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Abstract 
Author: Lina Strömberg & Madeleine Ahlin 

Titel: Internet is not a gift to the mankind – a qualitative study about the professionals 

experiences of cyber bullying in school. 

Supervisor: Melker Labory 

Assessor: Ulrika Järkestig Berggren 
 

The aim of this study was to illuminate professionals’ experiences and handlings from a 

gender perspective of cyber bullying in high school. This study therefore examines the 

professionals reasoning about traditional bullying and cyber bullying, the gender impact on 

cyber bullying and how the professionals handle cyber bullying in their practice. The study 

was conducted with qualitative semi-structured interviews with professionals within the 

student health team in high schools in Sweden. The theoretical approaches, which contributed 

to the understanding of the results, are social constructivism, context of bullying, the natural 

order, the stereotypical gender contract, KASAM and the professionals’ freedom of action in 

their work. The outcome of the study showed that adolescents tend to write meaner things on 

the Internet than in reality and that there is a difference between how the professionals and 

adolescents perceive cyber bullying. The study also showed a difference in gender. Cyber 

bullying differs between the sexes and girls are more exposed to cyber bullying than boys. 

The professionals handle cyber bullying similarly to traditional bullying but there is a diffuse 

line whose responsibility cyber bullying is. The professionals don’t know if the cyber bullying 

is easier or harder to handle but it is complex and needs to be worked more with. 
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1. Inledning 
1.1 Två illustrativa exempel 
Den 13 september 2013 publicerade The New York Times en fruktansvärd artikel som kom 

att chockera läsarna. Den 12-åriga flickan Rebecca hade tagit sitt liv efter att i över ett år 

blivit nätmobbad av 15 elever. Du är ful, varför lever du fortfarande? och kan du snälla bara 

dö? var kommentarer som Rebecca tvingades utstå på olika sociala medier. På grund av 

nätmobbningen bytte Rebecca skola och hennes mamma tog hennes mobiltelefon och bytte 

nummer samt raderade hennes konto på Facebook. I hemlighet började Rebecca använda 

andra sociala medier och chattforum. Då började nätmobbningen och de elaka kommentarerna 

igen. Den 9 september 2013 gick Rebecca som vanligt hemifrån för att gå till skolan. Det 

trodde i alla fall Rebeccas mamma. Det ingen visste var att Rebecca hade lämnat sitt hem för 

sista gången och var på väg till en övergiven cementfabrik för att ta sitt liv. Hon lämnade 

skolböckerna och mobiltelefonen hemma men innan hon gick skrev hon ett meddelande till 

två av sina vänner och tog farväl. Från en plattform på cementfabriken hoppade hon en liten 

stund senare mot sin död (Alvarez, 2013). 

 

En annan typ av nätmobbning kan vara att lägga ut bilder och sprida rykten om människor. En 

händelse som fått mycket uppmärksamhet är det så kallade Instagrammålet. Instagram är ett 

socialt forum där människor lägger upp bilder på sig själva och sin vardag. I december 2012 

skapades ett Instagramkonto där andra människor uppmanades att skicka in bilder och 

påståenden om personer helt anonymt. På Instagramkontots profil stod texten ”Har du info om 

orrar i Göteborg? Kika oss, du är alltid anonym!”. Ordet ”orre” är slang för slampa eller 

hora. Kik är ett socialt chattforum där människor skickade in information och bilder till 

skaparna av Instagramkontot. Skaparna av kontot fick in över 500 kränkande uppgifter om 

dagen om olika personer, ca 100 av dessa publicerades på Instagramkontot. Kontot hade som 

mest över 6000 följare och dryga 200 inlägg. Bilderna som publicerades på kontot bestod 

mestadels av unga tjejer där namn och text om deras påstådda sexuella aktiviteter 

presenterades. I ett av inläggen där en tjej hängs ut skrevs det här, ” Luktar fiskfitta som fan 

om henne. Hon är finsk zigenarhora och släpper fitta lätt för några kalla bärs” 

(Mostofizadeh, 2013). Andra inlägg bestod av kommentarer som ”En riktig bitch från X, 

tjockis hon tror hon kan få vilken kille som helst... Är på efter och super och letar fester kukar 

och tror sig så jävla hårt.. Fulaste orren ever... Hatad av alla.” 
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Samtidigt som bilder och rykten spreds på kontot skapades en Facebooksida där arga 

ungdomar uppmanade varandra att misshandla den tjej som påstods ligga bakom 

Instagramkontot. Dagen efter samlades över 100 ungdomar vid den skola som den utpekade 

tjejen gick på och våldsamma upplopp skedde. Tjejen visades vara felaktigt anklagad och det 

var två tjejer, 15 och 16 år, som senare åtalades för att ligga bakom Instagramkontot (Agö, 

2013). De åtalades för grovt förtal och fick betala skadestånd på över en halv miljon kronor 

(Mostofizadeh, 2013). 

 

Långt ifrån all nätmobbning leder till så tragiska händelser som självmord och kränkningar av 

flera hundra personer. Dock medför nätmobbning allvarliga konsekvenser för den som blir 

utsatt och traumatiska upplevelser kan påverka individens utveckling och välmående. Internet 

är en relativt ny arena för mobbning vilket innebär nya former och nya konsekvenser eftersom 

att mobbningen finns runt omkring individen hela tiden. Bilder, kommentarer och rykten 

sprids snabbare och når till fler människor nu än förr, det finns inte längre någon paus i 

mobbningen för den som blir utsatt. 

 

1.2 Problembakgrund & problemformulering 

Mobbningens nya arena 

Mobbning är ett utbrett problem i samhället och andelen utsatta har de senaste decennierna 

varit oförändrad. Mobbning innebär att en individ vid upprepade tillfällen utsätts för någon 

form av kränkningar av en eller flera personer. Det finns fyra övergripande kategorier av 

mobbning, fysisk, psykisk, verbal samt den nyare formen nätmobbning. Fysisk mobbning kan 

innebära att bli knuffad eller slagen, psykisk mobbning kan vara att skratta eller sucka åt 

någon. Verbal mobbning handlar om att håna eller reta någon för till exempel utseende. 

Nätmobbning kan handla om att bli förolämpad, retad, hånad, hot om övergrepp (Dina 

Rättigheter, 2016), ryktesspridning, osynliggörande av en individ, att oskyldigt anklaga någon 

eller att skämta om personen (Skolverket, 2016). Det är den sistnämnda formen av mobbning 

som studien, genom kvalitativa intervjuer, kommer att fokusera på. Nätmobbning har blivit ett 

allt större problem och mellan den 2-8 maj 2016 uppmärksammade TV4-nyheterna fenomenet 

nätmobbning och näthat genom att under veckan ha temat nätstark (TV4, 2016). Fenomenet 

är väl uppmärksammat i nyhetsmedia och visar nätmobbningens omfattning och dess många 

negativa konsekvenser. Nätmobbning är ett stort problem och är vardag för en del ungdomar 

och ses av många som en extrem maktlös position eftersom påståenden om en individ eller 

bilder kan cirkulera runt en lång tid och snabbt nå ut till många människor. Varje gång någon 



Lina Strömberg & Madeleine Ahlin  
2SA47E 

	   3	  

läser eller ser ett påstående upprepas kränkningen av individen (Bris, 2016). Berne (2014) 

förklarar att nätmobbning till viss del skiljer sig ifrån traditionell mobbning eftersom 

förövaren kan nå den utsatte dygnet runt på olika typer av medier. Den utsatte kan därför ha 

svårt att finna en ”fristad” från mobbningen (ibid.).  

 

Friends har sammanställt en rapport som visar att ca 8 % av de tillfrågade ungdomarna någon 

gång blivit utsatta för mobbning. Friends är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar 

för att stoppa mobbning och diskriminering. De arbetar även med att stödja och utbilda bland 

annat skolor i hela landet angående mobbning.1 Rapporten innehåller även en undersökning 

som är gjord för att kartlägga nätmobbningen bland barn i åldrarna 10-16 år. För bara 3-4 år 

sedan uppgav vart tionde barn att de någon gång blivit utsatta för kränkningar och mobbning 

på nätet medan rapporten som genomfördes i slutet av 2014 visar att vart tredje barn upplever 

att de blivit kränkta och mobbade via internet. Undersökningen visar en tydlig ökning av 

antalet utsatta och fenomenet har ökat i omfattning de senaste åren (Friendsrapporten, 2015). 

Fridh, Lindström och Rosvall (2015) har undersökt sambandet mellan nättrakasserier och den 

upplevda hälsan bland 15-åriga ungdomar. Studien påvisar en ökning av antalet som blivit 

utsatta för nätmobbning de senaste åren. Mellan 2010 och 2014 ökade antalet utsatta 

ungdomar i Europa från 7 % till 12 % (ibid.). 

 

Vidare uppmärksammas nätmobbning även på den politiska agendan. Cecilia Wikström som 

är europaparlamentariker för Folkpartiet och Eva Edwardsson, riksdagskandidat för 

Folkpartiet har i en debattartikel i Svenska dagbladet (2016) beskrivit nätmobbning som en ny 

arena för mobbning som framförallt drabbar unga. De menar att den unges omgivning är 

viktig i arbetet mot nätmobbning och att en modern brottsrubricering vid namn ”digitalt 

ofredande” kan innebära en minskning av kränkningar och mobbning på nätet. Fenomenet 

nätmobbning är ett nytt samhällsproblem som behöver motarbetas och förebyggas både ur ett 

individ-grupp perspektiv och ett samhällsperspektiv. Frisén (2010) har forskat om 

nätmobbning och menar att det är ett fenomen som ökar speciellt bland ungdomar på 

högstadiet. Det finns vidare en tydlig koppling mellan nätmobbning och skolan eftersom den 

utsatte oftast känner eller går i samma skola som förövaren (ibid.). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Friends arbetar utifrån en ”hela skolan-ansats” där skolpersonal, ledning, föräldrar och elever 
involveras i arbetet. De förser skolor med kunskap och verktyg för att på bästa sätt kunna hantera och 
förebygga mobbning. Utbildningarna bygger på ett genusperspektiv och normkritiskt arbete samt 
utvärderas och utvecklas i forskningen. 
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Genusets påverkan av nätmobbning 

Nätmobbningen har inte bara skapat en ny arena utan även skapat nya sätt att mobba på. De 

nya uttrycksformerna som nätmobbning skapar har visats skilja sig åt mellan tjejer och killar. 

Friendsrapporten (2015) påvisar att ca 10 % fler tjejer än killar av de tillfrågade ungdomarna 

har blivit utsatta på nätet. Vidare visade även Fridh, Lindström och Rosvalls (2015) studie att 

det var fler tjejer (20 %) än killar (14 %) av de tillfrågade ungdomarna som blivit utsatta för 

nättrakasserier en eller flera gånger under det senaste året.  

 

Forskarna Orpinas, McNicholas och Nahapetyan (2015) har undersökt relationsbaserat 

aggressivt beteende i relation till kön och könsskillnader. De kallar beteendet ”Relational 

aggression”, vilket även kan kallas psykisk mobbning och innebär att psykiskt försöka skada 

en person. De utgår från två kategorier, att utsätta någon och att bli utsatt för psykisk 

mobbning. Deras resultat påvisar en skillnad mellan killar och tjejer där killar oftare tenderar 

att vara den som utsätter medan tjejer i högre grad tenderar att bli utsatta. Likaså har Barlett 

och Coyne (2014) gjort en meta-analys med fokus på nätmobbnings-beteende och skillnader 

mellan könen hos ungdomar 10-15 år. De menar i sin studie att killar oftare tenderar att 

mobba på nätet än tjejer (ibid.). Tjejer löper större risk att utsättas för nätmobbning och killar 

tenderar i högre grad att utsätta, det är därför viktigt att belysa att genus kan ha en påverkan 

på nätmobbning. 

 

Nya utmaningar för professionella 

Nätmobbningens nya arena har gjort att ryktesspridning och pinsamma eller kränkande bilder 

sprider sig fortare och till fler människor. Den skillnad som finns mellan tjejer och killar 

skapar i samband med den nya arenan en utmaning för de professionella hur de ska hantera 

det nya fenomenet och vart ansvaret ligger. Med professionella syftar studien på elevhälsan på 

skolan som oftast består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog. 

Kuratorer och andra professionella inom elevhälsan på skolan möter dagligen barn och 

ungdomar och arbetar med deras mående och utveckling, det blir därför relevant för socialt 

arbete. Att bli utsatt för nätmobbning kan skada en individ på flera sätt. Anfast och Lundmark 

(2011) menar att individen kan känna sig otrygg och utsatt i skolan, må dåligt och inte orka 

upprätthålla kontakter med vänner och skolan. Att bli utsatt för upprepad mobbning kan leda 

till flera negativa konsekvenser för individen, som till exempel ångest, depressiva tankar samt 

dålig självkänsla. Det kan även medföra konsekvenser för individen senare i livet som 

psykiska och livsrelaterade fysiska problem. Den sociala och den utbildningsrelaterande 
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utvecklingen är mycket viktig hos barn och ungdomar vilket gör att arbetet behöver vara 

kvalitetssäkert och rättssäkert. Att arbeta mot mobbning av olika slag i skolan är därför viktigt 

för att förbättra människors hälsa på kort och lång sikt (Anfast och Lundmark, 2011).  

 

Varje barn har rätt att känna sig trygg, bli respekterad och bli hörd. I de mänskliga 

rättigheterna finns FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. 

Konventionen bygger på fyra grundprinciper vilka är Förbud mot diskriminering (artikel 2), 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3), Rätten till liv och utveckling (artikel 6) samt 

Rätten att få komma till tals (artikel 12). Vidare innehåller barnkonventionen bland annat 

barnets civila och sociala rättigheter samt rätten till utveckling (Mänskliga Rättigheter, 2016). 

Genom att bli utsatt för nätmobbning påverkas individen negativt på olika sätt, bland annat 

riskerar individen sämre psykisk och fysik hälsa, ett försämrat socialt umgänge samt att den 

personliga och den utbildningsrelaterade utvecklingen kan försvagas. Det innebär att rätten till 

bland annat den egna utvecklingen och det sociala välmåendet förminskas. Elevhälsans arbete 

är att jobba mot och nå dessa mål, dock brister det i praktiken varje gång nätmobbning 

förekommer bland eleverna. Det finns olika interventioner för att förebygga mobbning på 

skolan, men hur fungerar interventionen när mobbningen sker på nätet? Hur påverkar det de 

professionella och deras hantering av fenomenet? Nätmobbning sträcker sig utanför skolan 

men kan fortfarande ses som skolans ansvar, men vems är ansvaret egentligen?  

 

Internets mörka sida 

Med bakgrund mot ovanstående forskning är professionellas erfarenheter och perspektiv på 

nätmobbning i relation till genus relevanta att undersöka. Nätmobbning har ökat de senaste 

åren framförallt i högstadiet och forskning visar att tjejer tenderar i högre grad att utsättas för 

nätmobbning än killar. Vidare är det viktigt att uppmärksamma de skillnader som finns bland 

tjejer och killar vad gäller nätmobbning eftersom fenomenet kan behöva hanteras på olika sätt 

och insatserna kan behöva anpassas efter situationen. Nätmobbning har även visats medföra 

stora konsekvenser för den som blir utsatt. Kuratorer och andra professionella har en 

betydande roll för hur nätmobbning tar sig i uttryck, återskapas och förebyggs i skolan. På en 

arena där professionella inte kan närvara på samma sätt som i skolan kan det vara svårt att 

fånga upp och hantera den mobbning som sker på nätet och inte syns på samma sätt. Internet 

är inte bara en ny arena för mobbning utan det är även en ny arena för de professionellas 

arbete. För att motverka att så grova och tragiska händelser sker, som Rebecca som tog sitt liv 

eller kollektiva påhopp som Instagrammålet, behöver skolan men även föräldrarna hitta 
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gemensamma lösningar på nätmobbning. Frågan är bara hur. Utifrån det här rör sig studien i 

skärningspunkten mellan internet som en ny mobbningsarena, genus och de professionellas 

hantering av nätmobbning.  

 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien att ur ett professions- och genusperspektiv undersöka hur erfarenheter av 

fenomenet nätmobbning tar sig i uttryck samt undersöka hur professionella hanterar 

nätmobbning i skolan. 

 

Utifrån syftet med studien har tre frågeställningar framställts.  

 

1. Vilken syn och hur resonerar professionella kring traditionell mobbning respektive 

nätmobbning? 

2. Hur resonerar professionella om sina erfarenheter av nätmobbning ur ett 

genusperspektiv?  

