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Syftet med studien var att undersöka ungdomars uppfattning av hur kränkningar i sociala 

medier kan se ut samt att studera om det finns något som särskiljer det från kränkningar som 

sker öga mot öga. Eftersom den tekniska utvecklingen skapar förändrade förutsättningar för 

det sociala samspelet gör det att personer som arbetar med att förebygga kränkningar och 

mobbning ställs inför nya utmaningar. Därför är studien även inriktad på hur skolan kan 

arbeta med dessa kränkningar. 

 

Enligt en rapport från BRIS ”Barnens Rätt I Samhället” får de in fler och fler samtal varje år 

som handlar om mobbning och annan kränkande behandling. Detta talar för att det här är ett 

viktigt problem som behöver studeras närmare. 

 

Studien är gjord utifrån en kvalitativ ansats i form av halvstrukturerade intervjuer. 

Ungdomarna intervjuades i fokusgrupper med fyra ungdomar i en grupp och två i en annan. 

Två skolkuratorer har intervjuats enskilt. 

 

De teoretiska utgångspunkterna för studien var symbolisk interaktionism och Erving 

Goffmans dramaturgiska sociologi. Den forskning som gjorts är främst inriktad på mobbning 

och den kunskap som finns idag går inte alltid att direkt överföra till det som sker på internet. 

Flera studier har visat att det finns en del grundläggande skillnader mellan de kränkningar 

som sker på internet jämfört med andra kränkningar, även om konsekvenser i form av oro och 

stress är ofta är detsamma för offret. 

 

Denna studies resultat visar bland annat att ungdomarna anser att det ofta är ett råare språk på 

internet där de upplever det som en ny norm, vilken innebär att det är mer acceptabelt att ge 

elaka kommentarer. Det framkom även att ungdomarna önskar att skolan lyfter frågor runt 

kränkningar i sociala medier mer än vad som görs idag. 
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The purpose of this study was to examine the adolescents opinion of how violations in social 

media might look like and to study if there is something that distinguishes it from violations 

face to face. As the technological development create new conditions for social interaction, 

the people who are working to prevent violations and bullying are faced with new challenges. 

Therefore, the study is also focused on how schools can work with these violations. 

 

According to a report from BRIS “Children’s Rights In Society” they receive an increasing 

number of calls every year about bullying or other forms of violent behaviour. This points to 

that this is an important problem that needs to be studied closer. 

 

The study is made based on a qualitative approach in the form of semi-structured interviews. 

The adolescents were interviewed in focus groups of four persons in one group and two in 

another. Two school counselors have been interviewed individually. 

 

The theoretical approach of the study was symbolic interactionism and Erving Goffman's 

dramaturgical sociology. The research that is available is primarily focused on bullying and 

the knowledge that exists today can not always be directly transferable to what is happening 

on the internet. Several studies have shown that there are some fundamental differences 

between the violations occurring on the internet compared to other violations, even if 

consequences like anxiety and stress usually are the same. 

 

This study’s results show that the adolescents notices that it is often a rougher language on the 

internet and it has almost become a new standard. In turn this means that it is more acceptable 

to give mean comments. It also indicated that the adolescents would want the schools to raise 

the question about violations in social medias more than what is being done today. 

 

Keywords: bullying, cyberbullying, violations, social media, adolescent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Förord  
 

Jag vill ge ett stort tack till de elever och kuratorer som ställt upp på intervjuer, utan er hade 

uppsatsen inte varit möjlig att genomföra. 

 

Jag vill även rikta ett tack till min handledare Bo Helsing för hans stöd och engagemang. 

 

Tack! 
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Inledning 
Den här studien handlar om ungdomar och deras uppfattning av hur kränkningar i sociala 

medier kan se ut. Fokus ligger på ungdomar som går på gymnasiet och deras perspektiv av 

detta. Genom intervjuer med ungdomar i fokusgrupper har jag undersökt om det finns något 

som särskiljer de kränkningar som sker i sociala medier jämfört med de som sker öga mot öga 

i det dagliga livet. Med uttrycket öga mot öga syftar jag på de kränkningar som sker utanför 

internet. Jag har även intervjuat skolkuratorer eftersom jag ville undersöka om skolan arbetar 

på ett specifikt sätt kring dessa kränkningar. Tanken är att denna studie ska kunna bidra med 

kunskaper kring hur yrkesverksamma i det sociala arbetet kan arbeta med de kränkningar som 

sker på internet. 

 

Kränkningar på nätet i olika former har uppmärksammats i media på flera sätt under de 

senaste åren. Det skrivs bland annat om öden där trakasserier och kränkningar på internet som 

i en del fall till och med leder till självmord. Det är därför viktigt att få kunskap om hur det 

sociala samspelet ser ut på internet för att därigenom öka förståelsen för ungdomars 

livssituation då sociala medier för många ungdomar är en del av deras sociala liv.  

 

Den tekniska utvecklingen går fort, vilket skapar förändrade förutsättningar för det sociala 

samspelet som till vissa delar har flyttats till internet. Personer som arbetar med att förebygga 

mobbning och kränkningar ställs därför inför nya utmaningar. En del studier är gjorda men 

eftersom det är en ständigt pågående förändring inom detta område är det viktigt att nya 

studier görs.  

 

Flera olika forskare har försökt att definiera nätmobbning och den kunskap som finns idag 

runt mobbning går inte alltid att direkt överföra till det som sker på internet (Cassidy, Faucher 

& Jackson 2013). Eftersom tanken med studien är att utforska hur kränkningar ser ut i sociala 

medier är det enligt mig väsentligt att vid analysen utreda om det handlar om mobbning eller 

det istället är mer adekvat att benämna det som kränkningar. Detta på grund av en del 

grundläggande skillnader mellan det som sker i sociala medier jämfört med öga mot öga. 

Exempelvis ligger det i mobbningsbegreppet att det ska handla om upprepade händelser. När 

det kommer till nätmobbning kan en enskild händelse upprepas även utan att förövaren gör 

något mer än en gång. Detta genom att det som skrivits på internet kan läsas många gånger 

(Cassidy, Faucher & Jackson 2013). Flera av de sociala medierna är uppbyggda så att bara de 

som lagts till som vänner kan läsa det som skrivs vilket försvårar insynen för föräldrar och 

andra vuxna. Därför behövs diskussioner och ett öppet samtalsklimat kring kränkningar som 

sker i sociala medier så att ungdomarna kan ges bra strategier för att kunna hantera olika 

situationer.  

 

Med sociala medier menas i den här studien kommunikation som ger flera användare 

möjlighet att kommunicera direkt med varandra genom till exempel text, bild eller ljud. 

Sociala medier till skillnad från massmedia bygger på ett innehåll som skapas av de som 

använder sociala medier och det kan beskrivas som ett nätverk där många kommunicerar med 

många. Varje enskild person som tar emot ett meddelande kan även sända det på samma 

villkor genom samma kanaler. Exempel på sociala medier är Facebook, Instagram, Twitter, 

Helgon, bloggar, internetforum och chattgrupper. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur ungdomars uppfattning av hur kränkningar i sociala 

medier kan se ut. Syftet är att få deras perspektiv på detta och analysera om det finns något 

som särskiljer det från andra kränkningar i det dagliga livet. Jag kommer även att undersöka 

om skolor arbetar på ett specifikt sätt kring kränkningar i sociala medier i förhållande till 

kränkningar som sker i det dagliga livet. 

 

Frågeställningarna är: 

 Vad uppfattar ungdomar vara kränkande handlingar i sociala medier? 

 Finns det någon skillnad mellan kränkningar i sociala medier jämfört med kränkningar 

som sker öga mot öga och hur kan i så fall dessa skillnader analyseras och förstås? 

 Hur kan skolan arbeta med kränkningar på nätet mellan ungdomar? 

Bakgrund  
Historiskt sett har mobbning varit känt länge, men det är inte förrän på 1970-talet som man i 

Skandinavien började samla in mer systematisk kunskap om mobbning. Det har dock använts 

lite olika begrepp såsom kamratförtryck och pennalism (Björk 1999). I nationalencyklopedin 

beskrivs det att pennalism ofta förekom förr på universiteten och stöddes av skolledningen på 

grund av att det ansågs ha en fostrande effekt. Denna form av aggressivitet gjorde att svaga 

personer förorsakades en hel del lidande samt gör att det har många likheter med mobbning 

(NE 2014). 

 

I Christofides, Muise och Desmarais (2012) studie av 256 ungdomar som använder det sociala 

mediet Facebook undersöks effekterna av de negativa erfarenheter som ungdomarna fått 

genom denna webbsida. Ungdomarna rapporterade att den vanligaste negativa erfarenheten 

var kränkningar och mobbning och den näst vanligaste var att bli ofrivilligt kontaktad av 

någon. Det var 27 procent av deltagarna som uppgav att de hade haft negativa erfarenheter, 

vilket gör det väsentligt att undersöka hur personer i det sociala arbetet kan stötta och hjälpa 

dessa ungdomar.  

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) är skolan skyldig att arbeta förebyggande mot kränkande 

behandling samt upprätta en likabehandlingsplan. I likabehandlingsplanen som ska göras 

varje år ska det finnas en översikt över hur skolan arbetar förebyggande samt hur de 

förhindrar kränkningar av elever. Den ska även innehålla en redogörelse för åtgärder som 

gjorts året innan. Har kränkningarna något samband med skolans verksamhet är personalen 

skyldig att anmäla till sin överordnade sådant som kommer till deras kännedom och denna 

person måste i sin tur vidta lämpliga åtgärder. Om kränkningarna har något samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna gäller även diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 

Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 

 

”Barnens rätt i samhället” BRIS är en ideell organisation som är politiskt och religiöst 

obunden. De stöttar barn och ungdomar främst genom sin hjälptelefon dit de unga kan ringa 

kostnadsfritt. I en rapport från BRIS framgår att de får in fler och fler samtal varje år och 2012 

handlade 19% av samtalen om mobbning eller annan kränkande behandling (BRIS 2013). 

Detta är något som ytterligare talar för att det här är ett viktigt problem som behöver studeras 

närmare. 
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Samhällsrelevans 

Enligt ”Statistiska centralbyrån” SCB (2014) hade 99% av ungdomarna i åldern 16-24 år 

tillgång till internet hemma år 2013 och 88% av dem hade använt internet för att chatta, 

blogga, göra inlägg på sociala nätverkssajter/diskussionsforum eller skriva snabb-

meddelanden. Eftersom internetanvändandet är vanligt hos ungdomar och många av dem är 

aktiva på sociala medier blir det en stor del i deras liv och de påverkas av det som skrivs där. 

 

Barn socialiseras in i ett sammanhang och det finns ett behov av att bli förstådd och 

accepterad (Almér 2006). Detta gäller även den sociala arenan som de sociala medierna utgör 

och det är därför betydelsefullt att ta reda på mer hur kränkningarna tar sig uttryck och hur 

den sociala interaktionen ser ut även då det sker mobbing där.  

 

Linda Beckman (2013) har i sin forskning om mobbning och nätmobbning bland svenska 

ungdomar funnit att det finns ett starkt samband mellan goda sociala relationer och en god 

hälsa, samt att det motsatta förhållandet råder. Mobbning leder ofta till psykosomatiska 

problem och andra stressrelaterade sjukdomar. Det finns också ett samband mellan den 

mentala hälsan och hur ungdomarna lyckas prestera i skolan. Det framkom även att minst 10 

% av skolungdomarna hade varit utsatt för någon form av mobbning, antingen via internet 

eller traditionell mobbning.  

 

En dålig start i livet i form av sämre hälsa och att studierna påverkas negativt kan påverka 

förutsättningarna och möjligheterna även senare i livet, vilket i en förlängning också påverkar 

samhällsekonomin. Det förebyggande arbetet och kunskaperna runt mobbning behöver finnas 

på alla samhällsarenor, såsom skola och dess personal men även hos föräldrar och andra 

vuxna som finns i ungdomarnas vardag. 

Studiens relevans för socialt arbete 

Det finns många som är verksamma inom socialt arbete som på något sätt kommer i kontakt 

med barn och ungdomar. Det kan vara allt från kuratorer i skolan och på 

ungdomsmottagningar till personer i barn- och ungdomspsykiatrin eller i fritidsgårds-

verksamhet. Studiens resultat kan användas som en grund i hur de kan stötta de barn och 

ungdomar som blivit utsatta för kränkningar eller mobbing i sociala medier. Resultaten kan 

även användas som en utgångspunkt för att öppna upp en diskussion kring nätmobbing och på 

skolor kan personal använda sig av kunskapen då de skriver likabehandlingsplanen mot 

kränkande behandling enligt Skollagen (SFS 2010:800). 

 

Enligt Madsen (2006) är en av socialpedagogikens grundvalar att förebygga utstötning och 

marginalisering från områden i livet som upplevs betydelsefulla för den enskilda personen. Då 

det är min uppfattning att sociala medier är en arena där många ungdomar är aktiva och det 

därmed är en del av deras sociala liv behöver personal i det sociala arbetet ha kunskaper kring 

hur de förebygger utstötning som kan ske där. 

Förförståelse 

Enligt min uppfattning skrivs det en hel del i media runt kränkningar i sociala medier och 

nätmobbning och detta har delvis påverkat den uppfattning och de förväntningar som jag hade 

på vad ungdomarna skulle komma att svara på frågorna i intervjuerna. Därför har jag 

ansträngt mig att försöka att ställa mig så objektiv som möjligt till vad som visar sig i 

intervjuerna. 
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Den utbildning till socialpedagog som jag går just nu har sannolikt påverkat det perspektiv 

som jag kommit att se på resultaten utifrån och de val av teorier som jag gjort. Mitt intresse 

för denna studie väcktes då jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning hos en kurator på 

en gymnasieskola samt när jag läste en temakurs tidigare i utbildningen som var inriktad på 

ungdomar och deras livsvillkor.  

