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Abstrakt  
Inledningsvis läggs det fram olika teorier om den traditionella mobbningen som en 
förklaringsgrund och sedan beskrivs olika definitioner och synsätt på fenomenet 
nätmobbning. Avsikten med studien är att få en förståelse för ungdomarnas 
erfarenheter av nätmobbning och framlägga empiri som kan användas vid 
upprättandet av handlingsplaner. De teoretiska utgångspunkter som används är 
symbolisk interaktionism, avhämmningseffekten, sociokulturellt perspektiv där 
situerat lärande, utveckling zon och praktikgemenskap ingår. En fenomenografisk 
kvalitativ metodansats och abduktiva teorier används där 15 ungdomar intervjuas på 
två fritidsgårdar. Resultatet visar att nätmobbning sker i en offentlig arena där 
individer skriver kränkande uttalanden till varandra eller lägger upp kränkande bilder. 
Det är sällan en ensam mobbare som utför nätmobbning istället är det alltid en grupp 
som antingen direkt eller indirekt bidrar till nätmobbningen. Studien visar att 
nätmobbning är en del av en social kontext där ungdomar använder sociala medier 
som ett sätt att framhäva sig inom gruppen. Till sist läggs det fram fem olika 
lärstrategier som ungdomarna anser kan användas mot nätmobbning. Lärstrategierna 
är att stå emot, ignorera, att visa god inställning, visa respekt samt att ta stöd. Alla 
dessa lärstrategier kan vara till en hjälp för ungdomarna som befinner sig i svåra 
situationer på internet. I diskussionen beskrivs en handlingsplan utifrån ungdomars 
erfarenheter och dessa fem lärstrategier läggs fram tillsammans med andra 
lärstrategier från vetenskapliga studier. I diskussionen presenteras gemensamma mål 
som handlar om hur föräldrar, pedagoger och kamrater kan hjälpa och stötta 
ungdomarna som är utsatta i nätmobbningen. Handlingsplanen kan sedan användas 
mot nätmobbning i en praktik gemenskap.  
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1 Inledning  
Dagens högteknologiska samhälle har lett till en ny kanal av mobbning och detta fenomen 
kallas för nätmobbning eller e-mobbning där en eller flera individer kränker en annan individ 
gränslöst via nätet (Li, Cross & Smith, 2011). Detta innebär att hemmet som innan var en 
frizon från mobbning, inte längre är det. Fenomenet nätmobbning är relativt nytt men under 
de senaste åren har det förekommit mer uppmärksamhet kring problemet. Individer som 
utsätts för nätmobbning uttalar sig inte om saken i samspel med andra, eftersom det anses som 
skamligt eller så är de rädda för att mobbningen ska bli ännu värre (Rigby, 2002). 

 
Nätmobbning är idag ett lika allvarligt problem som den fysiska mobbningen vilket kan få 
stora konsekvenser för individer och samhälle (Friends, 2014). I en nätmobbningsstatistik från 
Friends (2014) deltog 1070 barn och ungdomar mellan 10-16 år. 33 % av barnen och 
ungdomarna har minst någon gång under de senaste åren blivit kränkta genom mobil, dator 
eller surfplatta där de har fått elaka och hotfulla uttalanden. Kränkningarna sker oftast av 
någon som går i samma skola, där 80 % vet vem som ligger bakom kränkningarna. 26 % av 
ungdomarna anser att deras lärare inte visat tillräckligt engagemang eller talat om hur 
individer ska bete sig mot andra eller vad de kan göra när de blir kränkta via nätet. 25 % av de 
kränkta ungdomarna har känt sig ensamma, uteslutna, där de inte fått vara med i en grupp på 
internet. 33 % av ungdomarna anser inte att föräldrarna har talat om hur de ska bete sig mot 
andra när de använder sociala medier (Ibid). Å ena sidan anser Brå (2012) att risken att begå 
brott senare i livet är signifikant högre för de ungdomar som mobbar. Å andra sidan löper den 
som blir mobbad en större risk att utveckla depression eller andra psykiska problem (ibid). 

 
Med bakgrund av det resultat som Friends (2014) visar har vi valt att studera nätmobbning 
eftersom vi anser att detta fenomen kan ha betydelse för ungdomars utveckling och 
självkänsla. En förutsättning för att barn och ungdomar ska kunna få en gynnsam utveckling 
för välbefinnandet är det viktigt att de blir respekterade och bra bemötta av sina 
medmänniskor (Olweus, 1999). Om detta inte uppfylls kan det påverka deras liv negativt och 
därmed försämras deras hälsa och framförallt den psykiska hälsan (Olweus, 1999). Med tanke 
på att internet är en stor del av ungdomarnas sociala liv löper de stor risk att utsättas för 
nätmobbning. Vi valde att studera ungdomarna som målgrupp eftersom de har mycket 
erfarenhet kring nätmobbningen och vet vad som faktisk sker på nätet. Vi ville även få fram 
mer kunskap om fenomenet nätmobbning. I de flesta studier fann vi att nätmobbning utgick 
från de vuxnas perspektiv där olika myndigheters och skolors synsätt samt strategier vid 
nätmobbning lyfts upp. Det var ett mindre antal studier som utgick från ungdomarnas 
erfarenheter och på grund av detta bestämde vi oss för att lyfta fram deras perspektiv för att få 
fram empiri som kan användas i handlingsplaner i en praktik gemenskap. 
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2 Syfte 
Avsikten med vår studie var att få en förståelse för ungdomarnas erfarenheter av nätmobbning 
samt att få fram empiri som kan användas vid upprättandet av handlingsplaner. Mer specifikt 
handlar syftet om att förstå hur ungdomar beskriver nätmobbning och hur interaktionen 
mellan mobbaren och den mobbade ser ut. Vi ville även få fram olika lärstrategier som kan 
användas mot nätmobbning. 

2.2 Frågeställningar 
 
•           Hur beskriver ungdomarna nätmobbning? 
• Hur beskriver ungdomarna interaktionen mellan den som mobbar och den som blir 

mobbad på nätet? 
• Vilka lärstrategier kan ungdomarna bidra med i arbetet mot nätmobbning? 
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3 Bakgrund  
I denna del beskrivs begrepp som vi anser har en stor betydelse för att förstå de föreliggande 
studierna om nätmobbning. Eftersom vi studerar hälsopedagogik kommer hälsans definition 
att presenteras först. Därtill presenteras mobbningsdefinitionerna som utgår från den 
traditionella mobbningen. Med traditionell mobbning menas den mobbning som sker i ett 
fysiskt rum där skolan har varit arenan för forskning om mobbning. Anledningen till att vi 
börjar förklara mobbning ur det traditionella perspektivet är att den har mer forskning och 
belägg samt att den länge har varit utgångspunkt för fenomenet. Därefter presenteras 
nätmobbning som under den senaste tiden varit väldigt aktuellt. Till sist presenteras olika 
strategier mot mobbning, som även gäller för nätmobbning. 
 

3.1 Hälsan som välmående  
Det var svårt att finna en entydig definition om begreppet hälsa eftersom de har olika 
betydelser för olika människor. Den vanligaste definitionen för att förklara hälsa är utifrån 
World Health Organization (WHO) (1946, 2014). 
 
“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity.” (WHO, 2014). 

Detta innebär att hälsa är ett tillstånd som ingriper fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande 
och inte enbart avsaknad från sjukdom. Välbefinnandet är ett begrepp som handlar om den 
inre upplevelsen, där det definieras som en individs förmåga att ta tag i sitt liv, förändras samt 
att inte vara fastlåst i sin kropp på grund av yttre omständigheter. (WHO, 2014). 

Willman (1996) beskriver också sin definition av hälsa utifrån WHO:s definition. I denna 
studie utgår begreppet hälsa från den psykiska och sociala delen i form av hälsa som 
välmående. Den psykiska hälsan är individens inre tillstånd av mentalt välbefinnande. Å 
andra sidan innebär den sociala hälsan att individer har andra individer i sitt liv som stöttar 
dem och har ett socialt umgänge (ibid).  

3.2 Definition av mobbning 
Begreppet mobbning har en problematik eftersom det finns oenigheter om hur mobbning ska 
definieras (Frånberg & Gill, 2009; Osbeck, Holm & Wernersson, 2003). Problemet med 
avsaknaden av en gemensam internationell definition har även tagits upp av Skolverket 
(2002). Den gemensamma definitionen som Skolverket (2002) har definierat hos de flesta 
forskare är: “En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss 
tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer” (Olweus, 1991:4). 

 
Vi väljer att inte göra skillnad på mobbning och kränkningar i denna studie eftersom dessa 
begrepp är snarlika varandra. Osbeck, Holm och Wernersson (2003) definierar att upprepade 
kränkningar är en del av mobbnings begrepp vilket även vi har valt att göra. Vi anser att 
mobbning och kränkningar ingår i samma kategori och därför namnger vi fenomenet som 
mobbning i vår studie. 
	  
Den definition av mobbning som används idag är influerad av Pikas och Olweus forskning 
(Eriksson, 2002) och Skolverket (2007). Enligt Pikas (1987) beskrivs mobbningsfenomet av 
tre direkta komponenter mellan förövare och offer:  
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1) Dissonans betyder att två egenskaper inte stämmer med varandra, exempelvis när den 
snälle vid ett tillfälle sticker upp och gruppen behöver testa om personen kommer att fortsätta 
med det bångstyriga beteendet. 2) Fiendebilder kan vara personer som utgör hot mot gruppens 
överlevnad genom att utmana gruppen eller vara mindervärdiga, till exempel vara tjocka eller 
fula, vilket kan strida mot gruppens värderingar. 3) Förstärkning sker genom att 
mobbningsgruppen förstorar upp olikheter i beteenden, till exempel genom att få den 
mobbade att känna sig fetare än vad han/hon i själva verkligheten är och dessa fenomen sker 
genom förolämpningar. Pikas (1987) menar då att för att bestående mobbing skall ske måste 
alla tre komponenterna samspela.  
 