3. Hur beskriver professionella sin hantering av nätmobbning bland elever i sin praktik? 

 
1.4 Disposition  
I nästkommande avsnitt presenteras bakgrund och tidigare forskning om nätmobbning utifrån 

tre delar, Internet – den nya ”verkligheten”, Den könade mobbningen samt Bemöta, 

behandla, bekämpa. Därefter presenteras olika teorier kopplat till studien som bidrar till att 

analysera och förstå resultatet och sedan framställs studiens metodologiska tillvägagångssätt 

och etiska överväganden. Efter att metoden diskuterats går studien in på resultat och analys 

som är sammanslagna. I studiens avslutande del presenteras slutsatser och slutdiskussion av 

resultat och analys. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
2.1 Internet – den nya ”verkligheten” 
Internet har skapat nya informations- och kommunikationsmöjligheter hos människor men det 

har också skapat en ny arena, nya verktyg och nya strategier för de som utsätter andra för 

mobbning. Mobbningen kan ske överallt, även i det trygga hemmet. Tekniken skapar inte 

problemen men det skapar ett större utrymme att kränka andra på. Den som utsätter andra för 

mobbning på nätet kan anses vara anonym men ofta så vet den som blir utsatt vem som sitter 

bakom skärmen. Vuxenvärlden kan däremot uppleva internet som en anonym arena med 

anonyma ansikten (Linde & Qvarnström, 2008:26-30). Hos den som utsätter andra för 

mobbning på internet kan dock anonymiteten utnyttjas. Dunkels (2008:32) beskriver att en 

känsla av anonymitet gör att individen lättare kan koppla bort omvärlden och de handlingarna 

som individen utför på nätet. Det är lättare att mobba någon när den som utsätter inte kan se 

den utsatte i ögonen (ibid). Det är svårt att komma ifrån de personer som kommenterar 

kränkande saker. När individen blockerar personen som skriver, dröjer det inte länge förrän 

den som utsätter har skapat ett nytt konto och börjar skriva nya kränkningar. På det här sättet 

kan de som utsätter lättare rikta sig in mot individens personliga sfär och attackera individen 

direkt i hemmet, det finns ingen fredad zon (Linde & Qvarnström, 2008:26-30). 

 

Robert och Paris Strom (2005) har undersökt fenomenet nätmobbning med fokus på den 

anonymitet som den som utsätter andra för nätmobbning har. De menar att den som utsätter 

någon annan för nätmobbning slipper möta den utsatte öga mot öga, vilket kan innebära att 

den som utsätter kan skydda sig bakom en skärm och mot de reaktioner hos den utsatte som 

mobbningen medför (ibid). Människor formas av den andres reaktioner av det som sägs, men 

via internet kan det ta väldigt lång tid innan individen får en reaktion från den andre. Det gör 

det lättare för människor att kränka andra på nätet och det blir svårare att begränsa de egna 

handlingarna (Dunkels, 2008:33-34). Att utsätta någon för mobbning på nätet kan innebära att 

individen inte ser eller förstår vilken skada det medför hos den som bli utsatt. Med det som 

bakgrund har slutsatsen dragits att den som utsätter andra för nätmobbning inte heller kan 

känna sympati, medkänsla och ånger med den utsatte (Strom & Strom 2005). När människor 

pratar med varandra via internet eller sms har individen även lättare att tro på det som står 

eftersom individen läser texten med den egna rösten, vilket skapar större tolkningsutrymme 

av texten än det hade gjort i verkligheten (Dunkels, 2008:33-34). 
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För många ungdomar fungerar internet som en mötesplats där de lever ett liv i verkligheten 

och ett liv på internet. Det är också ett sätt för dem att träffa nya vänner och hålla kontakten 

med gamla vänner. För unga handlar samtal på internet om att vara en del i gänget, det skapar 

en social relation och en känsla av samhörighet. Däremot är internet ett lätt verktyg att snabbt 

sprida rykten, bilder och filmer på (Pantic & Sjöström, 2007:6-7). Dunkels (2008:48-49) 

skriver även om hur nätet har gjort det lättare att fort sprida material till många. En bild på en 

15 årig tjej i underkläder som hon själv lägger ut, kan någon annan lätt spara ner på sin dator 

och skicka vidare den till andra utan att tjejen har någon kontroll över det. Redan i tidig ålder 

kan tjejer och killar stöta på en känsla av att inte passa in, vilket bidrar till att de gör mycket 

för att passa in och hitta sin roll i samspel med andra. Unga människor påverkas även av de 

förebilder och normer som finns i samhället. En individ kan riskera att bli utstött på grund av 

att individen inte följer normen för hur en tjej respektive kille ska se ut (Dunkels, 2008:48-

49). Frisén, Berne och Lunde (2014) har undersökt sambandet mellan nätmobbning och 

kroppsuppfattning samt självkänsla. Att inte uppfylla de normer som finns kan bidra till att 

individen får en skev kroppsuppfattning samt riskerar att utsättas för mobbning eftersom 

individen ”inte passar in” vilket kan leda till en känsla av utanförskap. Författarna menar att 

de som blivit utsatta för nätmobbning har sämre självkänsla än de som inte blivit utsatta 

(ibid). 

 
Bannink, Broeren, van de Looij-Jansen, de Waart och Raat (2014) har undersökt hur både 

traditionell- och nätmobbning påverkar den utsatta individens mentala hälsa samt en eventuell 

relation mellan mobbning och självmordstankar. Författarna beskriver mobbning som ett 

utbrett fenomen där 20-35 % av alla ungdomar varit i kontakt med traditionell- eller 

nätmobbning på något sätt, antingen som mobbare, utsatt eller både och. De kom även fram 

till att självmordstankar inte kunde relateras till nätmobbning (ibid). Vidare har Beckman 

(2013) undersökt ungdomars hälsa och eventuella psykosomatiska problem i samband med 

både traditionell- och nätmobbning. Studien visar att det finns en tydlig relation mellan att 

vara utsatt och att utsätta andra för nät- och traditionell mobbning och att drabbas av olika 

psykosomatiska besvär. Det påvisades dock ingen skillnad mellan traditionell mobbning och 

nätmobbning (ibid.). 

 

Hur elever upplever nätmobbning och traditionell mobbning samt hur sambandet mellan 

mobbning och subjektiv (o)hälsa ser ut har Brolin Låftman, Modin och Östberg (2012) 

undersökt. De undersöker förekomsten av nätmobbning bland elever i åldrarna 15-18 år ur 
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kategorier som utsatt för nätmobbning, att vara den som utsätter andra för nätmobbning samt 

att både vara utsatt och utsätta andra. Studien visar att högstadiet var där nätmobbning oftast 

förekom. Att vara delaktig i nätmobbning på något sätt bidrog till en sämre subjektiv hälsa 

oavsett om ungdomen var utsatt, den som utsatte andra eller både och (Brolin Låftman, Modin 

& Östberg (2012). Likt ovanstående har Qing (2006) undersökt hur elever i högstadieskolor 

upplever nätmobbning och dess förekomst. Hälften av de tillfrågade eleverna uppgav att de 

blivit utsatta för någon slags mobbning och en fjärdedel av eleverna sa att det blivit utsatta för 

nätmobbning. Runt hälften av de tillfrågade hade vid mer än tre tillfällen använt internet för 

att trakassera någon (ibid.). 

 

Utifrån ovanstående kan vi summera att internet har skapat fantastiska möjligheter till 

kommunikation och informationsspridning men att internet även har sina mörka sidor. Det har 

blivit enklare att kränka andra genom bildspridning, kommentarer och rykten och genom den 

upplevda anonymiteten blir det lättare att tänja på gränserna. Samhällets normer påverkar 

unga människor och bidrar till stereotypa föreställningar och kan skapa utanförskap bland de 

som inte passar in i normen. Nätmobbning kan ge flera negativa konsekvenser hos den som 

blir utsatt och förekomsten av nätmobbning är utbredd, framförallt i högstadiet. 

 

2.2 Den könade mobbningen 

Nätmobbning drabbar både killar och tjejer men är mer förekommande bland unga tjejer. 

Brolin Låftman, Modin och Östberg (2012) undersökte även i sin studie skillnaden mellan 

tjejer och killar angående nätmobbning. Ur resultatet kunde utläsas att det var mer vanligt 

förekommande att tjejer utsattes för mobbning på nätet än killar. Resultatet av studien visar 

även att killar oftare var de som utsatte andra för mobbning på nätet (ibid). På liknande sätt 

visade Qing (2006) ett resultat som påvisade att killar var överrepresenterade bland de som 

utsatte andra för nätmobbning och tjejer överrepresenterade bland de som blivit utsatt för 

nätmobbning (ibid.). Fler forskare har kommit fram till samma slutsats. Beckman (2013) 

undersökte bland annat genusskillnader bland nätmobbning. Studien visar på en skillnad 

mellan killar och tjejer som utsätts för nätmobbning där sannolikheten för att tjejer blir utsatta 

är högre än för killar. Däremot kunde Beckmans studie inte påvisa någon skillnad mellan 

killar och tjejer hos den som utsätter, sannolikheten var lika hög hos båda (Beckman, 2013). 

Vad gäller nätmobbningens påverkan på individen har Bannink et al. (2014) undersökt hur 

genus har en inverkan. I resultatet beskriver de att det inte finns någon relation mellan 

nätmobbning och psykisk ohälsa bland killar, däremot kunde det påvisas bland tjejer (ibid).  
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Utseende kan vara en orsak till att en individ utsätts för nätmobbning. Det har Berne, Frisén 

och Kling (2014) forskat om i sin studie. De menar att det saknas forskning om förståelsen 

om utseenderelaterad nätmobbning och har därför i sin undersökning intervjuat och anordnat 

fokusgrupper med ungdomar för att kunna undersöka fenomenet ur ungdomarnas perspektiv. 

Enligt undersökningen blir tjejer oftare utsatta för utseenderelaterad nätmobbning än killar. 

Nätmobbningen uttrycks olika, tjejer får ofta kommentarer om att de är tjocka medan killar 

ofta får kommentarer om att bete sig eller se ut att vara gay (ibid.). Vidare har Berne (2014) 

gjort en studie ur tre olika aspekter av nätmobbning. Studien syftar till att öka kunskapen om 

utseenderelaterad nätmobbning samt att kartlägga utsatta ungdomars handlande ur ett köns- 

och åldersperspektiv. Vidare berör studien hur förekomsten av nätmobbning ser ut. 

Undersökningen visade att tjejer oftare blir utsatta för nätmobbning relaterat till utseende än 

killar. I likhet med Berne, Frisén och Kling (2014) visade resultatet att både tjejer och killar 

får kommentarer om utseendet men att tjejer oftare blir kallade feta och killar bli kallade 

bögiga. Berne (2014) menar att internet är en stor arena för ungdomars syn på sig själva samt 

den egna kroppsuppfattningen vilket formas i samspel med andra (ibid.). Frisén, Berne och 

Lunde (2014) undersökte också hur självkänsla och kroppsuppfattning har för samband till 

nätmobbning. De undersökte även i sin studie om sambandet påverkades av kön samt hur ofta 

ungdomarna ansåg att utseende var anledningen till nätmobbningen ur ett genusperspektiv. De 

tillfrågade menade att utseendet är en orsak till nätmobbning, speciellt bland tjejer. 

  

Utifrån ovanstående finns det en skillnad i nätmobbningens uttryck i relation till genus. 

Forskningen påvisar att tjejer oftare tenderar att utsättas för nätmobbning än killar och att 

utseenderelaterad nätmobbning har visats vara något vanligare bland tjejer. Kommentarerna 

som de utsatta individerna möter skiljer sig åt beroende på om individen är kille eller tjej. 

Forskningen framställer även att den psykiska ohälsan i samband med nätmobbning kan hittas 

bland tjejer men inte bland killar.  

 

2.3 Bemöta, behandla, bekämpa 
Mobbningen har intagit en ny arena och de professionella ställs inför en utmaning. Beckman 

(2013) undersöker i sin avhandling skolsköterskors och skolkuratorers erfarenheter av 

mobbning bland elever och hur anti-mobbningsarbetet fungerar. Resultatet från studien kunde 

delas in i tre olika grupperingar av erfarenheter hos de professionella, (1) skolans arbete mot 

mobbning, (2) olika roller i det förebyggande arbetet mot mobbning samt (3) olika perspektiv 
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på mobbning och hur mobbning kan hanteras. Den första kategorin innebär skolans 

övergripande organisatoriska arbete mot mobbning med regler och riktlinjer. Den andra berör 

skolans anti-mobbningsteam och delas in i två undergrupper, ”team member” och ”single 

worker”. Team members är ofta delaktiga i skolans anti-mobbningsteam och skolans 

generella insatser, som ofta är nationella. Teamet brukar karaktäriseras som tvärvetenskapligt 

eftersom både kuratorer, skolsköterskor, lärare och specialpedagoger tillhör teamet. Single 

workers arbetar mer individuellt med eleverna och ingår oftast inte i skolans anti-

mobbningsteam men har en stöttade och neutral position för eleven. Den sista kategorin 

handlar om orsaker och insatser kring mobbning och är även den indelad i två perspektiv 

vilka är kontext- och individbundet perspektiv. Det kontextbundna perspektivet syftar till att 

det är omgivningen, roller och status som skapar mobbning. På motsvarande sätt innebär det 

individbundna perspektivet att orsaken till mobbning är individuella faktorer (Beckman, 

2013). 

 

Många interventionsprogram mot mobbning i Sveriges skolor utvärderar endast symptomen 

en individ kan få av att bli utsatt för mobbning men inte varför och vart mobbningen 

förekommer. Barn och ungdomar kan ha andra uppfattningar om vad nätmobbning är än 

vuxna. I flera fall anser ungdomarna att skicka elaka meddelanden, sprida pinsamma bilder 

eller påståenden om en person inte är nätmobbning, varken för den som blivit utsatt eller för 

den som utsätter andra (Dunkels, 2008:77-78). För att öka kunskapen om ungas 

nätanvändning är skolan en bra aktör. Skolan har bra resurser för att skapa medvetenhet och 

kunskap om internetanvändning i sig. Skolan är även en bra aktör då personalen tillsammans 

kan komma med idéer och bolla tankar med varandra. På skolan kan lärarna prata och 

diskutera med varandra och komma fram till fungerande lösningar för hur de ska agera 

angående unga och internet (Dunkels, 2008:104). 

 

Alla skolor i Sverige är skyldiga att följa skollagen (2010:800) och i 6 kap beskrivs 

skyldigheten att arbeta med åtgärder mot kränkande behandling av barn och elever. I 6 kap 6-

8§§ finns tydligare bestämmelser om att arbetet bedrivs målinriktat för att motverka 

kränkande behandling, att skolan måste bistå med åtgärder som förebygger och förhindrar 

kränkningar samt att det varje år upprättas en plan för hur arbetet ska fungera. Gäller 

kränkningen diskriminering eller sexuella trakasserier är det istället diskrimineringslagen 

(2008:567) som gäller, vilket skolan också är skylig att följa. I 7§ beskrivs skolans skyldighet 

att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier om ett barn eller en elev upplever sig blivit 
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trakasserad i den aktuella verksamheten. Likaså är lärare och annan skolpersonal skyldiga 

enligt skollagen (2010:800) 6 kap 10§ att anmäla till rektorn om de får uppgifter om att ett 

barn eller en elev anser att de blivit utsatt för kränkningar i verksamheten, alltså i skolan.  

 

Som verksam på en skola kan dock nätmobbning bli en fråga om definition och tolkning där 

gränsen för ”inom verksamheten” är diffus. Är det skolans ansvar bara för att mobbningen på 

nätet skedde just under skoltid? Det skulle lika gärna ha kunnat ske när eleven befann sig 

hemma. Skolinspektionens barn- och elevombud (BEO) (Skolinspektionen, 2015 a) har tagit 

tag i oklarheterna och gjort en utredning vidare det är skolans ansvar eller inte när en elev 

under skoltid blir utsatt för kränkande behandling på nätet. BEO menar att kränkningar på 

nätet som sker i skolan har en koppling till skolans verksamhet och därför är skolans ansvar 

att utreda händelsen. Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 25§ ska det finnas en elevhälsa på 

skolan. Elevhälsan ska arbeta med elevers välmående gällande medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska hälsoaspekter (ibid.). Vidare ska elevhälsan arbeta 

förebyggande, främja elevers möjlighet att nå utbildningens mål samt samarbeta med annan 

personal vad gäller organisatoriska och strukturella frågor (Skolinspektionen, 2015 b).  

 

Vad gäller kränkningar på nätet, eller nätmobbning som det också kallas, står det inte 

specifikt uttryckt i lagen vad som gäller om när mobbning sker på internet, utan följer samma 

lagar som ”vanliga” kränkningar eller trakasserier gör. Skolan kan tolka lagen om vems 

ansvar nätmobbningen ligger på, oavsett om nätmobbningen sker under eller efter skoltid. Det 

skapar diffusa gränser om vems ansvar det är när det kommer till nätmobbning då fenomenet 

fortfarande är relativt nytt. Den som utsätts för nätmobbning riskerar att bli mer utsatt och 

kränkt eftersom bilder och kommentarer syns för fler människor på grund av att internets 

arena sträcker sig över alla arenor i verkliga livet. De kommentarer, bilder och rykten som 

ungdomar får till sig kan skilja beroende på om individen är tjej eller kille och tjejer riskerar i 

högre grad att bli utsatta för nätmobbning. De professionella i skolan ställs inför en ny 

utmaning hur de ska hantera mobbningens nya arena och den nya mobbningen som sker. 
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3. Teoretisk ansats 
3.1 Socialkonstruktivism  
Socialkonstruktivism är ett sätt att se på samhället och kan förklara de sociala strukturer som 

samhället är uppbyggt på. Människan strävar efter att följa de sociala regler som finns i 

samhället för att hitta sin plats. I varje social situation skapar individen sig en position genom 

att rätta sig efter de osynliga normer som samhället hela tiden producerar och reproducerar. 