 

Eftersom jag själv är aktiv i sociala medier så skulle detta kunna ge en viss förförståelse runt 

samspelet som sker där vilket har varit viktigt att ha i bakhuvudet då jag tolkat informationen 

från intervjuerna. Jag har även försökt att lägga personliga tankar och erfarenheter åt sidan för 

att det inte ska påverka resultaten i denna studie. 

Förtydligande av ordval 

Eftersom studien kommer att handla om mobbning och kränkningar i sociala medier så är det 

viktigt att dessa begrepp förtydligas och förklaras närmare. Ett begrepp ges olika definitioner i 

olika sammanhang, det är därför viktigt att de definieras för att undvika missförstånd och för 

att det ska bli tydligt vad som menas i just detta sammanhang (Denvall 1998). 

Mobbning 

En definition av mobbning som används i olika sammanhang är Olweus (1998), vilken 

innebär att en eller flera personer vid upprepade tillfällen och under en viss tidsperiod 

förorsakar skada eller obehag för någon. Mobbningen förutsätter vanligtvis även att det finns 

en viss obalans i styrkeförhållandena vilket gör att den som blir mobbad har svårt att försvara 

sig. Mobbningen kan vara direkt eller indirekt t.ex. utfrysning eller social isolering. Den 

direkta mobbningen kan i sin tur delas upp i fysiska handlingar såsom slag, knuffar, sparkar, 

fasthållning och verbal, vilket kan handla om hot, hån eller att säga elaka saker. Det finns 

även mobbning som är varken fysisk eller verbal och den kan ta sig i uttryck i till exempel 

grimaser, fula gester eller att vända ryggen till (Olweus 1998). 

 

Enligt Cassidy, Faucher och Jackson (2013) har olika forskare försökt att definiera den 

mobbning som sker på internet men det går inte alltid att använda samma definition som för 

den traditionella mobbningen på grund av att den inte alltid delar samma villkor. Bland annat 

ligger det i begreppet mobbning att det ska handla om upprepade händelser och det finns en 

obalans i styrkeförhållandena vilket kan se annorlunda ut vid mobbning på internet och det är 

inte alltid att styrkeförhållandena är lika tydliga som vid traditionell mobbning. Orsaken till 

att jag ibland benämner kränkningar i sociala medier som nätmobbning är att det vid en del 

forskningsstudier har betecknats så trots att det inte passar in på Olweus definition av 

mobbning. 

Kränkningar 

En kränkning är enligt NE (2014) då någon behandlar en annan nedsättande genom att 

angripa den personliga hedern i ord eller genom handling och därmed förödmjukar eller sårar 

denne. 

 

I skollagen (SFS 2010:800) har begreppet mobbning slutat att användas och ersatts med 

kränkande behandling. Rör kränkningen någon av diskrimineringsgrunderna benämns det som 

diskriminering. 

 

Enligt Frånberg (2011) används idag begrepp såsom kränkning, diskriminering och 

trakasserier istället för mobbning dels för att få med de handlingar som bara sker vid ett 

tillfälle, men även för att det i mobbningsbegreppet vanligtvis krävs att personen som mobbar 
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ska ha ett ont uppsåt med sin handling. En annan tanke från mig är att själva ordet mobbning 

eventuellt kan uppfattas som ett stigmatiserande ord som en del ungdomar inte associerar sig 

med och att det därför kan missas en del fall om frågor runt kränkningar inte finns med.  

 

Jag kommer därför att ställa frågor om kränkningar i sociala medier för att inte negligera de 

kränkningar som inte passar in på begreppet mobbning.  

Tidigare forskning 

Skillnader och likheter mellan kränkningar i sociala medier och andra 

kränkningar 

Cassidy, Faucher och Jackson (2013) har gjort en översikt av hur kunskapsläget ser ut runt om 

i världen. De har utgått från studier som gjorts de sista sex åren och deras fokus har varit 

förebyggande strategier och åtgärder som är evidensbaserade. Översikten är begränsad till 

studier som är publicerade på engelska. I den följande texten kommer jag att till stor del att 

utgå från denna översikt. 

 

Enligt Cassidy, Faucher och Jackson (2013) anser några forskare att nätmobbningen har ökat 

de sista åren medan andra anser att den inte har gjort det. Framväxten av nätmobbning har 

tillskrivits de sista årens snabba utveckling av informationsteknologi och den har fått stor 

uppmärksamhet i media. I översikten redovisas studier av ungdomar som utsatts för 

kränkningar på nätet och av dem är det en stor del som även varit offer för traditionella 

kränkningar, samt att samma förhållande gäller mellan nätmobbning och traditionell 

mobbning. Detta antyder att det finns en del likheter i de bakomliggande orsakerna till 

mobbning. Andra likheter mellan traditionell och nätmobbning är den vanligtvis skapar stress 

och ångest hos offren och att incidenter många gånger börjar i skolan samt att offren ofta 

känner den som mobbar. Nätmobbning har även en del likheter med aggressivitet som sker i 

relationer såsom ryktesspridning och skvaller. 

 

Det finns även en del skillnader mellan nätmobbning och den traditionella mobbningen. En är 

att den som mobbar inte kan se offrets omedelbara reaktion. En del forskare menar att detta 

har en avhämmande effekt och att det inte blir lika personligt vilket i förlängningen kan göra 

att förövaren blir mindre empatisk. Andra forskare menar att oförmågan att se den direkta 

reaktionen kan göra att det blir mindre intressant att mobba på grund av att de inte får 

feedback och för att mobbningen inte alltid har några åskådare. En annan skillnad som 

nätmobbning har i förhållande till traditionell mobbning är möjligheten för förövaren att vara 

anonym. I olika forskningsstudier så varierar antalet där offret känner förövaren från 43% till 

80%. Det är alltså trots allt vanligast att de känner förövaren. Det råder delade meningar kring 

om anonyma meddelanden är mer obehagliga och ångestskapande jämfört med om offret vet 

vem som skrivit dem (a.a.). 

 

I en studie på 759 svenska elever i åldrarna 9-16 år visade det sig att en majoritet (70%) av 

eleverna sa att de vid traditionell mobbning kände ångerkänslor inför sitt handlande. Vid 

nätmobbning var det mindre än hälften (42%) som kände ånger. För de som både mobbade 

traditionellt och via nätet ansåg de att de kände mer ånger vid de tillfällen då de mobbade 

traditionellt. En orsak till mindre ånger kan vara att vid nätmobbning går det inte att se 

reaktionerna eller konsekvenserna som orsakas av beteendet (Slonje, Smith & Frisén 2012a). 

 

I mobbningsbegreppet ligger att det ska handla om upprepade händelser. När det kommer till 

nätmobbning kan en enskild händelse upprepas även utan att förövaren gör något mer än en 
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gång, detta genom att det som skrivits på internet kan läsas många gånger. När det gäller 

nätmobbning finns det även en potentiellt större publik till mobbningen eftersom en text kan 

skickas vidare till flera olika personer (Cassidy, Faucher & Jackson 2013). 

 

Att det råder en obalans i styrkeförhållandena är innefattat i begreppet mobbning (a.a.). När 

det gäller nätmobbning kan dessa styrkeförhållanden se annorlunda ut och är kanske inte alltid  

viktig för att kunna definiera händelsen som mobbning. Eftersom ett offer för nätmobbning 

inte kan fly undan från det som skrivs och att det upplevs mer permanent än ord som sägs på 

en skolgård kan offret känna en hjälplöshet. Det finns inga studier som tyder på att det finns 

en skillnad mellan offer och förövare vad det gäller kunskap runt teknik eller internet. 

 

Ytterligare en skillnad enligt Cassidy, Faucher och Jackson (2013) som går att se är att det vid 

nätmobbning finns en större utmaning att få en insyn i det som sker jämfört med traditionell 

mobbning. Det finns inte heller någon frizon för offret eftersom det kan ske när som helst på 

dygnet och inte är begränsat till någon plats såsom skolan. Offret får därför ingen möjlighet 

att komma ifrån det vilket gör att de inte ens kan känna sig skyddade då de är i sitt eget hem. 

 

När det gäller studier kring negativa effekter anger Cassidy, Faucher och Jackson (2013) att 

nätmobbning och traditionell mobbning har flera likheter såsom depression, dålig självkänsla, 

oro, frustration, stress, ångest, självmordstankar och psykosomatiska problem som exempelvis 

huvudvärk och sömnsvårigheter. Det finns delade meningar bland forskare kring vilken form 

av mobbning som ska anses som mest förödande. Ett exempel när nätmobbning ansetts värre 

är när det gäller spridande av bilder eller filmer på internet. Ett annat exempel är anonymitet 

hos förövaren på internet där en del forskare menar att detta upplevs värre än då de inte 

känner till förövaren och andra forskare anser att det motsatta förhållandet är värst. En annan 

aspekt då nätmobbning ansetts slå hårdare än traditionell mobbning är att det inte går att fly 

ifrån den utan att utestänga sig helt från de sociala medierna samt att det är svårt att 

överblicka hur många olika personer som kan ha sett det som skrivits där. Ytterligare negativa 

effekter är att även om mobbningen sker via internet och inte på skolan så kan det påverka 

elevernas skolprestationer och mående exempelvis svårigheter att koncentrera sig, undvikande 

att gå till skolan, isolering och att inte känna sig säker i skolan. 

 

Enligt Cassidy, Faucher och Jackson (2013) finns det studier som visar på könsskillnader när 

det gäller nätmobbning och hur de har påverkats av den. Fler flickor än pojkar uppger att de 

utsatts för kränkningar som påverkat deras rykte och att det har påverkat 

koncentrationsförmågan och deras möjlighet att skaffa vänner. 

 

I en enkätstudie med 1076 svenska elever i åldrarna 10-15 år har Frisén, Berne och Lunde 

(2013) funnit att elever som varit utsatt för nätmobbning har en lägre självkänsla vad det 

gäller kroppen jämfört med de som varit utsatta för traditionell mobbning. Sambandet mellan 

mobbning och en låg självkänsla kring kroppen är speciellt tydligt för flickor jämfört med 

pojkar. Studien visade även att cirka hälften av eleverna ansåg att nätmobbning oftast var 

kopplat till offrets utseende då flickor mobbar flickor. 

Arbete med kränkningar på sociala medier 

En stor del av forskningen pekar på behovet av att hantera nätmobbning genom utbildning på 

flera olika nivåer. Ett sätt att göra detta är att införliva kunskapen runt nätmobbning i den 

befintliga läroplanen även om det i nuläget inte finns ett specifikt bästa sätt att göra som har 

ett vetenskapligt stöd. Den kunskap som finns idag runt mobbning går inte alltid att direkt 

överföra till det som sker på internet (Cassidy, Faucher & Jackson 2013). 
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Nätmobbning och traditionell mobbning delar många likheter men det finns även en hel del 

skillnader mellan dem. Därför går det inte enbart att kopiera generella program som varit 

effektiva mot mobbning direkt på nätmobbning utan det behövs program där det finns en 

förståelse för de skillnader som finns (a.a.). 

 

Den tekniska utvecklingen går fort och därför måste även läroplanen följa med i den 

utvecklingen. Cassidy, Faucher och Jackson (2013) tar upp att det i en enkätstudie 

framkommit att föräldrar efterlyste att skolans personal gav lektioner om nätmobbning och 

dess effekter samt att eleverna gavs möjligheten att engagera sig i ämnet genom att ha en 

öppen och rättfram diskussion. Ytterligare studier har pekat på att undervisningen bör 

fokusera på att stärka eleverna genom att ge dem kunskaper i ämnet vad det gäller tekniska 

färdigheter, kritiskt tänkande, etikett på nätet, säkerhet, att bedöma risker samt hur det går att 

skydda sig själv och sitt privatliv. Istället för att försöka undanröja alla risker bör fokus ligga 

på att ge eleverna bra strategier i att hantera olika situationer. 

 

Cassidy, Faucher och Jackson (2013) lyfter att kunskapen om internet som ges i skolorna inte 

enbart bör handla om det som är typiskt för nätmobbning såsom risker för att det som skrivs 

sprids och ses av många samt att det är svårt att veta vilka som ser det. Undervisningen bör 

även handla om socialt beteende på internet samt rättigheter och skyldigheter där. 

Skolpersonal behöver alltså hålla sig informerade i de här frågorna och om sociala medier i 

stort. Eftersom många elever har en hel del kunskap runt utvecklingen på internet samt ett 

underifrånperspektiv behöver elever ges en möjlighet att få vara med i att utveckla hur 

undervisningen ska utformas. 

 

Studier har visat att metoder i skolan där de har förbjudit eller haft restriktioner runt telefoner 

och internet har haft dålig effekt vad det gäller att motverka nätmobbning. Istället föreslås att  

exempelvis skapa forum på internet där elever och lärare interagerar med varandra. Ett annat 

förslag är att istället lära ut ett positivt och empatiskt sätt att umgås på internet. I två olika 

enkätundersökningar där elever tillfrågats vad deras mest önskade lösningar mot nätmobbning 

var så har de svarat att de vill att skolan arbetar med att skapa ett bättre självförtroende hos 

studenter. I en annan studie har unga önskat att få stöd och tips från vuxna som har ett öppet 

sinne och går att lita på hellre än vuxna som straffar eller anklagar offret (a.a.). 

 

I skolan behöver det finnas ett övergripande arbete där skolpersonal arbetar med att lära ut ett 

hälsosamt beteende och sociala färdigheter (a.a.). Tangen och Campell (2010) har gjort en 

studie på 70 elever i åldrarna 10-13 år och en slutsats från den är att det behövs ett 

förebyggande arbete och program för ett tidigt ingripande. I enkätsvaren från eleverna visade 

det sig även att vuxna var dubbelt så benägna att förebygga traditionell mobbning jämfört 

med mobbning på internet.  