Vidare menar Olweus (1999) att motivet till mobbning beror på förövarens karaktär av 
aggressivitet och offrets mottaglighet för mobbning. Dessa tillstånd förstärks eller försvagas 
av faktorer i omgivningen, vilket till exempel kan vara uppväxtvillkor. Olweus (1999) tar upp 
skillnaden på indirekt och direkt mobbning. Beskrivning av indirekt mobbning är exempelvis 
social isolering eller utfrysning från gruppen, men även att andra talar illa bakom ryggen och 
hindrar en från att få vänner. Den direkta mobbningen är fysiska handlingar såsom sparkar, 
slag och att ta eller förstöra saker för någon annan (Smith & Sharp, 1996). Fors (1995) lägger 
även till att luggas och knuffas eftersom detta upprepas inom den fysiska mobbningen. 
Dessutom Osbeck, Holm & Wernersson (2003) upplyser om att snöbollskastning och 
spottningar mot någon kan räknas som mobbning. Inom den direkta formen hör även den 
verbala mobbningen hemma vilket kan ta sig en mängd olika uttryck. Den innefattar 
retningar, kallelser eller smeknamn, förolämpningar samt rasistiska uttalanden (Smith och 
Sharp, 1996). Fors (1995) lägger även till elaka kommentarer om utseende och klädsel till de 
verbala handlingarna vilket hon även benämner som psykiska övergrepp. Slutligen anser 
Olweus (1999) att tre kriterier ska uppfyllas för att handlingen ska bedömas som mobbning: 
1) Förövaren har i avsikt att skada sitt offer. 2) Kränkande handlingar återkommer ständigt. 3) 
Det finns en obalans i makt mellan förövaren som är i ett överläge och offret som är i ett 
underläge (Olweus, 1992). 

3.3 Egenskaper hos mobbaren och den mobbade 
Olweus (2001) menar att den typiska mobbaren är aggressiv mot andra, både mot kamrater 
och mot vuxna. Eriksson m.fl. (2002) sammanfattar tre psykiska motiv som enligt Olweus 
(2001) tycks ligga bakom mobbarens mobbningsbeteende: 1. Starkt behov av makt och 
dominans. Mobbare tycks gilla att ha kontroll där de har ett behov av att förtrycka andra. 2. 
Fientliga impulser eller känslor beskrivs som konsekvenser av uppväxten där mobbaren 
utvecklat en viss grad fientlighet gentemot omgivningen. 3. Lönsamhet och status. Här 
beskrivs ett aggressivt beteende som kan generera i förtjänster genom att en person 
manipulerar, är aggressiv och utnyttjar en annan person. Enligt Olweus (2001) finns det även 
fyra grundläggande orsaker till varför vissa barn utvecklar ett aggressivt beteende: 1. 
Föräldrarnas emotionella grundställning till barnen. Brist på värme från föräldrar ökar risken 
för att barnet blir fientligt och aggressivt. 2. Föräldrarna har varit eftergivna och mycket 
tillåtande när det gäller barnets aggressiva beteende, vilket kan resultera till en ökning av 
barnets aggressivitet. 3. Om föräldrarna använder maktutövning som fysisk bestraffning kan 
det öka risken för att barnets aggressionsnivå höjs. 4. Barnets temperament.  
 
Olweus (2001) skiljer mellan två typer av dem som blir mobbade. Den första är det passiva 
mobboffret som kännetecknas som mer osäkert och ängsligt än andra ungdomar. De är ofta 
försiktiga, känsliga och tystlåtna vilket gör att mobbarna ofta angriper och förolämpar dem. 
Den andra typen är provocerande mobboffer som ofta är okoncentrerade och allmänt oroliga. 
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Deras irritation och spänningar gör att de lätt kommer i konflikt med andra ungdomar och 
skapar negativa reaktioner. 

3.4 Nätmobbning 
Nätmobbning eller cyberbullying (som är den internationella beteckningen) är de begrepp som 
används när det talas om mobbning via internet eller andra former av tekniska verktyg. 
Mobbning via nätet sker exempelvis genom att en individ skriver kränkande meddelanden till 
en annan individ via sociala medier. Sociala medier i sig är en webbplats där mobila 
applikationer medför att vi människor interagerar i sociala nätverk. Utifrån Li, Cross & Smith, 
(2011) har forskning inom området påvisat att en stor del av ungdomar över hela världen är 
eller har varit utsatta för denna karaktär av mobbning. Detta innebär att nätmobbning idag är 
ett omfattande problem. Nätmobbning är ett internationellt problem eftersom denna typ av 
mobbning sker på internet vilket i sin tur är kopplat till ett globalt nätverk utan begränsning av 
geografiska gränser. På grund av detta har mobbning via nätet en stor potential att nå en större 
mängd individer. Detta innebär att en fysisk kontakt inte längre är nödvändig för att en 
mobbningssituation ska uppstå (Li et al. 2011). Däremot går det inte att fullständigt applicera 
Olweus (1992) etablerade förklaring av mobbning till nätmobbning. Detta beror på att 
kännetecknen av maktobalans och överensstämmelse verkar på ett annat sätt på Internet 
jämfört med verkligheten (Slonje, Smith & Frisén 2013). Vidare påpekar Rigby (2002) att 
maktobalans krävs för att få en förståelse för mobbning. Enligt Hinduja (2009) är 
bedömningsgrunden för nätmobbning det faktum, att de som utsätts för mobbning ska känna 
att de har blivit kränkta på något sätt. En annan bedömningsgrund är att händelsen ska vara 
medveten och att den sker upprepade gånger. Däremot har Rigby (2002) ett annat perspektiv 
på detta där han anser att endast en enskild händelse räcker för att individen ska känna sig 
rädd och mobbad. Denna händelse kan då påverka den utsatte resten av livet.  
 

3.5 Hur kan jag förhindra nätmobbning? 
Enligt Friends (2014) kan vi alla medverka till att göra något åt mobbning. För att bekämpa 
nätmobbning är det viktigt att vi som medmänniskor gör något och det spelar ingen roll, hur 
vi gör det. Ungdomar är inte ansvariga för sina handlingar, utan det är de vuxnas skyldighet. 
Jämfört med de vuxna har ungdomarna en bättre kontroll eftersom de vet vad som pågår på 
skolan eller på sin lediga tid. Däremot är det värdefullt för den som är ensam och utsatt, att få 
bekräftelse och stöd av någon vuxen eller av någon kamrat i sin egen ålder (ibid). 

3.5.1 Viktigt med dialog och vuxenansvar 
Enligt Eriksson (2002) bör föräldrar, pedagoger eller andra vuxna ta fram ungdomarnas 
perspektiv så att de kan lättare förstå deras liv och göra deras röster hörda. Det är viktigt för 
vuxna att vara medvetna eller lägga märke till de eventuella outtalade orostecknen och 
problem hos ungdomar. Genom att fånga upp ungdomars perspektiv kan de lättare klargöra 
deras situation och när ungdomar märker att deras problem är möjliga att tala om, kan det ge 
mod att gå vidare till nästa steg (Ibid). 
 
Förebyggande faktorer gentemot mobbning indelas i fyra delar. Den första är en gynnsam 
skolmiljö som ger trygghet till ungdomarna. Den andra är att pedagogen är engagerad i 
elevernas välbefinnande och gruppens sammanhållning. För att detta ska ske är det viktig att 
pedagogen är tydlig i sitt sätt att dra gränserna kring vad som är ett rimligt eller orimligt 
beteende. Den tredje är att konsekvenserna för den ungdom som inte följer spelreglerna ska 
utifrån pedagogen straffas på ett pedagogiskt och hänsynsfullt sätt. Den fjärde är att 
pedagogen talar om för ungdomar att handlingen är oacceptabel samt fostra dem på ett 
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välvilligt men bestämt sätt (Ibid). Även om detta är förebyggande faktorer för fysisk 
mobbning är det fortfarande möjligt att tillämpa det på nätmobbning. 
 

4 Tidigare forskning 
Mobbning som forskningsområde har funnits sedan 1970-talet (Eriksson, 2002). Eriksson 
(2002) tycker att mobbningsforskningen som finns idag befinner sig i ett paradigm, där han 
beskriver mobbning som ett individualpsykologiskt perspektiv som fokuserar på aktörernas, 
mobbaren och mobboffrets egenskaper. Han är förvånad över hur lite forskning som har 
gjorts utifrån en interaktionistisk utgångspunkt, vilket utgår från att mobbning är en del i ett 
socialt samspel. I nedanstående text kommer en presentation av tidigare forskning kring vårt 
forskningsområde. Vi har tematiserat den tidigare forskningen i följande kategorier: 
Nätmobbning - vad är det och vilka gör det; Mobbning som ett sociokulturellt fenomen; 
Skolkuratorers åsikter om nätmobbning & Nätmobbning: en annan typ av mobbning. 

4.1 Nätmobbning - vad är det och vilka gör det 
Mishna, Faye, Saini, Michael & Solomon, Steven (2009) har i sin kvalitativa studie lyft upp 
barn och ungdomars synsätt kring nätmobbning. De beskrev att nätmobbning som ett fenomen 
liknar den fysiska mobbningen men däremot betonar de att det uppträder på en annan arena 
där mobbningen kan vara mer osynlig. Tekniken via nätet har medverkat till att mobbning nu 
kan förekomma hela tiden. Den mobbning som äger rum på skolgården övergår efter 
skoldagens slut till nätmobbning med hjälp av tekniken. Eftersom nätmobbning kan framträda 
framför mobilen eller på datorn i den egna miljön anser många av de unga att 
förolämpningarna och kränkningar kan göra skada på nätet. Hemmet förväntas därför inte ge 
någon trygghet. Studiens resultat pekar på att nätmobbning även kan uppträda under skoltid 
eftersom dagens mobiler har tillgång till internet. Även om det är förbjudet att ha 
mobiltelefoner på under lektionstid säger ungdomarna att de alltid kan kringgå reglerna 
genom att de exempelvis använder telefonen vid toalettbesök eller gömmer telefonen under 
bänken. Dessutom uppger de att möjligheten till anonymitet ses som ett kännetecken för 
nätmobbning. Ungdomarna anser att anonymiteten på internet underlättar för mobbning av 
ungdomar som de vanligtvis inte skulle våga mobba. De nämner att anonymiteten på nätet 
även medför att ungdomar väljer att kränka nära vänner. Mobbaren har mindre empati 
eftersom han/hon inte behöver se mobboffrets direkta känslouttryck eftersom han/hon inte 
behöver stå ansikte mot ansikte mot den utsatta. Mishna et al. (2009) konstaterar att även barn 
och ungdomar som vanligtvis är blyga kan vara den som uttalar kränkningar mot andra på 
internet. Dessutom nämner författarna att utifrån ungdomarnas perspektiv är mobbning något 
som följer ungdomarna var de än befinner sig. De mest förkommande arenorna är skolan, 
idrottsplatser och internet. Mobbarna befinner sig oftast på samma skola, träningsföreningar 
och även i samma forum på nätet som den utsatte. Författarna anser att mobbningen bör 
motverkas genom att pedagoger samtidigt arbetar med ungdomarna på de olika områdena och 
arenorna. 