Genom att följa samhällets regler känner individen samhörighet vilket skapar trygghet hos 

individen. Interaktionen med andra är grunden för det sociala livet. Människor mår bättre, de 

arbetar bättre och känner meningsfullhet när de får bekräftelse från omgivningen och i mötet 

med andra (Johansson & Lalander, 2013:62). Högstadiet är en social verksamhet och en arena 

för mobbning. Mobbningsarenan stannar dock inte i skolan utan sträcker sig till den virtuella 

världen genom internet och sociala medier. Det innebär att nätmobbningen följer med till 

skolan. Nätmobbning bygger på sociala normer, föreställningar och konstruktioner eftersom 

det sociala livet handlar om att passa in. Normer och föreställningar är sociala konstruktioner 

som återskapas i människors interaktion med andra. Det finns normer för hur en tjej 

respektive kille ska vara och se ut vilket ligger till grund för hur människor omedvetet och 

medvetet uppfattar tjejer och killar. Det är samhället och den sociala gruppen, som kan ha 

egna normer, som bestämmer vem som passar in och inte, vilket skapar förutsättningarna för 

nätmobbning.  

 

3.2 Mobbningens sammanhang 

För att mobbning ska kunna ske krävs det ett sammanhang, en arena där samma människor 

samlas upprepade gånger. Det är i de sammanhangen och samspelen mellan människor som 

mobbningens möjligheter skapas och utförs. Definitionen av mobbning är att en negativ 

handling upprepas flera gånger mot samma person. Mobbning kan ske på olika arenor som till 

exempel skolan och arbetsplatsen och det är främst i sådana offentliga sammanhang som det 

talas om mobbning. Det som de offentliga arenorna har gemensamt är att individen oftast mer 

eller mindre är beroende eller tvingade att finna sig i sammanhanget. Individen kan inte heller 

påverka hur många eller vilka som befinner sig på den specifika arenan och oftast träffas 

individerna regelbundet under en lång tid. Vidare är arenorna uppbyggda av en viss formell, 

organisatorisk struktur som håller ihop sammanhanget och styrs av lagar och regler. Det finns 

även informella arenor där det sociala bandet mellan individerna i gruppen avgör reglerna för 

just det sammanhanget. I sammanhangen delas individer även upp i olika organisatoriska 
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Familjen	   Skolan	  

Internet 
	  

grupper som präglas av makt- och beroenderelationer och en individ delar också upp sig själv 

i olika grupper, medvetet och omedvetet. För att fokusera på mobbning i skolan kan det sägas 

att skolan utmärks av ett konkret handlingssystem, en flytande ordning. Skolans ordning 

innefattar en kamp om att hela tiden passa in och känna tillhörighet, till skillnad från till 

exempel familjesystemet (Svensson, 2010:63-66).  

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

Figuren visar vår tolkning av Mobbningens sammanhang. I mitten finns individen som är 

omgiven av olika arenor. Skolan är en tvingande arena som ungdomen mer eller mindre inte 

själv valt att vara i. Ungdomen har ingen möjlighet att påverka vilka som går på skolan eller i 

klassen. Familjens arena är även den tvingande och ungdomen har ofta ett starkt beroende till 

familjen. Ovanför de nämna arenorna ligger internets arena eftersom den sträcker sig över alla 

andra arenor. Det som sker på internet kan följa med både till skolan och till hemmet 

(familjen) på samma sätt som det som händer i skolan eller i hemmet kan följa med till 

internet. Vidare kan det som händer i skolan även påverka familjens arena och tvärtom. 

Förutom de arenor som nämnts finns ungdomen även på informella arenor där till exempel 

kompisgruppen befinner sig och påverkar ungdomen, vilket illustreras som glada smileys. 

 

	   Individen	  

Figur 1. 
Mobbningens 
sammanhang. 
Figur skapad av 
författarna. 
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Elever på högstadiet spenderar mycket av sin tid på skolans arena. De är i samma ålder och 

råkar bo i samma geografiska område vilket gör att de mer eller mindre är tvingade att träffas 

i skolan under en lång tid. Eftersom skolan styrs av skollagen och andra bestämmelser är 

skolan en formell arena. Alla familjestrukturer ser olika ut och har egna normer som påverkar 

ungdomen. Familjen och hemmet kan ses som en tryggare plats än skolan eftersom kraven att 

passa in inte är lika stora. Internet kan förklaras som en förlängd arm av individens sociala 

sammanhang. Där kan det finnas andra sociala regler som individen måste följa för att passa 

in i ramen för den rådande normen. Det finns många olika sociala medier där ungdomarna kan 

kommunicera med varandra. Det är deras verklighet, deras norm. Däremot kan det 

förekomma informella grupper inom de formella arenorna till exempel kompisgrupper. I 

kompisgruppen finns det oftast oskrivna regler och normer som deltagarna i gruppen följer för 

att passa in och känna tillhörighet. Kompisgrupper kan finnas på skolans, familjens och 

internets arena. Att använda sociala medier för kommunikation och kontakt kan anses vara 

frivilligt. Det är inte någon som tvingar ungdomar att skaffa konton på sociala medier jämfört 

med skolan, dit de måste gå varje dag. Däremot kan ungdomar känna sig utanför om de inte 

använder sociala medier som resten av kompisarna eftersom att en stor del av ungdomarnas 

liv sker på nätet och kan därför hamna utanför normen. Internet är med andra ord en arena där 

möjligheterna för att bli utsatt för mobbning är lika stora som i skolan.  

 

3.3 Två utgångspunkter i genus 
De två teoretiska utgångspunkterna Den naturliga ordningen och Det stereotypa 

genuskontraktet belyser de tankar och de villkor som rör relationen mellan könen och 

förklarar situationer där stereotypa föreställningar föds och förstärks.  

 

Den naturliga ordningen  

Den naturliga ordningen fokuserar på normer om hur relationen bör vara mellan man och 

kvinna, som långt tillbaka har varit att mannen är starkare än kvinnan. I och med kvinnans 

barnafödande har kvinnan mer eller mindre alltid setts som den svagare parten, den 

omhändertagande parten vars naturliga plats är i hemmet, underordnad mannen, eller för att ta 

ett modernare exempel, som underbetald och underrepresenterad på arbetsplatsen. Ur detta 

perspektiv legitimerar den kvinnliga biologin alltså kvinnors sociala position och i samband 

med kvinnans biologi har även kvinnans sexualitet undertrycks och kvinnan har setts som 

passiv. Mäns sexualitet däremot beskrivs som aggressiv och aktiv. Dessa typiska roller anses 

ligga ”naturligt” hos mannen respektive kvinnan eftersom föreställningen om hur män och 
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kvinnor är och bör vara har präglat historien under lång tid. Trots det betyder det inte att dessa 

föreställningar i sig automatiskt skapar den manliga överheten eller den manliga normen, det 

krävs människor och samhällen för att det ska ske. Vidare tillförsäkrar inte det ”naturliga” en 

acceptans för påföljder av det som anses vara naturligt. Segregering mellan män och kvinnor 

ska inte accepteras bara för att det anses vara ”det naturliga” (Hirdman, 2001:80-83).  

 

Vi har i bakgrund och tidigare forskning skrivit om skillnader i nätmobbning mellan tjejer och 

killar. Killar tenderar i många fall vara den som utsätter en individ för nätmobbning, samtidigt 

som fler tjejer blir utsatta för mobbning på nätet än killar. Det kan tydligt kopplas till 

föreställningar om den starkare mannen/killen och den svagare kvinnan/tjejen och hur en 

sådan relation mellan män och kvinnor kan ses som det ”naturliga” i samhället. Även 

skillnaden i synen på män och kvinnors sexualitet kan kopplas till nätmobbning bland unga. 

Som tidigare nämnts i studien, hängdes unga tjejer ut på forumet Instagram i samband med 

påstådda sexuella aktiviteter. Tjejerna blev kallade ”slampor” och ”horor”, någonting som 

inte alls sker i samma utsträckning i nätmobbning bland killar. Hade Instagramkontot hängt ut 

killar istället hade kommentarerna till stor del antagligen varit mer positiva. Trots att den här 

föreställningen till viss del håller på att förändras är det fortfarande mer accepterat att killar 

har sex och har fler sexpartners än tjejer. Normer som berörs i Den naturliga ordningen lever 

till viss del fortfarande kvar och varje gång en tjej får kommentarer om att hon är en hora 

reproduceras föreställningarna om manligt och kvinnligt och vad som anses vara naturligt. 

 

Det stereotypa genuskontraktet  

Det stereotypa genuskontraktet kan beskrivas som en metafor för det styrande manliga 

samhället, där kvinnan inte fått möjlighet att skriva under det rådande kontraktet. Ordet syftar 

både till att belysa de idealtypiska fördelningar om rättigheter och skyldigheter som existerar 

mellan män och kvinnor samt att förklara de strukturella tvång som både män och kvinnor 

lever under och som formar dem till två skilda genus (Hirdman, 2001:84). Genom att använda 

ett begrepp som genuskontrakt både konkretiseras och teoretiseras de villkor män och kvinnor 

levt under genom historien. Kontraktet syftar på mannens ansvar, omhändertagande och 

försörjning och kvinnans barnafödande, uppfostrande och att bli omhändertagen. Mannens 

och kvinnans roller kan ses som motsatser till varandra, vilket också formar de förutsättningar 

som finns i relationen mellan man och kvinna. För att tydligare förklara kan mannens 

skyldighet ses som kvinnans rättighet och mannens rättighet som kvinnans skyldighet. Både 

mannen och kvinnan har genom tiderna levt med begränsningar och möjligheter men viktigt 
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att belysa är att det aldrig har handlat om samma begränsningar och möjligheter. Det 

stereotypa genuskontraktet syftar till att synliggöra mäns och kvinnors olika villkor (Hirdman, 

2001:87-88). 

 

Genuskontraktet kan också kopplas till nätmobbning i relation till genus. Samhället lever efter 

idealtyper som hela tiden förstärks och styr hur män och kvinnor bör vara. I tidigare forskning 

har vi nämnt olika kommentarer killar respektive tjejer får i samband med sitt utseende. Att 

som tjej kallas tjock och som kille kallas gay har sin grund i att det bryter mot idealtypen för 

kvinnor respektive män. Att vara maskulin och stark är det manliga samhällsidealet eftersom 

det stärker den gamla föreställningen om att mannen ska vara den som försörjer kvinnan. 

Kvinnans ideal handlar mer om att vara smal, snygg och feminin och går tillbaka i historien 

där kvinnan ska vara mannens ting, oförmögen att själv försörja sig. Med bakgrund till 

tidigare forskning finns det skillnader på hur tjejer och killar blir utsatta för nätmobbning på 

grund av deras kön. Internet är en stor arena för återskapandet av manliga och kvinnliga ideal 

då kändisar, bloggare och ”den populära” eleven står för idealet som för de allra flesta är 

omöjliga att nå upp till. I arbetet med nätmobbning kan de professionella omedvetet följa 

föreställningarna om hur killar och tjejer ska vara, vilket bidrar till att föreställningarna lever 

vidare och återskapas, i stället för att normkritiskt utmanas och förändras. 

 

3.4 Känsla av sammanhang - KASAM 
Enligt Gassne (2008:21-25) skapas det ett spänningstillstånd när människor möter stressfyllda 

situationer. Det måste hanteras och det finns olika motståndsresurser som kan hjälpa 

människor att hantera spänningstillståndet. Motståndsresurserna är socialt stöd, god ekonomi, 

jagstyrka och kulturell stabilitet och hjälper människor när de upplever stress genom att 

begripliggöra dem. Genom att uppleva stress aktiveras motståndsresurserna och skapar 

livserfarenhet som informerar individen om att livet är förutsägbart, vilket kallas begriplighet. 

När en människa begriper en stressfylld situation byggs kapacitet upp som gör det möjligt för 

människan att hantera olika specifika situationer, så kallat hanterbarhet. Om de problem och 

krav som människor ställs inför ses som värda att engagera sig i känner de meningsfullhet. De 

tre komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet skapar ett samband och 

bildar tillsammans en Känsla av sammanhang, KASAM. Gassne (2008:21-25) skriver vidare 

att KASAM är ett begrepp som beskriver i vilken grad en individ har kapacitet att möta livets 

förändringar. En hög grad av KASAM bidrar till god hälsa och genom sänkt KASAM rör sig 

individen mot sämre hälsa. Vidare kan KASAM delas in i tre delar, svag, måttlig och stark. 
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Vilken nivå av KASAM som en individ har börjar redan vid tidig ålder. Under barn och 

ungdomsåren anses KASAM vara flexibel och kan pendla upp och ner. Om en individ har en 

svag KASAM riskerar individen att känna mindre delaktighet vilket leder till att upplevelsen 

av livet och meningsfullheten påverkas starkt negativt. Individen kommer troligen att ha 

svårare att hantera livets motgångar än de med en starkare grad KASAM. En person med 

måttlig eller stark KASAM är mer kapabel att förklara och strukturera den stress som 

individen drabbas av än de med en svagare KASAM. Personen är även mer motiverad att ta 

itu med utmaningen, alltså det problem som uppstått. KASAM bidrar till förmågan att begripa 

och strukturera stress, lära sig hantera stressituationerna samt möta problemsituationer som 

utmaningar (Gassne, 2008:21-25.). 

 

I studien används inte KASAM utifrån en strikt tolkning utan mer som ett modifierat begrepp 

som vidareutvecklats för att tillsammans med handlingsutrymme bidra till en förståelse för de 

professionellas erfarenheter av deras hantering av nätmobbning. De professionellas KASAM 

är viktigt i arbetet för att de ska kunna hantera stressfyllda situationer. Genom att de 

professionella känner att de förstår situationen som uppstått, till exempel att någon blivit 

utsatt för nätmobbning, skapas en förståelse för hur problemet ska hanteras. När de 

professionella känner att de förstår och kan hantera situationen byggs en känsla av 

meningsfullhet upp i arbetet, vilket är en viktig komponent för ett väl fungerande arbete. 

Samarbete och stöd från arbetskollegor leder till en Känsla av sammanhang vilket också är 

viktigt i arbetet. Ytterligare en viktig komponent i arbetet är att skapa förtroende och en 

relation med ungdomarna eftersom det även är viktigt att ungdomarna känner en Känsla av 

sammanhang gentemot de professionella. Utan en relation till ungdomarna kan arbetet 

försvåras. Sammanfattningsvis är det viktigt att må bra på jobbet eftersom det skapar en bra 

miljö och förutsättningarna för att göra ett bra arbete ökar. Mobbning på nätet sker på en ny 

arena vilket kan skapa osäkerhet hos de professionella i deras arbete när de inte vet hur de ska 

hantera problemet. Därför är det viktigt att känna samhörighet med sina kollegor och 

eleverna. 

 

3.5 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme används inte direkt som en teori utan som ett begrepp som bidrar till att 

förstå de professionellas erfarenheter av hantering av nätmobbning. Det bidrar även till att 

belysa problemet och är viktigt för professionen. Handlingsutrymme är samspelet mellan den 

professionella och verksamheten och är det utrymme den professionella har att handla utifrån 
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och göra egna val. Handlingsutrymmet styrs dock av den professionellas uppdrag i 

verksamheten samt av normativa och moraliska aspekter. Det påverkas även av rutiner, den 

professionellas erfarenheter och individuella personlighetsdrag. Samspelet mellan klienten 

och den professionella är också av stor relevans (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:16-

17). Handlingsutrymmet innebär inte bara att den professionella har möjligheter att handla 

utifrån organisationens uppdrag, utan innebär också att den professionella ska ha kompetens 

att utföra arbetet rättssäkert (ibid. 2008:24). Socialt arbete innebär interaktion mellan 

människor och denna interaktion och samspel sker i mötet mellan klienten och den 

professionella (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:56). Yrkesrollen styrs av hur den 

enskilda personen tolkar den egna rollen som professionell i relation till egna förväntningar 

och i ett samspel med arbetsgruppen. De samhälleliga förväntningar som finns på 

yrkesutövandet har också en påverkan på den professionellas tolkning av den egna yrkesrollen 

och det är med bakgrund mot detta som den professionella bestämmer hur handlingsutrymmet 

ska användas (ibid. 2008:94-95). 

 

En professionell inom elevhälsoteamet påverkas av skolans uppdrag, eleverna, professionen i 

sig och individens individuella egenskaper. Samtidigt som den professionella är styrd av lagar 

och regler kommer även de egna uppfattningarna av rollen som professionell att påverka hur 

arbetet utförs. Den professionellas syn på den egna rollen som till exempel kurator eller 

speciallärare har en betydelse i handlingsutrymmet. Innebörden av rollen som professionell 

kan variera mellan olika individer. Att arbeta med nätmobbning i ett elevhälsoteam på en 

högstadieskola kan innebära en övervägning om hur handlingsutrymmet ser ut. Skolan följer 

Skollagen (2010:800) och ofta har varje enskild skola riktlinjer, policydokument och planer 

för hur elevhälsoteamet ska verka och arbeta. Till skillnad från traditionell mobbning som 

oftast syns och där insatser kan ske direkt på plats är nätmobbningens arena betydligt mer 

svåråtkomlig, då den sker ”gömd” och kan fortsätta även när den utsatte kommer hem. 

