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Abstract 

I denna kvalitativa studie med hermeneutisk ansats har det övergripande syftet varit 

att undersöka vad föräldrar har för kunskaper om deras barns användning av Internet 

och om fenomenet nätmobbning. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer 

med nio informanter. Urvalet har varit föräldrar till barn i åldrarna 13-18 år. För 

analysen har symbolisk interaktionism använts. Resultatet visade att flera av 

föräldrarna hade bristande vetskap om deras barns användande av Internet. Flera 

beskrev Internet som okontrollerbart och upplevde en känsla av maktlöshet och att det 

var svårt att hänga med i utvecklingen som sker på Internet. Nätmobbning beskrevs 

som något som var enkelt genom att det går att vara anonym. Verktyg som föräldrarna 

upplevde sig behöva var mer information om nätmobbning och vad som finns på 

Internet för att få en bättre förståelse om ungas vardag på nätet.  

 

Nyckelord: Föräldrar, nätmobbning, kvalitativ studie, semistrukturerad intervju, 

symbolisk interaktionism   



 

 
 

Förord 
 
Vi valde att skriva tillsammans och tycker båda att samarbetet har fungerat utmärkt. 

Vi har fördelat arbetet relativt jämnt mellan oss. En av oss har haft mer ansvar för den 

praktiska biten vad det gäller kontakt med handledare, bokning av grupprum och lån 

av litteratur från bibliotek. Vi delade upp artikelsökandet mellan oss och fick fram 

lika många artiklar var. Vi delade även upp litteraturen och utifrån den skrev vi korta 

texter som vi sedan gick igenom och utformade tillsammans. Intervjuerna delades upp 

så vi fick göra lika många var (pilotstudien medräknad) sedan transkriberade vi 

varandras intervjuer. Analys, resultat och diskussion har vi gått igenom och skrivit 

tillsammans. På alla delar har vi båda varit delaktiga och haft kommentarer och 

åsikter om hur det ska skrivas för att få en bra helhet. Vi är som sagt mycket nöjda 

med vårt samarbete och vill tacka varandra för den här tiden vi arbetat tillsammans. 

 

Ett stort tack till alla föräldrar som ställt upp på våra intervjuer, utan er hade detta 

varit omöjligt, med er hjälp kunde vi ro denna uppsats i land. Vi vill tacka vår 

handledare, Docent Yngve Mohlin, som stöttat oss på ett fantastiskt vis genom hela 

processen. Till alla Er som har läst och kommenterat vårt arbete samt alla som gett 

oss glädjerop under uppsatsens gång vill också rikta ett Tack.  

 

Tack, ni har varit till stor hjälp för oss! 
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1. INLEDNING 

 

”’The first thing is, I love you Mom and Dad, but you didn’t 

understand why I had to commit suicide. There was so much 

going on, and I tried to cope with it, but I couldn’t take it 

anymore…’ (Extract from the suicide note from Hamed Nastoh 

and used with the permission of his family)” (Shariff, 2008, s. 

VI) 

 

1.1 Bakgrund 

 

Den nya tekniken har bidragit till att Internet alltid finns nära till hands. Internet är en 

viktig källa till information, kunskap och vänner, men kan även vara förödande om 

användaren så vill (Engström & Svanerudh, 2008). Unga använder allt mer ny 

teknologi till att göra sina medmänniskor illa. Den snabba framväxten av 

mobiltelefoner och Internet har öppnat nya områden för unga att utforska och använda 

sig av, områden där det finns mycket få restriktioner. Det nya ständiga användandet 

av mobiltelefoni och Internet bidrar till att unga ständigt riskerar deras trygghet och 

psykiska hälsa. Internet har blivit en ny arena där mobbning kan ske, nämligen 

nätmobbning (Shariff, 2008). 

 

Problematiken kring nätmobbning har fått stor uppmärksamhet världen runt. 

Nätmobbning som är ett relativt nytt fenomen ses som en förlängd arm av mobbning 

men istället för att upphöra utanför skolan eller på andra arenor där mobbning 

förekommer, fortsätter nätmobbning med hjälp utav mobiltelefoni och Internet 

(Shariff, 2008). Den utsatta kan inte komma undan nätmobbning då hen har 

begränsad möjlighet att fly, det blir en förföljelse (Perren et al., 2012). Många unga är 

utsatta för nätmobbning vilket kan ske närsomhelst och varsomhelst, detta är ett 

ytterst allvarligt problem (Li, Cross & Smith, 2012).  

 

Nätmobbarna kan lätt gömma sig bakom anonymitet genom olika alias vilket gör att 

det blir mer attraktivt att mobba via Internet eller mobiltelefonen då det är svårare för 

den utsatte att veta vem mobbaren är och mobbaren kan därigenom komma undan 
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med mycket (Shariff, 2008). Eftersom att nätmobbaren inte ser den person den 

utsätter kan mobbaren inte ta del av den utsattes reaktion eller de konsekvenser som 

nätmobbning kan leda till (Dehue, Bolman & Völlink, 2008). Detta bidrar till att 

mobbaren har svårare att komma till insikt med att mobbningen kan ge en förödande 

effekt och kan leda till att mobbaren kan fortsätta med sitt aggressiva impulsbeteende 

(Pipping, 2010). 

 

Tidigare i år kom Friends (2014) ut med en rapport där de skriver att var tredje ung i 

ålder 10-16 år har blivit kränkt via Internet, det motsvarar över 200 000 unga.  I deras 

undersökning kommer det fram att det är många unga som inte har någon vuxen i 

deras närhet som de kan vända sig till när det gäller Internet och att det är många som 

har föräldrar som inte bryr sig om vad de gör med deras elektroniska enheter såsom 

mobiltelefon, dator eller surfplatta. Enligt rapporten måste det finnas fler vuxna som 

tar sitt ansvar och visar ett intresse för sina barns användning av Internet och för att 

vägleda de unga i hur de ska använda Internet. En tredjedel av alla unga som 

medverkade i rapporten säger att deras föräldrar inte har berättat för dem hur de ska 

uppföra sig när de använder Internet. I rapporten säger de att det måste pratas mer i 

skolan om nätmobbning, samma sak i hemmet. Vuxna måste visa intresse för ungas 

liv på Internet.  

 

I BRIS-rapporten (2012) skrivs det att nätmobbning påverkar barn och ungas psykiska 

hälsa, den utsatte känner sig värdelös och får sämre självförtroende och självkänsla. 

Detta går i linje med tidigare forskning (Scott, Moore, Sly & Norman, 2013; Dehue et 

al., 2008) som visar ett starkt samband mellan nätmobbning och psykisk ohälsa.  Den 

som är utsatt håller det oftast för sig själv, skäms och lägger skulden på sig själv. De 

bär ofta på en smärta som inte syns, en del utvecklar ett självskadebeteende. Genom 

att rispa, skära och bränna sig själv får de känna på den fysiska smärtan vilket är 

lättare att hantera än den som finns inom dem. För en del leder utsattheten till 

självmordstankar och de ser inte sin existens som något av värde (BRIS, 2012). 

 

Rapporten från BRIS tar också upp det viktiga ansvaret vuxna har. Det är viktigt att 

finnas där för den unge och lyssna. Genom att säga att den unge inte ska bry sig blir 

det som att godkänna den mobbning som finns, vilket kan leda till att den unge lägger 

skulden på sig själv. Barn vågar ibland inte berätta för att de tror att de inte kommer 
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bli betrodda då de har svårt att tro på sig själva. Vuxna behöver ta den som är utsatt på 

allvar för att hen ska känna sig betrodd och värdefull (BRIS, 2012). 

 

Hellquist och Öhrlund (2008) skriver om en undersökning, “Ungdomar och integritet 

2008”, som gjorts av Datainspektionen. Det var 520 ungdomar i åldrarna 14-18 år 

som deltog i studien som visade att nätmobbning breder ut sig på olika sätt. 

Ungdomar förklarade att de var oroliga över att det de skrev och lade ut på Internet 

skulle användas av andra i syfte att mobbas. Resultatet i undersökningen visade även 

att hälften svarade att deras föräldrar har bristande insyn i de ungas 

Internetanvändande, detta visar en ökning då författarna jämförde med en liknande 

studie som gjordes året innan.  

 

Var än ungdomar träffas uppstår språk och seder som vuxna inte har tillgång till. 

Ungdomar har skapat ett eget språk genom sociala medier och har därmed blockerat 

äldre som inte förstår språket från deras liv på Internet (Shariff, 2008). Det kan handla 

om olika förkortningar, oftast på engelska, såsom ”ROTFLMAO” som betyder 

”rolling on the floor, laughing my ass off”. För de som är omedvetna om de 

förkortningar som används blir det omöjligt att utläsa vad det är som kommuniceras 

om på Internet (Engström & Svanerudh, 2008).  

 

Den yngre generationen har en förståelse för Internets storlek och kapacitet medan 

vuxna försöker se Internet som något som kan kontrolleras på samma sätt som det 

fysiska rummet där de har kontroll över sina barn 24 timmar om dygnet. Shariff 

(2008) menar att föräldrar lägger fokus på var barnen fysiskt sett är, men låter barnen 

sitta obevakade på Internet där de har tillgång till hela världen. Detta leder till att 

Internet blir en öde ö som är helt fri från föräldrar, där barnen kan härja fritt och är 

helt exponerad för att bli utsatt och utsätta för nätmobbning (ibid.). Olsson (2013) 

beskriver att den yngre generationen är mer kunnig på ett område än sina föräldrar. 