4.2 Skolkuratorers åsikter om nätmobbning 
I Robinson (2010) avhandling studerades skolkuratorers beskrivningar av nätmobbning. I 
forskningen visade det sig att det fanns svårigheter och utmaningar för skolkuratorer, att 
upptäcka mobbning via nätet. Utmaningen för nätmobbningen var att den oftast skedde på 
fritiden, det var svårt att veta vem mobbaren var på nätet samt att föräldrarna inte engagerade 
sig för fenomenet. Flertalet av skolkuratorerna i studien tyckte att deras yrkesgrupp behöver 
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ha en effektiv styrande roll med ansvarstagande för att känna igen mobbningen via nätet. 
Vidare ansåg skolkuratorerna att skolan behöver ha ett program som vänder sig till föräldrar 
och elever i avsikten att öka förståelsen kring nätmobbning. Psykologisk och hälsofrämjande 
rådgivning ansåg skolkuratorerna var en viktig faktor för de ungdomarna som har varit eller är 
inblandade i nätmobbning (Robinson, 2010). 
 
I studien har det framgått att föräldrar har svårigheter att starta och vidmakthålla samtal med 
sina barn om obehagliga ämnen såsom droger, sex och internet (Burrow-Sanchez, Call, Zheng, 
Drew, 2011). I annan forskning har resultat visat att när föräldrar inte har haft någon 
diskussion med sina barn kring internet användandet kunde detta medföra, att de hamnade i 
sämre förhållanden över nätet (Ibid). Det handlade bland annat om att barnet inte tänkte sig 
för innan de gav ut sina personliga uppgifter till någon de nyss träffat online. Ungdomarna tog 
emot en gåva eller bild via e-mail från en bekant över nätet. Burrow-Sanchez et al. (2011) 
ansåg att kommunikationen mellan föräldrar och barn behöver effektiviseras vilket i sin tur 
kan vara en förebyggande faktor för att undvika riskfyllda beteenden över nätet. Författarna 
påpekar att de två riskfaktorerna angående ungdomarnas eventuella utsatthet över nätet är 
bristen på kommunikation och kontrollerande av deras internetvanor. Skolkuratorer ansåg att 
detta kunde minskas och förebyggas genom att de har ständig kontakt med elever, föräldrar 
och lärare. Skolkuratorerna kan på det sättet erbjuda olika preventiva program som upplyser 
både elever och vuxna om internetanvändning samt de risker som finns på nätet. 
Skolkuratorerna skulle kunna ses som stödperson för både elever och föräldrar samt kunna 
lära föräldrarna hur de kan effektivisera kommunikationen med sina barn (ibid). 

4.3 Nätmobbning: en annan typ av mobbning 
I en kvantitativ studie från Slonje och Smith (2008) undersöktes 360 svenska elever mellan 
12-20 år. Slonje och Smith (2008) anser att en aspekt av nätmobbningen är komplex att 
upptäcka, eftersom beviset är svår att få tag i samt att det finns en form av ”krav” att kunna 
påvisa att en nätmobbningssituation har skett. Författarna påpekar också att de i sin studie har 
tolkat det som att en del elever sätter ett stort fokus på att de vuxna ska kunna bevisa att 
mobbning har skett. Däremot andra elever menar att det är de själva som ska vidta 
ingripanden vid en nätmobbningssituation. Ungdomar har en attityd om att de vuxna inte gör 
några ingripanden mot nätmobbning, eftersom det inte finns något bevis för att det har ägt 
rum. Däremot ifrågasätter Slonje och Smith (2008) om det verkligen är sant eller om de vuxna 
anses som oförmögna att stötta ungdomarna. Dessutom ansåg ungdomarna att förövarna som 
kränker via nätet sällan tvingas ta ansvar för sina handlingar. Författarna påpekar vidare att på 
internet är det enkelt att använda kränkande uttalanden och uttrycka sig grövre eftersom lärare 
eller andra vuxna inte ger någon respons på det. Detta beror på att mobbningen inte sker i 
skolan, utan istället på nätet. Oavsett anledning anser författarna att detta är något som det bör 
forskas vidare om. Slutligen av de alla deltagande i undersökningen var det ingen av dem som 
hade talat om för en lärare att de hade varit offer för nätmobbning (Slonje & Smith, 2008).  

4.4 Mobbning som ett sociokulturellt fenomen 
På 2000-talet vidgades perspektivet kring mobbning till att även gälla skolan och den är som 
institution medskyldig i mobbningsfrågan. Det pedagogiska området har som grund valt att 
utforska mobbning som ett socialt problem. Tonvikten ligger på att mobbning är en del av en 
löpande social process och har därför inte så mycket fokus på individerna i gruppen 
(Skolverket, 2002). Enligt Frånberg och Gill (2009) är det organisationen och hur ungdomar 
skapar sina relationer inom organisationen som influerar mobbningsutfallet. Bliding (2004) 
tar i sin forskning upp om hur ungdomars relation inom institutionerna utesluter och 
innesluter varandra på olika sätt. Hon ser mobbningsfrågan utifrån ett sociokulturellt synsätt 
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och betonar att omgivningen har stor betydelse för hur relationerna formas mellan ungdomar. 
Däremot är Bliding (2004) oenig om den psykologiska förklaringen, vilket innebär att en 
social uteslutning av en ungdom beror på individens personlighetskaraktär. Hon betonar 
istället att uteslutningen beror på de olika kulturella och sociala grupper ungdomen ingår i. 
Även (Hägglund, 2007) menar att en normbildning under den här tidsperioden bildas inom 
organisationer och i värsta fall kan ”acceptera” mobbning genom åsikten att den som är 
mobbad ”förtjänar” det.  
 
Sammanfattning av tidigare forskning 
Den första artikel från tidigare forskning handlar om hur nätmobbningsbegrepp använts för att 
skapa en grundförståelse för vad nätmobbningen är, hur det sker och vad som skiljer detta 
från den traditionella mobbningen. Denna grundförståelse visar hur vi som forskare kommer 
att agera. Från den tidigare forskningen om mobbning och nätmobbning har det varit svårt att 
identifiera mobbning över nätet eftersom de unga inte har vänt sig till vuxna personer. De 
vuxna har inte haft kunskap eller förståelse för internet som arena för mobbning (Slonje och 
Smith, 2008: Robinson, 2009). Det har saknats tydliga definitioner på vad nätmobbning är, 
det vill säga när och hur det klassas. Detta har gjort att många ungdomar har förlorat tilliten 
till de vuxna och istället hållit det inombords. En hälsopedagog eller andra vuxna som ska 
kunna arbeta med nätmobbning behöver veta vad det är innan de utförmar och planerar 
handlingsplaner och strategier. Dessutom har den tidigare forskningen främst fokuserat på 
deltagarnas inneboende egenskaper och ytterst lite på den sociala interaktion som mobbning 
faktiskt består av (Eriksson, 2002). Därför vill vi ta fram ungdomarnas beskrivningar av 
interaktionen, för att kunna klarlägga hur nätmobbning sker ur ett socialt samspel. Vi har 
använt oss av tidigare forskning inom den traditionella mobbningen eller den så kallade 
fysiska mobbningen eftersom vi ville skapa en grundförståelse för hur nätmobbning sker i ett 
samspel. 
 

5 Teoretiska referensramar 
5.2 Symbolisk interaktionism 
Blumer (1969) menar att den symboliska interaktionismen har följande grundteser dessa 
handlar om att samhället består av individer som har skapande, aktiva och självrefererande 
jag som formar och tolkar sin omgivning. En individs handlingar är konstruerade och inte är 
en mekanisk reaktion på stimulanser. Vidare är samhället inte uppbyggt på en objektiv 
struktur utan är en tolkningsprocess som skapas i interaktion med andra individer. Den 
teoretiska utgångspunkten kan därför tillämpas för att klargöra nätmobbning. De tre 
komponenterna inom symbolisk interaktionism som vi kommer att förklara är social 
interaktion, definition av situation samt den generaliserande andre. 

5.2.1 Social interaktion 
Den sociala interaktionen är en händelse som ständigt äger rum mellan individer och är 
därmed inte begränsad av fysiska faktorer. Charon (2001) menar att vi integrerar med 
varandra även när vi inte ser varandra och detta sker när människor kommunicerar på Internet. 
Beståndsdelar som också influerar vårt sociala samspel med andra sker via symboler. På nätet 
interagerar vi med varandra via ord och uttryckstecken. Successivt blir dessa inte bara tecken 
och meningar utan även symboler. Däremot för att det ska räknas som symboler räcker det 
inte med att det endast har en mening för oss. Istället måste de ha samma betydelse för oss 
som för de andra i vår närmaste omgivning. Först då bli det symboler och med andra ord 
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innebär det att vi menar detsamma med orden (Ibid). Alla symbolerna har känslomässig 
mening för människor vilket innebär att vissa symboler har en positiv laddning medan andra 
har en negativ. Blumer (1969) hävdar att vi inte kan handla eller tänka utan känslor och att vi 
helt enkel inte kan vara objektiva eller neutrala. Symboler har alltså känslomässig mening för 
oss vilket medför att vissa symboler anses vara positiva och andra negativa. På nätet är det 
betydligt svårare att veta och avgöra detta, eftersom symbolerna inte tas upp av gester eller 
kroppsspråk. Detta kan därför medföra att symbolen utgör kränkning för individer som tolkas 
annorlunda på nätet genomfört med i en fysisk situation. I detta fall är det betydelsefullt att 
inse värdet av att kunna vara medveten om sin egen kommunikation på nätet (ibid). 

5.2.2 Definition av situationen 
Ett ords betydelse är beroende på definitionen av situationen och utan en definition av 
situationen är ordet eller termen ingen symbol (Charon, 2001; Trost & Levin, 2010). Om 
individen tolkar situationen som mobbning så är den mobbning i betraktarens ögon. Vidare är 
situationen en självgående process dock vilar dess innebörd helt enkel på individens tolkning 
av den. I interaktionen med andra individer formar och omformar vi situationen beroende på 
hur den andra tycks tolka den. Författarna menar att förklaringen till en situation är sålunda en 
process och att det är en samverkan mellan individer där de tillsammans tolkar verkligheten. I 
interaktion med oss själva och även med andra förstår vi vad som händer i en situation och 
agerar därefter utifrån det. Det som styr våra handlingar är alltså av hur vi tolkar det som 
händer och inte en erkänd och objektiv sanning (Ibid). 

5.2.3 Den generaliserande andre 
 Blumer (1969) menar att den generaliserade andre kan beskrivas som en enhet med en grupp 
individer där det finns regler, krav och normer som de bör följa. Individen influeras av den 
generaliserande andre och förutsättningar för hur de ska vara och vad de ska känna. Individen 
bedömer också sitt eget handlande utifrån hur den tror att det skulle uppfattas av de andra i 
gruppen. Genom att förstå hur andra ser på en själv samt kunna leva sig in i en annan 
människas roll och förstå hur denne tänker och känner att individen skapar sitt jag (ibid). I det 
dagliga livet kan individen förstå den generaliserande andre som de världsliga normer som 
finns runt om oss och som har inverkan på hur vi handlar i vissa situationer. Individen ser 
även sitt eget handlande med hänsyn till hur de anser att det skulle bedömas av den 
generaliserande andre. Detta influerar våra sociala processer och påverkar individens beteende 
och grundläggande åsikter (Blumer, 1969; Charon, 2001). 