Handlingsutrymmet kan här handla om vart gränsen går mellan skolans uppdrag och den 

professionellas vilja och möjlighet att hjälpa en individ som blir utsatt för mobbning på nätet. 

Vidare påverkar den professionellas handlingsutrymme av föräldrarnas och elevernas viljor 

och åsikter. 

  
För att sammanställa ovanstående teoretiska utgångpunkter förklarar Mobbingens 

sammanhang hur nätmobbning kan uppstå. Nätmobbning kan ske på alla arenor eftersom 

internet alltid finns tillgängligt. Då mycket av ungdomarnas sociala liv och vardag nuförtiden 
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sker på nätet, kan även internet anses vara en tvingande arena (se figur 1). Vidare har genus, 

enligt tidigare forskning, en inverkan på nätmobbning och de teoretiska utgångspunkterna om 

genus kan ge en förklaring till varför tjejer och killar utsätts och utsätter olika. Gamla 

föreställningar och stereotyper om kvinnligt och manligt lever fortfarande kvar. För att 

professionella ska kunna hantera nätmobbning i skolan är Känsla av sammanhang och 

samhörighet på arbetsplatsen viktigt, likaså är det även viktigt att ungdomarna känner 

förtroende och samhörighet med de professionella. Den professionellas handlingsutrymme 

påverkar arbetet och den professionella hamnar mellan skolan, eleven och föräldrar där alla 

parter kan ha olika uppfattningar och åsikter. Socialkonstruktivism förklarar samhället i sin 

helhet som en social plats med normer och föreställningar om till exempel genus, utbildning 

och föräldraskap, där människan strävar efter att hitta sin position för att passa in. De 

teoretiska utgångspunkterna ses ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och är den 

gemensamma nämnaren. Studiens resultat analyseras utifrån ovanstående teoretiska ansatser i 

resultat och analys men först presenteras metodavsnittet som tar start i en förklaring hur vi 

uppfattar världen. 
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4. Metod 
4.1 En ontologisk utgångspunkt 
Avsnittet börjar med att återkoppla till socialkonstruktivismen som hjälper oss förklara hur vi 

ser samhället som en social konstruktion och belyser de sociala strukturer som samhället är 

uppbyggt av. Sociala konstruktioner konstruerar verkligheten och det är i interaktion mellan 

människor som sociala konstruktioner skapas. Genom omgivningens reaktioner konstrueras 

sociala fenomen, eller sociala problem och inga konstruktioner är oföränderliga utan skiftar 

hela tiden i innehåll och innebörd över tid (Sahlin, 2013:136). Normer och föreställningar 

präglar samhället och de människor som lever i det och människan strävar efter att följa dessa 

normer och föreställningar (Meeuwisse & Swärd, 2013:53-54). Skolan kan ses som en 

verksamhet som är oberoende av samhällets konstruktioner eftersom den antas ligga naturligt 

i samhället och hos människan. Skolan har dock någon gång skapats med ett specifikt syfte av 

människor (Sahlin, 2013:136) och skolan är en viktig del i ungdomarnas liv då skolan både 

bidrar till utbildning och möjlighet till sociala relationer. Som Hirdman (2001:80-83) förklarar 

är normer om vad som är manligt och kvinnligt socialt konstruerade och det finns inget som 

är ”naturligt” för hur män och kvinnor bör vara (ibid.). Det är vi människor som definierar 

vad som är problematiskt i samhället och inte och det finns ingen egentlig objektiv sanning 

utan samhället är uppbyggd av tolkningar av världen. Ungdomarna är med och skapar och 

återskapar de sociala konstruktioner som samhället bygger på, precis som du och jag. 

 

4.2 Metod för datainsamling 

Ovanstående resonemang berör hur vi uppfattar världen som en social konstruktion och nedan 

presenteras studiens metodteknik. Studiens resultat baseras på kvalitativa intervjuer. Vi valde 

att använda semi-strukturerade kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod då vi ansåg att 

det var den bästa metoden för att få tillgång till respondenternas erfarenheter och upplevelser 

om nätmobbning (jmf. Miller & Glassner, 2011:132). Författarna beskriver intervju som en 

bra metod för att skapa en djupare förståelse för respondentens erfarenheter (ibid.). Vidare 

valde vi intervjuer för att skapa förutsättningar för respondenterna att kunna prata fritt utifrån 

de teman, som utgick från studiens frågeställningar och fokus skulle vara på respondenternas 

egna upplevelser. Vi ansåg även att det var relevant att genomföra intervjun i ett öppet och 

tryggt klimat för att skapa utrymme för djupare diskussioner. Som Bryman (2011:413) skriver 

är det viktigt att låta intervjun formas efter respondenten då det ger tillfälle för respondenten 

att förmedla den egna kunskapen (ibid.). För att skapa det önskvärda klimatet valde vi under 
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intervjun att utgå från tre teman och ett antal frågor som stöd. Vi skapade en intervjumanual 

som vi hade med oss under intervjun för att hålla oss inom ramen för vårt syfte och 

frågeställningar. Intervjumanualen är som Bryman (2011:413) skriver tänkt att fungera som 

riktlinjer för att behålla fokus på intervjuns syfte och intervjufrågorna kan ställas i den 

ordning som passar situationen bäst. Det öppnar även upp möjligheter för att ställa följdfrågor 

och nya frågor under tiden, intervjun präglas därmed av flexibilitet (ibid.). Genom 

möjligheten att kunna ställa spontana följdfrågor upplevde vi att vi fick en bättre diskussion 

och en djupare förståelse för det respondenten sa.  

 

Dock kan det finnas nackdelar med intervjuer som datainsamlingsmetod. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2011:56-57) beskriver att kvalitativa intervjuer påverkas av den rådande 

kontexten vilket påverkar den information som respondenten delar med sig av. Intervjun 

påverkas även av samspelet mellan intervjuaren och respondenten. Vi var även medvetna om 

hur vår förförståelse kunde påverka intervjun och respondenten. Westlund (2015:80) förklarar 

att i en intervju kan förförståelsen innebära att intervjuaren lägger fram konkreta exempel och 

förklaringar utifrån den egna förståelsen. Det kan påverka respondentens svar och få 

respondenten att tänka i banor som den inte annars skulle gjort. Trots metodens nackdelar 

ansåg vi att fördelarna var stora med att använda intervju som datainsamling för att uppfylla 

syftet och besvara frågeställningarna. Genom att använda semi-strukturerade intervjuer kunde 

vi som intervjuare ställa följdfrågor, anpassa intervjun efter kontexten samt läsa av 

stämningen och miljön. Vi var noga med att alltid ha i åtanke att våra omedvetna och 

medvetna föreställningar inte skulle påverka intervjun. Vi valde att genomföra intervjuerna på 

respektive respondents kontor för att skapa den trygga miljön som vi önskade. 

 

4.3 Urvalsmetod och intervjuernas tillvägagångssätt 
Studiens resultat bygger på material från åtta stycken intervjuer med professionella inom 

elevhälsoteamet på högstadieskolor. Vi ansåg att genom de åtta intervjuerna, skulle vi få fram 

ett bra resultat och goda möjligheter för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi utgick 

bland annat från Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2011:44) resonemang att det krävs minst 

sex intervjuer för att resultatet ska vara tillförlitligt och inte personbundet. Vi har valt att 

intervjua anställda inom elevhälsan på olika högstadieskolor eftersom de dagligen arbetar 

med elevers välmående och hälsa i skolan. Det är elevhälsan som kommer i kontakt med 

elever som har blivit utsatta för nätmobbning och därför var vi intresserade av deras 

erfarenheter och arbetet med nätmobbning på skolan. Nätmobbning är ett relativt nytt 
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fenomen och frågan om vem ansvaret ligger på ansåg vi vara diffust eftersom skollagen ger 

professionella tolkningsutrymmen angående nätmobbning. I och med alla de normer och 

stereotypa föreställningar som finns om tjejer och killar ansåg vi att det var relevant att 

undersöka om och i så fall hur de påverkar hur nätmobbningen tar sig i uttryck och om arbetet 

behöver anpassas efter det. Traditionell mobbning har alltid funnits men vi var intresserade av 

att undersöka hur professionellas hantering av mobbning på den nya arenan har för påverkan 

på arbetet. Vi intervjuade sex stycken kuratorer, en speciallärare och en specialpedagog från 

olika högstadieskolor i en befolkningsmässigt mellanstor svensk kommun. Elevhälsan arbetar 

som ett team i frågor som rör elevers välmående och kan bolla idéer och utbyta kunskap 

mellan varandra, vilket också var en anledningen till varför vi valde att intervjua 

professionella inom elevhälsan. Vi valde att avgränsa oss till högstadiet då vi läst att 

nätmobbning överlag ofta förekommer i högstadiet och att eleverna är i en viktig mognadsfas 

i livet där deras utveckling, sociala och psykiska hälsa påverkas lätt.  

 

För att komma i kontakt med våra önskade respondenter skickades ett informationsbrev ut där 

vi presenterade oss, vilket program vi läste och vad vårt syfte med studien var. Vi förklarade 

även att de som deltog i vår undersökning kommer vara helt anonyma, att allt material 

kommer att raderas när studien är avslutad och att deras deltagande är frivilligt och att de kan 

avbryta när de vill. Vidare informerade vi om upplägget för intervjun och förklarade att 

frågorna var indelade i olika teman. Intervjuerna genomfördes på de skolor som våra 

respondenter arbetade på, dels för att respondenterna skulle känna sig trygga och bekväma 

och dels för att respondenterna hade ett mycket pressat schema. Innan intervjun började så 

frågade vi respondenterna om vi fick spela in intervjun och förklarade även då att de när som 

helst kunde avbryta intervjun samt att allt material skulle raderas efter att studien var klar. Vi 

spelade in intervjun på två enheter för att sedan kunna återge exakta formuleringar och 

uttryckssätt men också för att materialet inte ska påverkas av våra föreställningar av intervjun. 

Att spela in intervjun minskar också risken för missförstånd. Vi stärker vårt resonemang 

genom Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2015:50) beskrivning av vikten av att spela in 

intervjun, fråga om tillåtelse innan och förklara syftet med intervjun samt att det är en god idé 

att anteckna under tiden för att fånga upp miljön och centrala aspekter. 

 

Vi genomförde alla intervjuer tillsammans men hade i åtanke under alla intervjuer att 

respondenten som alltid var själv kunde uppfatta sig underlägsen gentemot oss eftersom att vi 

var två stycken. Trost (2010:67) beskriver att det är viktigt att vara medveten om att 
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respondenten som är ensam kan känna att vi som intervjuare har ett maktövertag under 

samtalet och att respondenten kan känna sig underlägsen. Under intervjuerna hade en av oss 

huvudansvaret och var ledare i samtalet medan den andra antecknade under samtalet för att 

sedan kunna återkoppla tillbaka till det som respondenten tidigare sagt. I och med att 

personen som antecknade hade en mer avslappnad roll var det lättare för denne att reflektera 

över samtalet under intervjuns gång, vilket underlättade uppföljningar av intressanta 

resonemang. I och med att båda två var med under alla intervjuer kunde vi tillsammans tolka 

situationerna och på så sätt undvika enskilda misstolkningar. Vi kunde även hjälpa varandra 

med följdfrågor och följa upp intressanta tankegångar under samtalets gång samt hjälpas åt 

med bearbetning av det insamlade materialet.  
 

4.4 Analys och bearbetning av insamlat material 
När intervjuerna var genomförda transkriberades de direkt efteråt för att miljön och 

situationen fortfarande skulle vara färskt i minnet. Det bidrog även till att kunna tänka tillbaka 

på en specifik situation där respondenten sa någonting speciellt och hur stämningen var. När 

sedan själva analysen skulle påbörjas utgick vi från Rennstam och Wästerfors (2015) tre olika 

handlingar i analysprocessen, att sortera, att reducera samt att argumentera. Som första steg 

skrevs transkriberingen av intervjuerna ut och sorteringen av det insamlande materialet 

påbörjades. Utifrån de tre teman som intervjuguiden var uppbyggd på, färgmarkerades citat 

och resonemang i olika färger. Nästa steg blev att sortera in alla citat efter vilket tema de 

tillhörde. De citat som var upprepningar eller inte av betydelse för studien sållades bort. 

Respondenternas svar har återgetts i exakt ordalydelse i transkriberingen för att fånga korrekta 

erfarenheter och undvika missförstånd. Som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:50) även 

beskriver är det viktigt att spela in och transkribera ordagrant. Dock har några språkändringar 

gjorts för att underlätta läsningen, talspråk som ”asså” och ”dej” har ändrats till ”alltså” och 

”dig”. Under bearbetningen av materialet upptäcktes ett samband som kunde kopplas från 

respondenternas svar till teorin och till den tidigare forskningen. Den nya arenan, skillnader 

mellan tjejer och killar och hur professionellas arbete fungerar, tydliggjordes i analysen av 

materialet och är de teman och i den ordning vi valt att presentera resultatet och analysen på. 

De olika respondenterna benämns i studien med fiktiva namn för att underlätta läsningen 

vilka är Anna, Lars, Elisabeth, Erik, Margareta, Anders, Maria och Karl. Anledningen till 

varför vi valt att ge respondenterna fiktiva namn är för att det inte är av intresse att veta vem 

som sa vad utan att lyfta fram de professionellas erfarenheter. Citat från respondenterna 

tydliggörs i texten genom blockcitat. 
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4.5 Studiens trovärdighet & tillförlitlighet 
Det är viktigt att en studie har hög trovärdighet och tillförlitlighet. Det finns två begrepp som 

förklarar detta, reliabilitet och validitet. Svensson & Ahrne (2015:25-26) beskriver tre sätt att 

göra en studie mer trovärdig vilka är transparens, triangulering samt återkoppling till fältet. 

För att försäkra att studien håller en hög nivå av transparens har vi gjort en så noggrann 

redogörelse vi kunnat kring vår forskningsprocess samt motiverat vårt val av metod. För att 

stärka trianguleringen i studien hade vi kunnat genomföra vår undersökning ett par gånger till 

med andra metoder. Då vi inte har gjort det har vi lämnat utrymme för andra att genomföra 

vår studie med andra metoder, teorier och tillvägagångssätt. Svensson & Ahrne (2015:25-26) 

beskriver triangulering som ett sätt att säkerställa resultatet av en studie. Samma eller 

liknande resultat ska kunna återfås genom att göra undersökningen igen, antingen genom 

andra metoder, teorier eller av andra forskare (ibid.). Det sista sättet, återkoppling till fältet 

tänkte vi göra genom att skicka ut vår studie när den är färdig till de respondenter som vill ta 

del av den för att ge dem möjligheten att återkoppla och ge synpunkter. Svensson & Ahrne 

(2015:25-26) förklarar att återkoppling till fältet bäst uppnås genom att forskarna till studien 

återkommer till de som studien handlar om eller berör och låter de få läsa och ge synpunkter. 

 

Det andra begreppet validitet beskriver Bryman (2011:163) vara hur väl studien verkligen 

mäter eller undersöker det som studien avser att undersöka men även att det insamlande 

materialet är relevant för att besvara studiens syfte och frågeställningar. För att tillförsäkra att 

studien håller hög validitet, eller tillförlitlighet som det även kan benämnas, utformades 

intervjumanualer utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den empiri som framkommer 

under intervjuerna baseras på intervjumanualen och är det som studiens resultat och analys 

bygger på. Den insamlade empirin utgår från åtta stycken respondenter vilket tyder på att 

resultatet inte är personbundet utan har framställts utifrån alla respondenters erfarenheter och 

uppfattningar. Resultatet kan dock, utifrån endast åtta respondenter, sägas ha en låg 

generaliserbarhet. Det innebär att studien inte kan stå bakom alla med likadan profession och 

deras erfarenheter utan endast de intervjuade respondenternas, vilket var syftet med studien. 

Däremot ökar generaliserbarheten genom de teoretiska ansatserna som analysen är uppbyggd 

på. Vidare har studiens materialinsamling och intervjuernas tillvägagångssätt redovisats så 

noggrant som möjligt. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
För både utvecklingen av samhället och individen behöver forskning av olika slag bedrivas. 
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Den forskning som bedrivs ska vara av hög kvalitet och fokusera på samhällsrelevanta frågor. 