 

1.2 Problemformulering och övergripande forskningsfråga 

 

Den huvudsakliga problemformuleringen kan knytas till en situation där vi för första 

gången lever i en värld där unga är mycket mer kunniga i ett område än vad den äldre 
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generationen är. Föräldrar är många gånger omedvetna och oinformerade vad gäller 

de faror som Internet bär med sig och likaså är de omedvetna om vad deras barn 

sysselsätter sig med när de är ute och surfar på Internet eller skriver på sin telefon. 

Nätmobbning är ingen egen form av mobbning utan det är ytterligare en arena där det 

kan ske (Cox, 2009). När vi läser tidigare forskning (Zhou, Tang, Tian, Wei, Zhang & 

Morrison, 2013; Juvonen & Gross, 2008) visar det sig att vuxna har bristande kunskap 

om ungas aktivitet på Internet. Forskarna studerar unga och fenomenet nätmobbning 

men det finns lite som handlar om föräldrarnas egna perspektiv. Ofta är det unga som 

är informanter och det är inte alltid de har insikt i vad deras föräldrar vet. Unga svarar 

i olika studier att deras föräldrar inte har stor kunskap om vad de gör på Internet och 

vi vill ta reda på vad föräldrar själva säger om det. Vår övergripande forskningsfråga 

handlar därför om i vilken utsträckning föräldrar har kunskap om deras barns 

användning av Internet och deras vetskap om nätmobbning. Det vi vill undersöka är 

vad vuxna vet om ungas användning av Internet och nätmobbning. Vi vill ta reda på 

vilka verktyg föräldrar behöver för att få bättre vetskap om Internet och nätmobbning 

och i sin tur hjälpa deras barn på Internet och förhindra nätmobbning. Nätmobbning 

kan leda till psykisk ohälsa bland unga därför anser vi ämnet mycket relevant för 

socialt arbete. 

 

1.3  Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad föräldrar har för kunskaper om deras barns 

användning av Internet och om fenomenet nätmobbning. I anslutning till syftet frågar 

vi oss därför följande: 

 

• Vad vet föräldrar om deras barns nätanvändning? 

• Vad vet föräldrar om fenomenet nätmobbning? 

• Om nätmobbning skulle förekomma vet föräldrar vart de kan vända sig? 

• Vilka verktyg behöver föräldrar för att bli mer insatta i deras barns 

Internetanvändande? 

 

Vi har avgränsat oss till föräldrar till unga mellan 13-18 år då vi i BRIS-rapporten 

(2012) kan se att unga i den åldern ligger i störst riskzon att utsätta och själva bli 
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utsatt för nätmobbning. Eftersom att vi endast väljer att undersöka 

föräldraperspektivet har vi i vår studie inte tagit kontakt med de unga.  Vi har inte 

heller tagit upp föräldrarnas användande av Internet och om de har stött på 

nätmobbning som sker bland vuxna. 

 

1.4 Definitioner 

 

Internet: De sajter och applikationer som unga använder sig av genom datorer eller 

mobiltelefoner (Smartphones), här räknar vi även in SMS och MMS. 

 

Nätmobbning: Med nätmobbning menar vi att en person kränker, hotar eller på något 

annat vis skadar en annan person genom elektroniska texter eller bilder via Internet 

eller mobiltelefoni. Kränkningar ska ske mer än en gång för att det ska räknas som 

mobbning (Engström & Svanerudh, 2008). 

 

Sociala medier: Sajter där människor interagerar med varandra, exempelvis 

Facebook, Instagram och Ask.fm.  

 

Unga: Med unga menar vi barn i åldrarna 13-18 år, eftersom att vi genom BRIS-

rapporten (2012) kan se att det är i det åldersspannet som unga är i störst riskzon att 

bli utsatt för nätmobbning. 

 

1.5 Tidigare forskning  

 
1.5.1 Användning av Internet och nätmobbning  

 

Zhou, et al. (2013) har gjort en studie i Kina om nätmobbning. Forskarna har 

undersökt nätmobbning bland högstadieelever. Det var 1 438 ungdomar från centrala 

Kina som deltog i studien. Av dem svarade 35 procent att de hade nätmobbat någon 

och 56 procent svarade att de hade blivit nätmobbade själva någon gång under senaste 

terminen. Det var 27 procent av ungdomarna som både nätmobbade andra och som 

själva blev nätmobbade. 37 procent svarade att någon i deras klass utsatte andra för 
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nätmobbning. Nästan lika många (40 procent) svarade att någon klasskamrat blev 

mobbad på nätet. 

 

Flera ungdomar svarar i studien att deras föräldrar har olika regler och strategier kring 

deras Internetanvändning. Några få har ett filtreringsprogram för att kunna blocka 

vissa sajter och en del har installerat program som kan visa vilka aktiviteter som 

utförs under Internetanvändandet. Några av ungdomarna svarar att deras föräldrar 

brukar vara inne för att kolla historiken som visar vilka sidor man tidigare varit inne 

på. De unga svarar även att deras föräldrar har en del regler och begränsningar för 

Internetanvändandet, men det hjälper fortfarande inte mot att de kan komma i kontakt 

med nätmobbning (ibid).   

 

Undersökningen visade att de flesta (ca 45 %) som hade erfarenhet av att ha blivit 

utsatt av nätmobbning ignorerade det. Ca 35 % berättade för någon annan om vad de 

blivit utsatta för. De som valde att berätta för någon annan berättade i första hand till 

en nära vän eller klasskamrat (ca 65 %). Det var ca 28 % som svarade att de berättade 

för sina föräldrar (ibid). 

 

Scott, Moore, Sly och Norman (2013) skriver att det finns en uppsjö av studier som 

stödjer att nätmobbning i barndomen och ungdomen är en riskfaktor för psykisk 

ohälsa som depression, ångest, självmordstankar och självmordsförsök.  Samma sak 

menar Dehue, Bolman och Völlink (2008) då de skriver att nätmobbning kan resultera 

i allvarliga psykologiska och sociala problem såsom allvarliga depressiva symptom 

och stress. För de som redan har någon typ av depressiva symptom kan nätmobbning 

leda till ännu mer allvarlig emotionell stress. De utsatta svarade att de ofta kände sig 

ledsna och arga och inte ville gå till skolan, vilket resulterade i att de inte hade lika 

bra betyg som de hade under den tiden de inte var utsatta för nätmobbning.  

 

I samma forskning (Dehue et al. 2008) visas det att korrelationen mellan att vara 

utsatt för nätmobbning och utsatt för traditionell mobbning är mycket stark. Likadant 

för korrelationen mellan att utsätta för nätmobbning och bli utsatt för traditionell 

mobbning. Perren et al. (2012) delar också samma uppfattning om att det finns ett 

starkt samband mellan nätmobbning och traditionell mobbning. Samma uppfattning 

delas även om att nätmobbning kan leda till depressiva symptom, de nämner att 
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åkommor som magsmärta, huvudvärk och sömnlösa nätter kan vara följden av att vara 

utsatt. De säger även att detta kan leda till överkonsumtion av alkohol och tobak. Allt 

ont som nätmobbning kan föra med sig till den utsatte gör familjer, skolpersonal och 

vårdpersonal ytterst oroliga. Detta är en fråga som är viktig för socialt arbete, inte 

bara för skolkuratorer men även för socionomer exempelvis på socialtjänsten och 

BUP som kommer i kontakt med problematiken.    

 

 
1.5.2 Föräldrarollen 

 

I den tidigare forskningen (Dehue et al., 2008; Zhou et al., 2013) kan vi se att 

undersökningar har gjorts angående hur föräldrarna sätter gränser för deras barns 

användande av Internet. Men dessa gränser ger inte enligt Dehue, et al. (2008) 

föräldrarna bättre vetskap om Internet utan de har i sina studier visat på att föräldrar 

inte är medvetna om de kränkningar som sker på Internet. Detta kan utläsas genom att 

undersöka procenten av föräldrar som visste att deras barn var utsatta för 

nätmobbning vilket var ca fem procent, när det var ca 17 procent av deras barn som 

hade medgett att de blivit nätmobbade. Perren et al. (2012) har i sina studier pekat på 

att många föräldrar har bristande vetskap om deras barns beteende på Internet. Inte 

heller är de medvetna om att deras barn skulle kunna vara utsatta för nätmobbning 

eller utsätta andra för nätmobbning. Ibland vill inte barn berätta om det för sina 

föräldrar för att de är rädda att inte få använda telefon eller Internet. Juvonen och 

Gross (2008) kom fram till att 90 procent av de unga mellan 12-17 år som är utsatta 

för Internetmobbning aldrig säger något till deras föräldrar och 50 procent av dem 

motiverade detta med att de behövde lära sig att hantera nätmobbning själv. Föräldrar 

skulle i deras mening inte ha möjlighet hjälpa dem p.g.a. deras okunskap om Internet, 

föräldrarna skulle bara be dem att ignorera problemet.  

 

Robinson (2013) tar upp den viktiga roll som föräldrar har när det gäller att förebygga 

nätmobbning bland unga. I studien framkommer att viktiga strategier för föräldrar är 

att övervaka den unges användning av Internet och prata om det med sitt barn. Till 

skillnad från Robinson så har Floros, Siomos, Fisoun, Dafouli, & Geroukalis (2013) 

kommit fram till att övervakning av sitt barn på Internet inte kan förhindra deras barn 

från att utsätta andra för nätmobbning. Det är också viktigt att föräldrar har ett bra 
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samarbete med skolan för att tillsammans motverka och förebygga nätmobbning. 