5.3 The online disinhibition effect 
Enligt Suler (2006) beter sig människor annorlunda på Internet i jämförelse med deras 
beteende utanför Internet. Detta fenomen har fått beteckningen “the online disinhibition 
effect”. Vi har nämligen inte kunnat finna en svensk översättning som är synonymt med 
denna beteckning. Den svenska förklaringen skulle kunna kallas för “avhämningseffekten på 
Internet”. De två områden inom Sulers (2006) avhämningseffekt är möjligheten till 
anonymitet och distans samt avhämmande osynlighet. 

5.3.1 Möjligheten till anonymitet och distans 
Fenomenet nätmobbning tar sin grund i att det finns möjligheten till anonymitet. Suler (2006) 
anser att när individer är anonyma känner de att de kan separera det de skriver på Internet med 
hur de är i verkliga livet. Detta leder till ett avstånd mellan hur individer är på Internet och hur 
de är offline, alltså i verkligheten. Utifrån att det finns ett mellanrum mellan vem individen är 
på nätet och vem individen är i det verkliga livet kan det medföra en känsla av att vara mindre 
utsatt och att våga mera. Detta leder vidare till att individen vågar uttala elaka kommentarer 
eller andra aggressioner på nätet utan att känna dåligt samvete. Detta faktum leder även till att 
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dessa individer inte tar något ansvar för sina handlingar. Med andra ord ser inte individen sitt 
beteende på nätet som sitt sanna beteende i verkligheten (Ibid). 

5.3.2 Avhämmande osynlighet 
Osynligheten för varandra via de flesta forum på nätet är också en faktor som kan påverka hur 
människor beter sig på Internet. Detta bidrar till ett utökat mod där individen kan ta för sig 
mer och därmed agera på annorlunda sätt än vad de vanligen gör i verkligheten (Suler, 2006). 
Författaren påpekar att kommunikationen på nätet är en förutsättning för individer att lära 
känna varandra bra men på grund av att vi inte är fysiskt närvarande på nätet skapar det en 
avhämningseffekt. Vid den fysiska kommunikationen uttrycker vi känslor genom vårt 
kroppsspråk, exempelvis genom att skaka på huvudet, höja på ögonbrynen eller rynka på 
näsan (Ibid). Detta influerar i sin tur hur den andre individen responderar. Å andra sidan på 
nätet kan individer inte demonstrera hur de känner vilket kan ha en inverkan på hur de 
kommunicerar med varandra till skillnad från ett fysiskt möte. I frånvaron av fysisk kontakt 
kan individen ohämmat kommunicera utan att oroa sig för hur den andre ska ta emot det som 
skrivs. I världen utanför nätet finns det å ena sidan en rädsla för hur medmänniskorna ska 
reagera och uppfatta det som sägs. Å andra sidan utan en publiks motreaktioner är det enklare 
att agera ut på nätet. Konversationer på nätet är inte heller tidsbundna och att respondera på 
ett meddelande är inte tidsbundet och behöver inte synkroniseras med någon annan aktivitet. 
Dessutom behöver de inte möta någons omedelbara reaktion och detta bidrar även det till en 
avhämmande effekt (Ibid). 
 
Slutligen har osynligheten även en påverkan på maktbalansen där individen på nätet har 
möjligheten att vara anonym vilket gör att hudfärg, sexuell läggning, klass och utseende inte 
har någon mening för den som mottar meddelanden. Det enda kriterium individen bedöms på 
är hur han/hon formulerar sig (Suler, 2006). 

5.4 Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
Sociokulturellt perspektiv gällande lärande handlar om att vi människor lär oss hela tiden 
oavsett sociala sammanhang där tyngdpunkten ligger på vad vi lär oss snarare än om vi lär 
oss. Teorin belyser att lärande kan se olika ut beroende utgångspunkter i olika omgivningar 
eller praktiker. Lave & Wenger (1991) menar att situerat lärande innebär att individer lär 
eller söker efter situationens betydelse för lärandet. Omgivningen är också viktigt för lärandet 
för vad individen tar med sig till liknande situationer i framtiden. Omgivningen innebär inte 
endast det som innefattas i situationen utan också hur interaktionen skapas ”här och nu”. Vi 
människor är nämligen både en del av omgivningen och samtidigt med och skapar den (ibid). 
Genom att befinna sig på nätet lär ungdomarna hur de ska förhålla sig till vad som är 
acceptabelt och vad som inte är det genom att observera andras beteende och agerande. 

 
Vidare menar författarna att lärande är en social process där individen rör sig från en 
inkompetent individ till en mer kompetent individ. Denna process kallas utifrån Lave & 
Wenger (1991) utvecklingszonen. Begreppet fokuserar på människors utveckling och lärande: 
”avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan och vad 
individen kan prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater å 
andra sidan” (Säljö, 2010: 120). Med hjälp eller stöd från andra i omgivningen kan individer 
få mer kunskaper för att på bättre sätt klara av problem som skulle vara svåra att lösa på egen 
hand. I en praktikgemenskap har deltagarna en form av gemensamma ståndpunkter som fäster 
dem samman. Med andra ord har de exempelvis samma åsikter, fritidsintressen eller 
yrken. Definitionen av en praktikgemenskap innebär att deltagare lär och utvecklas genom att 
de deltar i en praktik så kallad ”Communities of practice” (Wenger, 1998). Deltagarna kan till 
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exempel vara: lärare, pedagoger eller kamrater som kommunicerar och förhandlar inom 
gruppen där de tillsammans ger råd och tips till varandra. Här kan de effektivt lösa olika 
problem som till exempel nätmobbning. Alla dessa teorier kommer i denna studie att beröra 
både individers individuella men också det gemensamma lärandet. Utifrån Marmot (2006) 
synsätt finns det ett samband mellan individens sätt att hantera sin situation och sin hälsa. 
Författaren menar att individer med högre kunskap kan lättare hantera motgångar och på så 
sätt ha en mer tillfredställande hälsa jämfört med de individer som har låg kunskap (ibid). 
 
Vi har valt att komplettera det symboliska perspektivet med Sulers (2006) teoretiska begrepp 
the online disinhibition effect (en förgrundsfigur inom det som kallas cyberpsykologi) och 
Lave och Wengers (1991) sociokulturella perspektivet. Vi valde att använda oss av den 
symboliska interaktionismen för att förklara de sociala processer som sker i en 
nätmobbningssituation. Sulers teori användes eftersom vi såg att ungdomarnas svar rymde 
många intressanta aspekter vilket hans teori belyser. Däremot användes Lave och Wengers 
teori för att lättare förklara hur lärande sker mellan två eller flera individer och hur detta 
lärande kan främja deras hälsa. Vi ansåg att dessa teorier tillsammans utgjorde ett bra redskap 
för oss att få fram empiri av vårt insamlade material. 

6 Metod 
Här belyser vi vårt val av metod och vilken forskningsansats studien bygger på. Vi tar 
därefter upp mer detaljerat kring intervju och samtalsmetod. I vårt ”urval” beskriver vi vårt 
val av fritidsgård och deltagande ungdomar till studien. Vi beskriver även vårt 
tillvägagångssätt allteftersom vi genomfört vår studie och bearbetat det empiriska materialet. 
Sist i kapitlet beskrivs de etiska aspekterna. 

6.1 Kvalitativ metod och abduktiva teorier 
Kvalitativ metod beskriver Brinkmann och Kvale (2009) som en typ av kvalitativ 
forskningsintervju som är inspirerad av fenomenografi. Författarna menar att forskare med 
fördel kan använda sig av semistrukturerad intervju vilket innebär att forskaren ställer öppna 
frågor och fokuserar på vissa teman. Detta kan liknas vid ett samtal och kan därför få en mer 
heltäckande bild av hur intervjupersonen ser på frågeställningen. Studiens mål var att besvara 
syftet, problemställningar samt frågor med hjälp av abduktiva teorier och kvalitativ metod. 
Anledningen till att en kvalitativ fenomenografisk metod valdes var för att studien skulle 
besvara hur ungdomar uppfattar fenomen som tankar och upplevelser kan skilja sig åt för 
olika personer (Fejes & Thoornberg, 2009). Avsikten med ett abduktivt tillvägagångssätt är 
att använda information som både är deduktiv som induktiv. Med andra ord gör det möjligt att 
både hämta in deduktiva förklaringar och teorier samt skapa nya induktiva (ibid). I studiens 
resultat användes ett induktivt förfarande i syfte att få fram empiri om de fenomen vi ville 
undersöka (Ibid). I diskussionsdelen visas deduktiva teorier och induktiva resultat och 
diskuteras analogt. Meningen var att nya idéer och begrepp skulle utvecklas.  

6.1.1 Fenomenografi 
Fejes & Thornberg (2009) menar att fenomenografi är en metodansats som är utvecklad för 
att analysera data från enskilda individer. Det är en ansats som är lämpad för att beskriva 
människors tankar och upplevelser om olika fenomen i vår omvärld. I ansatsen riktas 
uppmärksamheten mot variationer mellan människors sätt att förstå världen, snarare än på 
likheterna. Grundtanken är att människors tankar och upplevelser förändras under hela 
existensen och därmed förändras innebörden i hur vi förstår verkligheten (Ibid). Det handlar 
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om betydelsen av förståelse i sig, det vill säga en ontologisk frågeställning. Det handlar även 
om varandet i världen och hur världen fungerar (Åsberg, 2001). Fenomenografins mål är att 
försöka ge en djupare förståelse och kunskaper för fenomenet tankar och upplevelser, vilket är 
epistemologi. Vidare använder sig ansatsen av en metod där de frågar olika människor om hur 
de uppfattar en viss företeelse. De olika svaren på denna företeelse kallas utfallsrummet 
(Fejes & Thornberg, 2009). Egenskaperna hos en viss företeelse avgörs i hög grad av vilket 
sätt de ser på den mångfasetterade karaktären som utmärker många företeelser. Det här 
fenomenet handlar om hur pass starkt individen kan relatera de till detta. Detta avgör därför 
hur pass djup förståelsen är (Ibid). I fenomenografin finns två förhållningssätt till lärande. Det 
ena är ytinriktning som till exempel bara betonar memorering utan hänsyn till fenomenet. 
Däremot är det andra sättet mer djupinriktat och där betonas fenomenet mera och i mindre 
grad till exempel utantilläsning (Ibid). 