 

Om många ungdomar inte berättar om nätmobbning kommer inte skolans policy mot 

nätmobbning ha någon effekt vilket innebär att skolan behöver utveckla ett system som 

underlättar för rapportering av kränkningar (Cassidy, Faucher & Jackson 2013). Studier har 

även visat att många elever drar sig för att berätta för skolpersonal om de inte tror att de får 

hjälp. Därför behövs utbildning och träning för skolpersonal i hur de kan ingripa då det sker 

kränkningar på internet (Tangen & Campell 2010). Ytterligare studier påpekar vikten av att 

elever ska känna sig bekväma med träffa skolpersonal och diskutera problem och att den 

norm som finns på skolan uppmuntrar och främjar detta (Cassidy, Faucher & Jackson 2013). 
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Det har förts en diskussion kring spänningen mellan rätten att få uttrycka sig fritt och barnets 

bästa samt föräldrars och skolors auktoritet för att skydda barnen. Även om det är ett 

komplext problem och det finns motsatta intressen så behöver policys skapas där flera olika 

aktörer med gemensamma krafter samarbetar. Exempelvis mellan skola, föräldrar och 

ungdomar samt på olika politiska nivåer (a.a.). 

 

Cassidy, Faucher och Jackson (2013) tar upp att en ökad övervakning från vuxna kunnat 

minska mobbningen vid traditionell mobbning. En del forskare har därför föreslagit att det 

skulle kunna fungera även på nätmobbning. Andra forskare menar att detta inte skulle vara så 

effektivt med tanke på skillnaderna mellan de olika formerna av mobbning. Det finns även 

forskare som har gjort studier på föräldrar som har övervakat sina barns aktiviteter på internet 

bland annat genom att sitta bredvid och att kolla webbhistorik och detta har inte visat sig vara 

någon effektiv metod. Flera forskare anser att det behövs en större medvetenhet kring 

fenomenet nätmobbning rent generellt samt hur det påverkar, vilka resurser som finns 

tillgängliga och hur skolpersonal, socialarbetare och föräldrar kan agera då situationer 

uppkommer. Ett sätt att hantera nätmobbning är att skapa mentorskap mellan elever vilket kan 

göra att de utvecklar färdigheter på internet. Det finns forskning som stödjer idén om att 

support och ledning från jämlika kan göra att mobbning minskar (a.a.). 

 

Ett exempel på antimobbningsprogram är KiVa i Finland som enligt utvärderingar fungerat 

väl både på traditionell mobbning och nätmobbning. Programmet går ut på att skolan har 

datorstödda klassrumsaktiviteter samt att eleverna som mobbas får support av andra elever 

(Slonje, Smith & Frisén 2012b). 

 

Mishna m.fl. (2010) har gjort en översikt på arbete riktat mot unga personer för att minska 

eller förebygga internetmissbruk vilket inkluderar nätmobbning, förföljelse, sexuell värvning 

och att bli utsatt för pornografi. Studien försöker att utreda om detta arbete är effektivt för att 

minska riskbeteende på internet och om arbetet leder till ökade kunskaper hos de unga vad det 

gäller säkerhet på internet. Utav totalt 3 029 olika studier så valdes tre ut som uppfyllde deras 

kriterier för denna översikt. Dessa heter I-SAFE, the Missing program samt HAHASO och 

har utförts i USA respektive Kanada. Resultaten för studierna visade att kunskaperna kring 

säkerhet på internet ökade hos eleverna men det fanns däremot inte några tydliga tecken på att 

riskbeteende på internet minskade. 

Summering av tidigare forskning 

Den forskning som gjorts behandlar främst mobbning och nätmobbning. Eftersom min studie 

är inriktad på kränkningar i sociala medier och mobbning är en del av detta så är denna 

forskning relevant även för min studie. Vid forskningsgenomgången fann jag jämförelser 

mellan traditionell mobbning och nätmobbning särskilt intressant bland annat för att den har 

visat att det finns en del grundläggande skillnader. En skillnad är att det vid nätmobbning inte 

går att se offrets reaktion vilket kan ha en avhämmande effekt och att det inte upplevs lika 

personlig. En annan skillnad är att det finns en möjlighet för förövaren att vara anonym samt 

att de mer sällan känner ånger. I mobbningsbegreppet ligger det att det ska handla om 

upprepade händelser vilket det vid nätmobbning kan upprepas även vid en enskild händelse 

genom att det som skrivs kan läsas många gånger. Vid mobbning på internet så finns det 

ingen frizon för offret eftersom det kan ske när som helst på dygnet och inte är begränsat till 

någon plats. Något som nätmobbning delar med den traditionella mobbningen är de negativa 

effekterna i form av dålig självkänsla, oro, stress och ångest.  
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Även forskning som berör hur skolan kan arbeta med mobbning på internet har varit 

användbar för denna studie. För att hantera nätmobbning så behövs utbildning på flera olika 

nivåer samt ett öppet samtalsklimat som uppmuntrar till diskussioner och rapportering av 

kränkningar. De program som finns mot traditionell mobbning kan i vissa fall fungera även på 

nätmobbning men det behövs även program som tar hänsyn till de skillnader som finns. Den 

undervisning som ges bör handla om allt från säkerhet och risker till socialt beteende och 

etikett på nätet. Eftersom många elever har en hel del kunskaper kring internet och ett 

underifrånperspektiv så behöver de ges möjlighet att vara med och utveckla hur 

undervisningen ska se ut. Det finns även studier som visat att ett mentorskap mellan elever 

har haft goda effekter.  

Teoretiska utgångspunkter 
Sociala medier är en kombination av teknologi och social interaktion och därmed skapas en 

ny och kompletterande arena för socialt samspel där även oönskade former såsom 

kränkningar och mobbning kan ske. Eftersom tanken är att fånga ungdomarnas perspektiv på 

det sociala samspel som sker på internet och då i synnerhet vid kränkningar och mobbning 

behövs teorier som belyser detta samspel. Jag har valt att använda mig av det 

socialpsykologiska perspektivet vilket handlar om relationer inom och mellan grupper. Det 

här perspektivet försöker även förklara människors sökande efter olika roller som tas i sociala 

sammanhang (Granström 2007). I den här studien kommer fokus att ligga på rollerna som 

förövare respektive offer för kränkningar. Inom det socialpsykologiska perspektivet finns 

bland annat teorier som symbolisk interaktionism och Goffmans dramaturgiska sociologi. 

Dessa teorier är användbara för att förstå samspelet på individ- och gruppnivå men kanske 

inte lika bra för att förklara övergripande strukturella sociala konstruktioner vilket inte har 

varit syftet för denna studie. 

Symbolisk interaktionism 

Georg Herbert Mead var en av förgrundsfigurerna inom symbolisk interaktionism och han 

intresserade sig för hur identiteten och uppfattningen av sig själv skapas i samspelet med 

andra i omgivningen (Berg 2010). Symbolisk interaktionism är ett synsätt med flera olika 

variationer och grundtanken är att alla människor är sociala och samhället ses som en process 

av ständigt skapade sociala händelser. Det är den språkliga förmågan hos människan som gör 

henne social (Berg 2010).  

 

En hörnsten inom symbolisk interaktionism är det sociala samspelet, vilket inte bara handlar 

om att samtala utan även om kroppsspråket och tyst kommunikation i form av blickar eller då 

något görs sida vid sida utan att prata med varandra. Ett exempel skulle kunna vara när två 

personer arbetar bredvid varandra på en industri utan möjlighet att kommunicera med ord på 

grund av att ljudnivån är för hög. Även då vi tänker på något så är det en form av social 

interaktion fast med oss själva. Ett ytterligare exempel är då en person inte gör något trots att 

det förväntas av denne (Trost 2010). När människor samspelar på internet missas det som 

förmedlas i form av kroppsspråket vilket har betydelse för tolkning och analys av hur 

interaktionen fungerar där. 

 

Det symboliska i teorin är de olika gester, ord, klädval o.s.v. som människor tolkar och lägger 

en innebörd i. Människan ses inte enbart som ett objekt som reagerar instinktivt på saker utan 

vi lägger ofta en mening och betydelse i olika symboler som vi sedan handlar utifrån 

(Lindqvist & Nygren 2006). Orden vi använder har ett symboliskt värde och människor har 

gjort olika gemensamma definitioner av orden så att de får ungefär samma betydelse för var 

och en (Trost 2010). När två personer lägger samma definition i en gest eller ett ord kan de 
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sätta sig in i vad den andre tänker och uppfattar av gesten eller orden. Detta kallas för 

rollövertagande och all kommunikation bygger på dessa rollövertaganden (Nilsson 1996). Ett 

ord kan ha olika betydelse i olika sammanhang vilket gör att människor kan mena en sak med 

ordet i en situation och en annan sak i en annan situation (Trost 2010).   

 

Det är många olika delar som påverkar i en situation, förutom de olika personerna runt 

omkring så är det den egna sinnesstämningen och hälsotillståndet samt temperatur, väder, hur 

lokalen ser ut o.s.v. Även om det som uppfattas av situationen är subjektivt får de delar som 

alla är överens om en objektiv prägel (a.a.). 

 

Inom symbolisk interaktionism betonas enligt Trost (2010) att människan hela tiden är aktiv 

och inget är statiskt, det är alltså en ständigt pågående process där även egenskaper är 

föränderliga. Till exempel ses en person inte som att den är dominant eller intelligent utan 

personen handlar dominant eller på ett intelligent sätt. Betoningen ligger mycket på nuet, men 

ibland går en del av processerna så pass långsamt att vi vilseleds till att tro att de är stabila och 

statiska. 

 

Ett viktigt begrepp inom symbolisk interaktionism är definition av situationen. Med begreppet 

avses den definition människan gör av en situation vilket sedan styr handlingarna (a.a.). Detta 

är ett av de begrepp som jag har valt för denna studie. 

Den dramaturgiska sociologin 

Erving Goffman (2009) framställer det sociala samspelet i form av en scen där människor 

presenterar sig själv inför en publik och spelar olika roller. Den roll som tas för tillfället är 

anpassad till de andra som är närvarande. När en person träffar någon annan för första gången 

skaffar sig denne information om den andra för att på så sätt veta vad som kan förväntas av 

varandra i samspelet. Om det blir något fel i definitionen av situationen kan de inblandade bli 

generade eller illa till mods. 

 

Enligt Goffman (2009) representerar de olika rollerna olika sidor av oss själva och de spelas 

efter ett givet handlingsmönster. Vi lär oss olika uttrycksvarianter för att kunna hoppa in i de 

olika rollerna. Människor går olika mycket in i sin roll. På den ena extremen är personen helt 

övertygad om sin roll och går helt upp i den så att denne inte har någon distans till rollen och 

på den andra extremen är personen cynisk och helt distanserad från rollen. Den cyniske tror 

inte på sitt eget uppträdande utan spelar ett spel för att uppnå ett syfte vilket kan vara allt från 

eget nöje till att situationen kräver det. 

 

När en person framträder inför andra försöker denne att styra det intryck och den fasad som 

ges till de andra. Även om det sker avsiktligt är det inte alltid helt medvetet. Orsaken till att 

styra intrycken kan vara olika anledningar såsom att få de andra att få en speciell uppfattning 

om denne eller att framkalla en reaktion hos publiken. Publiken i sin tur kan låta sig påverkas 

av intrycken eller missförstå situationen. Publiken förväntas även att undertrycka sina egna 

åsikter om de inte är acceptabla i den aktuella situationen eftersom det optimala är att det 

finns en fasad av samstämmighet (a.a.). Det kan exempelvis handla om att inte säga rakt ut 

vad som finns i tankarna ifall det inte är passande i situationen. 

 

Termen team anspelar enligt Goffman (2009) på en grupp personer som samarbetar i 

framställningen och är ömsesidigt beroende av varandra. De olika medlemmarna i teamet 

strävar i samma riktning och försöker att skapa en gemensam definition av situationen. 

Goffman skiljer på de roller och den fasad som visas upp på scenen och det som sker bakom 
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kulisserna, han benämner detta för de främre och de bakre regionerna. I den främre regionen 

visas den offentliga sidan av jaget upp och i de bakre regionerna är människor mer privata.  

Begreppsdefinitioner 

Jag har valt begreppet definition av situationen ur symbolisk interaktionism därför att det kan 

vara användbart vid analys av det agerande som sker i sociala medier och att detta samspel 

kan förstås utifrån hur människorna definierar situationen. 

 

Jag har även valt begreppet scen med dess främre och bakre regioner som är taget ur 

Goffmans dramaturgiska sociologi eftersom jag anser att det kan vara användbart för att 

analysera den fasad och de roller som människor spelar på dessa arenor.  

Definition av situationen 

Begreppet definition av situationen innebär att alla människor gör en definition av situationen 

och denna ligger sedan till grund för agerandet t.ex. att anpassa sitt beteende i situationen ifall 

någon är sur eller arg. Eftersom alla människor har olika bakgrund och en egen subjektiv 

upplevelse av den sociala verkligheten så definierar vi situationen på olika sätt och det finns 

därmed en mängd olika sätt att uppfatta situationen, vilket gör att det är svårt att i förväg veta 

hur en person kommer att reagera i en viss given situation. Det är inte bara den bakgrund vi 

har som barn som påverkar utan det är alla händelser under livet oavsett om vi är medvetna 

om dem eller inte (Trost 2010). Exempelvis kan en traumatisk händelse påverka hur en person 

agerar i en situation även senare i livet. 

 

Detta är en pågående process där människor hela tiden omdefinierar situationen och det sker 

till stor del omedvetet. En följd av att vi hela tiden gör nya definitioner är att uppfattningen 

kan ändras och därmed även agerandet (Trost 2010).  