Robinson (2013) skriver att föräldrar kan ta reda på vad skolan har för policy när det 

gäller nätmobbning och vad det är för arbete som görs av lärare och skolkuratorer för 

att förhindra problemet. Eftersom nätmobbning sker både under och efter skoltid och 

när som helst dygnet runt är det mycket viktigt att föräldrar tar ansvar och tar tag i 

nätmobbning. Det kan göras genom att ta reda på hur kommunikationer på Internet 

kan se ut.   

 

Robinson (2013) skriver att i Australien som undersökningen är gjord i, har de börjat 

med att testa föräldrautbildningar om nätmobbning. Föräldrar har svarat mycket 

positivt på det och har efterfrågat vidare utbildning för att kunna få bättre förståelse 

om sociala medier och Internet för att sedan kunna hjälpa sina barn. Robinson (2013) 

menar att sådana utbildningar kan bli viktiga tillägg till föräldrastöd om det visar 

fortsatt positiva resultat. Barn och unga visar också i studien att de har svårt att ta 

emot råd om Internet från sina föräldrar om föräldrarna själva inte använder Internet 

eller har goda kunskaper om det. Floros et al. (2013) har skrivit en artikel om 

nätmobbning bland unga och har även de kommit fram till att det vore positivt med 

föräldrautbildningar i hur man som förälder kan skydda sitt barn på Internet. De 

menar att utbildningen ska leda till empowerment och en känsla av att åstadkomma en 

säker och trygg plats för Internetanvändande. Deras forskning visar att barn till 

föräldrar som är mer medvetna om säkerhet på Internet har mindre chans att bli utsatt 

för nätmobbning, men att vetskapen om säkerhet på Internet inte har någon påverkan 

på barnets utförande av nätmobbning. De kunde även se att ju mer omhändertagande 

föräldrarna är desto mindre risk är det att deras barn utsätter andra eller själva blir 

utsatta för nätmobbning.  

 

Zhou et al. (2013) visar i sin studie att en tredjedel av de unga skulle berätta för sina 

föräldrar om de hade blivit utsatta för nätmobbning. Föräldrar visar sig därför vara ett 

viktigt stöd för barn som blir utsatta. Därför menar författarna att det är viktigt att få 

föräldrar att få förståelse för Internets negativa konsekvenser som nätmobbning. 

Föräldrar behöver veta hur de ska känna igen tecken på nätmobbning och vad de 

behöver göra om de misstänker att deras barn blir utsatt eller utsätter någon annan. 
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1.6  Teoretisk ansats: Symbolisk interaktionism 

 

I vår studie har vi valt att använda oss av symbolisk interaktionism som verktyg i 

analysen av intervjusvaren. Symbolisk interaktionism är ett perspektiv som kan 

användas för att förstå vardagen och som ofta spåras tillbaka till George Herbert 

Meads arbete. Mead som levde mellan år 1863 och 1931 var professor på University 

of Chicago. Mycket av hans influenser på symbolisk interaktionism kommer genom 

publicering av föreläsningar och anteckningar av hans studenter, särskilt en, Herbert 

Blumer som myntade begreppet (Charon, 2009).  Symbolisk interaktionism är ett 

synsätt, ett perspektiv och en utgångspunkt för en analys av den sociala verkligheten. 

Perspektivet är ett bra redskap för att studera mänskligt gruppliv och mänskligt 

beteende och gruppen som delar av samhället. För att få grundläggande förståelse för 

vad symbolisk interaktionism innebär presenteras fem element. De fem elementen är: 

definitionen av situationen, att all interaktion är social, att vi interagerar med hjälp av 

symboler, att människan är aktiv och att vi handlar, samt att vi befinner oss i nuet 

(Trost & Levin, 2010). 

 

Definitionen av situationen beskrivs som ett viktigt begrepp inom symbolisk 

interaktionism. En känd formulering är ”om människorna definierar eller uppfattar 

situationen som verklig, så är den också verklig i sina konsekvenser”. Med det menas 

att den uppfattning en människa har är dennes verklighet och också något som styr 

beteendet. William James professor vid Harvard, som var en utav de första 

pragmatikerna och en utav de vars arbete lett till grund för symbolisk interaktion 

skrev att det vi säger om verkligheten hänger samman med vilket perspektiv vi lägger 

på situationen. Han menar att företeelsen är sig själv, men dess betydelse eller mening 

beror på vilket synsätt vi har. Det betyder alltså att när vi vid ett givet tillfälle 

definierar situationen blir den bestämmande för vårt beteende. Det beskrivs också att 

vi kan ändra uppfattning och beteende. Det handlar om processer som alltid pågår, vi 

definierar om situationen hela tiden och det gör att vi har möjlighet att ändra 

uppfattning (Trost & Levin, 2010). 

 

Social interaktion som är den andra av de fem elementen beskrivs som en av de 

viktigaste. Vi ägnar oss alltid åt interaktion på olika vis, genom att tala och genom 

vårt kroppspråk. En interaktion kan också innebära att vi inte gör någonting i sådana 
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tillfällen där vi vet att vi borde interagera. Att tänka är även det en interaktion, vi talar 

då med oss själva (ibid).   

 

Vi interagerar med hjälp av symboler. De vanligaste symbolerna som vi handskas 

med är våra ord. Vi har lärt oss det språk vi talar genom hela vår uppväxt och orden vi 

lär oss blir inte bara ljud utan de har en mening. De blir symboler när de har samma 

mening för en själv som ens närmaste omgivning. Trost och Levin (2010) skriver att 

människor måste ha delad uppfattning av vad ett ord betyder om det ska bli en 

symbol. Författarna förklarar att ett ords betydelse är beroende av definitionen av 

situationen. Finns det ingen definition av situationen är ordet eller termen ingen 

symbol. Charon (2009) skriver att symboler skapas socialt, symbolerna är medvetet 

använda och alla som använder sig av en symbol ska förstå vad den innebär. 

Symboler är sociala objekt, ord är de viktigaste symbolerna då det möjliggör 

mänskligt tänkande.  

 

Människan är aktiv och hen handlar hela tiden vilket innebär att vara med i en process 

som ständigt är under förändring och som aldrig är statisk. Symbolisk interaktion 

förutsätter föränderlighet och det talas inte om att någon är, utan substantiven formas 

till verb eftersom att alla är föränderliga. Människan är inte, människan gör, istället 

för att säga att Anna är dum vänder man inom symbolisk interaktion på detta och 

säger att Anna beter sig dumt, Anna är föränderlig (Trost & Levin, 2010).  

 

Det sista elementet som beskrivs är nuet. Författarna skriver att vi människor finns i 

nuet och vi definierar situationen i nuet. De skriver också att vi interagerar med våra 

symboler i nuet. Vi befinner oss hela tiden i en process och förändras ständigt. Just 

det faktum att vi är aktiva antyder processer och blir ännu klarare med betoningen på 

nuet. Vi kan inte se på något som givet, annat än för just den stunden och vi kan 

därför inte se på mänskliga egenskaper som oföränderliga (ibid.).   

 

Vi använde detta teoretiska perspektiv som verktyg för att analysera våra intervjuer 

därför att perspektivet ansågs vara relevant för vårt uppsatsämne. Inom symbolisk 

interaktion skapas en förståelse för människors påverkan av sin omgivning och de 

grupper denne tillhör eller inte.  
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 2. METOD 

 
 
I metoddelen kommer vi att presentera hur vi har gått till väga vid genomförande av 

vår undersökning. Vi förklarar den vetenskapsteoretiska ansatsen, vilken metod vi 

valt, analysmetod och en mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet. Slutligen 

tar vi upp etiska aspekter, tillförlitlighet och äkthet  

 

2.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

 

I vår studie har vi valt att använda oss av en hermeneutisk ansats därför att vi vill 

uppbringa en förklaring och en förståelse av föräldrars kunskaper om deras barns 

användning av Internet samt fenomenet nätmobbning. Larsson, Lilja och Mannheimer 

(2005) beskriver det hermeneutiska synsättet som ett sätt att få förståelse för en texts 

mening. Författarna menar att undersökarnas förförståelse har en stor betydelse i en 

hermeneutisk ansats eftersom synsättet handlar om tolkning. I vårt fall handlar det om 

tolkning av informanternas svar i vår semistrukturerade intervju. Dessa svar som 

informanterna efterlämnar transkriberas och ger oss möjlighet att göra en tolkning. 

Larsson et al. (2005) förklarar att en texts mening sker via en process där de olika 

enskilda delarna i texten eller delarnas mening formas av hur undersökarna förstår 

textens enhetliga mening. Den tolkning som görs av textens mening kallas för den 

hermeneutiska cirkeln. 

 

Enligt Widerberg (2002) är det viktigt att gå igenom vad vi har för förförståelse av det 

vi ska studera innan en kvalitativ studie med observationer eller intervjuer påbörjas. 