 
Vår studie bygger inte på en absolut sanning om vad nätmobbning ”egentligen” är. Däremot 
bygger studien på ungdomarnas erfarenheter av fenomenet nätmobbning. Med detta menar vi 
det ontologiska perspektivet vilket innebär beskrivningar av vad nätmobbning är för 
ungdomar. Eftersom vi ville fånga upp ungdomars olika uppfattningar ansåg vi den 
fenomenografiska kvalitativa forskningsansatsen mest lämpligt för vår studie.  

6.2 Urvalskriterier 
Vi valde att undersöka 15 ungdomars erfarenheter på två olika fritidsgårdar som skulle delta i 
intervjusamtal. På den första fritidsgården samtalade vi med 11 ungdomar och på den andra 
fritidsgården samtalade vi med 4 ungdomar. Anledningen till att antalet informanter var 
mindre på den andra fritidsgården var att vi inte fick tag på fler ungdomar.  Ungdomarna gick 
i olika skolor och var mellan 15 och 17 år. Varför vi begränsade oss till åldern 15 och 17 år 
beror på att dessa ungdomar hade en längre erfarenhet av nätmobbningsfrågor än yngre 
ungdomar. En annan orsak till varför vi valde detta åldersspann var att de enligt 
vetenskapsrådet (2014) kunde fatta egna beslut vilket gjorde att vi inte var beroende av 
föräldrarnas samtycke. Detta var därför tidsbesparande. Våra intervjuer utfördes som ett 
samtal och därför har vi framöver valt att kalla våra intervjuer för samtal. Detta kommer vi att 
förklara mer framöver.  

6.3 Datainsamlingen 
Efter en hel del diskussioner i början om vad vi ville studera och skriva om valde vi mobbning 
eftersom det var ett fenomen som alla kunde relatera till. Vi avgränsade oss till att studera 
ungdomar som aktörer och skolan som arena eftersom det är här det förekommer mycket 
mobbning. Därefter gjorde vi en manuell sökning det vill säga en läsning av en mängd 
litteratur, böcker, artiklar och avhandlingar för att på så sätt få mycket kunskap som möjligt 
inom ämnet. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att god kännedom om temat är av vikt för 
att tillvägagångsättet ska bli relevant. Den databas vi använde oss av var summon där 
sökorden mobbning/bully, skolan/school, elevernas uppfattning/student perception användes. 
Sökorden vi använde oss av var både svenska och engelska för att få fram så mycket 
information som möjligt. Vi var medvetna om att forskningen på svenska bara var en liten 
bråkdel av den forskning som finns i världen och att enbart begränsa oss till de svenska 
studierna skulle hämma vår förståelse för fenomenet. Efter att ha samlat in informationen 
insåg vi att mobbning i skolan redan har utforskats en hel del och att val inom detta område 
bara skulle vara en reproduktion av tidigare studier. Vi bytte därför området till nätmobbning 
eftersom det är ett nytt fenomen och det behövdes mer forskning inom fältet. De nya sökorden 
var därmed cyperbullying/nätmobbning, ungdomarnas uppfattning/adolescens perception och 
kränkande handlingar. 
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För att få empiri om våra informanter kontaktade vi olika grundskolor men vi fick inte tag på 
någon skola som ville medverka i vår studie. Anledningen var att de befann sig i en period där 
de hade tidsbrist eftersom de var upptagna med nationella proven. Därför bestämde vi oss för 
att få tag på dessa ungdomar på andra sätt genom att vi kontaktade olika fritidsgårdar. Vi 
valde att besöka fritidsgårdar, eftersom det lättare att få direkt kontakt med ungdomarna. 
Ungdomarna är mer tillgängliga och inte lika bundna efter de vuxnas kontroll i fritidsgårdar. 
Slutligen fick vi tag på två fritidspedagoger på två olika platser som tyckte att vår studie var 
intressant och tillät oss att komma och utföra samtalen. Urvalet av informanterna var selektivt 
till viss del eftersom fritidsledaren slumpmässigt valde ut ungdomarna utifrån våra 
urvalskriterier. Dessa ungdomar fick delta frivilligt och fritidspedagogerna tillfrågade dem 
först innan de valdes ut. I vissa fall har vi själva valt ut ungdomarna genom att tillfråga dem 
eftersom fritidspedagogerna varit upptagna eller för att vi ville effektivisera tiden. Vi ansåg att 
frågan om vem som valde ungdomarna inte har haft någon betydelse eller påverkan på 
resultatet eftersom målet bara var att få tag på ungdomar som ville delta i samtalen. 

6.4 Samtalsguiden 
Fenomenet nätmobbning är ett känsligt ämne och därför bestämde vi oss för att inte utföra 
samtalen i en grupp utan enbart individuellt (Trost & Hultåker, 2007). Frågorna skulle 
exempelvis kunna resultera i att någon i gruppen kände sig utpekad. För att inte väcka alltför 
starka känslor eller obehag hos ungdomarna har synonymer till ordet mobbning använts eller 
gått runt definitionen. Dessa synonymer har varit taskig, illa bemött/behandlad. Vi utförde 
intervjuerna i en samtalsform för att kunna få fram en diskussion där både samtalsledaren och 
informanten samtalade om ett ämne. Med detta menar vi ett samtal där ungdomarna fick 
chansen att kunna tala om mobbning utan att beröras av det. För att kunna skaffa empiri om 
respondenterna konstruerades ett samtals guide (bilaga 1) samt ett informationsbrev (bilaga 
2). Samtalsguiden utformades utifrån fenomenografins mål (se rubriken fenomenografi). 

 
Före insamlingen av empirin bröts syftet ner i problemställningar och sedan till frågor vilket 
bildade grunden för vår analys. Operationalisering eller nedbrytning betyder att forskaren 
klargör vad som skall undersökas på olika nivåer (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). De 
första frågorna som berörde beskrivning av nätmobbning konstruerades i avsikt att skapa en 
introduktion. Karaktären på frågorna var enkla och öppna och avsikten var att få informanten 
att koppla av för att sedan successivt förbereda sig på djupare frågor. Under det andra temat 
som berörde interaktionen kring nätmobbningen skulle informanterna beskriva hur interaktion 
såg ut mellan mobbaren och den mobbade. Med hjälp av dessa frågor ville vi undersöka om 
det fanns några variationer i nätmobbningens uttryck samt hur samspelet såg ut kring 
nätmobbning. Under det tredje temat som berörde lärsstrategier ville vi få svar på vilka 
strategier ungdomarna kunde bidra till arbetet mot nätmobbning. Med andra ord ville vi få 
fram kunskap för lärande och utveckling, det vill säga få fram tankar, attityder och strategier 
kring nätmobbning. Slutligen gjorde samtalsguiden det lättare att kommunicera om 
nätmobbning och utgjorde ett underlag för vilka områden som tagits upp under samtalen.  

6.5 Genomförande 
Alla de samtal vi utförde i vår studie skedde på två olika fritidsgårdar, där ungdomarna befann 
sig på fritiden. Vi började med att fråga fritidspedagogerna om vi fick utföra samtal med 
ungdomarna på fritidsgården för att få tillåtelse men även för att på så sätt komma närmare 
ungdomarna. Vi umgicks och småpratade med fritidspedagogerna och ungdomarna om vårt 
tema nätmobbning för att skapa ett intresse för ungdomarna att medverka, vilket enligt Ahrne 
och Svensson (2009) är viktigt för att kunna skapa en behaglig miljö. Därefter valde 
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fritidspedagogen ut ungdomar som ville vara med på samtalen. Varje samtal med ungdomarna 
tog mellan 10-22 minuter. Vi delade upp oss så att var och en av oss hade ansvar för sina egna 
samtal. Anledningen till detta var att vi ville effektivisera tiden och för att få samtala med så 
många informanter som möjligt. Samtalen med ungdomarna var inte helt jämnt fördelade och 
vissa av oss fick fler samtal än de andra. Vi började med att var och en av oss informerade 
respektive ungdom om studiens syfte samt informera om att deras svar var konfidentiell och 
att den endast användes i studiens syfte. Vi frågade också om vi fick spela in samtalen och de 
flesta svarade ja. Det fanns två ungdomar vars samtal vi inte fick spela in. Vi antecknade 
istället ner informationen i ett anteckningsblock. Möjligheten till inspelning gjorde att vi med 
lätthet kunde transkribera hela samtal. Detta var även fördelaktigt när det gäller att utläsa 
mönster och kartläggning vid analys av samtalen (Bjørndal, 2005; Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2000).  

 
Vid samtalen fick ungdomarna ett frågeformulär vilket gjorde att de kunde följa samtalets 
gång samt få en bättre förståelse. Vi spelade in samtalen på mobiltelefoner för att kunna ha 
mer fokus på ungdomarna. Detta faktum möjliggjorde att vi blev mer engagerade och 
verkligen intresserade av deras svar samt att få mer tid att ställa följdfrågor eller be dem 
förklara och berätta mer. Inom fenomenografin kallas denna strategi för probing (Bjørndal, 
2005). ”Probing” kan också vara av icke-verbalt slag och ett exempel på detta är att 
samtalsledaren ”hummar” eller nickar för att på så sätt bekräfta sitt intresse. Dessutom genom 
att lyssna är samtalsledaren beredd på en fortsättning från den svarande. Genom att låta 
ungdomar berätta vad de har varit med om är det lättare att få en större klarsyn för vad som 
pågår i deras liv och därmed skapas en förståelse av verkligheten utifrån informantens 
perspektiv (Ahrne & Svensson, 2009). Genom samtalen skapades mening i interaktionen och 
syftet var att forskaren kunde göra tolkningar av det som uttalades (Ibid) (se rubrik 
fenomenografi). Vi hade även konstruerat våra frågor efter ett semistrukturellt mönster där 
frågorna var öppna och slutna. Detta möjliggjorde att vi kunde ställa frågor och följdfrågor 
beroende på situationen och informanterna, vilket därmed gav en djupare förståelse om ett 
fenomen (Ibid). 

 
Utifrån samtalen fick vi en hel del svar och några ungdomar hade egna idéer om hur de kunde 
motarbeta nätmobbning. Det var en stor skillnad gällande hur många svar och vilka svar vi 
fick från de olika ungdomarna. Vissa ungdomar gav mycket ytliga svar medan andra 
ungdomar svarade uttömmande vilket blev svårt och tidskrävande när det kom till 
transkriberingen av samtalen. Enligt Bjørndal (2005) är nackdelen med samtalen som metod 
att hela processen är tidskrävande det vill säga allt från förarbete och genomförande till 
analys. Under samtalen dök det upp några funderingar hos ungdomarna om innebörden av 
frågan på när och hur nätmobbning skedde. Vi förtydligade detta genom att ge ett konkret 
exempel på nätmobbning och dess förutsättningar. Vi klargjorde inte alltför mycket gällande 
frågornas innebörd för att på så sätt undvika att påverka ungdomarnas svar. Efter att vi hade 
utfört samtalen transkriberade var och en av oss sina samtal. Transkribering var väldigt 
ordagrant där vi skrev ner varje ord de sa under samtalen. Däremot transkriberade vi inte 
ljuden som ehh, öhh eller aha. Analysen gjorde vi tillsammans eftersom vi alla tog med oss 
vår enskilda transkribering och gemensamt kontrollerade vi igenom dem.  