Nyttan av forskningen måste väga upp den eventuella skadan som forskningen kan medföra 

gentemot de berörda. För att se till att forskningen är av god kvalitet finns det fyra 

grundprinciper att förhålla sig till när forskning genomförs vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det första kravet innebär att 

alla som berörs av studien ska informeras om studiens syfte. De ska även framgå i 

informationen att deltagandet är frivilligt samt att de kan avbryta sin medverkan när som 

helst. Det är även viktigt att berätta att allt material som samlas in samt de personer som deltar 

är anonyma (Codex, 2016). Informationskravet har uppfyllts genom att vi har skickat ut 

informationsbrev till våra respondenter där vi presenterat oss själva, studiens syfte, att det är 

frivilligt att delta samt information om hur intervjun kommer att gå tillväga. Ovanstående 

information togs även upp muntligt med respondenterna vid intervjutillfällena. Vidare handlar 

det andra kravet, samtyckeskravet om att den ansvarige för studien måste samla in 

undersökningsdeltagares samtycke för att medverka i studien (ibid.). Samtyckeskravet 

uppfylldes när respondenterna godkände deltagandet i studien.  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter ska förvaras 

på ett sätt så inga obehöriga kan ta del av dem. Det gäller även den information deltagarna 

berättar vilket betyder att deltagarna i studien ska avidentifieras så att ingen utomstående kan 

ta reda på vem deltagaren är (Codex, 2016). Konfidentialitetskravet innebär att vi informerade 

respondenterna om hur det insamlade materialet var tänkt att användas och att materialet 

endast kommer användas till vår studie. För att skydda respondenterna och deras arbetsplatser 

har vi i studien valt att inte nämna skolorna eller ort över huvud taget samt att ge alla 

respondenter fiktiva namn. Detta för att försäkra att ingen utomstående identifierar 

individerna. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet och innebär att insamlat material 

endast får användas för studiens syfte och inte lånas ut till andra (Codex, 2016). Vi tagit 

hänsyn till nyttjandekravet genom att endast använda vårt insamlade material till vår studie 

och inte lämnat det vidare till andra. Vi har även informerat respondenterna om att det 

insamlade materialet kommer att raderas efter studien är avslutad och publicerad, både 

inspelningar och transkriberingar. Vi var uppmärksamma på om några egna etiska dilemman 

kunde uppstå under studien, vilket inte visade sig inträffa. 

 

Det är viktigt att vara medveten om de val vi gör under studiens gång samt att inte överföra 

egna värderingar i studien. Som tidigare nämnt kan vår förförståelse påverka 
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intervjusituationen men även analysen av det insamlade materialet kan påverkas av 

förförståelsen. Enligt Westlund (2015:79-80) kan en individs förförståelse påverka analys- 

och tolkningsprocessen vilket innebär att en individ utifrån det väljer olika sätt att förstå det 

empiriska materialet som ska studeras. Beroende på om den som tolkar intervjuutskriften har 

positiva eller negativa upplevelser om till exempel skolan ser deras förförståelse olika ut och 

kommer att innebära att de tolkar och uppfattar texten på helt olika sätt. Det är viktigt att vara 

medveten om hur vår egen förförståelse påverkar tolkningsarbetet efter intervjun (ibid.). Vi 

har inga egna erfarenheter av varken traditionell mobbning eller nätmobbning och inte heller 

om de professionellas arbete inom elevhälsan på högstadieskolor. Däremot kan det vi läst i 

bakgrund och tidigare forskning om nätmobbning påverka vår förförståelse i både intervjun 

och i resultat- och analysarbetet. Som Westlund (2015:79-80) beskriver är även förförståelsen 

inte bara personliga upplevelser och fördomar utan även den information som individen har 

läst sig till från litteratur. Alla människor bär på olika föreställningar och övertygelser som 

medvetet och omedvetet kommer att påverka tolkningen av en situation och en text (ibid. 

2015:80). Då bland annat Brolin Låftman, Modin och Östberg (2012) och Beckman (2013) 

påvisade att tjejer oftare utsätts för nätmobbning än killar var det en förförståelse vi hade med 

oss under studiens gång.  

 

4.7 Intern arbetsfördelning 
Studien har övergripande bestått av ett gemensamt ansvar och arbete. Vid intervjutillfällena 

har vi delat på huvudansvaret och när den ena var huvudansvarig, antecknade den andra 

intressanta resonemang som respondenten förde. Vi transkriberade alltid var sin del, den ena 

av oss gjorde alltid den första halvan av intervjun och den andra gjorde den andra halvan. Det 

här gjorde vi för att underlätta analysen av materialet under transkriberingen. Därefter lästes 

alla transkriberingar igenom av oss båda och analyserades. Sökande efter tidigare forskning 

och teori har till störta del gjorts individuellt men har sedan sammanställts och bearbetats 

gemensamt. Vi har valt att lägga upp vår arbetsfördelning på det viset eftersom vi ansåg att 

det skapar bäst diskussioner och ger möjlighet till ett bollplank, oavsett om det handlade om 

enstaka ord, meningar eller ett helt avsnitt.  
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5. Resultat & analys 
I följande avsnitt kommer studiens resultat och analys att presenteras med bakgrund mot 

studiens syfte och frågeställningar. Resultatet och analysen utgår även från studiens bakgrund 

och tidigare forskning och kopplas till de teoretiska ansatser studien har utgångspunkt i. 

Avsnittet är uppdelat i tre övergripande teman, Ungdomarnas nya vardag, Normer drabbar 

tjejer hårdast och Nya utmaningar – kanske inte så nya? Vart tema har därefter ett antal 

underrubriker för att strukturera empirin och underlätta förståelsen av resultatet och analysen. 

 

5.1 Ungdomarnas nya vardag 
Nätmobbning – en tolkningsfråga? 
Respondenternas erfarenheter är att nätmobbning innebär att en eller flera kränker någon 

annan upprepade gånger. Det kan handla om kommentarer, gruppchatter, bild- och 

ryktesspridning samt spekulationer om andra människors liv på sociala medier. De nämner 

olika sociala forum och mobil-appar så som Instagram, Kik och Ask där ungdomarna 

dagligen kommunicerar med varandra. Utifrån Mobbningens sammanhang kan internet ses 

som en arena där ungdomar samlas och interagerar med varandra. Då ungdomar dagligen 

använder internet, blir det mer och mer ungdomarnas vardag vilket skapar möjligheter för 

mobbning (Svensson, 2010:63-66). De vanligaste sätten att bli utsatt för nätmobbning på är 

enligt respondenterna elaka kommentarer om utseende, uteslutning ur gruppchatter och grovt 

språk där ungdomarna kallar varandra för till exempel bög och hora. De menar även att 

anonyma kommentarer och frågor om andra människor är ett vanligt sätt att bli utsatt på. På 

till exempel Ask kan ungdomarna vara helt anonyma och ställa frågor som ”Har Johan legat 

med Ellen?” eller ”Vem är fulast i din klass?” och starta rykten om andra ungdomar som alla 

andra kan se och kommentera. Som Dunkels (2008:32) menar bidrar anonymitet till att 

individen kan koppla bort de handlingar som individen utför på nätet (ibid.). På så sätt anser 

respondenterna att språket och miljön kan bli hårdare på internet än i verkligheten och allt går 

mycket fortare. Andra sätt att bli utsatt för nätmobbning kan vara att kommentera andra 

människors egenskaper och betyg, att lägga ut en bild där en person är bortklipp från bilden 

eller att internt kränka någon annan. Förutom sociala medier togs spel upp som ett forum för 

nätmobbning. I spelvärlden används ett riktigt hårt språk där ungdomar utesluter varandra 

från olika grupper i spelen och hotar varandra. En del av respondenterna menar att ungdomar 

idag lever i en värld där det är vanligt att lägga sig i andra människors liv och de har oftast en 

uppfattning om andra människor, oavsett om de känner dem eller inte. Att inte känna någon 
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kan ibland till och med ”legitimera” att skriva ännu taskigare saker. Fler människor som inte 

har med saken att göra blir inblandade och olika uppfattningar om en individ följer med 

individen överallt i och med internet.  

 
Det är liksom roligt att peta i och skriva saker och man tittar på och man tänker inte på 
att det är människor utan man tycker bara att det är roligt, man delar någonting [...] Ja 
och sen att det blivit så tillåtande att spekulera i andra människors liv för det… Man kan 
prata om vad som helst om andra människor [...] Det finns liksom inget tabu (Lars). 

 

Nätmobbning, till skillnad från traditionell mobbning blir större och sprids till flera menar 

respondenterna. De förklarar att de tror att ungdomarna vågar mer på nätet, de skriver elaka 

saker som de kanske inte hade vågat säga i verkligheten eftersom de sitter skyddande bakom 

en datorskärm eller en mobil. Det som skrivs på internet stannar inte där utan följer med den 

utsatte överallt, till exempel till skolan där ungdomen kanske tvingas möta den som skrev det 

elaka på nätet. Anledningen till varför ungdomarna vågar mer på nätet beskriver 

respondenterna vara för att ungdomarna inte ser den andre i ögonen eller vilka reaktionerna 

som blir av det de skriver. Småsaker har en tendens att växa och bli väldigt stora på nätet. 

Precis som Dunkels (2008:33-34) förklarar formas en individs handlingar efter den andres 

reaktioner, och på nätet tar det längre tid att möta den andres reaktioner, vilket gör det svårare 

att begränsa handlingarna och lättare att kränka någon annan. Det skrivna ordet öppnar upp 

för tolkningsutrymmen och missförstånd, vilket Dunkels poängterar (ibid.). Respondenterna 

förklarar att tolkningen av själva texten eller ordet skapar missförstånd bland ungdomarna 

eftersom ungdomen inte ser den andres kroppsspråk eller hör vilket tonläge som används. Ett 

”hej” kan tolkas på väldigt många olika sätt när det står skrivet och tolkningen ligger hos 

mottagaren och beror på relationen dem emellan samt hur mottagaren mår vid tillfället 

förklarar ett par respondenter. Om en ungdom redan mår dåligt kan det skrivna ordet lättare 

tolkas negativt eftersom ungdomen har svårare att bemöta och hantera den svårighet som 

uppstått. Gassne (2008:21-25) beskriver att en individs hantering av stress påverkas av 

individens Känsla av sammanhang. Mår en individ inte bra, blir motgången svårare att 

hantera.  

 

Respondenterna beskriver att de ofta är med om situationer där de involverade inte känner 

varandra så bra och att det ofta skapar missförstånd. Trots att internet har ett stort utbud av 

smileys för att minska risken för missförstånd och är tänkta att användas som ett komplement 

till avsändarens känsla, ansiktsuttryck och tonläge, tolkas även smileys olika. På samma sätt 

är det mottagaren av en kommentar eller bild som tolkar meddelandet och avgör om det är en 
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kränkning. Känslan av att vara kränkt kan sitta kvar länge, även om ordet eller kommentaren 

tagits bort.  

 

Någonting som respondenterna nämnde var att nätmobbning ofta är subtil. En kommentar 

som ”vad snygg du är” kan tolkas på ett negativt sätt av mottagaren eftersom mottagaren vet 

med sig att avsändaren tidigare varit elak och egentligen inte menar det den skriver. Det blir 

med andra ord väldigt svårt att avgöra om kommentaren verkligen var menad som negativ. 

Den subtila mobbningen sker inte endast på nätet menar respondenterna utan även i 

korridorerna i skolan. Någonting som flera av dem uppmärksammat i skolan är så kallade 

”bitch-blickar” eller ”att blicka någon”, vilket innebär att ungdomarna upplever att någon 

tittat snett på dem. Blickar om något, är subtilt. Skillnaden mellan traditionell mobbning och 

nätmobbning, även om den sker på ungefär liknande sätt, anser en del respondenter är att det 

är lättare att upptäcka i skolan. Detta eftersom det cirkulerar fler vuxna och klasskamrater 

som kan se när det händer. Vidare framkom en annan åsikt att det är lättare att upptäcka 

mobbningen på nätet eftersom fler ungdomar befinner sig på nätet och kan se nätmobbningen 

och kan berätta för en vuxen på skolan. Som det beskrivs i Mobbningens sammanhang finns 

det olika arenor för nätmobbning. Ungdomarna tar med sig hela sin vardag på internet till 

skolan och de påverkas av det som sker på internet i skolan (Svensson, 2010:63-66). Den 

traditionella mobbningen anser flera av respondenterna ha minskat, även om det fortfarande 

förekommer. De menar att mobbningen har bytt arena. Anders förklarar att internet och 

mobilanvändning i skolan på många sätt har komplicerat mobbningen men att det även finns 

en fördel med att eleverna använder sina mobiler i den mån de gör. 

 
Jag fick en tankeställare här om dagen när det var en personal som sa att det är mycket 
lugnare i korridorerna när de har sina telefoner. Det hade kanske varit mer bråk och mer 
konflikter liksom såhär om de inte haft telefonerna på rasterna, och det är ju en aspekt 
av det. För- och nackdelar (Anders). 

 

Överlag anser respondenterna att nätmobbningen till skillnad från den traditionella 

mobbningen sker dygnet runt, den utsatte får ingen paus från mobbningen och riskerar 

att bli utsatt på fler arenor än skolan. Som Berne (2014) förklarar blir det svårt för den 

utsatte att hitta en ”fristad” från mobbningen. Förr kunde en individ vara utsatt i 

skolan utan att de på basketträningen visste om det men i och med att internet är 

överallt sträcker sig mobbningen över alla arenor (jmf. Svensson, 2010:63-66). En del 

respondenter anser att nätet även är en mer svåråtkomlig arena då det inte finns samma 

vuxen-närvaro som i skolan. Erik lyfte fram tanken om att förr var det oftast en viss 
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typ i skolan som blev utsatt men nu på nätet känns det som att det bara är slumpen som 

avgör vem som bli utsatt och inte. Ytterligare ett par respondenter ansåg att det inte 

blivit mer mobbning bland ungdomar utan att det sker på en ny arena och att fler 

människor nås eftersom mobbningen sker mer utspritt nu än innan. 

 

Det är inte lika farligt 

Under analysen av materialet framkom det att respondenterna ansåg att de professionella på 

skolan har en annan syn på vad nätmobbning är jämfört med ungdomarna. Det är inte ovanligt 

att ungdomar spenderar 3-4 timmar om dagen på sociala medier och det är där mycket av 

ungdomarnas kommunikation sker menar Karl. Då ungdomarna har sina vardagliga sociala 

kontakter på internet blir det en beroendearena för dem där de försöker hitta sin position 

(Svensson, 2010:63-66). De andra respondenterna anser också att ungdomarna spenderar 

mycket av sin vardag på internet och att det är lika vardagligt att prata på internet som i 

korridoren. Respondenterna anser att samhället har förändrats och att det är en annan värld på 

internet. Eftersom att dagens ungdom är uppvuxna med ständig uppkoppling till internet anser 

de att ungdomarna har en annan acceptans för både mobbning och kränkningar på nätet än 

vad vuxna har. När de professionella pratar med eleverna om sådant som de anser vara 

kränkande får de ofta höra ”Varför reagerar ni på det här?”, ”Det är väl ingenting” och ”Det 

har ju hänt värre”. Det kan sägas att ungdomarna normaliserar sådant beteende. 

Respondenterna förklarar även att de ofta får höra av eleverna att de bara skojar, att det inte är 

så farligt, att det inte var meningen eller att det handlar om hämnd, ”Men vadå? Hon gjorde ju 

så här mot mig”.  

 

Orsaken till att ungdomarna skriver elaka och taskiga saker till varandra på nätet tror 

respondenterna beror på att de inte förstår konsekvenserna av sitt handlande. Som Strom och 

Strom (2005) skriver gör internet det svårt att se den andres reaktioner vilket bidrar till att de 

som utsätter andra för nätmobbning inte förstår den skada de tillbringar den som blir utsatt. 

Det blir svårt att greppa konsekvenserna av det (ibid.). Respondenterna förklarar att de 

upplever att ungdomarna inte förstår att det skrivna ordet väger lika tungt som det talade 

ordet. Ett par respondenter anser även att ungdomarna inte tycker att de är en del av 

nätmobbningen om de själva inte skrivit någonting taskigt i till exempel i gruppchatten. En i 

gruppen kan dock må dåligt av det som skrivs men inte våga berätta för de professionella av 

rädsla att bli utesluten ur gruppen. Anna jämförde det här med den traditionella mobbningen 

när flera står runt om och tittar på men inte gör någonting.  
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I takt med att ungdomarnas vardag på nätet växer fanns det en tanke bland respondenterna att 

jag-tänket och bekräftelsebehovet hos ungdomarna ökar. Att lägga upp bilder för att få ”likes” 

och kommentarer skapar en känsla av bekräftelse som stärker ungdomarnas sociala identitet 

menar respondenterna. Internet, liksom skolan handlar om att passa in och känna tillhörighet 

och det kan vara att följa de normer som gäller på nätet (Svensson, 2010:63-66). För att känna 

meningsfullhet söker individen samhörighet med andra (Gassne, 2008:21-25). En del av 

respondenterna tror att det är viktigt för ungdomarna att synas och att tillhöra någonting, att 

utsätta andra på internet kan öka den känslan av att vara en del av någonting, samtidigt som 

att ungdomen då minskar risken för att själv bli utsatt. Som Pantic & Sjöström (2007:6-7) 

skriver, ser ungdomar internet och sociala medier som en samlingsplats där de känner 

samhörighet och skapar och behåller sociala relationer (ibid.). Ungdomarna kan känna sig 

tvungna att hålla koll på alla sociala medier och vara tillgängliga överallt, hela tiden. Annars 

är risken att någonting missas. 

 

Men många har ju sin Ask kvar för att de är nervösa för om de inte är där vad händer 
där då? För jag sitter ju med flera elever som egentligen tycker till exempel Ask är ett 
vidrigt forum som inte vill vara där, men som sagt som inte vågar lämna det för då vet 
man inte vad som händer (Lars).  

 

Ovanstående citat påvisar att internet inte ses som en frivillig arena utan som mer eller mindre 

tvingande. Eftersom att internet ligger över alla andra arenor och att individen alltid är 

uppkopplad innebär det att internet följer individen överallt (jmf. Svensson, 2010:63-66). 