Det kan vara bra att veta för att kunna vara objektiv och för att inte forskningen ska 

påverkas av forskarens värderingar eller fördomar (Bryman, 2011). Våra erfarenheter 

av temat nätmobbning har vi därför diskuterat tillsammans. Efter två praktikperioder 

på Socionomutbildningen i Östersund har vi fått en hel del erfarenheter av utsatta 

människor på olika sätt. Vi har båda två gjort praktik med skolkuratorer och har 

träffat barn, unga och familjer i utsatta situationer. Eftersom vi gjort praktiken i 

skolvärlden och med många unga runt omkring oss känner vi att vi fått en inblick i 

ungas värld. Vi har båda två har erfarenheter av ungas användning av Internet och hur 

unga kan skriva negativt till varandra. Då en av oss gjorde praktik på socialtjänsten 
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kom denne i kontakt med nätmobbning både från unga och vuxna. Detta är ett bevis 

på att socialarbetare på olika sätt kommer i kontakt med människor som utsätter eller 

utsätts för nätmobbning. Vi var medvetna om vår förförståelse i intervjuerna och 

kunde därför lättare förhålla oss objektiva. 

 

2.2 Kvalitativ metod 

 

Eftersom vi hade för avsikt att studera nätmobbning och vad föräldrar har för 

kunskaper om det och sina barns användning av Internet valde vi sålunda att utföra en 

kvalitativ studie (se Widerberg, 2002). Det är också av värde att använda sig av 

kvalitativ intervju för att komma någon eller något in på djupet. Widerberg (2002) 

förklarar att kvalitativ forskning handlar om att klargöra ett fenomens karaktär eller 

egenskaper och den kvantitativa forskningen handlar om att fastställa frekvens. 

Styrkan med kvalitativ metod är att vi kommer nära det vi undersöker och får insyn 

och möjlighet att förstå. Det finns olika typer kvalitativa intervjuformer och vi valde 

att utföra semistrukturerade intervjuer, vilket är intervjuer med viss struktur där det 

görs en intervjuguide med öppna frågor och möjlighet till följdfrågor och 

förtydligande. En intervjuguide fungerar alltså som en strukturerad minneslista över 

vilka frågeställningar som ska täckas eller beröras i en semistrukturerad intervju. 

Frågorna gör det möjligt för oss som undersökare att få information om hur våra 

informanter upplever sin värld. Frågorna ska också göra så att intervjuerna rymmer 

flexibilitet. Bryman (2011) skriver att forskaren har en lista över specifika teman som 

ska beröras. Med den här typen av intervjuform har intervjupersonen utrymme att 

formulera sina svar med egna ord.  

 

2.3 Kvalitativ analysmetod   

 

Den kvalitativa analysen beskrivs av Larsson et al. (2005) som en utmaning eftersom 

det inte finns några enkla eller tydliga metodregler för hur det ska genomföras. 

Undersökarna behöver finna en bra strategi för att kunna kategorisera sitt insamlade 

material och för att kunna identifiera mönster och viktiga kopplingar mellan de olika 

beskrivningarna som givits från intervjupersonerna. Det är bra om undersökarna kan 

dela in det datamaterial som samlats in och kategorisera den så att det blir hanterbart. 
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På så sätt blir det enklare att via tolkningar se mönster mellan de olika delarna av 

data. För att analysera våra informanters intervjuer har vi valt att använda oss av 

meningskoncentrering som är en kvalitativ analysmetod. Larsson et al. (2005) 

beskriver att meningskoncentrering syftar till att mer kortfattat uttrycka den mening 

som intervjupersonerna uttalat under intervjun. De långa och mer utförliga 

beskrivningar som intervjupersonerna har gjort kommer genom meningskoncentrering 

att omformuleras till kortare och sammanfattade formuleringar. 

Meningskoncentreringen görs i fem steg och Kvale och Brinkmann (2009) förklarar 

de olika delarna. Det första steget är att läsa igenom hela intervjun för att få en känsla 

av helheten. Steg två är att fastställa det som utrycks av intervjupersonen. För att göra 

det så enkelt som möjligt blir steg tre för forskaren att formulera de teman som 

dominerar utifrån intervjupersonens synvinkel. Fjärde steget går ut på att ställa frågor 

till intervjusvaren utifrån sökningens specifika syfte. Det femte och sista steget 

innebär att hela intervjuns centrala tema knyts samman i en analytisk utsaga (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

2.4 Urval 

 

Som urvalsmetod har vi valt att använda, vad Bryman (2011) benämner ett 

målinriktat urval, vilket innebär ett icke-sannolikhetsurval där forskaren inte har som 

syfte att välja deltagare på ett slumpmässigt sätt, utan sådana som är relevanta för 

forskningsfrågan. Detta urval stämmer överens med vår tanke då vi intervjuade 

personer som var relevanta för vår forskning, föräldrar till 13-18 åringar. Vi valde att 

intervjua föräldrar till barn i åldersspannet 13-18 år därför att vi i tidigare forskning 

(Zhou, et al., 2013 Floros, et al., 2013) kan se att de ligger i störst riskzon att bli 

utsatta eller utsätta andra för nätmobbning. Vi valde att fråga föräldrar i vårt privata 

kontaktnät om de var intresserade att medverka i vår intervjustudie, vilket i vissa 

avseenden kan betraktas som ett bekvämlighetsurval. 13 personer tillfrågades att 

medverka, tio svarade ja, varav en senare valde att inte delta vilket ledde till att vi 

slutligen använde oss av nio informanter. 
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2.5 Tillvägagångssätt 

 

När vi hade bestämt ämne till vår uppsats började vi med att göra en litterär översikt 

där vi läste all relevant litteratur vi kunde komma över med målet att uppnå 

kunskapsmättnad. För att hitta vetenskapliga artiklar sökte vi i ProQuest Social 

Science och då med sökorden ”cyberbullying”, ”parents” och ”adolescents”. Vi valde 

att använda oss av ProQuest då sökmotorn söker i flera sökmotorer samtidigt vilket 

minskar risken att få en snedvriden resultatbild, d.v.s. bias. Vi vände oss till 

Mittuniversitetets bibliotek samt Östersunds Stadsbibliotek, kontaktade Friends Nord 

och BUP med hopp om att få tips på relevant litteratur. Friends Nord gav oss goda 

tips på litteratur de utgivit, vilket var till stor hjälp då Friends specialiserar sig på 

problematik som den vi valt att skriva om i vår uppsats. BUP hade ingen litteratur i 

ämnet och kunde därför inte hjälpa oss. Mannen vi pratade med där meddelade att det 

inte heller fanns litteratur att beställa för dem och detta gjorde honom upprörd då han 

själv upplevde att denna problematik i allra högsta grad är relevant på BUP.  

 

När vi upplevde att vi uppnått mättnad i ämnet nätmobbning började vi att jobba med 

förberedelser till insamling av empiri som vi bestämde skulle göras genom 

semistrukturerade intervjuer. Vi utformade vår intervjuguide och lade stor vikt i att 

skapa ordning i de teman som var aktuella för studiens syfte. De har senare varit till 

grund för hur vi delade upp vårt resultat. Under dessa tre teman satte vi in frågor som 

var relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. Frågorna var inte ledande men 

höll sig ändå till vårt tema. Intervjuguiden (se bilaga 1) har fungerat som en mall för 

oss med olika teman. Intervjupersonerna har fått svara fritt på de olika frågorna. Vi 

gjorde ett utdrag från Ask.fm (se bilaga 2) som är en sajt där frågor kan ställas 

anonymt på användarnas profiler. Vi kunde på denna sida hitta mycket kränkande 

texter och valde ut några frågor och kommentarer för att visa föräldrarna hur det 

kunde se ut på denna sajt och för att fråga om de kände till det.  

 

Informanterna fick information om vår studie genom ett informationsbrev som vi 

skickade till de som tillfrågades att medverka. Genom det fick de reda på syfte med 

studien. Vi berättade om de etiska aspekterna och var noga med att förklara att 

deltagarna kommer att hållas anonyma, att materialet inte kommer att användas till 

något annat än vår studie och att de fick ändra sig om sin medverkan när de ville. 
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Informanterna fick själva välja vilken plats intervjuerna skulle genomföras på. Vi 

ville ge dem möjlighet att välja för att de skulle kunna känna sig trygga och bekväma 

under mötet (Widerberg, 2002). De flesta valde att komma till Mittuniversitetet och 

några valde att intervjun skulle ske i deras hem.  

 

Intervjuerna pågick mellan 20-40 minuter. Informanterna fick information om att vi 

skulle spela in intervjuerna och varför vi valde att göra så, detta för att vi inte skulle 

gå miste om viktig information och riskera att inte få med allt som sagts. Inspelningen 

underlättar analysen av svaren och vi kan göra upprepade genomgångar av vad 

informanterna har sagt (Bryman, 2011). Detta är också för att höja tillförlitligheten i 

studien. Speciella fraser och uttryck kan gå förlorade om vi endast skulle förlita oss på 

anteckningar från intervjuerna. Vi var båda två med på de flesta intervjuer och turades 

om att vara samtalsledare medan den andra observerade. Några intervjuer gjorde vi 

enskilt då alla inte gjordes i Östersund. I den mån det var möjligt fick den person som 

minst kände informanten vara samtalsledare. För att inte leda informanterna till att ge 

sådana svar som de tror att vi vill ha gav vi ingen positiv eller negativ respons under 

intervjun som Hilmarsson (2010) förklarar kan leda till bias.  

 

Vi utförde en pilotstudie som utgjorde ett test av våra frågor för att se om de 

överensstämde med vårt syfte. Det är viktigt att göra en testintervju för att ta reda på 

om något i intervjuguiden behöver ändras på och om intervjufrågorna kommer att ge 

något åt studien. Den data vi samlar in från intervjuerna behöver säga någonting om 

det vi undersöker. Bryman (2011) förklarar att det är värdefullt att göra en eller flera 

pilotintervjuer för att se om intervjun fungerar men också för att som intervjuare få 

erfarenhet av metoden. 