6.6 Analysbearbetning 
Eftersom vi valde en fenomenografisk metodansats använde vi Fejes & Thornbergs (2009) 
analysmodell. Den innehåller sju steg och genom att följa den ville vi stärka giltigheten i vår 
analys. Analysen började med att vi spelade upp informanten på våra mobiler för att därefter 
transkribera materialet ordagrant. Parallellt med inläsningen förde vi anteckningar i 
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marginalen. Analysen fortsatte med att vi kondenserade materialet genom att ta fram de mest 
betydelsefulla uttalandena. Vi klippte ut svaren från samtals material vilket möjliggjorde 
urvalsselektion samt att vi kunde gruppera materialet (Ibid). I analysen gick vi senare över till 
att jämföra de olika passagerna med varandra. Detta skedde genom att studera likheter och 
skillnader i svaren och detta är enligt Dahlgren och Johanssons (2009) fenomenografins mål. 
Detta sker genom att undersöka om det finns variation mellan uppfattningar som både kan 
vara ytliga och tydliga i sin karaktär (Ibid). Analysen fortsatte genom att likheter och 
skillnader grupperades i olika högar. Därefter sorterades och formerades svaren in i ett 
kodschema som vi färgmarkerade på datorn för att bättre kunna sammanfoga rubriker som 
sedan bildade kategorier. Parallellt med färgkodningen namndöpte vi våra kategorier utifrån 
våra forskningsfrågor och vårt syfte. Vi gjorde detta även för att undersöka om kategorierna 
kunde bilda teman. Slutligen försökte vi granska och jämföra alla svaren för att se om de 
kunde rymmas inom flera kategorier. I transkriberingen valde vi att inte skriva in mindre 
meningsbyggnadsfel. Detta gjorde vi för att kunna skapa en bättre förståelse för läsaren. 
Sammanlagt blev det 28 transkriberade sidor i A-4 format och antalet informanter var 15 
stycken. 

6.7 Etiskt förhållningssätt 
Vetenskapsrådet (2014) tar upp det grundläggande individskyddskravets fyra huvudkrav till 
en vetenskaplig studie. De fyra huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan vi utförde vår undersökning kontaktade vi 
olika skolor och fritidsgårdar via telefon. Utifrån informationskravet informerade vi kort om 
vår studie och det skedde via en överenskommelse mellan oss och lärare/pedagoger. Läraren 
och fritidspedagogerna kontaktade ungdomarna med en förfrågan om de ville medverka i 
studien. Ungdomarnas medverkan var frivillig och de hade rätt att avbryta sin medverkan när 
de själva önskade. Samtyckeskravet tar upp att deltagaren får avbryta sin medverkan i studien 
när denne själv vill utan att den ska bli negativt bemött (Ibid). I och med att ungdomar var 
mellan 15 och 17 år innebar det att de själva kunde fatta beslut utan att behöva få föräldrarnas 
samtycke. I början av varje intervjusamtal informerade vi ungdomarna om syftet och frågade 
om vi fick tillåtelse att spela in. Med tanke på att fritidspedagogerna var ett bollplank mellan 
oss och ungdomarna var deras samtycke också viktigt. Konfidentialitetskravet innebär att vi 
inte avslöjar ungdomarnas identitet utan att det ska förvaras utom räckhåll för obehöriga. Vi 
höll även på konfidentialitet, så att ingen utomstående kunde avgöra vilken fritidsgård och 
vem intervjusvaren kom ifrån. Nyttjandekravet innebär att all empiriskt data vi samlade in 
endast fick användas till syftet av vår studie (Ibid).   

6.8 Metoddiskussion 
De tekniker vi har använt oss av som forskare har varit enskilda samtal med ungdomarna. 
Enligt Ahrne och Svensson (2009) finns det en risk med att samtala med individer om 
känsliga ämnen, som i vårt fall var nätmobbning. En del av våra frågor har varit formulerade 
på ett sätt som kunde skapa lite obehag hos ungdomar. Framförallt följdfrågor har kanske 
känts utpekande så att ungdomarna upplevde att de antyds vara antingen mobbaren eller den 
mobbade. Detta försökte vi förebygga genom att vi som samtalsledare samtalade med 
informanterna om nätmobbning och inte antydde att de befann sig i ämnet. Dessutom försökte 
vi genom att bjuda in ungdomarna till ett samtal under trygga former där alla tankar var 
tillåtna och att de för det mesta själva fick välja vem av oss de ville samtala med. Detta tror vi 
gjorde att de kände sig tryggare i situationen. Vi använde oss dessutom av öppna frågor för att 
undvika att få korta och slutna svar. I samtalen försökte vi att inte styra ungdomarnas 
uttalande utan vi lät de själva beskriva och berätta om sina svar för att på så vis inte riskera att 
påverka deras svar. Samtidigt påpekar Bliding (2004) att forskarens närvaro i situationen mer 
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eller mindre har en påverkan på hur informanten svarar. I sin helhet upplevde vi att 
ungdomarna var öppna och frispråkiga och att de vid flera tillfällen kunde tycka olika om en 
fråga. 

 
Det faktum att vi inte utförde någon pilotstudie på vår samtalsguide kan ha påverkat vårt 
resultat. Vi anser att det som kan ha påverkat är att frågorna från samtalsguiden i viss mån har 
varit komplexa och rymt många tolkningsförfaranden. Detta kan därför bidragit till att 
ungdomarna inte kunnat svara på vissa frågor eller återgivit andra svar på frågan. De frågor de 
inte förstod löste vi genom att förtydliga bättre eller ge exempel. Vi insåg senare att det kan 
ha påverkat på hur de svarade. En lärdom vi fick var att vi kunde låta ungdomarna svara mer 
fritt utan att ge alltför mycket förtydligande. Vi anser att om vi hade utfört en pilotstudie 
innan hade vi kanske formulerat frågorna bättre och varit mer förberedda på eventuella 
funderingar och missförstånd under samtalen. 

 
Användande av fenomenografin som metodansats gav oss stöd men däremot krävde det 
mycket tid i analysarbetet. Vi hade nytta av att följa olika steg i fenomenografi och vi kunde 
effektivt kategorisera de insamlade samtalen. Vi kunde utan större svårigheter följa metoden 
vilken vi upplevde som tydlig. Vi gjorde det möjligt för andra att genomdriva studien på 
samma sätt eftersom vi gjorde metodbeskrivningen effektiv och utförlig. Vi har också 
redovisat varje steg i arbetsprocessen. De olika svaren från informanterna kunde bli 
annorlunda eftersom ungdomars uppfattningar utifrån en fenomenografisk metod kan se olika 
ut vilket i sin tur kunde leda till nya svar från ungdomarna. Det som var bra med att använda 
en fenomenografisk metod var att vi fick svar på de frågor som var intressanta och 
grundläggande. Däremot det som var mindre bra var att frågorna avgränsades och blev färre 
vilket i sin tur reducerade antalet åsiktsyttringar. Vi anser att ungdomarna i vår studie hade 
kunnat svara på ett annat sätt om vi utförde samtalen vid ett annat tillfälle eftersom deras 
tankevärldar inte är beständiga utan situerade (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 
Vidare menar Alexandersson (1994) att en fenomenografisk studie ska innehålla en mängd 
olika faktorer som skiljer informanterna åt såsom olika bakgrunder och erfarenheter.  Vi 
funderade över hur miljön där samtalen ägde rum kan ha påverkat studiens resultat. Vi valde 
därför så snarlika miljöer som möjligt i de olika fritidsgårdarna när vi gjorde samtalen. Enligt 
Trost och Hultåker (2007) bör forskaren fundera över miljöns påverkan på undersökningens 
utfall. Vi anser att samtliga samtal ägde rum utan några störningar i rummen på 
fritidsgårdarna eftersom rummen var avlägsna och tysta till skillnad från resten av 
fritidsgårdarna.   
 
Inspelningen av samtalen gjordes genom mobiltelefoner vilket gjorde att vi kunde lägga mer 
tid och fokus på informanterna genom ögonkontakt och aktivt lyssnande. Detta underlättade 
även transkriberingsprocessen.  Vi ägnade en hel del timmar och dagar åt att arbeta med 
transkriberingen vilket var tidskrävande. Enligt Bjørndahl (2005) är nackdelen med 
samtalsmetoden att den tar mycket tid i form av förarbete, genomförande och analys. 
 

7 Resultat 
I denna del rapporteras resultatet av studien. Utifrån våra frågeställningar har vi delat in 
resultatet i tre olika teman. De tre olika teman är ungdomarnas beskrivningar av 
nätmobbning, interaktion mellan mobbaren och den mobbade och lärstrategier mot 



	  
	  
17	  

nätmobbning. Dessa teman omfattar de kategorier som vi kom fram till i analysen av vårt 
insamlade material, alltså utifrån samtalen och transkriberingen.  
 
Vi inleder varje rubrik med samtalsfrågor och anger sedan olika citat från de svar som 
ungdomarna har angett. Vidare nämner vi de citat som liknar varandra och återkommer och 
därefter nämner vi de citat som var ovanliga och olika. Deltagarna benämndes med hjälp av 
bokstäver och siffror för att hålla informanterna och verksamheterna konfidentiella. 
Bokstäverna U står för urvalsgrupp och S står för samtalsledare. 
 

7.1 Ungdomarnas beskrivningar av nätmobbning 
Ett sätt att få fram ungdomarnas uppfattningar om nätmobbning var att låta de beskriva 
fenomenet där både känslor och tankar tilläts komma fram till ytan. Eftersom ungdomarna 
själva fick beskriva och förklara sina uppfattningar om nätmobbning fick vi fram nya 
perspektiv kring fenomenet. Svaren på våra frågor var enhetliga mellan våra informanter även 
om förklaringarna kunde variera i viss mån (se metoddiskussion).  