Framför och bakom scen 

Goffman (2009) beskriver de mer privata delarna i människors liv för bakom kulisserna eller 

den bakre regionen, det är där som de är sig själv och inte tänker lika mycket på hur de ska 

framställa sig och döljer inte sidor av sig själv. I den bakre regionen är människor mer privata 

och samlar krafter, det är även där som framträdandet på scenen förbereds. Exempel på den 

bakre regionen är det egna hemmet eller hemma hos nära vänner. I den främre regionen visas 

det offentliga jaget upp och där är det viktigt att inte göra några felsteg eller liknande som 

strider mot den fasad eller image som människor försöker att visa upp utåt. I den främre 

regionen framhävs vissa förhållanden och andra döljs, exempelvis sådant som kan verka 

stötande eller inte är förenligt med den sida av sig själv som visas upp vilket kan handla om 

vissa kläder eller sprit. Det är därför viktigt att ha kontroll över den bakre regionen och vilka 

som ges tillträde dit. Många håller sig dock frivilligt borta från de regioner som de inte blivit 

inbjudna till på grund av taktfullhet. 

 

Individen som framträder på scenen har sin fasad för att definiera situationen vilket handlar 

om allt från fysisk inramning på scenen såsom möbler, dekoration, rekvisita och hur rummet 

ser ut till den personliga fasaden som inkluderar kön, ålder, kläder, hållning och gester. Den 

personliga fasaden avslöjar personens sociala status och den roll som personen försöker att 

spela (a.a.). 
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Summering av teoretiska utgångspunkter 

Eftersom tanken är att fånga ungdomarnas perspektiv på hur det sociala samspelet ser ut i 

sociala medier behövs teorier som belyser detta samspel. Inom det socialpsykologiska 

perspektivet som handlar om relationer inom och mellan grupper finns teorier som symbolisk 

interaktionism och Goffmans dramaturgiska sociologi. 

 

Inom symbolisk interaktionism är grundtanken att alla människor är sociala och samhället ses 

som en process av ständigt skapade sociala händelser. Orden och gesterna vi använder har en 

symbolisk innebörd som det görs olika gemensamma definitioner av så att de därigenom får 

ungefär samma betydelse för var och en. Människan gör även en definition av situationen 

vilken ligger till grund för hur personen agerar. 

 

Erving Goffman liknar det sociala samspelet med en teaterscen där människor presenterar sig 

själv inför en publik och spelar olika roller. Den roll som tas anpassas till de människor som 

finns runtomkring. När en person framträder så försöker denne att styra det intryck och den 

fasad som ges till de andra av olika anledningar. Den rollen som framställs på scenen är den 

offentliga sidan av självet och den roll som är bakom scen är den privata sidan.   

Metod 

Val av metod 

I första hand är det forskningsfrågan som styr det val av metod som görs (Sorbring 2013), 

men det är även den vetenskapsteoretiska utgångspunkten, hur mycket kunskap det finns på 

området, tidsbegränsningar för studien och vilket resultat som eftersöks t.ex. djup och 

förståelse eller en bredd i resultatet (Björklund & Paulsson 2003). 

 

En del av syftet med studien är att utforska ungdomarnas egna beskrivningar, tankar och 

uppfattningar om kränkningar i sociala medier. För att uppnå detta har jag valt en kvalitativ 

ansats i form av intervjuer. 

 

Jag ser det som betydelsefullt att kunna ställa följdfrågor för att kunna skapa sig en bild av hur 

kränkningar i sociala medier tar sig uttryck, det är även svårt att på förhand veta hur de ser på 

detta. Det finns inte heller en heltäckande forskning i ämnet vilket gör det svårt att få en tydlig 

bild kring vad jag ska leta efter, detta gör att öppna frågor behöver ställas.  

 

Eftersom internet och de sociala medierna hela tiden utvecklas förhållandevis fort och därmed 

även förutsättningarna för det sociala samspelet som sker där kan det vara intressant att 

försöka fånga upp hur det ser ut just nu. Det finns även begränsat med forskning i ämnet 

vilket gör det intressant att undersöka ämnet närmare och jag behöver därför även vara öppen 

för vad som kommer att visa sig vilket är lättare vid en intervju jämfört med enkäter som 

kräver givna svarsalternativ. En ytterligare fördel med att använda sig av intervjuer är att det 

blir lättare att förklara vad som menas med frågorna ifall det finns oklarheter runt dem.  

 

Jag har valt att göra enskilda intervjuer med kuratorer på gymnasieskolor och fokuserade 

gruppintervjuer med ungdomar som går på gymnasiet. Anledningen till att jag valde att göra 

intervjuer på skolor är att dessa är en arena där kränkningar förekommer och en del av det 

som sker i sociala medier kan ha en koppling dit. Orsaken till att jag gick ut med frågan till 

gymnasieelever istället för grundskolan är främst av etiska skäl då de på grund av sin ålder 

har lättare att själv ta ställning till om de vill ställa upp på en intervju för en c-uppsats. En 
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annan orsak till att jag valde äldre elever är att jag tror att de har haft längre erfarenhet av 

sociala medier och därmed har funderat kring olika aspekter såsom säkerhet på internet och 

kränkningar som kan ske där. 

 

Intervjuguiden har varit halvstrukturerad. Enligt Wibeck (2010) innebär de ostrukturerade 

intervjuerna att deltagarna till stor del talar med varandra och i de strukturerade intervjuerna 

att intervjuaren styr interaktionen i gruppen. Anledningen till att jag valde en halvstrukturerad 

intervju är att jag både behöver styra frågorna till viss del för att få svar på de 

forskningsfrågor jag valt samtidigt som informanterna behöver få utrymme till att formulera 

hur de uppfattar ämnet. 

 

Strukturen på frågorna i intervjuguiden för fokusgrupperna har varit att börja med några 

öppningsfrågor som handlar mer om fakta än åsikter för att på så sätt få igång en diskussion i 

gruppen. Därefter några övergångsfrågor för att introducera ämnet och sätta det i ett större 

perspektiv. Sedan går jag över till nyckelfrågorna för intervjun för att avslutningsvis ta upp 

hur de önskar att hjälpen ser ut på skolan för ungdomar som utsatts för kränkningar. Jag har 

valt denna ordningsföljd eftersom ämnet kan upplevas svårt och ovant att samtala kring vilket 

gör att det är en fördel att börja med frågor som är lätta att svara på för att därigenom öppna 

upp för en diskussion. Wibeck (2010) förespråkar också denna struktur för intervjuguiden och 

jag har även en liknande struktur i intervjuguiden för kuratorerna. 

Urval 

För att komma i kontakt med kuratorer och ungdomar som kan berätta om kränkningar i 

sociala medier tog jag först kontakt med skolchefen på olika gymnasieskolor. Denne i sin tur 

lotsade mig vidare till vem jag skulle kontakta exempelvis rektor eller kurator. För att hitta 

elever som kan tänkas ställa upp på en intervju har jag i första hand försökt att gå via 

kuratorn. En person som möjliggör tillgång till en verksamhet såsom en chef kallas för 

gatekeeper eller dörröppnare och är en viktig person för att det ska gå att få kontakt med de 

som ska studeras. Det är även viktigt att gå via ansvariga för en verksamhet så att de är 

informerade och ger en sitt tillstånd att komma dit (Korp & Risenfors 2013). 

 

Tanken var att helst intervjua elever från en elevgrupp som arbetar i skolans åtgärdsprogram 

mot mobbing alternativt från elevkåren eftersom dessa redan har ett intresse av att diskutera 

dessa frågor och ett engagemang för detta. En fördel med detta är att de redan i förväg har 

tänkt en del runt mobbningsfrågor och har haft ögonen öppna för vad som eventuellt kan ha 

förändrats i och med att det idag finns en ny arena för mobbning på internet. En annan fördel 

med att ha en gruppintervju med elever som känner varandra är att det förhoppningsvis blir en 

tryggare intervjusituation. Det har även varit en etisk tanke bakom detta val då dessa elever är 

intresserade av ämnet generellt och inte utifrån privata erfarenheter. Eftersom kuratorerna inte 

kunnat bistå med att få tag i elever på grund av hög arbetsbelastning har frågan även gått 

vidare till andra elever som har ett intresse av att diskutera dessa frågor. Jag har därför 

kontaktat ungdomar genom mitt eget sociala nätverk, som jag vet har ungdomar i sina sociala 

nätverk. Jag fick kontakt med en grupp på fyra ungdomar och en grupp på två ungdomar. I 

båda grupperna har den ungdom som jag först kom i kontakt med hjälpt mig att finna övriga 

ungdomar. Eftersom studiens syfte var att undersöka ungdomars perspektiv på kränkningar i 

sociala medier i mer generella drag så har det varit viktigt för mig att det ska vara ungdomar 

som inte har någon personlig erfarenhet av kränkningar samt att de ska ha ett intresse av 

ämnet och detta har jag uppnått. Det har även varit ungdomar som går på en gymnasieskola 

där skolchefen har gett sitt medgivande för intervjuer med elever. Det har i denna studie 
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tyvärr inte gått att få intervjuer med elever och kuratorer från samma skolor. Samtliga 

ungdomar var tjejer och de kom från två olika gymnasieskolor. 

 

I samband med att elever och kuratorer har tillfrågats har de fått ta del av intervjuguiden för 

att de på så vis får lättare att ta ställning till om de vill medverka då de vet vad de tackar ja till. 

Detta ger dem även en möjlighet att reflektera och tänka till runt frågorna innan 

intervjutillfället. 

 

Studien innehåller även en frågeställning som handlar om skolan och ifall de arbetar specifikt 

med den mobbning och kränkningar som sker över sociala medier och i så fall hur. Därför har 

personal i skolan tillfrågats för en intervju, företrädesvis kuratorer då de har ett särskilt ansvar 

för socialt utsatta elever. Jag fick tag i två kuratorer som ställde upp på enskilda intervjuer.  

Genomförande 

Jag har gjort både enskilda intervjuer med kuratorer och fokusgruppsintervjuer med 

ungdomar. Det är inte alla former av gruppintervjuer som klassas som fokusgrupper. För att 

det ska kallas detta krävs tre olika kriterier och dessa är att de görs för forskningsändamål, att 

datainsamlingen sker genom gruppinteraktion samt att ämnet har bestämts av intervjuaren 

(Wibeck 2010). 

 

I en fokusgrupp diskuteras olika aspekter av ämnet och det går därigenom att få fram många 

olika tankar. Den typen av intervju är lämplig när det handlar om att utforska ett nytt område 

och det handlar om känsliga tabubelagda ämnen (Kvale & Brinkmann 2009). Det är även en 

bra metod då det handlar om att resonera runt företeelser (Trost 2010). En nackdel som jag 

kan se är att ungdomarna kan påverka varandras svar då de sitter i grupp om det finns 

outtalade normer kring var som är okej att säga och inte, fördelen kan vara att det kommer 

fram mer uppgifter då de bygger vidare på varandras meningar. 

 

Vid en gruppintervju ligger det ett ansvar hos intervjuaren att till viss del leda samtalet så att 

alla personerna får komma till tals, speciellt då det är någon som talar väldigt mycket och 

någon annan är tystlåten (Wibeck 2010). I samband med mina intervjuer har detta inte varit 

nödvändigt eftersom ungdomarna tog ungefär lika mycket samtalsutrymme var. Jag har även 

innan intervjutillfället försökt förbereda mig på att det skulle kunna komma upp känsliga 

ämnen trots att frågorna inte är formulerade på det sättet. Detta på grund av att informanten 

exempelvis har någon som står den nära som varit utsatt för mobbning eller kränkningar i 

sociala medier och att informanten då börjar berätta mer än denne tänkt sig från början och 

sedan ångrar att de delade med sig av detta (Kvale & Brinkmann 2009). Det kan komma 

oväntade reaktioner t.ex. att börja gråta. Då är det viktigt att bemöta detta på ett bra sätt. Det 

är även bra att jag har avsatt extra tid för intervjun och inte har något inbokat direkt efteråt så 

att det finns utrymme att stanna kvar som stöd om det finns behov av det. 

 

Miljön där intervjun sker har en del betydelse, allt från hur deltagarna sitter i förhållande till 

varandra till rummets utformning och att vara på en plats där det går att tala ostört. För att 

hitta en plats där deltagarna ska känna sig trygga så har jag låtit de till stor del få styra var de 

vill vara. Enligt Trost (2010) har även intervjuarens klädsel betydelse. Han menar att neutrala 

kläder är att föredra och att de inte utmärker sig eller är störande. Jag har därför tänkt på detta 

och inför intervjun försökt att klä mig så neutralt som möjligt. Den ena intervjun genomfördes 

på ett café som ungdomarna valt ut och där fanns inte så många besökare vilket gjorde att det 

inte var så många störande ljud omkring och vi kunde sitta förhållandevis ostört. Den andra 
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intervjun genomfördes i en av ungdomarnas hem och vi kunde sitta ostört. En av föräldrarna 

var i huset och kunde vara behjälplig ifall det skulle ringa på dörren eller liknande. 

 

Samtliga intervjuer har dokumenterats med hjälp av ljudinspelning. Enligt Wibeck (2010) är 

ljudinspelning att föredra framför en videoupptagning eftersom det är lättare att för 

informanterna att tänka bort denna. Svårigheterna med att enbart spela in ljud är att det kan bli 

svårt att särskilja vem det är som talar speciellt om det är flera av samma kön. Detta kan 

avhjälpas genom att en person håller i intervjufrågorna och en person för små 

stödanteckningar under tiden. Detta har inte kunnats göra fullt ut eftersom jag varit ensam 

intervjuare och jag behövde lägga min uppmärksamhet på dem som intervjuades. Eftersom 

intervjuerna genomfördes på platser utan störande ljud samt att det inte var stora grupper så 

gick det att särskilja rösterna på ljudupptagningen.  

 

Wibeck (2010) tar i sin bok upp frågan om ersättning till deltagarna där, förslag finns på en 

mindre summa pengar, presentkort på böcker, biobiljetter m.m. Hon varnar dock att det finns 

en viss risk att de ställer upp på grund av ersättningen. Jag har valt att enbart bjuda på fika 

eftersom jag upplever det mer etiskt korrekt att inte ge någon större ersättning, exempelvis 

kan det bli svårare för en deltagare att dra tillbaka sitt samtycke efteråt även om de är 

informerade att de får behålla ersättningen ändå. En fika kan däremot vara bra för att få en 

god och avslappnad stämning vid intervjutillfället. 