 

Vi spelade in intervjuerna med hjälp av en diktafon för att sedan transkribera dem. 

Med det tillvägagångssättet kunde vi fånga upp intervjupersonernas svar i deras egna 

ordalag. Det var viktigt för att sedan kunna göra en detaljerad analys vid kvalitativa 

undersökningar (ibid). Vi delade upp de oss emellan och transkriberade varandras 

intervjuer. Alla informanter tilldelades fingerade namn för att inte vara möjliga att 

identifiera. Sedan gjorde vi en kvalitativ analys med meningskoncentrering för att få 

så bra förståelse som möjligt av den empiri vi samlat in. Vi läste hela intervjuerna för 

att få en helhetsbild av informanternas svar. Sedan markerade vi de intervjusvar som 
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besvarade vår och frågeställningar för att sedan koncentrera texten och göra den mer 

koncis. Ur de markerade svaren utmynnades de teman som vi delat upp resultatet i. Vi 

gick igenom de koncentrerade svaren för att jämföra med tidigare forskning och 

koppade dem till vårt teoretiska perspektiv, symbolisk interaktionism.  

 

2.6 Etiska överväganden 

 

Bryman (2011) skriver att det är viktigt att de som är med och deltar i undersökningar 

och forskningar får veta att de som utför studien är noga med deltagarnas frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet. Informationskravet är en av de etiska 

principerna som innebär att vi som forskare ska informera intervjupersonerna om 

vilket syfte vi har med vår studie och deras medverkan. Självklart hade de som valt att 

ställa upp och medverka i vår studie rätt att hoppa av, vilket vi skrev i det 

informationsbrev som alla deltagare fick innan intervjun genomfördes. 

 

En annan etisk princip är konfidentialitetskravet och handlar om att alla de uppgifter 

som ingår i undersökningen behandlas med konfidentialitet, t.ex. ska personuppgifter 

förvaras så att inte de kan kommas åt av obehöriga. Deltagarnas namn och adress eller 

mail ska inte lagras på hårddiskar. Då Bryman (2011) skriver att det är viktigt att inte 

transkriberingar innehåller deltagares riktiga namn gav vi, som vi tidigare nämnt, 

informanterna fingerade namn. Transkriptionerna av intervjuerna hölls inlåsta för att 

ingen annan än vi skulle ta del av intervjusvaren. Informationsskydd och 

konfidentialitet är också viktigt att tänka på för oss studenter, vi har skyldigheter när 

vi gör vår uppsats. De uppgifter som samlas in får inte användas till annat än just den 

studie vi har tänkt oss att göra. Det hör till ännu en etisk princip som Bryman (2011) 

förklarar och kallar nyttjandeprincipen. Vi gjorde vårt förarbete i Google Drive men 

valde att övergå till att ha arbetet på ett USB-minne som hölls inlåst för att obehöriga 

inte skulle kunna ta del av information om våra informanter eller kunna identifiera 

dem.  

 

Ingen av informanterna riskerade att skadas eller lida men under vår studie. Det finns 

olika aspekter på vad som kan skada deltagarna, t.ex. sämre självkänsla eller stress 

(Bryman 2011). Det vi kom att tänka mest på när vi formulerade vår intervjuguide var 
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att ställa frågor på ett sådant sätt som inte skulle leda till att föräldrarna skulle känna 

sig dåliga och genom det få sämre självkänsla.  

 

Det var viktigt för oss att låta våra informanter svara på de frågor de ville och inte 

tvinga dem till att svara. Bryman (2011) förklarar att en del frågor som ställs till 

intervjupersonerna kan vara för privata. Ett samtycke till att få intervjua personerna 

betyder inte automatiskt att vi kommer att få svar på alla frågor. Genom att delta i en 

studie upphäver inte en person sin rätt till ett privatliv.  

 

2.7 Tillförlitlighet och äkthet 

 
Bryman (2011) nämner att validitet och reliabilitet är svårapplicerat i kvalitativ 

forskning för att den till skillnad från kvantitativ metod inte mäter frekvens. Han 

menar att begreppen därför bör bytas ut till tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet 

skapas genom att forskningen utförs enligt de regler som finns, att forskningen är 

trovärdig, överförbar, pålitlig och möjlig att styrka och konfirmera. Detta uppnår vi 

genom att förklara hur vi genomfört vår studie.  

 

Äkthet innebär att den metod vi väljer undersöker vad den påstår sig undersöka, den 

ska ge en rättvis bild av de olika åsikter som finns bland informanterna, samt fyra 

andra kriterier som är ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet. Dessa fyra kriterier handlar om huruvida 

informanterna fått en bättre förståelse av sin sociala situation, fått en bättre bild av hur 

andra personer i samma miljö upplever saker och ting, kan ändra sin situation och om 

de fått bättre möjligheter av vidta de åtgärder som krävs (Bryman, 2011). Vissa utav 

dessa kriterier faller utanför ramen för vår studie då vi inte ger någon information om 

hur andra upplever situationen kring nätmobbning men hoppas att informanterna 

forsätter diskussionen med sin omgivning. Med äkthet menas att ett argument ska 

vara hållbart, välgrundat, försvarbart och övertygande. Intervjufrågorna ska utmynna i 

svar som speglar en studies syfte och frågeställning (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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3. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Vi kommer lägga fram resultatet i tre olika teman som speglar de tre teman vi 

använde i intervjuguiden. Den analysform vi använt oss av är meningskoncentrering 

men vi har valt att behålla två kortare berättelser eftersom vi anser att de ger en viktig 

beskrivning av nätmobbning. Vi kommer även att analysera svaren genom symbolisk 

interaktionism och koppla till tidigare forskning.  

 

3.1. Nätmobbning: tidsåtgång och regler. 

 

Vi frågade föräldrarna vad de tror sig veta om deras barns användande av Internet och 

kan se att vissa av dem har bristande vetskap om vad deras barn gör på Internet vilket 

ligger i linje med vad tidigare forskning (Dehue et al. 2008; Perren et al, 2012) visar. 

Föräldrarna har bättre vetskap om hur mycket tid deras barn lägger ner på Internet. 

Och det är mycket tid som går åt, allt från två timmar per dag till vad en förälder 

kallar ett konstant användande. Alla föräldrar svarar att deras barn har en Smartphone 

vilket innebär en konstant uppkoppling till Internet.  

 

”Jag vet att hon använder det jätte, jättemycket… Hon är ute på nätet 

jämt… Ja all vaken tid.”- Robin 

 

Informanterna har alla någon gång satt regler för deras barns användande av Internet, 

vissa striktare än andra. De beslut som har tagits med avsikt att reglera barnens 

användning av Internet har skapats genom diskussion och kretsat kring tid. Som 

många föräldrar säger så finns det inte längre några regler. Flera föräldrar berättar att 

de inte längre har något att säga till om då de anser att deras barn har blivit så pass 

gamla och kan klara av sitt nätanvändande själv. Alex säger att hon inte vill avgränsa 

sitt barns användning av Internet så länge barnet är socialt och inte spelar spel. Alex 

menar att det är en del av barnets sociala sfär och att det är så kontakten med 

kompisar hålls, att användningen har någon betydelse. Majoriteten av föräldrarna 

delar med sig av att de har haft regler men som till slut slutade följas och att de inte 

satt upp några nya. 
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”Tidigare har vi haft begränsning i tiden… Det är svårt att begränsa 

den del som är kommunikation.” – Alex 

 

Flera av våra informanter svarar att de på något sätt är närvarande på Internet genom 

att de exempelvis har ett Facebook-konto. De flesta av föräldrarna är närvarande på 

Internet på olika sätt, vissa använder det inte alls medan andra är aktiva på samma 

sociala medier som deras barn, med eller utan att vara vänner. Mika säger att hon har 

ett Facebook-konto utan att vara vän med sitt barn, hon har dock gått in på sitt barns 

profil och kollat, hon ser det som hennes skyldighet att hålla koll på vad som händer 

där. Hon är inte den enda som varit inne och kollat på sitt barns profil, det är flera 

föräldrar som har gjort det p.g.a. att det finns en oro. Ibland en oro för nätmobbning 

men andra gånger för att kolla upp vad som sägs och görs i barnets umgängeskrets. 

Att kolla upp vad barnen gör på Internet genom att gå in på deras profiler och gå 

igenom historiken kan vara ett sätt för föräldrarna att försöka kontrollera 

användandet.  

 

Frågan om föräldrars övervakning av barnen på Internet har även tagits upp i tidigare 

forskning. Zhou et al. (2013) skriver i deras studie att barnen som medverkat svarat 

att deras föräldrar har regler och begränsningar på för deras användande av Internet 

men menar att det inte förhindrar barnen från att komma i kontakt med nätmobbning. 

Floros et al. (2013) håller med och har kommit fram till att föräldrarnas övervakning 

av sina barn på Internet inte kan förhindra barnen från att utsätta andra för 

nätmobbning, men kan skydda från att barnen från att bli utsatta. 

 

“Min dotter har ett behov av att ständigt vara uppkopplad för att inte 

missa någonting. Det enda hon har koll på är sin mobiltelefon.”  

– Charlie 

 

Föräldrarna berättar om vilka risker de tycker finns på Internet och deras svar är 

spridda. Sidor som är olämpliga för barn, att det som skrivs på Internet misstolkas, 

elaka människor som tar kontakt, beroende, rasism, att byta ut spelandet för det 

sociala, att skriva för mycket om sig själv på olika sociala medier och nätmobbning. 

