså inte skriva ditt namn 

någonstans. 

När du är klar kan du vika ihop det och lämna in det till oss. 

 

Din ålder och i vilken årskurs du går: 

_____________________________ 

 

Hur många timmar per dag spenderar du vid internet? 

 

Inga alls 

Mindre än 1 timme 

1-2 timmar 

2-3 timmar 

3-4 timmar 

Mer än 4 timmar 

 

Vilka typer av enheter använder du dig av när du surfar på Internet? 

(Du kan välja flera svar.) 

 

Dator 

Smartphone 

Surfplatta 

 

Använder du dig av sociala medier? 

(Som till exempel Facebook, Twitter, Myspace, Google+, KiK, Ask.fm) 

 

Ja 

Nej 
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Om ja, Vilka? 

(Du kan kryssa i fler svar) 

 

Facebook 

Twitter 

Myspace 

Google+ 

KiK 

Ask.fm 

Instagram 

Snapchat 

 

Har någon sagt något elakt, taskigt, olämpligt eller liknande till dig på Internet? 

 

Ja 

Nej 

 

 

Har du någon gång sagt något elakt, taskigt, olämpligt eller liknande till någon på 

internet? 

 

Ja 

Nej 

 

IT-relaterade brott 

 

IT-relaterade brott är brott som kan begås med hjälp av IT-teknik t.ex. med en dator. 

Känner du dig informerad gällande vad man får och inte får göra på Internet? 

(När det gäller de lagar och regler som finns.) 

 

Ja 

Nej 
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Har ni haft någon undervisning om detta i skolan? 

Ja 

Nej 

 

Om du svarat Nej på föregående fråga, var har du huvudsakligen fått denna 

information 

ifrån? (Du kan välja flera svar.) 

 

Föräldrar 

Kompis 

Internet 

TV 

Övrigt: 

 

Hur vill du få information gällande IT-relaterade brott samt vad man får och inte 

får göra på Internet? (Du kan välja flera svar.) 

 

Skolan, lärare eller inbjudna föreläsare 

Föräldrar 

Kompis 

Internet 

TV 

Övrigt: 

 

Känner du dig orolig för att bli utsatt för något brott på nätet? 

 

Ja 

Nej 

 

Om du svarat Ja på föregående fråga, vilket/vilka brott är du orolig för att bli utsatt 

för? 

_________________________________________________ 
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OM du någon gång skulle begå ett IT-relaterat brott, tror du att du skulle känna dig 

orolig över konsekvenserna? 

 

Ja 

Nej 

 

 

 

Tror du att brott som begåtts till exempel över internet har samma straff som brott 

som sker i verkliga livet? 

 

Ja 

Nej 

 

Tror du att IT-relaterade brott kommer att öka bland ungdomar i framtiden? 

 

Ja 

Nej 

 

Känner du dig tillräckligt informerad gällande IT-relaterade brott, eller skulle du 

vilja ha en halvdag i skolan ägnad åt IT-relaterad brottslighet, där du får lära dig 

mer om vad som 

gäller på nätet, både rättigheter och skyldigheter? 

 

Ja, jag känner mig tillräckligt informerad och vill inte ha någon ytterligare information 

Ja, jag känner mig tillräckligt informerad men skulle vilja ha en halvdag i skolan ändå 

Nej, jag känner mig inte tillräckligt informerad men vill inte ha någon ytterligare 

information 

Nej, jag känner mig inte tillräckligt informerad och vill ha en halvdag i skolan 
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Appendix B 

Diskussionsfrågor 

 

Läs igenom följande frågor/påståenden och diskutera i grupp. Skriv sedan ned vad ni 

kommit fram till. 

 

Ge några exempel på vad ni tror skulle kunna vara ett IT-relaterat brott. 

 

 

Tycker ni att hot, kränkningar och diskriminering är lika allvarligt om det sker på Internet 

än om det sker i verkliga livet? 

Varför/varför inte? Varför är det så? Diskutera och skriv ner vad ni tycker. 

 

 

Lotta och Janne blev under en diskussion osams. Lotta gick då hem rasande och satte sig 

vid sin dator. Hon skrev ett inlägg i sin blogg som bland annat innehöll texten: “Janne ska 

passa sig annars kommer han få ångra sig. Han borde hålla sig hemma ikväll” 

Är Lottas handling olaglig? Varför/varför inte? 

 

 

Mimmi och Kurt blev under en middag på en restaurang osams och började skrika åt 

varandra. Flera gäster på restaurangen hörde när Kurt skrek saker till Mimmi som “Nästa 

gång jag ser dig så kommer jag slå dig. Om jag vore du skulle jag inte gå ute ensam 

hädanefter” 

Är Kurts handling olaglig? Varför/varför inte? 

  



 

40 
 

  



 

41 
 

Presentation av författarna 

 

Madeleine Cseplö 

IT-Forensik och Informationssäkerhet 

Högskolan i Halmstad 2014 

 

Jonna Korsbo 

IT-Forensik och Informationssäkerhet 

Högskolan i Halmstad 2014 

 

Anna Wilhelmsson 

IT-Forensik och Informationssäkerhet 

Högskolan i Halmstad 2014 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Madeleine Cséplö
IT-forensik och informationssäkerhet
Högskolan i Halmstad

Jonna Korsbo
IT-forensik och informationssäkerhet
Högskolan i Halmstad

Anna Wilhelmsson
IT-forensik och informationssäkerhet
Högskolan i Halmstad