Bearbetning av empiri 

De olika intervjuerna har transkriberats och sedan analyserats med hjälp av innehållsanalys. 

Detta för att kunna organisera det stora materialet som blir av transkriberingen på ett 

systematiskt sätt och kunna få en struktur och överblick över det. Innehållsanalysen görs 

utifrån ett bestämt forskningssyfte vilket i detta fall är formulerat i mina frågeställningar 

(Boréus & Bergström 2012). Analysen började med att hela materialet kodades och 

kategoriserades. Koderna fungerar ungefär som etiketter som sammanfattar ord eller uttryck. 

Utifrån dessa koder skapades sen olika teman som sedan analyserats, tolkats och kopplats till 

teorier samt tidigare forskning. Genom att göra detta arbete systematiskt bidrar det till att öka 

tillförlitlighet av resultatet. Målet med innehållsanalysen är enligt Wibeck (2010) bland annat 

att lyfta förståelsen till en ny nivå och att finna nya kunskaper. Exempel på koder som jag haft 

är förebyggande, bemötande och likabehandlingsplan som sedan har kategoriserats ihop under 

temat kurators arbete. Koden förebyggande fanns även med i det som blev temat ungdomars 

önskemål. 

 

Vid analysen av intervjuerna är det betydelsefullt att jag reflekterar över min objektivitet och 

att jag har ett tolkningsföreträde av vad informanten sagt - det jag utläser är en av många 

berättigade tolkningar (Kvale & Brinkmann 2009). Hade jag varit osäker på vad en informant 

egentligen menat med ett uttalande skulle jag kunnat be om ett förtydligande. Detta blev inte 

aktuellt under mina intervjuer vilket vid fokusgruppsintervjuerna kan bero på att ungdomarna 

förklarade på ett tydligt sätt och ofta utvecklade varandras svar då de spann vidare på vad den 

andre sagt. Även Skærbæk (2012) lyfter frågan om objektiv kunskap och menar att forskaren 

alltid är en medskapare av det som analyseras. Jag har därför under hela bearbetningsfasen 

haft detta i åtanke och lagt vinning om att förhålla mig så objektiv som möjligt och vara 

uppmärksam på mina egna tolkningar för att sedan spara dessa iakttagelser till diskussionen. 

 

Anledningen till att jag valt att analysera intervjuerna med hjälp av innehållsanalys är för att 

det har gett en bra överblick över ett material som är förhållandevis stort. 
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Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet vilket innebär att mätningarna är korrekt gjorda 

(Thurén 2007). Vid intervjuer kan detta innebära att de som intervjuas får komma till tals och 

att de får uttrycka sig fritt genom att undvika ledande frågor i intervjuguiden (Kvale & 

Brinkmann 2009). Detta försöker jag att åstadkomma genom att i intervjun ställa en del öppna 

frågor så att de intervjuade fritt kan formulera sina svar. Ett exempel från fokusgrupperna är 

”Hur ser ni på kränkningar i sociala medier?”. 

 

Reliabilitet handlar även om studiens resultat kan reproduceras även vid en annan tidpunkt av 

en annan forskare (Kvale & Brinkmann 2009). Jag är medveten om att de intervjusvar som fås 

är giltiga i sin kontext och inte går att generalisera till hela befolkningen i Sverige. På grund 

av att tekniken och internet ständigt utvecklas så förändras även förutsättningarna för 

samspelet som sker där. Detta gör att de intervjusvar jag har fått är aktuella i dagsläget och 

kanske skulle se annorlunda ut vid en upprepad undersökning längre fram i tiden även om 

någon skulle använda sig av samma intervjuguide. Eftersom syftet med studien bland annat 

var att undersöka ungdomarnas egna uppfattningar och tankar vilket är individuellt gör detta 

att svaren skiftar beroende på vem som tillfrågas. 

 

För att ytterligare öka reliabiliteten har jag redovisat metod och teoretiska utgångspunkter 

samt jämfört mina resultat med tidigare forskning. Enligt Wibeck (2010) ökar reliabiliteten 

om samma intervjuare leder samtliga intervjuer som ingår i en studie, vilket jag också gjort. 

 

Validitet handlar om att det som var tänkt att undersökas verkligen har undersökts (Thurén 

2007). Validitet kan även ses som ett mått på sanningshalten och giltigheten i det som 

undersöks. En aspekt av detta är om kunskapen som fås är objektiv. Objektivitet kan innebära 

flera olika saker, bland annat att resultatet inte är förvanskat på grund av personliga fördomar 

och att den producerade kunskapen är systematiskt kontrollerad (Kvale & Brinkmann 2009). I 

den här studien har jag försökt att ställa mig så objektiv som möjligt och inte låta personliga 

åsikter spegla sig i det insamlade materialet. För att ytterligare höja validiteten har jag 

redovisat min egen förförståelse på ett tydligt sätt. För att försäkra mig om att undersöka det 

som var tänkt att undersökas har jag haft det i åtanke även vid planeringsstadiet av studien då 

intervjuguiden gjordes och haft syfte/frågeställningar i bakhuvudet när frågorna skrevs. 

 

Validiteten vid gruppintervjuer påverkas av den miljön som intervjuerna sker i och om 

deltagarna känner sig främmande i den eftersom diskussionen då kan hämmas och inte bli lika 

spontan. Diskussionerna kan även påverkas av grupptryck och om det inte är socialt 

accepterat i gruppen att prata om något (Wibeck 2010). För att motverka detta har jag försökt 

få intervjuerna på en plats där deltagarna kan känna sig bekväma och att hitta gruppdeltagare 

som känner varandra sedan tidigare. Validiteten skulle även kunna påverkas av att det är ett 

svårt ämne som är relativt nytt vilket gör att uppfattningen av hur kränkningarna tar sig 

uttryck i sociala medier kan förändras över tid och mellan olika människor. Några dagar innan 

intervjutillfället gav jag deltagarna intervjuguiden bland annat för att de skulle få möjlighet att 

fundera kring frågeställningarna vilket förhoppningsvis har påverkat validiteten i positiv 

riktning.   

Etiska överväganden 

Förutom olika etiska ställningstaganden som jag har skrivit om ovan finns det en del andra 

aspekter som jag tagit ställning till. 
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Det finns fyra etiska grundprinciper för forskning vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kalman & Lövgren 2012). 

 

De två första kraven uppfyller jag bland annat genom informationsbrevet som skrivits under 

av informanterna (se bilaga 1). I samband med en intervju ska det alltid finnas ett skriftligt 

samtycke på att informanten accepterar att delta samt att intervjuaren även informerar 

muntligt vad som står i pappret och ger tillfälle att ställa frågor kring det (Nygren 2012).  

I början av varje intervju gick jag igenom texten i informationsbrevet muntligt och förklarade 

vad som stod där och vad det innebär att ställa upp på en intervju samt frågade om de hade 

några funderingar om sitt deltagande i studien. Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) ska 

informanten få information om metoden, möjliga risker som kan finnas, vem som är 

forskningshuvudman, att det är frivilligt och att informanten har rätt att avbryta sin 

medverkan. En c-uppsats klassas inte som forskning som går under denna lag men den har 

ändå fungerat som en riktlinje för uppsatsen. I samtyckespappret ska det även finnas med 

uppgifter om syftet med studien, vilka som kommer att få tillgång till intervjuutskriften och 

hur intervjuaren kommer att avidentifiera uppgifterna för att säkra anonymiteten (Kvale & 

Brinkmann 2009).  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att skydda informanten genom att vara noggrann med hur 

materialet hanteras (Kalman & Lövgren 2012). För att uppfylla detta har jag avidentifierat alla 

personer och jag nämner inte heller vilka skolor eller kommuner som studien berör. Jag har 

förvarat ljudinspelningar från intervjuer samt transkriberingar i ett låst skåp så att inte någon 

obehörig haft någon möjlighet att ta del av det. Efter slutförd uppsats kommer materialet att 

raderas. Vid fokusgruppsintervjuerna kan inte full konfidentialitet utlovas eftersom det inte 

går att lova att övriga deltagare inte berättar något vidare. Eftersom den ena gruppintervjun 

skedde på ett café finns det även en viss risk att någon annan besökare kunde höra samtalet. 

 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifterna enbart kommer att användas för 

forskningsändamål (Kalman & Lövgren 2012). Därför informerade jag informanterna i början 

av intervjun att det insamlade materialet enbart används för denna studie. 

 

Eftersom samtliga informanter var över 15 år behövdes bara ett samtycke från informanten. 

Enligt Korp och Risenfors (2013) hade det behövts ett samtycke från föräldrarna om 

informanterna varit yngre. 

 

Enligt Korp och Risenfors (2013) är det väsentligt att jag under hela processen från intervju 

till analysarbetet har reflekterat kring hur min närvaro har påverkat samt den förförståelse jag 

har. Då jag analyserar behöver jag också fundera kring att det finns en tendens att som 

forskare leta efter information som stöder egna antaganden och uppfattningar kring ämnet 

(Bryman 1997). Detta har jag haft i åtanke i synnerhet då jag kodat och kategoriserat mitt 

material. När jag gick igenom intervjumaterialet sökte jag efter mönster utifrån vad som 

framträdde i materialet istället för att leta efter på förhand uppställda koder. 

 

När det gäller att transkribera intervjuutskrifterna bör jag enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

tänka på att det muntliga och skriftliga språket skiljer sig en hel del ifrån varandra och att det 

kan hända att jag sårar informanten om jag gör ordagranna utskrifter. Direkta citat utifrån 

talspråket kan upplevas kränkande eftersom det vardagliga talspråk ofta är lite slarvigt och 

innehåller många utfyllnadsord såsom ”liksom” och ”typ” (Trost 2010). Jag har därför 

uteslutit en del stycken med utfyllnadsord och markerat det med /---/. Då det har förekommit 

ett namn i något citat har jag uteslutit det för att kunna säkra anonymiteten och istället 
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markerat det uteslutna namnet med /…/. Samtidigt har jag varit noggrann med att inte 

uttalandet ska bli förvanskat på något sätt bland annat genom att återge citaten i övrigt exakt 

såsom de var. Ett annat ställningstagande som jag har gjort i samband med redovisningen av 

resultaten är att i vissa fall inte exemplifiera med citat utan enbart skriva vad som har 

framkommit, detta för att det vid läsning av citatet skulle kunna röjas personer som bör få 

vara anonyma. De fall som detta gäller är då informanten har berättat något med hjälp av ett 

exempel som tagits ur deras vardag. 

 

En annan etisk aspekt att ta hänsyn till är det beroendeförhållande som informanten kan 

befinna sig i (Kalman & Johansson 2012). Det har därför varit extra viktigt för mig att tydligt 

informera kring vad det innebär att ställa upp på en intervju samt att de har rätt att avbryta sin 

medverkan utan att ge någon förklaring. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det betydelsefullt att jag reflekterar över att relationen 

mellan intervjuperson och intervjuare har en inbyggd asymmetrisk maktrelation. Ett sätt som 

jag har hanterat detta på är att jag gett informanterna möjlighet att bestämma var intervjun ska 

äga rum så att den sker i en miljö som känns trygg för dem. En annan aspekt av den 

asymmetriska maktrelationen är att jag själv inte delar med mig av något i samband med 

intervjuerna utan bara ställer frågor till informanterna. 

Resultat och analys 
Resultaten och analys kommer att presenteras parallellt under huvudrubriker som är skapade 

utifrån de frågeställningar jag har i mitt syfte för att det på så sätt ska bli mer överskådligt.  

I analysen kopplas resultaten till de teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskning. 

Underrubrikerna är gjorda utifrån de teman som framkommit under kodningen och 

kategoriseringen. Jag har valt att benämna informanterna från den första fokusgruppen för 

ungdom 1, 2, 3 och 4 samt informanterna från andra fokusgruppen för ungdom 5 och 6. 

Kuratorerna har jag valt att benämna kurator 1 och 2.  

Hur sociala medier uppfattas 

Ungdomars uppfattning 

… det är väldigt mycket man lägger upp en massa fina bilder god fika idag eller perfekt 

frukost eller så där (–ungdom 1) 

 

…faran med allt det är ju att man skapar ju någon sorts idealbild av sig själv /---/ sen märker 

man ju själv att den frukosten den äter ju inte jag varenda morgon och så ser ju inte jag ut 

och så bor inte jag och då blir man ju liksom missnöjd på så sätt (–ungdom 2) 

 

Ungdomarna berättade om att sociala medier fungerade som ett sätt att få bekräftelse och att 

många delar text och bilder som visade upp en perfekt fasad utåt där allt var tillrättalagt. 

Bilderna och texterna påverkade dem och deras självkänsla genom att ungdomarna jämför sig 

med vad som blivit tillrättalagt. Det ungdomarna beskriver kan förstås utifrån Goffmans 

intrycksstyrning som handlar om att människor försöker styra det intryck som ges till andra 

människor av olika anledningar (Goffman 2009). Vad ungdomarna uttrycker här är att det 

finns en strävan att visa upp en idealisk bild av sig själv vilket ungdomarna påverkas av och 

till och med kan må dåligt av ifall de inte lyckas nå upp till den.  

 

…jag tänker mycket på dom som kan skriva hela berättelser och det här har jag gjort idag 

eller om det har hänt någonting jobbigt så skriver de det på facebook och det reagerar jag 
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väldigt mycket på att nä alltså att det här vill jag inte veta det här känns väldigt intimt och 

personligt (–ungdom 4) 

 

Ungdomarna förde en diskussion kring hur de själva och andra väljer att framställa sig genom 

bilder och text samt var gränsen går för hur personlig och intim informationen får vara. 

Goffman liknar framställandet av sig själv och den fasad som visas upp utåt med teaterscenen 

och det framträdandet som sker där. Det är på scenen som det offentliga jaget visas upp och 

det är bakom scenen som människor är mer privata och planerar sitt framträdande. Många 

människor håller sig frivilligt borta från den bakre regionen av taktfullhet (Goffman 2009). 