Bara några av föräldrarna svarar att nätmobbning är en utav de risker som Internet bär 

med sig.    
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”Nätmobbning är ju en risk såklart. Både om han själv blir mobbad 

eller om han själv mobbar någon, men jag har inte sett någonting 

sånt.” - Love 

 

3.2 Nätmobbning: erfarenheter 

 

”Det är alldeles för enkelt att vara elak mot någon när man inte står 

ansikte mot ansikte”. – Kim 

 

Föräldrarna förklarar nätmobbning som något de inte vet mycket om, något de anser 

vara svårt att förstå och ogripbart. Michelle förklarade att hon inte kan förstå att det 

finns nätmobbning och att människor, framförallt unga, väljer att använda sig av sidor 

där det förekommer. Ord som otäckt och fegt dyker upp under intervjuerna. 

Majoriteten av föräldrarna är överens om att det är fegt och lätt att vara elak, d.v.s. 

göra någon annan illa, när den som utsätter sitter bakom en skärm och inte har 

personen framför sig. Under våra intervjuer kom anonymitet upp som en stor 

anledning till att nätmobbning finns och utförs. 

 

Respekt är något som det inte längre finns så mycket utav förklarar Robin som säger 

att respekten för medmänniskor har försvunnit, klimatet har blivit råare och språket 

har förvärrats makabert de senaste åren. Mika förklarar att när hon var ung skrek de 

knäppgök på skolgården och det var det värsta de kunde förmå sig att göra. 

Nuförtiden kan man konstant trycka ner någon i skorna utan att ens säga vem man är. 

Robin säger att respekten för medmänniskor inte finns kvar, Charlie anser detsamma.  

 

“Det måste till respekt och förståelse för hur man verkligen kan skada 

andra människor och såra och vilka men det kan få för någon, en del 

överlever inte en gång”. – Charlie 

 

Trost och Levin (2010) skriver att symboler inte skapas förrän alla i ens närhet förstår 

samma mening. Vi tolkar det som att föräldrar och deras barn behöver förstå samma 

mening och ha samma definition av situationen. Generationsklyftan som skapats 

mellan unga och föräldrar på nätet kan ha blivit så stor att de inte längre talar samma 
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språk och att ord har olika innebörd i olika generationer. Eftersom unga har en egen 

kommunikation på nätet kan inte föräldrar förstå deras jargong och symboler (Shariff, 

2008).  

 

Majoriteten av föräldrarna berättade att deras barn inte har varit utsatt för 

nätmobbning någon gång. Samtidigt skriver Linde och Qvarnström (2008) att barn 

ibland väljer att inte berätta för deras föräldrar p.g.a. rädslan för att bli avstängd från 

Internet. Vi tolkar det som att det kan vara fler barn som kommit i kontakt med 

nätmobbning. Detta bekräftas i Perren et al. (2012) studie som även den visar på att 

föräldrar inte vet om deras barn är utsatta eller utsätter för nätmobbning. Det var två 

av våra informanter som berättade att deras barn har blivit utsatt för nätmobbning. 

Kim berättar att hans barn kom i kontakt med nätmobbning genom att en elev på 

samma skola skrev elaka texter som lades ut på en sajt. Där kunde alla som hade ett 

konto på sajten gå in på profilen och läsa en lång elak text om Kims dotter. Det Kim 

gjorde var att skriva ut texten och kontakta föräldern till den som hade skrivit den, 

men utan framgång. Det blev aldrig någon träff då den andre föräldern aldrig hade tid. 

Kims dotter hade blivit mycket ledsen och ville först inte berätta om händelsen utan 

texten upptäcktes av de andra syskonen i familjen som hade sett vad som skrivits.  

 

Charlie berättar också att hennes barn kommit i kontakt med nätmobbning. Det var 

genom att en annan elev på samma skola skickade elaka mejl till Charlies dotter. 

Charlie beskriver att det var svårt att veta vad hon skulle göra som förälder. Hon 

kontaktade en nära vän som jobbade inom skolan och som brukade komma i kontakt 

med liknande händelser. Rådet som gavs var att ignorera mejlen för att det kunde 

riskera att göra saken värre. Pipping (2010) varnar alla vuxna för att säga “det är inte 

så farligt” om ett barn vänder sig till dem för att berätta om mobbning. Det handlar 

om definition av situationen där en företeelse har olika betydelse för olika personer 

beroende på vilket synsätt vi har (Trost & Levin, 2010). 

 

”Det var tufft för min dotter då, hon var mycket ledsen och sårad”. – Charlie 

 

Vi frågade föräldrarna vem det är som bär ansvaret att förhindra nätmobbning, vilket 

var en fråga där föräldrarna var oense. Föräldrarna var inte överens om ansvaret 

kunde läggas på de unga eller inte. Love förklarar att beroende på hur gammalt barnet 
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är har denne ett visst ansvar samtidigt som Mika säger att allt för stort ansvar inte kan 

läggas på barnen då de inte kan stå till svars för sina handlingar alla gånger. Robin 

förklarar att det bästa vore om alla som använde sig av Internet kunde ta eget ansvar 

men att det tyvärr inte fungerar så idag. Robin säger även att föräldrar har ett ansvar 

att ha en vettig värdegrund att dela med sina barn och uppfostra dem efter. Trost och 

Levin (2010) skriver att i integrering är människan en produkt av hela människans 

historia. Barndomen, upplevelser och erfarenheter som människan har med sig i 

bagaget påverkar hur hon beter sig i nuet. Detta kan vi koppla till föräldrars 

uppfostran av barnen. Föräldrar som lär deras barn hur de ska bete sig mot andra 

människor på exempelvis Internet. Detta kommer barnet medvetet eller omedvetet ha 

med sig i resten av livet och vilket påverka dennes integrering. Trost och Levin 

(2010) skriver att det vi lärt oss men inte minns ligger latent inom oss och kan plockas 

fram medvetet eller automatiskt, med stor eller liten ansträngning.  

 

”Ja någonstans är det väl fostran ändå, det är väl vårt ansvar som 

vuxna att försöka förklara hur allvarligt det kan bli, vad det kan leda 

till. Du kan inte kontrollera, det finns inte en möjlighet men du kan ju 

iallafall se till att de har någon moral i vad som är legitimt. Jag tror 

att detta är jättefarligt. Det är en utveckling som inte är trevlig att leva 

i sen tror jag”. – Charlie 

 

När vi under vår intervju visade utdraget från Ask.fm (se bilaga 2) svarade en 

kvalificerad majoritet att de tidigare hört talas om sajten men bara en förälder 

berättade att hon visste att hennes dotter använde sig av den. De flesta av våra 

informanter blev inte överraskade över kommentarerna utan visste mycket väl att det 

kunde se så ut.  

 

”Ja det har jag hört talas om jättemycket. Det är ju hemskt. Jag vet och 

har sett mycket värre saker än just det här kan jag säga, det är ju bara 

dumt, varför utsätter man sig för det här?”- Torhild      

 

Föräldrarna vet att det kan se ut på det viset samtidigt som flertalet av dem berättar att 

de inte själva talar om denna problematik med sina barn. Robin berättar att 
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nätmobbning är något som hon tror händer andra och aldrig hennes barn. Vi tolkar det 

som en av anledningarna till att föräldrar ibland inte talar om detta med sina barn.      

 

3.3 Nätmobbning: förebyggande åtgärder. 

 

Många utav de föräldrar vi intervjuat vet inte vad de ska göra eller vart de kan vända 

sig om deras barn skulle bli utsatta för nätmobbning, mycket för att de aldrig tänkt på 

det. Med eftertanke kom de fram att de skulle vända sig till Polis, BRIS, lärare eller 

andra föräldrar. 

 

“Ingen aning, rent spontant. Jag antar att man skulle vända sig först 

till läraren eller något… Jag vet inte, kuratorn kanske, ja men det 

brukar ju vara dom som kan sådana saker.” – Mika 

 

”Vi har ju BRIS, de finns ju även för föräldrar och barn.”  – Sam 

 

I intervjuerna kommer det fram att föräldrarna känner en maktlöshet när det kommer 

till nätmobbning och deras barns användning av Internet. Det är för stort, ogripbart 

och föräldrarna upplever att de inte har tillräcklig vetskap om det. För att få bättre 

vetskap om deras barns användning av Internet och nätmobbning så säger de att prata 

är det bästa verktyget. Att kolla vilka sidor barnen har varit inne på är ett alternativ för 

att ha bättre koll på deras användande, Alex poängterar att en stor del av barnets 

sociala liv finns på Internet, de måste också få ha ett privatliv och då är en öppen 

kommunikation det bästa. Att hålla sig uppdaterad på olika sidor är även något som 

kan bidra till större vetskap. 