 

Respondenterna anser att det finns en tydlig skillnad mellan hur vuxna och hur de tror att 

ungdomar ser på internet och på nätmobbning. Ungdomar har svårt att förstå att bilder och 

kommentarer finns kvar för alltid även om det raderas. Ungdomarna lever mycket här och nu 

och i och med jag-tänket blir det svårare för ungdomarna att tänka sig in i någon annans 

situation. Respondenterna menar också att det är svårt för vuxenvärlden att hänga med i alla 

nya appar och internetsidor som uppkommer hela tiden, det är svårt för vuxna att komma in i 

ungdomarnas värld. Dock är det inte bara vuxenvärlden som har svårt att hänga med förklarar 

Margareta, ungdomarna hänger inte heller med i och med att allt går så väldigt fort. 

Respondenterna tror dock inte att mobbningen var bättre förr, utan att mobbningen har flyttat 

till den nya arenan internet där ungdomarna dagligen umgås. Någonting som några 

respondenter tog upp var vuxenvärldens syn på ungdomars tid och umgänge på nätet. Att 

prata på Skype i två timmar är för ungdomarna likvärdigt med att ses i verkligenheten i två 
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timmar och prata, någonting som de vuxna kan ha svårt att föreställa sig. Men vad är 

umgänge och inte och vem bestämmer det är en fråga respondenterna framfört. 

 
Så var det en person som räckte upp handen och frågade, när har de tid att gå ut i 
cybervärlden? Ja men sa föreläsaren, jag skiljer på nät-tid och vanlig tid men för 
ungdomarna är det samma sak (Maria). 

 

I de två avsnitten Nätmobbning – en tolkningsfråga? och Det är inte lika farligt förklarar 

respondenterna att nätmobbning kan ses som både lättare och svårare att upptäcka och bevisa. 

De vuxna på skolan ser inte nätmobbningen eftersom de inte är på de forum som ungdomarna 

är och blir därför svårare. Däremot är det fler som ser den mobbning som sker på nätet och 

förutsättningarna för att någon berättar för en vuxen på skolan ökar. Tillsammans med det och 

att de utsatta och andra kan ta en skärmdump på det som skrivits blir det lättare att bevisa vad 

som hänt. En sak som visades tydligt var att respondenterna upplevde att de och ungdomarna 

har olika syn på nätmobbning och internet överlag, vilket även kan försvåra de professionellas 

möjligheter att ta sig in på ungdomarnas arena. De anser att mobbningen inte har ökat utan 

mobbningen har flyttats till en ny arena, internet, där spel och sociala medier är stora forum 

för nätmobbning. 

 

5.2 Normer drabbar tjejer hårdast  
Det handlar mest om hon 

Den generella uppfattningen bland respondenterna är att tjejer blir mer utsatta på nätet än 

killar. Detta stämmer överens med det som Beckman (2013) kom fram till sin studie, att tjejer 

i högre grad riskerar att utsättas för nätmobbning (ibid.). Dock är det både tjejer och killar 

som utsätter tjejerna men det sker oftast på olika sätt anser respondenterna. När en tjej blir 

utsatt för nätmobbning handlar det mest om kommentarer om utseende eller egenskaper. När 

nätmobbningen är mellan tjejer är det vanligt att kommentera den utsattes kropp, frisyr, näsa, 

ögonbryn, smink eller hur personen anses vara. Anser de tjejer som utsätter tjejen att hon tar 

för mycket plats eller om de är avundsjuka på någonting kan nätmobbningen även fokusera på 

det. Det har även Berne, Frisén och Kling (2014) kommit fram till. Det vanligaste sättet som 

tjejer blir utsatta för nätmobbning på är utseenderelaterat och kan vara kommentarer som 

handlar om hur tjocka de har blivit (ibid.). Respondenterna menar att tjejer oftare än killar 

mobbar andra på ett subtilt sätt vilket är svårt att ta på. Den subtila mobbningen följer med 

tjejerna ut på nätet när de kommenterar ”Vad snygg frisyr du har” fast de egentligen inte 

menar det de skriver. Killar kommenterar också tjejers bilder och inlägg men kommentarerna 
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handlar istället om att de är horor, slampor, vilka de har legat med och hon var sådan, vilket är 

negativt för en tjej att få. En kille som får kommentarer om liknande saker blir istället för hora 

kallad player, vilket har en positiv benämning. Det är mer accepterat att en kille har sex än en 

tjej, vilket bygger på gamla föreställningar om kvinnor och män (jmf. Hirdman, 2001:80-83). 

 

Respondenternas erfarenheter kan förstås utifrån den historiska föreställningen där kvinnans 

sexualitet och sociala position ses som passiv och underordnad jämfört med mannens som 

anses vara aktiv och aggressiv. Den här synen på mannen och kvinnan har funnits i samhället 

väldigt länge vilket har gjort att föreställningarna anses vara naturliga och ligga i respektive 

köns natur (Hirdman, 2001:80-83). Ett par respondenter förklarar att föreställningar om hur 

killar och tjejer ska vara sitter väldigt djupt i oss människor och att det börjar redan när vi 

föds. Anna ger ett exempel på hur djupt det sitter. Hon menar att vuxna omedvetet gör en 

skillnad beroende på om det är en tjej eller kille när bebisen till exempel skriker. När en 

pojkbebis skriker tänker omvärlden ”åhhh vad han skriker, vad arg han är” och när en 

flickbebis skriker ”Nej men lilla gumman, är du ledsen?”. Lars förklarar hur svårt det är att 

komma åt och förändra eftersom att det ligger otroligt djupt och han blir oroad när han ser hur 

starkt det är hos ungdomarna. Hirdman (2001:80-83) skriver om Den naturliga ordningen som 

förklarar att ”naturliga” föreställningar och normer inte skapar sig själva utan det krävs 

människor och ett samhälle som upprätthåller dem. Det gör ungdomarna, de professionella 

och alla andra hela tiden, omedvetet och medvetet.  

 

Respondenterna har en uppfattning om att det är fler tjejer som använder sociala medier och 

kommenterar andra på sociala medier än killar. När det pratas om nätmobbning utgår de flesta 

från sociala medier och appar men respondenterna förklarar att nätmobbning även kan ske i 

spelvärlden. De tror att majoriteten av de som spelar är killar och i spelen finns det ofta 

chattforum. Killar utsätter andra killar genom hot, väldigt grovt språk och uteslutningar från 

spel och grupper i spelen menar respondenterna. Killarna beter sig på det sättet de en gång har 

lärt sig, att mannen ska vara stark och ta plats (jmf Hirdman, 2001:87-88). Respondenterna 

menar att det inte är någon skillnad mellan att prata på Kik eller i chattforum på olika spel. 

Anders förklarar hur nätmobbning kan se ut bland de som spelar onlinespel.  

 
Medan killarna hotar varandra, och där är det inte kik, och det är inte Instagram och det 
är inte skype utan då är det spel de har sådana onlinespel de spelar och skriver att 
imorgon ska jag slå ihjäl dig eller passa dig eller ja… och ehm som skapar jättestor oro 
(Anders). 
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Trots att killarna överlag har ett grövre språk och en hårdare jargong på nätet och i 

verkligenheten än tjejerna anser en del av respondenterna att killar har både lättare att vara i 

grupp och att hantera konflikter snabbare och mer simpelt än tjejer. Killar kan bråka ena 

stunden och sedan vara bästa kompisar igen till skillnad från tjejer som drar ut på konflikter, 

drar in andra kompisar och har långa utläggningar hur konflikten ska lösas. Tjejer har även en 

tendens att snacka mer skit och konspirera mot både tjejer och killar förklarar ett par 

respondenter. Johansson och Lalander (2013:62) beskriver att samhället hela tiden återskapar 

de föreställningar och osynliga normer som existerar (ibid.). Genom att förklara att killar och 

tjejer bråkar på olika sätt bidrar det till en reproducering av de föreställningar som finns om 

hur killar respektive tjejer ska bete sig. Karl hade en tanke om att tjejer och killar kanske 

tolkar saker olika och kommunicerar på olika sätt på nätet men förklarar att det kan vara en 

föreställning han besitter. Han menar att killar oftare tänker ”Men han är ju dum i huvudet, 

jag blockar honom” och skiter i det till skillnad från tjejer som analyserar allting. 

 

I slutna grupper på till exempel Kik sker också nätmobbning och kränkningar, både om någon 

i gruppen och om utomstående. Respondenterna har erfarenheter av att slutna och interna 

grupper har en tendens att spåra ur. I många grupper är det både killar och tjejer som är med 

och enligt Anders har det ofta varit killarna som har satt ner foten när någon blivit utsatt, sagt 

ifrån och ställt sig på den utsattes sida först, varav resten av gruppen sedan följt med. Att de 

andra följer efter när en av killarna säger ifrån kan förklaras utifrån att mannen, strukturellt 

sätt, alltid har haft en högre position än kvinnan och betraktats som den starkare parten (jmf. 

Hirdman, 2001:80-83 & Hirdman, 2001:84). Respondenternas erfarenheter skiljer sig från vad 

Qing (2006), Brolin Låftman, Modin och Östberg (2012) och Orpinas, McNicholas och 

Nahapetyan (2015) har kommit fram till. Deras resultat visar att killar oftare utsätter andra för 

nätmobbning, någonting som respondenterna inte har erfarenhet av. Däremot påvisade 

Beckmans (2013) resultat ingen skillnad mellan tjejer och killar hos de som utsatte andra för 

nätmobbning.  

 

Nätmobbning är mer förekommande bland tjejer men respondenterna tror att det sker mer 

bland killarna än vad de får vetskap om, de menar att det kan finnas ett mörkertal bland 

ungdomarna. Respondenterna kan dock i perioder träffa många killar men det är alltid fler 

tjejer överlag. De förklarar att de nästan bara är involverade i tjejernas nätmobbning eller när 

en tjej är inblandad. Detta kan tolkas utifrån föreställningar om att mannen inte ska visa sig 

svag, vilket han gör om han ber om hjälp enligt stereotypa föreställningar om vad som är 
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manligt. Kvinnan däremot ”får” gråta, visa känslor och be om hjälp eftersom det hör till 

kvinnans ”natur” (jmf. Hirdman 2001:87-88). Vi bad respondenterna att förklara vad de tror 

orsaken är till att killar inte kommer och besöker dem och flera respondenter menade att 

killarna oftast löser det själva. 

 
Jag har ju killar som kommer hit men inte mobbningsgrejer eller kränkande grejer, jag 
vet inte om de reder det själva…(Maria). 

 

Lars menar vidare att han tror att tjejer är mer vana och upplärda till att prata om saker på ett 

sätt som killarna inte gör. Det är viktigt att bry sig om sina bästisar och att de mår bra men när 

det kommer till bekanta eller folk de inte känner gäller inte den regeln. Det finns en 

föreställning om att killar i samhället har en roll som innebär att vara stark både psykiskt och 

fysiskt, att ta plats och att synas och höras (jmf. Hirdman, 2001:80-83). 

 
Jag ska säga det att vi får inte in så mycket rena kill-tjafs eller bråk på nätet. Det 
kommer inte in [...] tjejer berättar mer, pratar mer. Och så är det när det gäller det mesta 
(Elisabeth). 

 
Det finns föreställningar om att mannen och kvinnan har olika roller i relation till varandra 

vilka kan ses som motsatser till varandra och kan bidra till en förståelse om hur 

respondenterna resonerar kring genus. Mannens roll anses vara att ta ansvar och ta hand om 

kvinnan vilket innebär att det är en föreställningen om att mannen är den starkare parten. 

Tjejerna är uppväxta med rollen att ta hand om och bry sig om andra och det är okej att prata 

om känslor och problem. En man däremot som visar sig svag genom att visa känslor ses som 

misslyckad. Killarna är alltså inte uppväxta till att prata om hur de mår utan det är den starka 

ytan som räknas. Det kan även kopplas till varför killar använder ett mer fysiskt och grovt 

handlande i konflikter. Det är det sättet de har lärt sig och så de tror att de måste vara (jmf. 

Hirdman, 2001:87-88). Anna drar en parallell mellan att killar inte söker hjälp hos de 

professionella och självmordsstatistiken som visar att killar har ett sämre välmående och är 

överrepresenterande bland unga som begår självmord. Att som kille inte visa sig svag och 

som tjej vara svag bygger på föreställeställningar om hur killar respektive tjejer ska vara. 

Samhället är uppbyggt av stereotypa föreställningar och normer som påverkar både tjejer och 

killar (jmf. Johansson & Lalander, 2013:62 & Hirdman, 2001:80-83). 

 

Du ska vara såhär! 

Respondenterna var eniga i att stereotypa föreställningar hade en påverkan på nätmobbning. 
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En del beskrev att de upplever att ungdomarna känner hög press att uppnå alla de krav som 

finns, både samhällets, skolans och gruppens. Respondenterna menar vidare att det är viktigt 

att vara snygg, att vara tränad, att synas och att hitta sin position i den sociala gruppen i likhet 

med vad Johansson och Lalander (2013:62) förklarar. Hur man ska vara och agera som kille 

respektive tjej präglar sättet att se på varandra både på nätet och i verkligheten. Det är mer 

accepterat att killar tar plats, är högljudda och syns än att tjejer gör det. Tjejer ska vara 

tystlåtna, snälla och söta och helst inte ta för stor plats. Det här är någonting som samhället 

bidrar till att reproducera hela tiden (jmf. Hirdman, 2001:80-83).Vidare menar Hirdman 

(2001:87-88) att killar och tjejer har olika positioner i samhället och lever därmed efter olika 

villkor. De olikheterna och villkoren förstås och förklaras genom att sociala konstruktioner 

präglar samhället och människor försöker att leva upp till de ideal som finns i samhället. Det 

är den manliga normen som styr det rådande samhället vilket formar de förutsättningar som 

finns för killar respektive tjejer. Killar har automatiskt bättre förutsättningar än tjejer eftersom 

det är killen som anses vara den som ska försörja tjejen. Män och kvinnor har även olika 

rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och samhället (Hirdman, 2001:87-88). Killar 

har rättigheten att ta mycket plats och att få sin röst hörd vilket är någonting som följt med sen 

barnsben och som skapar bättre förutsättningar för dem i livet. Tjejerna däremot kan riskera 

att till exempel utsättas för nätmobbning om de sticker ut mycket, tar mycket plats eller hörs 

mycket (jmf. Hirdman, 2001:87-88). Normen för att passa in är väldigt snäv anser 

respondenterna och det är i princip omöjligt för ungdomarna, och även vuxna, att uppnå de 

stereotypa föreställningar om hur man ska vara och bete sig. 

 

Internet är ingen gåva till mänskligheten när det kommer till föreställningar och normer 

menar Lars. Respondenterna anser att ungdomar exponeras av mer än bara reklam på tv och i 

tidningar nuförtiden. Det finns otroligt många bloggar, tv-program och sociala medier som 

bidrar till den kroppsfixering och det kroppsideal som finns och som ungdomarna strävar 

efter. Dunkels (2008:48-49) förklarar att ungdomar gör mycket för att passa in och för att 

efterlikna sina förebilder och uppnå normen. De påverkas mycket av samhällets 

föreställningar och normer (ibid.). Ett par respondenter menar att program som Paradise Hotel 

och Ex on the beach framställer tjejer och killar extremt stereotypt där killar ska se ut och 

vara på ett speciellt sätt och likadant för tjejerna. Relationen mellan man och kvinna kan ses 

som motpoler. Om killen är stark, ska tjejen vara svag, om killen är högljudd så ska tjejen 

vara tystlåten. Killen är överordnad tjejen vilket skapar en hierarki dem emellan (jmf. 

Hirdman, 2001:87-88). Ett par av respondenterna förklarar den hierarkiska ordningen mellan 
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tjejer och killar genom ett exempel där en kille och en tjej var tillsammans och hon skickade 

en avklädd bild till honom. När de gjorde slut tog killen sig rätten att sprida bilden till hans 

kompisar och till andra i klassen. Istället för att killen ansågs vara den taskiga, som spridit 

bilden, ansågs det vara tjejens fel eftersom att hon skickade den lättklädda bilden. Hade 

situationen varit omvänd hade antagligen ingen reagerat lika starkt på att han hade skickat en 

avklädd bild och alltså inte fått skulden för det. Maria berättar om en annan situation som kan 

uppstå när tjejer skickar lättklädda bilder till killar på nätet. Hon har erfarenhet av tjejer som 

blivit hotade att skicka fler bilder för annars kommer han lägga ut den första bilden tjejen 

skickade. Hirdman (2001:80-83) förklarar att kvinnans sexualitet är förknippad med kvinnans 

biologi och har blivit undertryckt och tabubelagd. Det ses därför inte som naturligt att en tjej 

uttrycker sin sexualitet utan det ses som att kvinnan gör någonting skamligt och blir därför 

skuldbelagd för händelserna. Kvinnan har i historien även betraktats som mannens ting och 

mannen har därför tagit rättigheten att bestämma över kvinnan. Det kan förklara varför 

tjejerna ses som skyldiga i situationerna (jmf. Hirdman, 2001:80-83).  