Ovanstående citat skulle kunna tolkas som att informanten reagerar på att andra personer delar 

med sig av alltför privat information som med Goffmans termer hör hemma bakom scenen. 

Eftersom bakom scenen är en region som människor vanligtvis försöker att hålla sig borta 

från kan informantens önskan att inte ta del av privat information vara ett uttryck av 

taktfullhet. En annan tolkning är att ett gränsöverskridande upplevs obehagligt på grund av 

informanten får in en annans privatliv i sitt privatliv som denne inte vill ha. 

 

…blir det väl också typ värre och värre med för när vi var i fjorton femton årsåldern så var ju 

sociala medier och så inte så stort för oss men för de som är fjorton femton nu så är det ju 

jättestort (–ungdom 6) 

 

…det kommer ju inte att bli mindre nätmobbning (–ungdom 2) 

 

Ungdomarna tog upp att den tekniska utvecklingen går fort och det ständigt sker förändringar 

på internet och i de sociala mediernas utformning samt att de upplever det som en allt större 

del av ungdomars vardag. Ungdomarna ansåg även att nätmobbning var ett växande problem 

som blev allt mer vanligt. Bland forskare råder det delade meningar kring om nätmobbningen 

har ökat de sista åren eller inte (Cassidy, Faucher & Jackson 2013). Genom den tekniska 

utvecklingens framväxt flyttas en del av det sociala samspelet över till internet och därmed 

även de negativa aspekterna i form av kränkningar och mobbning. Det är däremot svårt att dra 

några tydliga slutsatser om mobbningen verkligen har ökat på internet eller inte. 

Ungdomars syn på kränkningar 

…man är ju van vid att gud vad fin, alltså alla ska försöka vara positiva man förväntar sig ju 

inte att få nått, men om nån vad ful du är då hade man ju ja nej jag hade ju fått ångest riktigt  

(-ungdom 4) 

 

Ungdomarna nämner att utseendet är viktigt och att de kommentarer som de får kring hur de 

ser ut påverkar dem. Kommentarerna kan enligt dem fungera som positiv bekräftelse men 

även som kränkningar då det skrivs negativa kommentarer. Deras uppfattning var även att det 

är generellt mer kvinnor som råkar ut för nedsättande kommentarer kring utseendet och att det 

verkar finnas en objektsyn på kvinnor som har skapat en norm vilken gör att det är ok att 

skriva på det sättet. I en svensk forskningsstudie har de sett ett samband mellan mobbning på 

internet och en låg självkänsla vad det gäller kroppen samt att det är speciellt tydligt när det 

handlar om flickor. I samma studie visade det sig även att ungefär hälften av informanterna 

ansåg att nätmobbning oftast var kopplat till offrets utseende när flickor mobbade flickor 

(Frisén, Berne & Lunde 2013). Både uttalanden från informanterna och forskningsstudier 

tyder på att det är förhållandevis vanligt med nedsättande kommentarer kring utseendet till 

kvinnor vilket påverkar den egna självkänslan negativt. 
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…det är väldigt individuellt, en kränkning för /…/ kanske inte är en kränkning för mig du vet 

och det beror ju helt och hållet på hur man tolkar (–ungdom 3) 

 

Ungdomarna tog upp att en kränkande kommentar kan upplevas olika för olika människor 

beroende på hur vem som får kommentaren samt hur denna person tolkar den. Enligt 

symbolisk interaktionism är det sociala samspelet en ständig process där människor gör olika 

definitioner av situationen vilket sedan ligger till grund för det egna handlandet (Trost 2009). 

I det här fallet kan det innebära att det görs olika definitioner av det som skrivs vilket gör att 

agerandet blir olika från person till person. 

Kuratorers uppfattning  

…för jag bestämmer ju själv som person om det är en kränkning eller inte (–kurator 1) 

 

Även en kurator tog upp att en kränkning kan upplevas olika för olika människor och menade 

att det är upp till den som får kommentaren att avgöra ifall det är en kränkning eller inte. 

 

…får en aversion mot en person utan att ens känna personen, redan innan genom det som 

står på nätet (–kurator 2) 

 

En kurator reflekterade över att elever som läser på sociala medier skapar sig en uppfattning 

utifrån vad som skrivs och därigenom kan få ett agg emot personer som de aldrig har träffat i 

verkliga livet och detta agg är grundat i exempelvis kränkande text om någon. Enligt Goffman 

söker människor information om den andre då de träffar varandra för första gången viket 

sedan ligger till grund för det fortsatta samspelet (Goffman 2009). I ovanstående exempel 

söks och ges information redan innan de mötts vilket sannolikt påverkar det möte som 

eventuellt blir i framtiden. 

 

Kuratorerna berättade också att ungdomarnas mående påverkas av det som sker i de sociala 

medierna och ungdomarna kan må dåligt och bli stressade över negativa händelser där.  

Det finns även forskningsstudier som har påvisat att stress och ångest är vanligt hos offer för 

kränkningar på internet och det är något som även är vanligt vid kränkningar som sker öga 

mot öga (Cassidy, Faucher & Jackson 2013). 

Skillnader mellan kränkningar i sociala medier jämfört med öga mot öga 

Socialt samspel 

…det är ju ändå en stor del av ungdomars liv (–ungdom 4) 

 

…som imorgon så ska vi ju träffas ett kompisgäng och då har du skapat en grupp på facebook 

/---/ så ser vi ju alla var det är liksom och så där vad man ska ha med sig och vilka tider 

(-ungdom 1) 

 

…i forumet bredvid så pratar vissa med varandra så får de reda på sen efter två veckor och 

hur var det på festen, men vad då vi har haft klassfest men alla var inte bjudna och det blev ju 

lite tyst mobbning (–kurator 1) 

 

Ungdomarna poängterade att de sociala medierna är en stor del av ungdomars liv och de 

behöver det för att kunna hålla kontakten med sina kompisar och veta vad som händer i 

kompiskretsen. Även kuratorn bekräftar vikten av att ta del av det som skrivs i de sociala 

medierna. Eftersom de sociala medierna är en stor del av det sociala samspelet dem emellan 
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är det betydelsefullt att de tar del av det som skrivs i de sociala medierna och inte ställs 

utanför det. Här går det att dra paralleller till det som framkommit i forskningsstudier kring att 

det inte finns någon frizon för den som är utsatt där de kan känna sig skyddade från angrepp 

och att det kan ske när som helst på dygnet (Cassidy, Faucher & Jackson 2013). På grund av 

att det är mer eller mindre nödvändigt för ungdomarna att vara aktiva på sociala medier för att 

kunna ta del av det som sker i kompiskretsen så innebär det samtidigt att det finns en risk att 

bli utsatt för kränkningar oavsett var de befinner sig fysiskt.  

 

…det är ju just det med internet att det går ju inte att avläsa vad det är för tonfall  

(–ungdom 2) 

 

…man märker ju inte tonläget, du ser inga gester alltså miner eller ja så det beror nog mycket 

på hur man tolkar själv (–ungdom 1) 

 

Ungdomarna tog upp att det blir en del misstolkningar när det gäller det som skrivs i sociala 

medier och att det kan vara svårt att förstå om det som skrivits är ett skämt eller inte. Även en 

kurator tog upp att det är betydligt lättare att missuppfatta vad den andre menar då 

kommunikationen förs på sociala medier eller via mejl. En orsak som angavs till att det var 

svårare att kommunicera i skrift var att det inte finns någon möjlighet att förklara sig eller 

ändra något direkt då det blivit ett missförstånd vilket kan göra att de inblandade kan bli 

ovänner i onödan. Enligt symbolisk interaktionism är gester och kroppsspråket en del av de 

symboler som används i det sociala samspelet (Lindqvist & Nygren 2006). Eftersom gester 

och miner inte går att få med i den kommunikation som enbart sker via text så kan 

definitionen av situationen bli annorlunda vilket kan leda till missförstånd.  

Språket på sociala medier 

…sen är det ju lättare och säga hemska grejer på nått sätt på nätet tror jag (–ungdom 2) 

 

…jag tror att många glömmer av att det är faktiskt är en person som de skriver till istället för 

bara en bild eller bara en åsikt dom tänker inte på att det är någon annan som läser det som 

dom skriver (–ungdom 4) 

 

Ungdomarna resonerade kring att de ansåg det lättare att kränka och ge elaka kommentarer på 

internet jämfört med öga mot öga. De menade även att då de träffar dessa personer i 

verkligheten så är de helt andra personer och vågar inte säga så. Orsaken till att det är lättare 

att kränka på internet anser ungdomarna bland annat bero på att det inte går att se den kränkta 

personens reaktion och att denne blir sårad. Den avhämmande effekten på internet jämfört 

med kränkningar i verkliga livet är något som tas upp i forskningen också vilket forskare tror 

beror på att den som kränker inte ser offrets omedelbara reaktion vilket gör att det inte 

upplevs lika personligt (Cassidy, Faucher & Jackson 2013). Även informanterna gav uttryck 

att den som kränker inte tycks uppleva det lika personligt eftersom de inte har personen 

framför sig då de skriver. 

 

…det är nästan som en ny norm på internet att man ska nästan, man får nästan säga taskiga 

saker mot varandra känns det som när vissa skriver så mycket dumma grejer (–ungdom 3) 

 

…varför skriver du så här eller liksom, nä jag menade inget jag hade bara en dålig dag eller 

ja, jag tar tillbaka det (–ungdom 2) 
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Ungdomarna tog även upp att de upplever att det kan finnas en speciell jargong på internet 

och att de som skriver elaka saker inte alltid vill stå för vad de har skrivit. Enligt symbolisk 

interaktionism lägger människor olika mening och betydelse i orden och skapar en gemensam 

definition av dem (Trost 2010). De elaka kommentarerna skulle i det här fallet kunna innebära 

att många människor har skapat en delvis annan innebörd av orden där orden inte längre har 

samma kraft eller betydelse utan används som en del i en jargong. På det sista citatet går det 

även att göra kopplingar till den forskning som har påvisat att vid nätmobbning är det färre 

som har ångerkänslor inför sitt handlande vilket kan bero på att de inte ser reaktionerna eller 

konsekvenserna av sitt handlande (Slonje, Smith & Frisén 2012a). Det går också att dra 

paralleller till det Frånberg (2011) skrivit kring att det i mobbningsbegreppet vanligtvis krävs 

att den som mobbar ska ha ett ont uppsåt med sin handling vilket det i ovanstående citat inte 

verkar finnas. Det kan i det här fallet istället kanske vara mer adekvat att benämna händelsen 

som kränkningar eller trakasserier. 

Bilder 

…om det är mellan två elever vanligt så kan man ju liksom då försvinner det alltså det 

bleknar bort så småningom och man kan be varandra om ursäkt och den här biten men nätet 

det blir ju, lägger du ut en bild där så blir du aldrig av med den, alltså dina bilder finns alltid 

kvar där (–kurator 1) 

 

…de fula kommentarerna är ju kvar det ska ju ganska mycket till för att facebook ska ta bort 

sånt (–ungdom 2) 

 

Ett återkommande tema både bland ungdomarna och kuratorerna var att de bilder som 

publiceras samt kommentarerna till bilderna inte försvinner. Att bilderna och kommentarerna 

finns kvar gör det möjligt att upprepa samma kränkning flera gånger genom att det kan visas 

många gånger. Enligt den definition som bland annat Olweus har på mobbning ska det handla 

om upprepade tillfällen (Olweus 1998). När det gäller bilder eller kommentarer på sociala 

medier kan även en kränkning upprepas utan att den som mobbar gör något mer än en gång. 

 

…man lägger ju inte upp vilka bilder som helst, man vet ju aldrig i slutändan var den bilden 

kan hamna nånstans (–ungdom 6) 

 

Bland ungdomarna fanns det en oro kring var de bilder som publicerats kommer att hamna i 

framtiden vilket gjorde dem mer restriktiva med vilka bilder de delade med sig av i de sociala 

medierna. En orsak är att det är lätt att ta en kopia av någon annans bild och spara den för att 

sedan publicera den igen vid ett annat tillfälle och i ett annat sammanhang. 

Specifikt för sociala medier 

…det sprids snabbare med sociala medier än, men om du skriver nånting så kan ju du 

förmedla det till hur många som helst, det är ju jättemånga som ser det (–kurator 2) 

 

…det är ju inte som att du skulle ge mig en spydig kommentar utan du ger mig en spydig 

kommentar som alla andra också ser (–ungdom 4) 

 

En skillnad med kränkningar i sociala medier jämfört med kränkningar i verkliga livet som en 

kurator reflekterade över var att informationen sprids snabbare på de sociala medierna. Även 

ungdomarna nämnde att på internet finns det betydligt fler personer som kan se en kränkning 

som sker jämfört med hur många som hör den om den exempelvis sägs på en skolgård vilket 

gör att kränkningen upplevs både värre och mer förnedrande. Bland forskare råder det delade 
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meningar om traditionell mobbning eller mobbning på internet ska anses mest förödande. 

Enligt en del forskare kan den mobbning som sker över internet ibland vara värre på grund av 

att text kan spridas till ett stort antal personer via dessa medier och att det därmed även kan 

vara svårt att överblicka hur många personer som skulle kunna ha sett det som skrivits där 

(Cassidy, Faucher & Jackson 2013). Flera sociala medier är uppbyggda så att det som 

publiceras visas för en potentiellt stor publik i samma stund som det publiceras samt att det 

går att vidarebefordra vilket gör det möjligt att det kan sprids till ett stort antal personer på 

kort tid. 