 

“Man måste som förälder komma ihåg att det är en oerhört stor del av 

barnens verklighet som rör sig på nätet” – Alex 

 

Samhället ser idag ut på det sättet att vi har stora delar av vårt sociala liv på nätet, där 

mycket av vår kommunikation sker. Föräldrar beskriver att deras barn använder 

Internet för att kommunicera med vännerna, och att det är svårt att begränsa och sätta 

regler för den delen av användandet.  
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Robin svarar att hon gärna skulle ha tillgång till en handbok om nätet där det står om 

olika sajter och hur de används. Hon upplever det som svårt att hänga med när det 

hela tiden kommer nya sajter och hon har inte tillräckligt med tid för att hålla sig 

uppdaterad. Ett annat verktyg för att få föräldrarna mer medvetna om nätmobbning är 

enligt henne ett forum för föräldrar i hela Sverige där de kan skriva om deras 

funderingar kring nätmobbning och deras barns användande av Internet. Polisen 

skulle vara knuten till detta forum och besvara föräldrarnas frågor och vara med i 

diskussionen kring nätmobbning. Parallellt ska ett forum för unga finnas, ett forum 

som ska användas på samma sätt där barn kan vända sig till varandra kring deras 

frågor om nätet och nätmobbning. De unga ska också få chansen att föra samtal med 

polisen och några vuxna ska finnas som ett stöd och vägledning för hur de unga ska 

agera sig på Internet och ge tips och trix om hur man kan skydda sig. 

Informationsträffar och utbildningar har enligt Robinson (2013) gett positivta resultat 

i Australien detta önskar Robin skulle finnas även här. Floror et al. (2013) går i 

samma linje och säger att barn till föräldrar med god vetskap om säkerhet på Internet 

har mindre chans att bli utsatt.  

 

“Det kommer nya sajter hela tiden som gör att man inte, man har ju 

ingen möjlighet att hänga med. Man har ju ett jobb att sköta.” – Robin 

 

Flera informanter säger att det är viktigt att prata om respekt, moral och vilka 

konsekvenser ett handlande kan få, det skulle kunna förhindra nätmobbning från att 

ske. Alla vuxna måste visa vad som är rätt och fel därför är det viktigt att prata om det 

i skolan så som i hemmet. 

 

”Det är ju bara att få så bra dialog med sitt egna barn som möjligt. Att 

kanske fråga vad de gör så att de inte bara får stänga in sig på sitt rum 

och sitta där.” – Sam 

 

Som vi tidigare nämnt upplever majoriteten av föräldrarna att det är för enkelt att vara 

anonym. Om möjligheten till att vara anonym skulle försvåras skulle mycket utav 

nätmobbningen försvinna. Flera föräldrar tror att nätmobbningen beror på bristen av 

konsekvenser för den som utsätter.  
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Samtidigt som många föräldrar anser att kommunikation om ämnet 

Internetanvändning och nätmobbning är viktigt är det få som faktiskt tar upp ämnet i 

diskussion hemma. Några informanter säger att de har nämnt ämnet hemma när det 

t.ex. har tagits upp på nyheterna, men en mer kontinuerlig och övergripande 

diskussion behövs enligt föräldrarna. Kanske finns en möjlighet för föräldrarna att ta 

hjälp av barnen. Detta kan bidra till att föräldern får en inblick i de ungas jargong på 

Internet och på så vis öka medvetenheten för att lättare veta om det som skrivs och 

görs på Internet är normativt eller inte. Med denna interaktion har föräldern och 

barnet en chans att förändras till mer medvetna Internetanvändare.  Som Floros et al. 

(2013) skriver, desto mer omtanke och intresse föräldern visar för dess barns 

användning av Internet desto mindre risk är det att barnet kommer i kontakt med 

nätmobbning. 

 

I symbolisk interaktionism förklaras spädbarnet som en människa utan symboler. Till 

en början härmar barnet andras beteenden. Barnet lär sig succesivt symboler från de 

människor som kallas de signifikanta andra, alltså de människor som står barnet nära 

vilket ofta är mamma, pappa och syskon. När barnet växer upp skapas förväntningar 

på grupper människor vilket kallas för de generaliserade andra vilka har en inverkan 

på hur människan ser sig själv och interagerar (Charon, 2009). Vår tolkning är att det 

är viktigt för den unge att föräldrar och vuxenvärlden lyfter upp nätmobbning och 

pratar om det. Föräldrar har en viktig roll att föregå som goda exempel för deras barn 

som tar efter beteendet av den signifikanta andra.   

 

3.4 Slutsatser 

 
Sammanfattningsvis så har vi kommit fram till att majoriteten av föräldrarna inte helt 

säkert vet vad deras barn gör på Internet, vilket ligger i linje med resultat från tidigare 

forskning (Perren et al, 2012; Juvonen & Gross, 2008). Våra informanter har bättre 

vetskap om hur mycket tid deras barn spenderar vid Internet både via telefon och 

dator. Några föräldrar förklarar att mycket av deras barns kommunikation med 

kamrater sker via Internet och väljer därför att inte begränsa åtgången till Internet.  

 

Majoriteten av föräldrarna har någon gång kontrollerat deras barns Facebook-konto 

eftersom de beskriver en oro och vill försöka få en känsla av kontroll över vad som 
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händer deras barn på Internet. Risker de nämner med Internet är t.ex. att det som 

skrivs av barnet misstolkas, elaka människor som tar kontakt, spelberoende, rasism, 

olämpliga sidor och nätmobbning. Bara några få av föräldrarna nämnde nätmobbning 

som en risk med barnets användande av Internet, två av dessa har barn som blivit 

utsatta.    

 

Majoriteten av föräldrarna vet att nätmobbning finns och anser det fegt och elakt att 

kränka någon då personen inte står framför en. De nämner också att det är enkelt att 

vara elak mot någon när det är så lätt att vara anonym. Föräldrarna säger att det fattas 

respekt för medmänniskor bland unga idag och att unga inte förstår konsekvenserna 

av ett negativt beteende på Internet. Som vi nämnt i tidigare forskning (Scott et al., 

2013; Dehue et al., 2008) kan den som blir utsatt för nätmobbning drabbas av psykisk 

ohälsa. Det nämner en av föräldrarna vars barn har blivit utsatt.  

 

I intervjuerna säger majoriteten av föräldrarna att de känner en maktlöshet när det 

kommer till Internet och nätmobbning för att det är så stort och okontrollerbart. 

Föräldrarna säger att de behöver mer information för att få bättre vetskap och 

kontroll. En förälder önskar en handbok och ett forum där föräldrar i hela Sverige kan 

diskutera frågor kring Internet och nätmobbning. Alla föräldrar säger att 

kommunikation med sitt barn är det bästa sättet att förebygga nätmobbning. En del av 

dem säger att hela vuxenvärlden behöver ta sitt ansvar och visa barnen vad som är rätt 

och fel.  

 

Genom symbolisk interaktionism har vi analyserat resultatet. Det är viktigt med 

kommunikation för att föräldrar och barn ska få samma definition av situationen. Det 

är även viktigt att börja tala om dessa frågor tidigt i barnets liv då detta senare i kan 

ligga till grund för hur barnet integrerar i framtiden. Föräldrar och barn bör 

tillsammans skapa symboler där ord har samma betydelse och innebörd genom att 

gemensamt interagera. Vi anser att detta leder till att föräldern får en bättre förståelse 

för barnets verklighet på Internet.  
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4. DISKUSSION 

 
I den här delen av uppsatsen kommer vi att diskutera hur vår övergripande 

forskningsfråga har besvarats. Vi kommer även diskutera metodvalet och vidare 

forskning. 

 

4.1 Övergripande forskningsfråga 

 

Nätmobbning är en fråga som har fått mycket uppmärksamhet i media under den 

senaste tiden. Vår övergripande forskningsfråga var att undersöka vad föräldrar tror 

sig veta om deras barns användning av Internet och nätmobbning. Genom intervjuer 

med nio informanter visar resultatet att flera av föräldrarna har dålig insikt i deras 

barns användning av Internet. Det vi kan se är att föräldrar har försökt att ha regler 

kring Internetanvändningen vad gäller tid. Vi tolkar det som att tid är något de faktiskt 

kan kontrollera medan det är svårare att kontrollera vad barnen gör på Internet.  

 

Genom att ta del av tidigare forskning och resultatet av denna studie upplever vi att 

föräldrar och unga måste förstå allvaret i konsekvenserna av det negativa beteendet på 

Internet.  Den psykiska ohälsan som konsekvens kommer upp i tidigare forskning 

(Dehue et al., 2008; Scott et al., 2013) men det är bara en förälder som tar upp det 

som risk och det är en av de föräldrar vars dotter blivit utsatt för nätmobbning. Som vi 

tidigare skrev så kan det vara på det viset att föräldrar ser nätmobbning som något 

som händer andra barn och att föräldrar inte märker dessa risker förens deras barn är 

drabbade.  

 

Föräldrar behöver ta reda på hur deras barn använder olika sajter och forum som finns 

på Internet. Sajterna behöver inte förbjudas av föräldrarna om det finns en medveten 

respekt hos användaren. Om detta görs från början av användandet av Internet så 

kanske det sätter sig som en vana för barnet som alltid kommer att finns kvar och 

spridas till andra genom delad definition av situationen.  

 

Informanterna är väl medvetna om att nätmobbning finns, men de kan inte säkert 

svara på om deras barn har utsatt någon eller själv blivit utsatt för det. Två av 

informanterna har varit med om att deras barn blivit utsatt och vi har i samband med 
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deras berättelser kommit till insikt i hur viktigt det är att det finns något bra ställe att 

ta hjälp från. Pipping (2010) menar att det är viktigt att lyssna på barnet när hen blivit 

utsatt och viktigt att hen får bra hjälp. BRIS (2012) nämner också detta i sin rapport, 

blir inte barnen lyssnade på kommer de heller inte att våga berätta.   