7.1.1 Ungdomarnas beskrivningar 
Utifrån ungdomarnas beskrivning av nätmobbning har vi kommit fram till att de är uppdelade 
i två delar. Den första delen kallar vi för subtila handlingar vilket innebär att nätmobbning 
sker genom att skriva taskiga kommentarer på nätet, lägga ut bilder och redigera om dem. Den 
andra delen kallar vi för hotfulla handlingar vilket innebär att kränkningarna är mer hotfulla 
och allvarliga samt att kränkningarna även är inriktade på en individs familj och vänner. Det 
kan vara en okänd person men också en vän. 
 
Den subtila handlingen var den mest förekommande formen av nätmobbning enligt 
ungdomarna där ”taskiga kommentarer” var en vanlig förekommande beskrivning av detta. 
De kränkningar som beskrevs handlade vanligtvis om individens utseende eller egenskaper.  
S: Vad är taskig att göra på nätet? 

U 2: Det som är fult och taskigt är att skriva kaxiga och dåliga kommentarer på bilder och statusar. 
Kanske om man tar en bild på en annan och redigerar och photoshopar den och sedan lägger ut. 
U 10: Det som är taskigt är att göra ett okänt konto och lägga ut bilder till exempel på din kompis och 
sen att kränka andra och skriva fula kommentarer är dåligt. 

 
Den hotfulla handlingen var ett ovanligt svar och det var få som nämnde det. Beskrivningen 
av detta var att man hotade att ta livet av någon eller göra andra hemska saker mot en individ 
och dess bekanta. 

U 1: Det som är dåligt att göra på nätet är att hota en person att man kommer att leta upp och döda den 
eller att göra deras liv till ett levande helvete för dem och alla de känner. Att göra en person rädd.  

 
Ungdomarnas erfarenheter 
De likheter vi hittade var att de flesta ungdomar tyckte att nätmobbning medförde sämre hälsa 
och att det är ett allvarligt problem. Så här beskriver några av ungdomarna fenomenet 
nätmobbning: 
S: Vad tycker du om nätmobbing? 

U 8: Nätmobbning är inte okej, det är dåligt. Man känner sig kränkt. 
U 15: Det är väldigt dåligt och fegt att mobba på nätet. Jag kan tänka mig att det känns väldigt jobbigt 
att bli kränkt dagligen utan att veta vem det är. 

 
Ungdomarnas åsikter om nätmobbning var att denna form av mobbning jämfört med fysisk 
mobbning är att man har möjligheten att gömma sig. På nätet kan man dölja sig bakom en 
dataskärm och skriva kränkande uttalande till en annan person istället för att lösa problemen 
ansikte mot ansikte. Detta beskrev ungdomar genom följande citat: 
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U 5: Personen fegar ut och går ut på nätet istället för att säga till öga mot öga. Det är lättare att skriva på 
nätet tycker de. 
U 12: Det är väldigt dåligt och fegt på ett sätt att uttrycka sig. Man får gärna uttrycka sina åsikter men 
ändå på ett positivt sätt, speciellt om man gör det på nätet. Det känns lite feg att man inte vågar göra det 
person till person. 
  

Vilka mobbar på nätet? 
Ungdomarna beskrev att den typiska mobbaren är den som har haft en dålig uppväxt, 
kriminell bakgrund och är uppmärksamhetsökande. Det kan också vara att de tuffa 
individerna vill markera sin makt och sitt revir som mobbar andra.  
I: Vilka är det som mobbar på nätet? 

U 9: Det är mest såna som leker tuffa och tror att de är coola, sen går dem med ett helt gäng.  
U 4: De som mobbar är oftast de som har det svårt hemma, haft kriminella vänner och kanske söker 
mycket uppmärksamhet. 

 
De ungdomar som också brukar mobba andra är de som själva mår psykisk och socialt dåligt 
och som inte har några vänner. 

U 5: Jag tror att det är de nya personer på skolan som inte har några vänner och som känner sig utanför. 
U 15: Det är oftast dem som mår dåligt själva som mobbar andra. 

 
Det beskrevs även att de ungdomar som är avundsjuka på andra kamraters skolframgångar 
brukar använda olika sätt för att ge utlopp för sitt missnöje. Dessa kan därför mobba andra 
kamrater för deras utseende. 

U 10: Det kan vara de som är tjocka och fula. Dessutom kan de mobba på grund av avundsjuka. Till 
exempel killar som ser bra ut kan kallas för bögar eller Justin Bieber. 
U 13: Mobbaren vill trycka ner sin kamrat på grund av att kamraten är smartare än han själv. Då vill 
man gärna trycka ner honom eller henne så att hon eller han ska bli sämre. 
 

Vilka är de mobbade på nätet? 
De ungdomarna som oftast blir mobbade på nätet är de som inte kan stå upp eller försvara sig 
själva. De typiska egenskaperna de mobbade har är att de är lättpåverkade, svaga och blyga 
eller med andra ord känslomässiga. 
S: Vilka är det som blir mobbade på nätet? 

U 4: En person som inte vågar stå upp för sig själv, de är lättpåverkade, blyga, har inga egna  
åsikter, dessutom är de känslomässigt svaga som tar åt sig allt. 
U 12: Oftast de som är blyga och tysta och tar mindre plats som brukar bli mer mobbade. 

 
Å andra sidan beskriver ungdomarna att de som blir mobbade kan också ha gjort något illa för 
att sedan bli mobbade. Med andra ord menar ungdomarna att det finns en orsak till varför de 
har blivit mobbade. 

U 2: De som blir mobbade är kanske personer som har gjort någonting dåligt först såsom slagit ens 
kompis, familjemedlem, pojkvän eller flickvän.  

 
 
Vem är det som avgör vad som är mobbning på nätet? 
Ungdomarna beskrev att det är de själva som avgör om det är kränkning eller inte eftersom 
det är de som mottar de kränkande uttalanden. 
S: Vem avgör om en person är mobbad på nätet? 

U 4: Det är jag själv som avgör. Det finns känsliga människor och de som inte tar åt sig även om någon 
försöker reta dem. 
U 13: Det är du själv som avgör när du känner dig mobbad. Känner jag mig kränkt är jag väl kränkt.   

 
Det fanns även ungdomar som menade att det både är de som mobbar och de som blir 
mobbade som avgör om det är mobbning. De menade att det ska finnas en viss 



	  
	  
19	  

”samförståelse” mellan parterna för att det ska kallas mobbning. Detta på grund av att gränsen 
mellan diskussion och mobbning kan vara väldigt svag i en nätmobbningssituation. 

U 9: Det är både han som mobbar och du som blir mobbad. Om han håller på och retar mig och jag 
käftar emot så kallas det inte mobbning. Men om han retar mig och jag är tyst och backar så kallas det 
för mobbning. 

 
Vad som anses vara nätmobbning för ungdomarna beror helt enkel vad eller vem 
kommentarerna eller meddelande kommer ifrån. De ansåg att det är en stor skillnad om det är 
en vän eller okänd person. 

U 4: Med mina vänner kan jag hålla på hur länge som helst utan att vi bli arga på varandra, så kan jag 
inte till exempel göra mot dig. 
U 12: Jag kanske inte tycker att det är dumt att skriva det jag skriver till mina kompisar. Dem som jag 
skriver till fattar att jag skoja. Men om man inte känner den personen så fattar man inte om det är på 
skoj eller allvar. 
 

7.2 Interaktion mellan mobbare och den mobbade 
 
Var, när och hur sker nätmobbning? 
Ungdomarna beskrev att nätmobbning mest skedde på Facebook men även i andra sociala 
medier kunde det förekomma. Facebook är ett nätverk där ungdomarna enkelt kan umgås med 
andra över internet. Vidare kan de skicka meddelanden och skriva på varandras wall (som är 
en form av anslagstavla). Förutom detta kunde ungdomarna också lägga upp filmer och bilder 
eller använda de applikationer som fanns för att spela och tävla. 
S: Var sker nätmobbning? 

U 2: Det är mycket på Facebook för att det är där det händer. Det är lättare att hitta folk på Facebook. 
  

Ungdomarna beskrev att nätmobbning förekom oftast efter skoltiden eftersom det fanns mer 
tid och möjligheter att kunna skriva till varandra. Ungdomarna beskrev det på detta sätt: 
 
S: När sker nätmobbning? 

U 3: Jag tror att det inte är mycket under skolgång, det är mest under fritiden. 
U 12: Det sker nog mest efter skoltid, då är man oftast mer kaxigare eftersom man är bakom skärmen. 
Jag tror inte att det är så mycket folk som gå runt i verkligheten och säger bög till någon. Det 
förekommer men inte lika mycket. Oftast vet man inte vem personen är. 

 
Ungdomarna nämnde även att nätmobbning förekom när som helst eftersom det finns 
tillgängligt på nätet och det finns därmed inga begräsningar av tid och plats. 

U 3: Varje dag, från morgon till kväll. Det är nog både under skolans gång men även under fritiden 
eftersom alla har sina iphones med sig. 
U 4: Efter skoltiden skulle jag säga men i skoltiden också. De är riktig mycket skolan, det är bara de att 
man inte ser det. 
 

Vilka symboler används när man samspelar på nätet? 
På nätet har ungdomarna lättare att samspela med varandra eftersom de lättare kan föra fram 
sina åsikter, diskussioner och argument. På grund av detta kan det leda till kränkningar. 
Ungdomarna beskrev att de integrerar med varandra i ett digitalt rum med hjälp av ord och 
olika symboler. Här kan de uttrycka sina tankar och känslor. De olika symbolerna på nätet är 
till exempel ord, smilisar samt stora bokstäver vilket används när man skämtar eller menar 
allvar (se mera under teoretiska referensramar). 
S: Hur samspelar man på nätet? 
 

U 9: Man skriver alltid med uttryckssymboler, utropstecken och stora bokstäver så att man visar sina 
åsikter och känslor. Men även också att visa att man skojar så använder man smilisar. 



	  
	  

20	  

U 14: Man brukar argumentera om kontroversiella saker som folk snackar om och de attackerar 
varandra med argument till exempel det här är fel och det är inte sant. 
 

Allvarlighetsgraden markeras genom utropstecken och versaler om kränkande kommentarer 
inte stoppas eller upprepas under en längre period.  
 

U 6: Alltså om en kompis säger bög hela tiden då känns det att han vill reta mig och då blir det allvar. 
Om jag menar allvar så skriver jag med stora bokstäver och utropstecken så att han fattar att det är 
allvar. 
U 2: Allvar är när man inte nämner smiley tecken efteråt och när man inte säger att man skojar. 
 

Utifrån ungdomarnas svar kunde nätmobbning pågå hur länge som helst.  
S: Hur länge kan nätmobbning pågå? 
 

U 7: Det håller på en vecka eller flera månader tills det reds ut eller att det fortsätter. 
U 11: Det kan pågå hur länge som helst, eftersom det är internet och internet har inga begränsningar. 
 