 

…det är jättestora skillnader, skulle det ske sådana bråk eller vad man ska säga  i 

klassrummet i skolan så hade ju förhoppningsvis läraren ingripit eller nån av de runt om,  ser 

man samma sak på nätet så är det ju inte så många som lägger sig i (–ungdom 1) 

 

Något som framkom under intervjuerna med ungdomarna var att de ser skillnader i om det 

sker ett ingripande eller inte från de vuxna då det sker en kränkning på internet jämfört med 

på skolan. Ungdomarna ansåg även att det inte finns många vuxna på internet såsom 

facebook-administratörer som tar ansvar för att sätta stopp då kränkningar sker och att vuxna 

sällan gör något för att stoppa de kränkningar som anmäls. Det sociala samspelet kan ur ett 

symboliskt interaktionistiskt perspektiv även handla om de tillfällen som människor 

underlåter sig att göra något trots att de förväntas göra något vilket det i detta fall handlar om. 

Att välja att inte agera är också en social handling (Trost 2010). Ovanstående citat tyder på att 

det finns människor som är vittne till kränkningar på internet men väljer att inte att agera av 

någon anledning. Det framgick inte i intervjun vad ungdomarna tror att denna underlåtenhet 

skulle kunna bero på. Även forskningsstudier har visat att vuxna är mer benägna att förhindra 

traditionell mobbning jämfört med mobbning som sker på internet (Tangen & Campell 2010). 

En förklaring skulle kunna vara att det saknas kunskap och att det är ett generationsproblem 

där de vuxna inte behärskar internet på samma sätt som de unga. 

 

…tyvärr så är väl konsekvenserna mindre för dom som kanske alltså de som mobbar över 

nätet (-ungdom 6) 

 

…det finns ju inte många vuxna på de sociala medierna som liksom kan sätta ner foten  

(–ungdom 4) 

 

Ungdomarna reflekterade över att det vanligtvis blir mindre konsekvenser för den som 

mobbar över internet jämfört med öga mot öga. En orsak enligt ungdomarna kan vara att på 

internet finns det vanligtvis inte någon vuxen som kan se och höra vad som händer och det 

finns därmed inte någon som håller koll och kan agera när något händer. Även kuratorerna 

upplevde att det finns svårigheter i att få någon insyn i det som sker mellan ungdomarna i de 

sociala medierna vilket gör arbetet svårt. Enligt Cassidy, Faucher och Jackson (2013) finns 

det studier som visar att övervakning har kunnat minska den traditionella mobbningen. 

Däremot råder det delade meningar mellan olika forskare om övervakning skulle kunna ha 

någon effekt på den mobbning som sker över internet (Cassidy, Faucher & Jackson 2013).  

En bidragande orsak till att det finns få vuxna på de sociala medierna som kan se och reagera 

på det som skrivs skulle kunna vara att Facebook och en del andra sociala medier är 

uppbyggda så att bara de som lagts till som vänner kan läsa det som skrivs. 

 

…på nätet så är det ju så svårt för ofta så är man ju anonym där också (–ungdom 5) 
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…det borde bli svårare att kunna så där utge sig för att va någon annan än vad det är idag 

(–ungdom 6) 

 

En skillnad nätmobbning har jämfört med traditionell mobbning är att det finns möjligheter 

för förövaren att vara anonym. Det framkom i intervjuerna att ungdomarna upplevde det som 

negativt att det finns en möjlighet för den som mobbar att vara anonym på de sociala 

medierna och att den möjligheten borde försvåras på något sätt eller begränsas. Bland forskare 

finns olika åsikter om de anonyma meddelandena är mer obehagliga och ångestskapande 

jämfört med om offret hade vetat vem som skrivit dem (Cassidy, Faucher & Jackson 2013). 

Skolan och kränkningar i sociala medier 

Kuratorers arbete  

…förebyggande arbete som krävs att få dem att förstå vad som händer när du går ut på och 

skriver nått och lägger ut nått som du sen inte vill stå för (–kurator 1) 

 

Kuratorerna lyfte frågan kring hur viktigt det förebyggande arbetet är och att diskutera 

konsekvenser som kan bli av olika handlingar. I det förebyggande arbetet anser kuratorerna 

att det behöver finnas en diskussion både kring det som ungdomarna skriver och de bilder 

som de lägger ut. En av kuratorerna nämnde att många ungdomar lägger ut bilder på sig själv 

där de inte har så mycket kläder på sig på grund av att de är stolta över sina kroppar och att 

dessa bilder sen kan användas av andra i ett negativt syfte, vilket är viktigt att vara medveten 

om. Även forskare anser att ett förebyggande arbete är viktigt (Cassidy, Faucher & Jackson 

2013). 

 

Ett av de viktigaste arbetsredskapen i arbetet mot kränkningar i sociala medier enligt en av 

kuratorerna var likabehandlingsplanen. Hen ansåg att de behövde arbeta aktivt med den i 

skolan och att den behövde förtydligas ytterligare. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är 

skolorna skyldiga att upprätta en likabehandlingsplan. 

 

En av de svåraste aspekterna i arbetet med kränkningarna på internet var enligt kuratorerna att 

det sällan finns någon möjlighet att ingripa då en elev har utsatts för en kränkande bild 

eftersom polisen inte har någon rätt att gå in direkt och plocka bort bilden. Däremot kan de 

alltid agera genom att polisanmäla händelsen och eventuellt även anmäla det till 

socialtjänsten. En av kuratorerna berättade att det inte alltid är så att eleverna vill gå vidare 

med någonting eftersom eleven anser att blir en stor sak av händelsen om de gör en anmälan. 

 

Ett tillvägagångssätt som en kurator tog upp för att hantera grova kränkningar som hade 

inträffat vilka lett till konflikter i en grupp ungdomar var att först träffa dem en och en och 

sedan sammanställa det som framkommit. Därefter samla ungdomarna för att diskutera det 

som framkommit och utefter det ha en dialog kring vad som kan göras för att bli vänner igen. 

Enligt kuratorn fungerade detta tillvägagångssättet i vissa fall men inte i andra vilket bland 

annat berodde på ungdomarnas vilja till att försöka möta varandra.                                                                   

 

…antingen det är mobilen, nätet, i livet, det är likadant ändå bemöter dem och lyssnar på dem 

och hjälper dem till självhjälp och på nått sätt att få prata av sig och fundera över vad som 

har hänt (–kurator 1) 

 

En kurator berättade att själva bemötandet av elever som varit utsatt för kränkningar på 

sociala medier till stor del är likadan som för de som utsatt för kränkningar öga mot öga. 
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…vågar ju inte komma och säga till eller vill inte man vill inte visa att man är den som är 

utsatt (-kurator 1) 

 

Kuratorerna tog upp att det är viktigt att kränkningarna uppmärksammas och eleverna vågar 

komma och säga till om de varit utsatta för en kränkning. Den ena kuratorn berättade även att 

det är fler tjejer än killar som kommer och berättar om det men vet inte riktigt varför det är 

skillnader mellan killar och tjejer. En orsak till att en del ungdomar inte berättar om 

kränkningar kan enligt kuratorn bero på att de inte vill visa att de är utsatta. Det finns 

forskningsstudier som har visat att många elever drar sig för att berätta för skolpersonal om 

kränkningar och det är därför viktigt att skolan uppmuntrar och främjar detta så att eleverna 

kan känna sig bekväma med att träffa skolpersonal och diskutera kränkningar på internet 

(Tangen & Campell 2010). 

Ungdomars önskemål 

…man läser på sådana här hemska grejer på aftonbladet att till och med att gå så långt att 

flera tar sitt liv för att de har varit utsatta för så hemska grejer på nätet, då borde man ju 

uppmärksamma det mycket mer än vad man gör idag (–ungdom 5) 

 

Även ungdomarna tog upp att de ville ha ett öppet samtalsklimat och att skolan i högre grad 

uppmärksammade frågor kring mobbning och kränkningar på sociala medier. Flera forskare 

anser att det behövs en större medvetenhet rent generellt runt kränkningar på internet 

(Cassidy, Faucher & Jackson 2013). Citatet går att tolka som att ungdomarna känner att 

skolan inte tar möjligheten att lyfta en diskussion kring kränkningar när ämnet är aktuellt i 

media. 

 

…de vet ju att det existerar och att det finns men jag tror inte att de vet hur det ser ut 

egentligen jag tror inte att de liksom vet hur grovt det kan vara hur många som egentligen är 

utsatta för det (–ungdom 2) 

 

…om skolan verkligen tar upp det med alltså hur man ska bete sig (–ungdom 1) 

 

Något som ungdomarna reflekterade över var att det finns en okunskap bland många vuxna 

kring hur samspelet ser ut i de sociala medierna och att de önskar att skolan lyfte frågor kring 

det sociala samspelet mer. Ett förslag var teman och föreläsningar kring ett mer empatiskt 

beteende på internet. Även en stor del av forskningen tar upp behovet av utbildning på flera 

olika nivåer för att kunna hantera nätmobbning (Cassidy, Faucher & Jackson 2013). I det 

första citatet uttrycks även att det är fler som är utsatta för kränkningar än vuxenvärlden är 

medveten om vilket skulle kunna tyda på att det finns ett mörkertal vad det gäller antalet 

ungdomar som är utsatta för kränkningar. 

 

…lära sig att hur man ska bete sig mot varandra på nätet man behöver ju kanske lära sig 

alltså vad får det för konsekvenser om jag lägger ut en bikinibild på mig (–ungdom 3) 

 

Ungdomarna återkom flera gånger till hur viktigt det är att skolan lär ut normer som bör gälla 

på internet och att normer och beteende på internet diskuterades mer i skolan. Ett annat 

förslag som ungdomarna gav på hur de önskade att skolan arbetade med kränkningar på 

sociala medier var mer diskussioner kring vilka negativa konsekvenser som kan bli av olika 

handlingar. Enligt flera forskningsstudier behövs undervisning som fokuserar bland annat på 

etikett på nätet, kritiskt tänkande, säkerhet samt att bedöma risker. Istället för att försöka 
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avlägsna alla risker bör fokus ligga på att ge eleverna bra strategier till att hantera olika 

situationer (Cassidy, Faucher & Jackson 2013). 

 

…skolan där dessa instagramupploppen var där kanske man arbetar mer med detta men det 

är ju hemskt om det ska behöva hända nått sånt för att få till, det är ju bättre att försöka 

förhindra det innan det sker (–ungdom 2) 

 

Ungdomarna ansåg liksom kuratorerna att det är bra om skolan arbetar förebyggande. De 

ansåg även att det inte ska behöva hända något dramatiskt för att frågan ska tas upp i skolan.  

 

Ytterligare ett tema som ungdomarna tog upp var att de önskade att de olika 

gymnasieskolorna samarbetade kring frågor som berör kränkningar på sociala medier och 

lärde sig av varandra. Samarbete är något som även har lyfts av forskare och dessa anser att 

det behövs ett samarbete mellan flera olika aktörer där de med gemensamma krafter arbetar 

med mobbning och kränkningar på internet (Cassidy, Faucher & Jackson 2013). 

 

…kanske då på mellanstadiet eller sexan till nian där kanske det är som allra viktigast  

(–ungdom 6) 

 

Ungdomarna ansåg att skolan bör ta upp frågor kring kränkningar på sociala medier redan 

tidigt i åldrarna eftersom många av ungdomarna är aktiva på sociala medier långt ner i åldrar 

och att de upplever det som att det är en viktig del av det sociala samspelet för yngre. Även 

Tangen och Campell (2010) anser att det behövs ett tidigt ingripande.  

Kuratorers förslag till förbättringar 

…den här föreläsningen som jag hoppas kan återkomma mer regelbundet och inte efter fem 

år (-kurator 2) 

 

…det var riktat till ungdomarna så det var språk som vi vuxna inte alltid förstod (–kurator 1) 

 

Kuratorerna ansåg att de föreläsningar som gavs på skolan kring kränkningar på sociala 

medier borde förekomma oftare. Det är även betydelsefullt att föreläsningarna är på rätt nivå 

och intressanta för ungdomarna så att de lyssnar och tar tills sig av det som tas upp. 

 

…man uppmanas ofta i olika sammanhang att följa och många lärare har ju sina klasser som 

facebookgrupper /---/ så kunde vi kommunicera och då kan man gå in och titta på deras vad 

de sysslar med (–kurator 2) 

 

En kurator tog upp att de borde gå in mer på de sociala medierna och titta på vad ungdomarna 

skriver men att det inte alltid finns tid till att göra detta och att kuratorerna inte kommer åt att 

se allt som skrivs. Hen berättade även att hen har haft en tjejgrupp som facebookgrupp samt 

att flera lärare har sina klasser som facebookgrupper där de kommunicerar med varandra och 

då finns det även möjlighet att se vad ungdomarna skriver på sina facebooksidor. Enligt 

Cassidy, Faucher och Jackson (2013) finns det forskare som föreslår att lärare och elever 

skapar forum på internet där de interagerar med varandra. 
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Diskussion 
Jag kommer i följande text att ge en sammanfattning av de resultat som framkommit i min 

studie samt återkoppla till studiens relevans för socialt arbete. Därefter reflekterar jag över 

studien i övrigt. 

 

Ungdomarna berättade att sociala medier är en stor del av deras liv och att de använde det 

främst till att hålla kontakten med sina vänner. De ansåg att de påverkades av det som skrivs 

och de bilder som läggs ut där på gott och ont. Dels kan det vara ett sätt att få bekräftelse 

genom att andra skriver positiva kommentarer till exempelvis bilder som de lägger ut och dels 

kan de må dåligt om de inte får någon respons alls alternativt negativa kommentarer. Mycket 

av det som läggs ut är tillrättalagt för att visa upp en så positiv bild som möjligt vilket kan 

göra att de jämför sig med varandra och må dåligt ifall det inte går att uppnå detta själv. 

Ungdomarna reflekterade även över att det ofta skrivs negativa kommentarer till tjejer som är 

kopplat till utseendet. 