 

För första gången är den yngre generationen mer kunnig på ett område än sina 

föräldrar (Olsson, 2013). Vi tolkar det som att flera av föräldrarna känner en 

maktlöshet när det gäller unga, Internet och nätmobbning. De förklarar att det som 

händer på Internet är okontrollerbart och svårt att hänga med i. Från våra intervjuer 

tolkar vi det som att föräldrar önskar och behöver mer information om ämnet. De 

verktyg föräldrarna ser sig behöva för att få en bättre vetskap om nätmobbning är en 

handbok med information om olika sajter, forum för föräldrar över hela Sverige där 

föräldrar kan diskutera ämnet. Ett annat verktyg som föräldrarna nämner är 

föräldrautbildningar. Det skriver Robinson (2013) att de har börjat med i Australien 

och det har föräldrar svarat positivt på och fler har efterfrågat föräldrautbildningar om 

nätmobbning för att få bättre förståelse och för att kunna hjälpa sina barn.  

 

Vi upplever att det är viktigt för föräldrar att få information om Internet för att förstå 

och kunna kommunicera om det med sina barn. Vi menar inte att det ska till förbud 

mot Internet men mer kunskap och förståelse om det som händer på Internet och hur 

unga beter sig mot varandra på olika sajter. Socialarbetare behöver också bli mer 

insatta i Internet och nätmobbning. Många kommer i kontakt med barn och unga inom 

socionomyrket och det är av värde att vara insatt i hur det ser ut på Internet med t.ex. 

mobbning och vilka konsekvenser som detta kan få. Därför är denna studie relevant 

för socialt arbete.  

 

Vi ställer oss frågan om generationsklyftan som enligt Shariff (2008) bildats mellan 

föräldrar och barn bidragit till att föräldrarna ser problem i de symboler som barnen 

anser normala t.ex. skällsordet ”hora”. Det kan ha gått så långt att de unga inte längre 

reagerar på ordet så som föräldrarna gör, att det för de unga inte längre är ett 

skällsord. Som Trost och Levin (2010) säger är människan enligt den symboliska 

interaktionismen evigt föränderliga och en dag kan alla dessa skällsord som vi 

reagerar så starkt på idag bara vara en normal företeelse. 
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Internet är något vi använder oss utav varje dag och vi känner att vi inte nog kan 

påpeka att vi inte har för avsikt att låta Internet framstå i dålig dager. Vi tycker att 

Internet är en fantastisk källa till kunskap med också till vänner men kan se hur vissa 

människor använder det på ett sätt som kan skada andra människor.  

 

4.2 Metodval 

 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. För vår 

övergripande forskningsfråga var det en passande insamlingsmetod. Hade vi 

exempelvis velat haft svar på hur ofta eller hur vanligt det är med nätmobbning bland 

unga hade vi använt oss av den kvantitativa metoden. Styrkan med kvalitativ metod är 

att vi kommer nära det vi undersöker och får insyn och möjlighet att förstå. Svaghet 

med kvalitativ metod är att olikheter och variationer kan skapa ett delvis tunt material. 

En annan svaghet med kvalitativ metod är att vi kan påverkas av de vi studerar. Vi 

kan komma någon så nära att vi fastnar i dennes perspektiv. Vi kan även påverka den 

som studeras, svaren på frågorna påverkas av vad vi som intervjuare bekräftar och 

avvisar. Svårigheter finns också med frågorna som ställs i intervjun och hur de tolkas 

och förstås av mottagaren (Bryman, 2011). Nackdelen med intervjuformen kan vara 

att informanter ger svar som de tror att undersökarna vill ha. Det kan också vara svårt 

för informanterna att berätta om sina egna upplevelser för någon som de aldrig träffat 

förut. På så vis skulle en kvantitativ studie med enkäter kanske kunna ge rakare och 

mer ärliga svar. Vi kände att valet av att genomföra intervjuer med informanterna en 

och en skulle ge oss ärligast svar. Valet av gruppintervjuer föll bort eftersom vi 

upplevde att det kunde bli svårt att uppmärksamma vad de olika informanterna 

egentligen menar. Vi upplevde även att det fanns risk för att inte alla skulle få komma 

till tals eller att inte alla skulle vilja säga vad de egentligen tycker eller tänker. 

 

4.3 Vidare forskning 

 

Under tiden vi har jobbat med detta arbete har idéer om vidare forskning dykt upp. 

Några av föräldrarna har reflekterat över skillnader mellan tjejer och killar. Därför 

tror vi att en liknande forskning med ett genusperspektiv kan vara ett bra 

forskningsämne för att se skillnader mellan killar och tjejers användning av Internet 
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och om deras erfarenheter av nätmobbning.  Intressant vore även att studera skillnader 

mellan mödrar och fäder och deras syn på nätmobbning.  

 

Vidare forskning skulle även kunna vara att undersöka vad Socialtjänsten gör i arbetet 

för att förebygga nätmobbning och för att ge stöd åt föräldrar och unga. Det är 

relevant att undersöka olika föräldrastöd som kan ges till föräldrarna. Det kan behövas 

både om föräldrar har ett barn som utsätter andra eller själv blir utsatt. Vi har förstått i 

vår studie att föräldrar har lite kunskap och förståelse för Internet och nätmobbning 

och det är då viktigt för dem att få reda på att det finns hjälp att få och att de ska få 

information om vart de kan vända sig om det skulle behövas. Hur arbetar 

Socialtjänsten med anmälningar om nätmobbning? Upplever socialsekreterare att det 

borde arbetas mer förebyggande mot detta problem? 
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BILAGOR 

Bilaga 1- Intervjuguide 

 
Föräldrar om deras barns användning av Internet.  
- Vad vet du om ditt barns användning av Internet? 
 - Hur många timmar?  
 - Har barnet en egen Smartphone eller en dator?  
 
- Har du som förälder tillsammans med ditt barn tagit beslut och satt regler för ditt 
barns användning av Internet?  

- Vilka beslut togs?  
- Hur togs besluten?  
- Hur har reglerna följts upp?  
 

- Är du som förälder närvarande på nätet och på de sajter som ditt barn använder sig 
av? 
 - På vilket sätt är du närvarande? 
 - Har du ett Facebook-konto?  
 - Är ni vänner på Facebook? 
 - Har det hänt att du kollat upp vad ditt barn gör på sitt konto?  
 
- Vilka risker anser du att ditt barn utsätts för när denne använder Internet? 
 
 
Fenomenet nätmobbning ur förälderns perspektiv 
- Hur ser du på fenomenet nätmobbning? 

 
- Pratar ni om nätmobbning hemma? Om ja, vill du beskriva det?   
 
- Har ditt barn kommit i kontakt med nätmobbning någon gång?   

 
- Vem tycker du bär ansvar för att förhindra nätmobbning?  

 
- Vi visar ett utkast från Ask.fm (se bilaga 2), och frågar vad föräldern tänker om det.  

- Visste du att det kunde se ut så?  
 
 
Verktyg för föräldern 
- Var skulle du vända dig om något skulle hända ditt barn på Internet?  

 
- Finns det något som du behöver för att få bättre vetskap om ditt barns användande 
av Internet och nätmobbning?  
 
- Vilket sätt anser du vore det bästa sättet att förebygga nätmobbning?  
 
 



 

 
 

 

Bilaga 2 – Utdrag från Ask.fm 

 
Uttaget från www.ask.fm den 11.04.2014 
 
”vad tycker du om hon dära störda … ?? Visst borde hon dö :DD” 
 
”du är ju blind hon borde ju fan DÖ” 
 
”du är fan den fulaste människan på denna jord usch…” 
 
”varför är du så ful?” 
 
”Behöver du hjälp?” 
 
”Jag hatar dig ditt äckel du har förstört mitt liv. … du som sitter där och sprider 
falska rykten. Hatar dig och … . Du är falsk. Så fakking falsk. Du och … är så fula. 
Spyr” 
 
”hah … snackar skit om dig i skolan” 
 
”fattar inte hur du kan umgås med … eller ... .  Hur det nu stavas.. hon är så jävla 
vidrig och ful. En hora är vad hon är. En ful, vidrig, äcklig, fet hora är hon.” 
 
”Du verkar inte må bra! Du verkar störd och behöver in på psyk” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Bilaga 3 - Informationsbrev 

 
Hej ! 
 
Vi heter Lovisa och Emma och läser vår 6:e termin på Socionomprogrammet vid 
Mittuniversitetet i Östersund. Just nu arbetar vi med vår C-uppsats som kommer att 
handla om nätmobbning ur ett föräldraperspektiv. Syftet är att genom intervjuer med 
er som föräldrar ta reda på vilken kunskap ni har om fenomenet nätmobbning och ert 
barns användande av Internet. Intervjun sker med en förälder i taget och beräknas ta 
cirka 30 minuter.  
 
Vi planerar att utföra intervjuer under måndag, tisdag och onsdag vecka 16 (14-16/4). 
Om dagarna inte passar kan vi komma överens om en annan dag. 
 
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om så önskas. Informationen kommer att 
behandlas anonymt och Ni som deltar i studien kommer inte att vara identifierbara vid 
resultatredovisning. Materialet kommer endast att användas för studiens ändamål.  
 
Härmed tillfrågas Du om deltagande i studien.  Anmälan görs till 
emwi1107@student.miun.se senast onsdag 9/4. 
 
Har ni frågor kontakta gärna oss på emwi1107@student.miun.se  
 
 
Handledare: Docent Yngve Mohlin Yngve.Mohlin@miun.se   
 
Ert deltagande är till stor hjälp för oss. 
Med vänliga hälsningar  
Lovisa Jonasson Dagher och Emma Wiksten 
 