 

Hirdman (2001:80-83) lyfter fram i Den naturliga ordningen att det inte finns någonting som 

ligger ”naturligt” hos könen och förklarar vikten av att inte acceptera ojämlikheter mellan 

könen bara för att samhället anser det vara ”naturligt”. Respondenterna menar att 

omgivningen socialiserar både tjejer och killar till hur de ska vara och tjejer har liksom killar 

växt upp och lärt sig föreställningarna om hur de ska förhålla sig till varandra och hur de ska 

vara på internet. En intressant tanke som respondenterna framförde var att både tjejer och 

killar försöker leva upp till de normer som finns, speciellt i den åldern som ungdomarna 

befinner sig i. Ungdomar som mer eller mindre bryter normerna riskerar att bli utsatta och 

utanför. På liknande sätt menar Dunkels (2008:48-49) att tjejer och killar som inte följer 

normen riskerar att blir utstötta (ibid.). Om en tjej bryter den feminina normen och är lite mer 

”grabbig” anses det för det mesta vara okej men om en kille däremot är mer ”tjejig” anses det 

konstigt och får en negativ innebörd. Det anses mer accepterat för en kvinna att vara lik en 

man än tvärtom i och med att mannen ses som överordnad och det styrande i samhället och 

blir då ett slags ideal. Mannen anses även vara naturligt stark vilket ses som positivt inom alla 

kategorier i samhället. Därför är det okej när en tjej, ”klättrar” mot killens position och tar 

efter ”manliga” egenskaper och negativt för en kille att vara ”tjejig” eftersom att det anses att 

han ”klättrar ner” till tjejens position (jmf. Hirdman, 2001:84 & 2001:87-88). 

 

Förutom de samhällsnormer som finns beskriver respondenterna även att det finns normer 
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som gäller på skolan och i olika grupper. Det kan vara att idrotta och visa det i sin klädstil 

eller sitt sätt att vara eller att alla i gruppen måste ha samma stil. Anna ställer sig frågan hur 

det kommer sig att alla i en grupp till exempel har samma läppstift. Vad är det som har hänt i 

gruppen, är det någon som har tagit makten och skapat en rädsla hos de andra medlemmarna i 

gruppen? På olika arenor menar Svensson (2010:63-66) att det kan finnas olika grupper med 

olika kulturer och normer, till exempel bland kompisarna i skolan eller på flöjtlektionen. 

Ungdomen anpassar sig efter vilken arena och grupp som ungdomen befinner sig i för att 

passa in (se figur 1). 

 

I de två ovanstående avsnitten Det handlar mest om hon och Du ska vara såhär! har 

respondenternas erfarenheter och resonemang kring nätmobbning och genus redovisats. 

Respondenterna menar att de är mest involverade i tjejers nätmobbning vilket bidrar till att de 

har en uppfattning om att nätmobbning i högre grad sker bland tjejer. Det vanligaste sättet att 

tjejer blir utsatta för nätmobbning på är utseenderelaterat och sker på sociala medier och det 

är både tjejer och killar som utsätter tjejerna. Bland killar handlar nätmobbningen om hot och 

grovt språk och mycket sker inom spelvärlden. Respondenterna tror att stereotypa 

föreställningar om hur killar och tjejer ska vara påverkar nätmobbningen och det sitter djupt 

rotat både hos ungdomarna och hos vuxna. Utifrån de teoretiska utgångspunkterna beskrivs 

föreställningar om hur killar och tjejer ska vara och hur de bör bete sig där killen ses som 

starkare än tjejen. De här föreställningarna går långt tillbaka i tiden och hjälper oss förstå 

varför en tjej blir kallad slampa när killen blir kallad player. Det handlar om hierarki dem 

emellan och att killar och tjejer framstår som varandras motsatser. Det hjälper oss även att 

förstå varför tjejer får negativa kommentarer om utseende och egenskaper. Både tjejer och 

killar har idealtyper att leva upp till som samhället hela tiden återskapar. Respondenterna 

menar att det är ett problem som sitter så djupt i människor vilket gör det väldigt svårt att ta i 

och förändra. 

 

5.3 Nya utmaningar – kanske inte så nya? 

Svårare men på ett sätt ändå lättare 

Respondenterna uttrycker att mobbning som sker på nätet kan vara svårt att upptäcka 

eftersom att de vuxna och de professionella inte har tillgång till de sociala medier och appar 

där ungdomarna rör sig på samma sätt. Det är när eleverna vänder sig till de professionella 

och lärarna på skolan de upptäcker nätmobbningen.  

 



Lina Strömberg & Madeleine Ahlin  
2SA47E 

	   40	  

Och eleverna är så vana vid det så de kommer. Jag är ganska van vid… förra veckan 
hade jag två stycken som var och knackade på och sa kan du titta på det här, för de vet 
att vi inte tillåter det och de vet att vi vet vad vi ska göra (Anna). 

 
Respondenterna förklarar att det kan vara eleven själv som blivit utsatt som visar en vuxen på 

skolan men oftast är det andra elever eller föräldrar som uttrycker sin oro eller misstanke för 

någon på skolan. En känsla av samhörighet, samarbete och förtroende för de professionella 

gör att elever och föräldrar vänder sig till dem. De har alltså en stark känsla av sammanhang 

gentemot varandra (jmf. Gassne 2008:21-25). Respondenterna förklarar att nätmobbning i 

vissa fall kan vara lättare än traditionell mobbning eftersom de utsatta kan ha tagit en så 

kallad skärmdump på kommentaren, bilden eller på konversationen. Med andra ord så står det 

på svart och vitt vad som skrivits och vem som skrev vad, det blir lättare att bevisa. Det blir 

dock betydligt svårare att bevisa när den utsatte inte har tagit en skärmdump eller om 

kommentarerna har skett på till exempel Ask där alla kan vara anonyma. Ibland kan det dock 

vara svårt även med kommentarer där namnen syns, att avgöra om det var en avsedd 

kränkning eller inte, avsändaren kan ha menat det ironiskt eller på ett elakt sätt. Den subtila 

nätmobbningen som inte riktigt går att ta på blir svår att hantera förklarar respondenterna.  

 

Ett annat sätt som gör nätmobbningen lättare att upptäcka än den traditionella mobbningen 

menar respondenterna är att det som skrivs på nätet når till så många fler eftersom internet 

finns överallt och följer alltid med ungdomarna. Om kommentarer eller inlägg publiceras 

offentligt är det många som kan ta del av dem och reagera på det. Antingen är det någon som 

ser att Petra alltid skriver taskiga saker om och till Daniella och då berättar det för någon 

vuxen på skolan. Eller så ser någon att Daniella ofta skriver inlägg som kan tolkas som att hon 

mår dåligt. Eftersom att fler kan se det och upptäcka det ökar chansen för de professionella att 

fånga upp den eleven förklarar respondenterna. Karl berättar att han har haft en heldag när 

alla i en klass kom individuellt till honom under 20 minuter och de pratade om välmående. 

Han fick möjligheten att ställa frågor om hur individen mådde och om personen var orolig 

över någon annan. Det är rätt ofta som elever berättar för honom att de upplever att någon 

annan elev inte mår bra men inte visar det i skolan utan det har personen sett på nätet. På det 

sättet kan de professionella gripa in och prata med den eleven för att se hur det är.  

 
Det är inte så lätt att upptäcka om man inte får några tips… och det är ju deras telefoner 
[...] Nej utan det är när någon säger något eller berättar något [...] Man har ofta svårt att 
koncentrera sig på skolan när det är sådana här saker ju (Erik). 
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Respondenterna förklarar att annat förebyggande arbete handlar om samarbete mellan alla 

vuxna på skolan för att kunna uppmärksamma och upptäcka om en elev verkar må dåligt. Ett 

bra samarbete gör att arbetet med eleverna fungerar bättre och att de professionella känner 

meningsfullhet i sitt arbete (jmf. Gassne 2008:21.25). Respondenterna berättar att de har olika 

föreläsningar, schemalagda lektioner och temadagar om nätmobbning. De kan vara människor 

som själva blivit utsatta eller poliser som förklarar den juridiska delen av nätmobbning. 

Eleverna har ofta ingen aning om att samma lagar gäller på nätet som i verkligheten. 

Respondenterna menar vidare att både elever och vuxna tar det mer på allvar när en polis står 

och berättar om nätet och nätmobbning än om de på skolan hade gjort det. På föräldramöten 

informerar skolan även föräldrarna om vad som händer på nätet och att de ska prata med sina 

barn om hur man ska vara på nätet förklarar respondenterna. Det skapas ett utrymme mellan 

vad de professionella får göra och vad de vill göra där de själva kan anpassa insatserna. En 

professionell kan anse att temadagar är den bästa insatsen medan en annan professionell kan 

tycka att gästföreläsare når ungdomarna bäst. Här är det de professionellas egenskaper och 

erfarenheter som påverkar hur arbetet ser ut (jmf. Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:16-

17). 

 

Respondenterna har en viss plan och rutin att följa när en mobbningsincident eller kränkning 

sker. Alla skolor har en likabehandlingsplan som berör kränkningar och diskriminering och en 

trygghetsgrupp som arbetar extra för trygghet på skolan. Som Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008:16-17) beskriver, påverkas den professionella av verksamhetens regler och 

riktlinjer i arbetet. Beckman (2013) beskriver att skolans riktlinjer och regler är väldigt viktiga 

i skolans arbete mot mobbning vilket motsvarar skolornas likabehandlingsplan. Beckman 

(2013) förklarar vidare vikten av ett förebyggande arbete genom att ha anti-mobbningsteam 

på skolan, i likhet med skolornas trygghetsgrupp (ibid.). Respondenterna förklarar att 

trygghetsgruppen brukar bestå av kurator, specialpedagog, lärare och biträdande rektor och 

det är de som blir involverade när en allvarlig eller stor incident inträffar. Handlar det om 

mindre incidenter är det ofta läraren i klassen som hanterar det men skulle inte läraren kunna 

hantera det, kopplas trygghetsgruppen in. En del respondenter berättar att de även har elever 

som arbetar för att öka tryggheten på skolan. Där är det viktigt med bra samarbete mellan 

personal på skolan för ett fungerande arbete och ungdomens bästa (jmf. Gassne, 2008:21-15). 

Vad gäller nätmobbning säger respondenterna överlag att de inte har någon specifik punkt i 

likabehandlingsplanen utan att den ingår i de vanliga insatserna för traditionell mobbning. En 

respondent nämnde däremot att ordet nätmobbning står med i deras plan och ett par nämnde 
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att det snart ska införas. En annan respondent ansåg dock att det inte är någon skillnad mellan 

traditionell mobbning och nätmobbning, utan det är mobbning som mobbning. 

Respondenterna förklarade även att det inte görs någon skillnad i insatserna beroende på om 

det är en tjej eller kille utan alla insatser individanpassas efter situationen. De professionellas 

hantering av nätmobbning påverkas utöver skolans riktlinjer av samspelet med eleven och den 

egna tolkningen av arbetet. Det skapar utrymme för de professionella att hantera varje fall 

individuellt (jmf. Svensson, Johnsson och Laanemets, 2008:16-17, 2008:94-95). 

 

Respondenterna förklarar hur arbetsgången går till efter att de fått information om att 

nätmobbning eller kränkningar på nätet har skett. Först pratar de med den som blivit utsatt 

och här fanns det olika syn på tillvägagångssättet. De flesta pratade individuellt först med den 

utsatte och sedan med den eller de som utsatt eleven. Ett annat sätt är att prata med båda 

parter samtidigt för att båda elever ska ha möjlighet att förklara sig, hur de känner sig och för 

att reda ut eventuella missförstånd. Det är viktigt att eleven känner sig trygg i samtalet och 

därför är den som har bäst kontakt med eleven närvarande under samtalet. Nästa steg förklarar 

respondenterna är att kontakta föräldrarna till båda parter och berätta vad som hänt. 

Biträdande rektor och/eller rektor samt berörda lärare informeras om situationen. Ett tag efter 

samtalet med eleverna har de professionella uppföljningssamtal med eleverna för att 

säkerställa att mobbningen verkligen har upphört. De informerar även om mobbningen inte 

upphör kommer skolan behöva ta till mer drastiska åtgärder. Är incidenten av väldigt grov 

karaktär polisanmäler skolan eller föräldrarna händelsen. Anders anser dock att det kan vara 

svårt med polisen i vissa ärenden för att polisen ofta hänvisar till socialtjänsten eftersom att 

ungdomarna inte är straffmyndiga.  

 

Arbete inom elevhälsan på en högstadieskola innebär mycket samarbete, samordning och det 

krävs en helhetssyn för att arbetet ska fungera bra. Dunkels (2008:104) menar att anställda på 

skolan har bra möjligheter att diskutera med varandra hur de ska agera och arbeta mot 

nätmobbning (ibid.). Respondenterna menar att samarbete med föräldrarna också är väldigt 

viktigt för elevens bästa och att bra kollegor och ett väl fungerande samarbete med andra 

skolor bidrar till ett bättre arbete. Respondenterna uttrycker att de har ett bra och fungerande 

samarbete med resterade personal på skolan. Att må bra och känna samhörighet på 

arbetsplatsen och i arbetet gör att den professionella känner en stark känsla av sammanhang 

och gör individen mer motiverad att ta sig an utmaningar på arbetet. Det bidrar till en god 

miljö och gör att individen kan hantera stress och problem bättre. Det kan handla om den 
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professionellas egen stress men även i situationer där andra upplever stress eller problem. De 

professionellas känsla av sammanhang kan även hänga ihop med relationen med och 

kontakten till eleverna. Det är viktigt att skapa trygghet och förtroende hos eleverna gentemot 

de professionella, vilket bidrar till en känsla av samhörighet och sammanhang hos eleverna. 

Känner dock eleverna att de inte kan vända sig till de professionella för stöd och hjälp, 

innebär det att eleverna upplever en svag känsla av sammanhang i relation till de 

professionella och arbetet med eleverna försvåras betydligt (jmf. Gassne, 2008:21-25). 

 
Men om elever av någon anledning inte känner att den kan gå till någon vuxen… Då 
blir vi ju väldigt maktlösa. Då hjälper det ju inte hur bra rutiner vi har eller hur bra 
uppbackning eleven faktiskt kan få, om den inte känner att den vågar lyfta på locket och 
verkligen säga vad den är med om (Karl). 

 

En elev som har blivit utsatt för nätmobbning riskerar att känna en svag känsla av 

sammanhang och kan uppleva ett utanförskap som gör att eleven har svårare att hantera 

motgångar. När en elev känner förtroende för en professionell ökar chansen att eleven berättar 

vad som hänt (jmf. Gassne, 2008:21-25 & Svensson, Johnsson och Laanemets, 2008:16-17). 

Respondenterna berättar att elever ibland ber om att få vara anonyma när de berättar 

någonting. Det framkom olika uppfattningar bland respondenterna hur det skulle hanteras. En 

av respondenterna menade att vid sådana tillfällen görs allt för att kunna behålla elevens 

anonymitet mot de som utsatt eleven, till exempel att prata med alla i gruppen, inklusive den 

som utsattes, för att inte skapa misstankar om vem som berättat. En annan respondent 

förklarade att eleven måste stå med den professionella och stå för det den säger, annars blir 

det svårt att bevisa vad som har hänt. Ett stort problem är enligt respondenterna att de tror att 

ungdomar inte förstår konsekvenserna av sitt handlande på nätet. De menar att ungdomarna 

saknar konsekvenstänkande och kunskap om hur illa det kan gå på nätet samt att de har svårt 

att förstå att mottagaren kan tolka det som skrivits på ett annat sätt än de själva. Margareta 

anser att skolan inte alltid är så bra på att prata med ungdomarna om konsekvenser men att det 

kommer mer och mer. Det kan vara svårt för ungdomarna att tänka på konsekvenserna 

eftersom det mer eller mindre ingår i deras vardag och därför inte reflekterar över det. 

Respondenterna tycker att det är svårt att komma in i ungdomarnas vardag och tror att det 

finns ett stort mörkertal av ungdomar som blir utsatta för nätmobbning. De menar dock att de 

på något sätt måste in för att kunna hantera mobbningen.  

 
Och det är mycket svårare för vuxna att kunna gå in och se och stoppa och… och ha 
koll än när det händer i korridoren (Elisabeth). 
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Vems ansvar? 

När det kommer till nätmobbning och vems ansvar det är menar respondenterna att gränsen är 

väldigt diffus eller att det egentligen inte finns någon gräns. I och med att ungdomarna alltid 

är uppkopplade till internet kan nätmobbningen ske när som helst, både under och efter 

skoltid. De förklarar vidare att ungdomar tillbringar mycket tid i skolan vilket gör att det som 

händer på nätet tas med in i skolan, oavsett var individen befann sig när det inträffade. 

Respondenterna berättar att skolan tar tag i de nätmobbnings-incidenter som de får vetskap 

om, även om många önskade att föräldrar i sådana här situationer skulle ta mer ansvar. De 

menar att ett samarbete mellan skolan och föräldrarna hade vart det bästa.  

 
Jag tror inte att det finns en gräns. Nyckeln tror jag är att samarbeta (Anders). 