 

Något som både ungdomarna och kuratorerna nämnde var att en kränkande kommentar kan 

upplevas olika för olika personer eftersom de tolkar texten på olika sätt. En kurator berättade 

även att en del ungdomar bildar sig en negativ uppfattning av personer som de aldrig har 

träffat genom det de läst i sociala medier. Detta gör det enligt mig ännu mer väsentligt att 

arbeta aktivt med att motverka kränkningar i sociala medier eftersom det som skrivs även når 

ut till personer som den utsatte inte ens har träffat och därför blir denne stämplad på ett 

negativt sätt av många fler än den skulle ha blivit vid kränkningar som skett på exempelvis en 

skolgård. 

 

Ungdomarna ansåg att nätmobbning var ett växande problem som blir allt mer vanligt bland 

annat på grund av många ungdomar är mer aktiva på de sociala medierna idag jämfört med 

för ett antal år sedan samt att den tekniska utvecklingen går fort. 

 

Något som förvånade mig lite var ungdomarnas beskrivning av att det är fler som skriver 

elaka kommentarer på internet än ger det i verkliga livet. Ungdomarna tror att detta kan bero 

på att det är lättare att kränka på internet eftersom det inte går att se den kränkta personens 

reaktion och att denne blir ledsen. Ungdomarna anser även att det finns en råare jargong på 

internet och att de som skriver en kränkning inte alltid vill stå för vad de skrivit. Vid 

intervjuerna framkom även att det ofta blir missuppfattningar med det som skrivs vilket bland 

annat berodde på att det inte går att se kroppsspråk eller höra tonfallet vilket gör att texten 

ibland misstolkas.  

 

Både kuratorerna och ungdomarna diskuterade en hel del kring bilder som läggs upp på 

internet. En aspekt var att då bilderna väl publicerats försvinner de aldrig, dels för att polis 

eller administratörer för sajterna inte ingriper och dels för att bilder är lätta att kopiera vilket 

gör att de kan publiceras igen av någon annan. Det fanns även en oro kring var bilderna 

hamnar och hur många som sett dem. Möjligheten att sprida något vidare gällde även text och 

ungdomarna ansåg att det blir mer förnedrande då alla kan se kränkningen. 

 

Något som skiljer de kränkningar som sker på internet jämfört med öga mot öga är att det 

finns en möjlighet att vara anonym för den som kränker vilket är något som ungdomarna 

anser borde vara svårare eller begränsas på något sätt.  
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Ett önskemål från ungdomarna var att skolan tar upp kränkningar i sociala medier mer och att 

det förs en diskussion kring normer och beteende på internet samt vilka konsekvenser det kan 

bli av olika handlingar. En annan önskan var att ha temadagar och mer föreläsningar. 

Ungdomarna ansåg att det hade varit bra om skolor samarbetade och lärde sig av varandra när 

det gäller dessa frågor. De ansåg även att skolan behöver ta upp nätmobbning redan på 

mellan- eller högstadiet eftersom ungdomar blir aktiva på sociala medier tidigt. Jag tror att det 

kanske till och med skulle behövas redan i lågstadiet eftersom det är min uppfattning att unga 

blir aktiva på sociala medier allt tidigare. 

 

Ett förebyggande arbete var något som både kuratorer och ungdomar tyckte var viktigt. Några 

ungdomar nämnde händelser som varit omskrivna i media där det skett stora bråk till följd av 

kränkningar i sociala medier och menade att det inte ska behöva hända något sådant för att det 

ska tas upp i skolan och att det är bättre att istället försöka förhindra att dessa händelser 

inträffar. Ungdomarna diskuterade även de vuxnas möjligheter att ingripa då det sker en 

kränkning. En orsak till att detta inte alltid sker var enligt ungdomarna att de vuxna inte är så 

aktiva i de sociala medierna samt att de inte alltid lägger sig i även om de får vetskap om 

kränkningen. Hade samma kränkning skett i skolan  tror de att personal hade satt gränser. 

 

Ett stöd i arbetet enligt kuratorerna var likabehandlingsplanen samt att de kan kontakta polis 

och socialtjänst ifall det behövs. I övrigt handlade arbetet till stor del i att lyssna och vara ett 

stöd för elever. De ansåg även att det behövs föreläsningar som ges oftare än vad det görs i 

dagsläget och att det finns ett öppet klimat på skolan som gör att ungdomarna vågar komma 

till personal och berätta då de varit utsatta för någon kränkning på sociala medier. 

 

Något som jag fann intressant i min studie var hur en kurator hade löst en konflikt som blivit 

mellan en grupp ungdomar efter kränkningar på nätet. Hen hade först pratat en och en med 

eleverna och sen sammanställt materialet för att ha det som grund till diskussioner i grupp där 

de haft en dialog kring hur de ska gå tillväga för att kunna mötas som vänner igen. 

 

En kurator nämnde även att de behöver vara mer aktiva i de sociala medier och titta på vad 

ungdomarna skriver där. Kuratorn berättade även att hen haft en tjejgrupp som facebookgrupp 

och att en del lärare också har facebookgrupper med sina klasser där de kommunicerar med 

varandra. Jag tror att det kan vara positivt att de vuxna är mer aktiva i de sociala medierna så 

att de kan uppmärksamma eventuella kränkningar och säga ifrån ifall de ser något. 

 

Sammanfattningsvis har intervjuerna visat att det finns en hel del skillnader mellan 

kränkningar i sociala medier jämfört med kränkningar som sker öga mot öga men även att det 

finns en del likheter. Det är mycket av det som framkommit som kan bekräftas av olika 

forskningsstudier. Något som inte har lyfts i intervjuerna men som forskningen tar upp är att 

elever ofta har mycket kunskaper kring de kränkningar som sker i sociala medier och att de 

har ett underifrånperspektiv som kan användas och att de därför bör ges möjligheter att vara 

med och utveckla hur undervisningen ska utformas. Forskare har även tagit upp att det skulle 

gå att skapa ett mentorskap mellan elever där de får stöd och ledning ifrån varandra (Cassidy, 

Faucher & Jackson 2013). Jag instämmer med denna strategi och anser att jag fått många 

kloka kommentarer från ungdomarna i min studie som kan användas i arbetet mot 

kränkningar i sociala medier. 

 

Ungdomarnas perspektiv har varit viktigt för mig att fokusera på för att genom dem få 

kunskap och förståelse för hur interaktionen i sociala medier ser ut och hur kränkningar där 

tar sig uttryck. Den insikt som denna studie ger kan användas av de som kommer i kontakt 
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med ungdomar i det sociala arbetet. Min målgrupp för intervjuerna har varit ungdomar som 

går på gymnasieskolor men jag tror att den kunskap som denna studie har gett även kan 

användas på ungdomar som är yngre eller äldre.  

 

Socialpedagogik handlar bland annat om att ha en förståelse för människors livsvillkor och att 

motverka utstötning från livsområden som är viktiga för den enskilde individen. I denna 

studie har det framkommit att ungdomarna anser att sociala medier är en del av deras liv som 

de anser ha en stor betydelse att vara delaktig i. Därför behöver de som är verksamma inom 

socialt arbete förhålla sig till detta och vara öppen för att ha en diskussion kring sociala 

medier med ungdomarna. Det viktigaste tror jag är att det finns utrymme i skolan att diskutera 

kränkningar i sociala medier och att det finns ett öppet och tillåtande samtalsklimat mellan 

elever och personal för att därigenom gemensamt hitta olika strategier för att hantera 

kränkningar.  

 

Jag anser att jag har fått svar på de frågor jag ställde utifrån mitt syfte. Något som jag skulle 

kunna gjort annorlunda är att ha fler frågor i min intervjuguide för att på så sätt fånga upp fler 

aspekter av fenomenet och kanske inte så snarlika frågor eftersom jag fick uppfattningen att 

de gick in i varandra en del. Jag tycker att mitt val att använda mig av intervjuer har varit bra 

eftersom ämnet är så pass nytt och det därför är svårt att veta exakt vad jag ska leta efter. 

Intervjuer har den fördelen att det finns en möjlighet för informanten att berätta fritt utifrån 

frågeställningarna och öppna frågor kan ställas istället för att ha alltför ledande frågor vilket 

hade kunnat påverka reliabiliteten.  

 

De ungdomar som jag fick för intervju var samtliga tjejer och det resultat som denna studie 

gav kan har påverkats av detta. Om det istället hade varit blandade grupper med tjejer och 

killar kan synen på de kränkningar som sker i sociala medier belysts ur fler synvinklar. 

 

Jag anser att de teorier jag valde har varit användbara för flera av de aspekter som framkom i 

intervjuerna. Trots det kan jag inte låta bli att fundera kring om ett annat val av teori hade 

kunnat belysa det på ett annat sätt eller gett en annan tolkning. Ett alternativ skulle kunna vara 

att använda sig av kommunikationsteori för att belysa hur själva kommunikationen ser ut i 

sociala medier. 

 

Jag har valt bort att studera samspelet direkt i de sociala medierna eftersom det kan vara 

oetiskt att använda den informationen trots att det som publicerats där skulle kunna ses som 

offentligt material. 

Förslag på framtida forskning 

Jag anser att det hade varit intressant att studera vilka tänkbara motiv som skulle kunna finnas 

bakom nättmobbning. 

 

I en del studier har det framkommit att det finns genusskillnader vid jämförelser mellan 

nätmobbning och traditionell mobbning. Ett exempel på detta är en studie där det visat sig att 

vid nätmobbning är det mer kopplat till utseendet när det gäller flickor (Frisén, Berne & 

Lunde 2013). Därför anser jag att det skulle vara intressant att göra fler studier runt skillnader 

ur ett genusperspektiv. 

 

Hade det funnits möjlighet att göra en större studie skulle det även varit intressant att intervjua 

elever från skolor i storstäder respektive mindre städer för att se om det finns några skillnader. 

Det skulle även vara intressant att kombinera en kvantitativ och kvalitativ ansats genom att 
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använda det som framkommer i intervjuerna som svarsalternativ för att se om det stämmer på 

en större grupp av individer.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 

Jag heter Camilla Nilsson och läser på Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst i 

Trollhättan. Jag är inne på min sjätte termin och ska skriva min c-uppsats. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur ungdomars uppfattning av hur kränkningar i sociala medier 

kan se ut. Tanken är att få deras perspektiv av detta och ta reda på om det finns något som 

särskiljer det från andra kränkningar i det dagliga livet. 

Jag kommer även att analysera om skolkuratorerna arbetar på ett specifikt sätt kring 

kränkningar i sociala medier i förhållande till kränkningar som sker i det dagliga livet. 

 

Jag kommer att göra gruppintervjuer med ungdomar samt enskilda intervjuer med kuratorer. 

 

Att delta i studien är frivilligt och du kan välja att avbryta din medverkan utan förklaring fram 

till en vecka efter intervjutillfället. Diskussionen i gruppen samt de enskilda intervjuerna 

kommer att spelas in och anteckningar kommer att föras under tiden. Jag kommer sedan helt 

eller delvis att transkribera materialet. 

 

Det är enbart jag, min handledare och examinatorn som kommer att kunna ta del av det 

inspelade materialet. 

 

Intervjumaterialet kommer att avidentifieras och efter godkänd uppsats kommer materialet att 

raderas. Uppsatsen kommer att bli offentlig vilket innebär att vem som helst har rätt att läsa 

den och du får gärna ta del av den vid intresse. 

 

Om du vill ha mer information om uppsatsen eller undrar över någonting så kontakta mig eller 

mig handledare. 

 

Camilla Nilsson 

camilla.nilsson.7@student.hv.se 

 

Bo Helsing, handledare 

Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst 

bo.helsing@hv.se 

 

Undertecknad samtycker härmed till att delta i studien. Deltagandet är frivilligt och du har rätt 

att avbryta din medverkan fram till en vecka efter intervjun. 

 

Namn_______________________________________________ 

 

Ort och datum________________________________________ 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide för fokusgrupp 
 

 Vilka sociala medier använder ni mest? 

 Vad använder ni sociala medier till?  

 Finns det någon skillnad på hur man presenterar sig i sociala medier jämfört med i 

”verkligheten”? I så fall hur? 

 Hur tänker ni kring valet av information som delas i sociala medier? 

 Vilken betydelse anser ni att de kommentarer har som skrivs i sociala medier? 

 Hur ser ni på kränkningar i sociala medier? 

 Vad anser ni vara en kränkande handling i sociala medier? 

 Finns det något som särskiljer kränkningar på nätet jämfört med andra kränkningar? 

Hur ser i så fall dessa skillnader ut? 

 Tror ni att det finns någon skillnad på konsekvenserna av vanlig mobbning jämfört 

med nätmobbning? Hur ser i så fall dessa skillnader ut? 

 Tycker ni att det finns en medvetenhet och kunskap bland skolans personal runt 

nätmobbning?  

 Har ni några idéer eller tankar runt hur ni skulle vilja att skolans arbete runt 

nätmobbning såg ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3: Intervjuguide för kurator 
 

 I media så har nätmobbning i sociala medier uppmärksammats en del. Hur tänker du 

runt det? 

 Har du märkt att det finns några skillnader mellan de kränkningar som sker via 

internet jämfört med de som sker öga mot öga? 

 Hur länge har nätmobbning diskuterats på den här skolan? 

 Anser du att det finns en medvetenhet i skolan kring kränkningar som sker på nätet? 

 Hur arbetar skolan i stort kring nätmobbning? 

 Finns det några riktlinjer som du som kurator kan använda dig av i ditt arbete mot 

nätmobbning och kränkningar i sociala medier? 

 Har du som skolkurator stött på något fall av kränkningar i sociala medier mellan 

ungdomar? 

 Hur bemöter du i så fall elever som du vet är och har blivit utsatta för kränkningar i 

sociala medier? 

 Ser du att det finns några skillnader i arbetet då du hjälper ungdomar som varit utsatta 

för kränkningar i sociala medier jämfört med andra kränkningar som sker i dagliga 

livet? Hur ser dessa skillnader i så fall ut? 

 Upplever du att det finns några svårigheter i arbetet med dessa kränkningar? Hur ser i 

så fall dessa svårigheter ut? 
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