 

Däremot ansåg Margareta att skolan redan har mycket ansvar och ska de även reda i den 

nätmobbning som sker på fritiden kommer skolans utbildningsuppdrag att kompliceras. Hon 

menade att det som sker på fritiden borde ligga på föräldrarna, dock tar ungdomarna med sig 

det som händer på fritiden till skolan och då behöver skolan agera.  

 
Vad är vårt uppdrag? [...] Jag tycker ibland att det är så mycket som ska ligga på skolan 
(Margareta). 
 

Respondenterna menar att det ibland kan bli svårt när föräldrarna lägger för stort ansvar på 

skolan att hantera nätmobbning som inträffat eftersom att de anser att de måste samarbeta för 

att det ska fungera. Dock är det svårt att veta hur mycket ansvar skolan ska lägga på 

föräldrarna, det är ett ömsesidigt samarbete förklarar ett par respondenter. De professionellas 

egna tolkningar av deras arbetsuppgifter påverkar arbetet och kan skilja sig från person till 

person. Det innebär att arbetet kan se olika ut beroende på den professionellas egenskaper och 

egna erfarenheter (jmf. Svensson, Johnsson och Laanemets, 2008:16-17). En del respondenter 

anser att föräldrarna borde visa mer intresse för ungdomarnas vardag, inte bara hur det var i 

skolan utan även hur det är på nätet, kanske till och med störa lite när de sitter och spelar eller 

chattar på sociala medier. Det är viktigt att föräldrarna pratar med ungdomarna om 

nätmobbning och kränkningar även om just deras barn inte har varit eller är inblandad i 

någonting för tillfället. En respondent tydliggör vikten av det och förklarar att ingen elev ska 

komma till skolan med en klump i magen eller komma hem och öppna sin mobil med en 

klump i magen. Förr upplevde flera respondenter att det fanns en tydlig skillnad på vad som 

var skolrelaterat och vad som hände på fritiden, det var enklare att definiera vad som var vad 
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men nu har skolan behövt ta mer ansvar. Skollagen (2010:800) berör skolans skyldighet att 

arbeta mot kränkningar i skolan och där ingår även arbetet mot nätmobbning. 

Skolinspektionens barn- och elevombuds utredning kom fram till att det är skolans ansvar att 

agera om en elev blivit utsatt för kränkningar på nätet under skoltid. Respondenterna är alltså 

inte skyldiga, rent juridiskt, att hantera den nätmobbning eller nätkränkningar som sker på 

fritiden. Respondenterna menar dock att ungdomarna tar med sig så mycket av fritiden på 

nätet till skolan vilket gör att det landar på skolan ändå och de kan inte begära att livet utanför 

stannar utanför skolans grindar. Om skolan inte tar tag i det påverkar det elevens välmående 

och utbildning. Respondenterna lyfte även en tanke om att det är ungdomens eget ansvar att 

stå för det den själv skriver men att ungdomar idag får ett väldigt stort ansvar i och med alla 

kommunikationssätt på internet. Förr behövde man bara stå för det man sa direkt till någon, 

idag ska man stå för och ha ansvar för allt man lägger ut, skriver och kommenterar. De tror 

inte att ungdomarna förstår att det är så och det blir för mycket till och med för dem att 

hantera. Därför måste föräldrarna vara där och hjälpa till och bli mer en del av ungdomarnas 

värld, det gäller även de vuxna i skolan förklarar respondenterna. 

 

I de presenterade avsnitten Svårare men på ett sätt ändå lättare och Vems ansvar? förklarar 

respondenterna att de hanterar nätmobbnings-incidenter på liknande sätt som traditionella 

mobbningsincidenter. Det blir svårt för de professionella att arbeta med nätmobbning när 

ungdomarna inte kommer till dem och berättar. En annan viktig del i arbetet är samarbetet 

mellan arbetskollegor och föräldrar men även med ungdomarna. Ett bra samarbete grundar sig 

i att alla de inblandade känner samhörighet med varandra. Gränsen mellan vems ansvar 

nätmobbning är, anses vara diffust. Givetvis är det skolans och föräldrarnas ansvar men även 

ungdomens eget ansvar. Här balanserar de professionella mellan vad skolan har för uppdrag, 

vad föräldrarna vill och vad ungdomen vill. En del förklarar dock att det är väldigt svårt att nå 

ungdomarna för att de själva inte hänger på de sociala medier och spel som ungdomarna, men 

även för att ungdomarna inte tycker att de vuxna förstår dem. Respondenterna vet inte om 

mobbning på nätet är lättare eller svårare att hantera men det är väldigt komplext och behöver 

arbetas mer med. 
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6. Slutsatser och slutdiskussion 
Den tvingande vardagen 

Utifrån studiens resultat och analys framkom det att respondenterna inte tror att mobbningen 

har ökat utan att den snarare har förflyttats till internets arena. Internet och den 

kommunikation som sker där är ungdomarnas vardag vilket gör att internet mer eller mindre 

blir en tvingande arena för ungdomarna, på samma sätt som skolan. Det kan tänkas att 

internet och alla sociala medier och spel är frivilligt men genom att inte ha ett konto på 

Instagram eller Ask kan ungdomen uteslutas från gemenskapen med kompisarna. Med andra 

ord missar ungdomen det som sker på nätet och förlorar en stor del av den vardagliga 

kommunikationen. Att inte följa normen, i det här fallet att hänga med på sociala medier eller 

spel, kan även medföra en utsatthet för ungdomen. Trots att internet till stor del kan anses 

vara en del av ungdomarnas vardag verkar det finnas en skillnad i hur de uttrycker sig. Enligt 

respondenterna skriver ungdomarna saker som de aldrig skulle säga till någon i verkligheten. 

Vi anser att det är väldigt intressant och funderar på hur det kommer sig. Vi tror, precis som 

en del tidigare forskning och respondenterna, att det till stor del beror på att ungdomarna inte 

ser den de skriver till och dennes reaktioner. Vi tänker att det är lättare att våga skriva elaka 

saker när ingen konfronterar en och vi får uppfattningen av att det verkar som att ingen tar 

ansvar för det de skriver på samma sätt som i verkligheten.  

 

Ett annat intressant resultat som framkom var att respondenterna ansåg att vuxna och 

ungdomar har olika syn på internet och vad nätmobbning är. Det som de professionella anser 

vara mobbning eller kränkningar på nätet anser inte ungdomarna vara det. Vi tror att det kan 

ha och göra med ovanstående slutsats, att ungdomar inte förstår att det de skriver är lika illa 

som att säga det direkt till någon i verkligheten. Eftersom att internet blir mer och mer vardag 

för ungdomarna blir de vana vid att få och se elaka kommentarer, det kan nästan sägas att de 

blir avtrubbade av det som skrivs. Det är intressant hur stor skillnad det verkar vara mellan de 

professionella och ungdomarnas syn på nätmobbning och det kan skapa svårigheter i arbetet.  

Det kan vara svårt att avgöra vad som är nätmobbning och vad som är kränkningar på nätet. 

Respondenterna framförde att det kan vara svårt att avgöra om det är nätmobbning eller 

kränkningar som sker på nätet då det kan handla om många olika situationer med många 

inblandande där någon har känt sig kränkt. I och med att internet sprids till många ökar risken 

att fler känner sig kränkta och vi tror att många skriver elaka saker för att stärka den egna 

självkänslan och för att synas och hitta sin sociala position, vilket i så fall är fruktansvärt. 
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Den snälla tjejen, den tuffa killen 

Respondenterna hade en generell uppfattning om att det var fler tjejer som utsattes för 

nätmobbning än killar. De menade att de är mer involverade i tjejers mobbning överlag men 

de tror att det förekommer i högre grad bland killar än vad de får vetskap om. Det här anser vi 

är ett spännande resultat eftersom det verkar finnas en stor skillnad i uppfattningen mellan hur 

killar och tjejer hanterar nätmobbning. Flera respondenter berättade att de tror att tjejer är mer 

vana vid att prata och berätta saker och därför kommer fler tjejer till dem. Uppfattningen om 

killarna var att de antagligen löser det själva eller inte bryr sig lika mycket som tjejerna. Vi 

funderade på om det kan grunda i en föreställning som de professionella besitter om att tjejer 

ska vara på ett visst sätt och killar på ett annat. De här föreställningarna tror vi finns hos de 

allra flesta, både omedvetet och medvetet. Det innebär att föreställningarna även kan finnas 

hos ungdomarna och de anpassar sig efter hur de lärt sig att de ska vara. Vi tror i enlighet med 

respondenterna att föreställningar om bland annat vad som är manligt och kvinnligt sitter 

djupt rotat i oss människor och är svåra att komma åt, även om de i viss mån förändras över 

tid. Dock är det väldigt viktigt att uppmärksamma för att föreställningar som de här inte ska 

reproduceras och leva kvar i samhället.  

 

Det framkom även i resultatet att tjejer och killar utsätts för nätmobbning på olika sätt. Tjejer 

får mest kommentarer om sitt utseende eller egenskaper rörande sexuella aktiviteter. Killars 

nätmobbning handlar mer om hot och grovt språk. Även här hade det framkommit att det 

verkar finnas en skillnad mellan tjejer och killar, vilket stärker de manliga och kvinnliga 

föreställningarna och vi anser det vara av stor relevans. Även om samhället är på väg att 

förändras är det fortfarande inte helt jämställt. Utifrån vårt resultat såg vi att tjejer riskerade 

att utsättas för nätmobbning om de tog för mycket plats, om de såg ut på ett sätt som inte 

passade normen eller utmärkte sig på ett sätt som inte uppfattas kvinnligt enligt gamla 

stereotypa föreställningar. Respondenterna uttryckte att de tror att stereotypa föreställningar 

har en stor påverkan på ungdomarnas beteende och hur de uppfattar sig själva. Det slog oss 

när vi analyserade resultatet att de gamla föreställningarna faktiskt fortfarande lever kvar. Vi 

fick oss en tankeställare under analysen av materialet att vi själva inte tänkt på hur djupt 

föreställningarna sitter hos de flesta människor. Vi är uppfostrade på ett sätt som vi inte 

ifrågasätter utan bara lever i och omedvetet reproducerar. Därför tycker vi att det är väldigt 

viktigt att belysa och prata om det, annars kommer det aldrig kunna förändras. 
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Ny utmaning eller inte?  

Det som tydligt framkom bland respondenterna var att de hanterade nätmobbning på liknande 

sätt som traditionell mobbning. Det fanns ingen specifik insats för nätmobbning, varken i 

likabehandlingsplanerna eller i praktiken. Däremot arbetade skolorna på olika sätt 

förebyggande mot mobbning. Trots att en del av respondenterna ansåg att arbetet behövde 

anpassas mer efter nätmobbning så var den övergripande erfarenheten att all mobbning 

hanteras efter samma plan. Det framkom även att respondenterna inte ansåg att nätmobbning 

är en ny form av mobbning utan att den snarare har bytt forum. Vi hade en tanke om att det 

kanske behövdes andra insatser när det gällde nätmobbning eftersom den kan uttryckas på 

andra sätt än den traditionella mobbningen. Mobbning på nätet sträcker sig oftast till flera 

personen och blir lätt större, vilket också var en anledning till varför vi trodde att insatserna 

behövde vara anpassade till nätmobbning. Vi funderar om det verkligen inte behövs eller om 

det snarare är så att skolorna, och samhället i stort, inte kommit så lång på den fronten och att 

det behöver arbetas mer med. Nätmobbning blir svårt att upptäcka när de professionella inte 

kan vara närvarande på samma sätt som i skolan. På ett annat sätt blir nätmobbning lättare att 

åtgärda om någon har tagit kort på det som sagts och har bevis på vad som har hänt. Dock 

verkar det som att ungdomarna skriver grövre saker och går längre på nätet än i verkligheten 

och den utsatte är omringad av mobbningen hela tiden. Det tycker vi på ett sätt gör 

mobbningen på nätet allvarligare än traditionell mobbning, vilket innebär att arbetet mot 

nätmobbning behöver belysas och forskas mer på. 

 

Det krävs ett bra samarbete för att arbetet mot nätmobbning ska fungera och ett gemensamt 

ansvar mellan skolan, föräldrar och individen. Det framkom att respondenterna inte anser att 

det finns någon gräns mellan vems ansvar det är och att balansen däremellan ibland är svår. 

Vi anser, likt respondenterna, att det är en svår gräns att dra eftersom internet stäcker sig 

överallt och det blir därför svårt att dela upp ansvaret beroende på när det inträffade. Skolan 

och de professionella har ett uppdrag att arbeta med elevers utbildning och välmående. 

Däremot anser vi att föräldrarna har en mer betydande roll i barnens uppväxt och hur de beter 

sig både i skolan och på nätet. På samma sätt som föräldrar lär sina barn att inte slåss, bör 

beteendet på internet vara lika självklart att prata om. Vi tror att mycket beror på okunskap. 

Föräldrarna vet inte exakt vad ungdomarna sysslar med på nätet och ungdomarna vet inte 

vilka konsekvenser deras handlande på nätet kan få. Det blir som en cirkel där de vuxna har 

svårt att komma in och ungdomarna har svårt att inse vad som händer. Vi tror att kunskap och 

förståelse om internet och nätmobbning behöver belysas ännu mer och tas på allvar.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev 

 

Hej!  

Vi är två tjejer som läser termin 6 på socionomprogrammet på Linneúniversitetet i Kalmar, 

vilket innebär att vi ska skriva vårt examensarbete nu i vår. Vi har tänkt undersöka fenomenet 

nätmobbning ur ett genusperspektiv hos professionella. Vi har som ambition att undersöka 

professionellas erfarenheter av hur fenomenet nätmobbning tar sig i uttryck samt undersöka 

hur professionella hanterar nätmobbning. 

 

Vi vill gärna intervjua två stycken ur ert elevhälsoteam som arbetar med elever i årskurs 6-9. 

Eftersom vi studerar till socionomer och kan komma att arbeta som kuratorer ser vi gärna att 

minst en av de tillfrågade är kurator på skolan. Vi kommer att konstruera en intervjumall med 

ca 15 frågor och vi beräknar att intervjun kommer ta max en timme att genomföra. För att 

uppnå bästa resultat i vår studie skulle vi vilja utföra enskilda intervjuer med de två 

tillfrågade. Vi vill även informera att alla intervjupersoner och skolorna kommer att vara 

anonyma, vilket innebär att vi i vår uppsats kommer använda fiktiva namn och inte nämna 

vilka skolor det är.  

 

Vi hade uppskattat att genomföra intervjuerna redan denna vecka, eventuellt i början på nästa 

om det finns möjlighet!  

Har ni några frågor eller funderingar är det bara att maila oss på antingen 

ls222sb@student.lnu.se eller ma223bu@student.lnu.se  

 

Vi är tacksamma för svar och eventuella framtida intervjuer så snart som möjligt! 

Tack på förhand 

 

Med vänlig hälsning  

Lina Strömberg och Madeleine Ahlin 
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Bilaga 2 
Intervjumanual 

Lina och Madeleine 

 

Inledning 
Frågorna följt av eventuella följdfrågor. 

Berätta om dig själv och din erfarenhet av att vara kurator/skolsköterska osv. 

1. Hur länge har du arbetat som (professionen)?  

2. Vad är det bästa med ditt jobb? 

 

Tema 1: Traditionell vs Nätmobbning (Nytt fenomen) 
3. Hur definierar du fenomenet nätmobbning? 

4. Vad anser du är den största skillnaden mellan traditionell mobbning och 

nätmobbning? 

5. Utifrån din erfarenhet, vad är det vanligaste sättet att bli utsatt för nätmobbning på? 

6. Vad tror du är orsaken till att ungdomar bidrar till den reproducering som sker vid 

nätmobbning, t.ex. Sprida bilder och föra rykten vidare. – Ser du några skillnader 

mellan killar och tjejer vad gäller återskapandet? 

  

Tema 2: Genus 
7. Hur upplever du att tjejer respektive killar mobbar på nätet? – I vilken omfattning 

anser du att nätmobbning sker bland eleverna? 

8. Upplever du skillnader mellan hur killar och tjejer blir utsatta för nätmobbning? – Vad 

tror du orsaken till det är i så fall? 

9. I vilken mån upplever du att stereotypa föreställningar bidrar till nätmobbning bland 

tjejer respektive killar?   

 

Tema 3: Hantering  
10. Nätmobbning är ett nytt fenomen, hur gör ni för att fånga upp den? – Vad behövs för 

att ni ska kunna göra det? / Fungerar det? Vad kan förbättras? 

11. Hur ser skolans interventionsplan ut för att förebygga nätmobbning?  
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12. I vilken mån informerar ni elever och föräldrar och låter dem vara en del av ert 

förebyggande arbete mot nätmobbning? – Vad anser du mer behövas för ett bättre 

fungerande arbete? 

13. Vart anser du att gränsen mellan skolan och föräldrarnas ansvar går angående 

nätmobbning? 

14. Hur arbetar ni med att upptäcka nätmobbning beroende på om det är tjejer eller killar?  

15. Vilka insatser görs när ni upptäcker att någon elev blir utsatt för nätmobbning? – 

Skiljer sig arbetet åt om det är en tjej eller kille? 

16. Hur samarbetar ni på skolan angående nätmobbning? Finns det riktlinjer eller hur 

skolan ska gå till väga angående nätmobbning? – Olika mobbningstyper? Samma eller 

olika tillvägagångssätt? 

 