Hur många är inblandade i nätmobbning? 
Mobbning på nätet kan beskrivas som att en person mobbar en annan tillsammans med flera 
personer som följer efter. Huvudpersonen skriver ett uttalande eller lägger ut en olämplig bild 
som sedan kommenteras taskigt av de andra i gruppen. 
S: Hur många är inblandade i nätmobbning? 
 

U 10: Asså det är flera stycken i gruppen som håller på. Det är oftast en som skriver något och sen 
kommer de andra och kommenterar och håller på. Så den personen blir mycket mer dissad. 
U 12: Man märkte hur dem skriver på ens kommentarer och hur andra hjälper dem genom att gilla 
kommentaren. 

 
Ungdomarna beskrev även att internet är ett globalt nätverk och det gör att flera kan medverka 
eller stötta mobbningen. Individerna känner sig tvungna att följa sin väns handlingar men 
även genom att kränka en annan kan de känna sig mer respekterade.  
 

U 4: Man är rädd att om man inte följer med dem kan man få stryk på riktig eller att man också blir 
mobbad. 
U 12: Man är kompis och man känner att man behöver kränka en annan för att känna sig tuff eller rolig 
i gruppen. 
 

Slutligen har antalet mobbare en stor betydelse för ungdomarnas självkänsla men även för 
möjligheten att reda ut problemet. 
 

U 6: Om det är en person som mobbar så kan man reda ut det men om det är flera så är det svårare. 
U 8: Om det är en person så kan jag svara och ta emot det men om det är flera framför så kan man inte 
göra något. 

 

7.3 Lärstrategier mot nätmobbning 
Ungdomarnas strategier mot nätmobbning skiljer sig åt men däremot talar de flesta om olika 
sätt att hantera det på. Även om strategierna skiljer sig åt har vissa upprepats flera gånger än 
andra.  
 
Stå emot nätmobbning 
Först beskrev vi en händelse på nätet och bad ungdomarna beskriva hur de hade reagerat på 
den situationen. Till en följd av detta fick vi svar att kunna stå emot och inte visa sig svag mot 
den som försöker reta. Detta är en form av strategi mot nätmobbning.  
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I: Hur kan mobbning på nätet förhindras? 
 

U 15: Man ska inte backa undan och visa sig svag mot dem som mobbar, man ska käfta emot och stå på 
sig så att man inte blir mobbad om de håller på länge. 

 
Ignorering som strategi mot nätmobbning 
Ungdomarna beskrev att de fick ständiga kommentarer från andra och att de inte kunde ta till 
sig allt vad de skrev, det skulle ta alltför mycket energi och tid. Ungdomarna 
använde ignorering som strategi genom att ignorera, blockera eller stänga av sociala konton. 
 

U 4: Man behöver inte svara och man ska försöka att ignorera och sen om det fortsätter så kan man 
snacka med någon vuxen. 
U 7: Man skall inte blanda sig i andras problem eller bekymmer han löser sina och du löser dina. 
Ignorera och lyssna inte på de elaka. 

 
De flesta ungdomar tyckte att det bästa sättet var att stänga av internet eller blockera de som 
retar för att undvika nätmobbning. 
 

U 1: Man kan stänga ner alla sidor på internet, Facebook, instagram och kik så att man inte får dåliga 
kommentarer, men också blockera användarna som skriver till dig. 
U 14: Man kan blockera användaren men jag tycker också att policyn borde förbättras genom att ha 
striktare kontroller på olika hemsidor. Till exempel när man blir taggad på en bild på Facebook ska man 
ha rätten att skriva och be personen att ta bort fotot, men man har ju inte själv rätten att ta bort fotot om 
man nu skulle önskat det. 
 

Visa en god inställning och respekt för att undvika nätmobbning  
Ungdomarna ansåg att det är viktigt att visa en god inställning och respekt mot alla för att 
undvika nätmobbning.  
 

U 4: Alltså, så som du själv vill bli behandlad behandlar du andra. Man ska vara snäll och visa respekt 
mot alla. 

 
En annan viktig strategi är att kunna undvika uppmärksamhet på nätet. Det innebär att inte 
göra olämpliga saker som till exempel, att skriva att man hatar något eller att lägga upp 
sexuella bilder.  
 

U 8: Man ska inte dra uppmärksamheten till sig för mycket till exempel kommentera någonting äckligt 
på Facebook, eller bråka om fotboll eller religion till exempel. 
U 12: Man ska tänka sig för innan man lägger upp en bild. Som till exempel tjejer som lägger upp en 
bild där de är väldigt lättklädda. 

 
Ta stöd för att motverka nätmobbning 
En annan strategi som kan hjälpa till för att undvika nätmobbning är att ta stöd och vända sig 
till en vuxen. Denna strategi anser ungdomarna är den effektivaste lösningen. I skolan kan 
ungdomarna gå till kurator eller lärare och utanför skolan till familjen eller kamrater. 
 

U 7: Du kan gå till en lärare på skolan så fixar han det. Det finns även kamratstödjare i varje skola som 
hjälper folk. Det var så för mig att någon tog kontakt med mig, så tog jag det vidare till läraren. Alla 
skolor bör ha kamratstödjare. 
 
U 12: Man ska antigen kontakta ens förälder eller lärare. Om det är i skolan är det lärarens jobb att 
hjälpa och om det är på fritiden så är det föräldrarnas jobb. 
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Däremot kan det ibland vara svårt att vända sig till en vuxen för att få stöd eftersom de inte är 
uppmärksamma eller har förståelse för vad som händer. På grund av detta kan den utsatte 
istället vända sig till en kamrat och få stöd. 

U 8: En bra kamrat brukar hjälpa till och säga sluta nu, det räcker nu och att inte ta åt sig. 
U 14: En bra kamrat kan försöka skydda den utsatte genom att skriva en stöttande kommentar och 
försöka ge lite vett till de som skriver elaka saker.  

	  
	  
	  
	  

8. Diskussion  
Syftet med vår studie var att få en förståelse för ungdomars erfarenheter av nätmobbning 
samt att framlägga empiri som kan användas vid upprättandet av handlingsplaner. I 
diskussonsdelen diskuteras vår empiri med hjälp av begrepp från symbolisk interaktionism 
Sulers (2006) så kallade avhämningseffekt och sociokulturellt perspektiv. Här förankrar vi 
även tidigare forskning som vi har presenterat tidigare. Utifrån studiens syfte har vi valt att 
tematisera diskussionsdelen för att få fram det resultat vi fann mest väsentligt. I den första 
delen lyfter vi fram hur ungdomarna och tidigare forskning har definierat och beskrivit 
nätmobbning. I den andra delen klargörs hur nätmobbning kan ses som ett socialt samspel 
utifrån våra valda begrepp och teorier. Här beskriver vi närmare sambandet mellan 
samspelet och nätmobbning. I den tredje delen avslutar vi med att ta fram ungdomarnas 
respons om tänkbara lärstrategier i en handlingsplan som kan användas mot nätmobbning.	  
 

8.1 Ungdomarnas beskrivningar av nätmobbning 
Utifrån våra informanters svar upptäckte vi två typer av mobbning, som sker via nätet. Den 
ena mobbingstypen är den subtila mobbningen som innebär att ungdomarna skriver ironiska 
kommentarer, fryser ut eller lägger upp en kränkande bild på en individ. Här handlar 
kommentarerna eller meddelandena oftast om mottagarpersonens utseende eller egenskaper. 
Den andra mobbningstypen är den hotfulla handlingen som innebär att kommentarerna eller 
meddelandena är mer aggressiva och hotfulla. Dessutom är hoten även inriktade mot 
individens familj och vänner.  
 
Utifrån forskning som gjorts tidigare på området har det oftast varit förövarnas roll och 
intentioner som beskrivits för att definiera nätmobbning (Olweus, 1999) och (Smith & Sharp 
1996). Den beskrivning som ständigt återkommer från flera forskare eller författare är att 
nätmobbning är en angreppsmetod där förövarna medvetet vill skada någon annan. Dessutom 
upprepas handlingarna vid flera tillfällen. Däremot anser Rigby (2002) att även enskilda 
händelser som skapar en rädsla och som kan återupprepas, betraktas som tillräckliga för att 
kunna definieras som mobbning. Detta beskrev också våra informanter där de menade att 
handlingarna inte behövde upprepas för att de skulle betraktas som nätmobbning. De 
förklarade att enbart en enskild elak kommentar var tillräcklig för att betrakta fenomenet som 
nätmobbning.  
 
Hinduja (2009) förklarar att den som har utsatts för nätmobbning ska upplevt att tagit skada 
av handlingen. Detta håller vi också med om eftersom det är offret som tar emot kränkningar. 
Våra informanter nämnde även att det alltid är en själv eller den så kallade mottagarpersonen 
som avgör om de känner sig kränkta. En av informanterna menade att det anses vara 
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mobbning om den utsatte känner att det är det. Eftersom sändaren inte kan veta hur 
mottagaren upplever situationen kan mobbningssituationen inte avgöras av förövarna. 
Ungdomarna menade därför att det oftast är mottagaren eller den utsatte som avgör. Trots 
detta anser vi att det bör finnas en samförståelse mellan förövarna och den utsatte om 
huruvida det är mobbning. Detta fenomen nämnde även informanterna, där de beskrev att 
mobbningssituationen beror på förövarnas och den utsattes ageranden i situationen. Vidare 
om det råder en mobbningssituation anser vi att det beror på en maktobalans i samspelet 
mellan parterna. Däremot om personen står emot förövarna kan det inte riktigt kallas för 
mobbning utan snarare argument eller bråk. Olweus (1992) har förklarat att det finns två typer 
av mobbade (den passiva och den provocerande) och att denna typ är den provocerade 
mobbade. Därför kan individer fortfarande betrakta denna typ som mobbning om de känner 
sig kränkta och illa behandlade. Ungdomarna menade alltså att de kan avgöra om det är 
nätmobbning eller inte genom att se på förövarnas intentioner och offrets roll i en 
nätmobbningssituation.  
 
Ungdomarnas beskrivningar stämde väl överens med Olweus (2001) förklaring av mobbarna 
och den mobbade. Genom en beskrivning av mobbarnas egenskaper kunde vi se tre psykiska 
motiv till mobbningsbeteenden (se Bakgrund). Det fanns även en liknande förklaringsmodell 
till mobbningsbeteende Olweus (1992). Den förklarar att föräldrarna har varit frånvarande i 
ungdomarnas liv eller själva utövat både psykisk och fysisk bestraffning. En beskrivning av 
egenskaperna hos den mobbade är att de oftast är ängsliga, blyga och känsliga (ibid). 
Ungdomarna ansåg att detta kunde medföra att de lättare blev ett offer för mobbarna. Enligt 
vår tolkning av Pikas (1987) går mobbarna oftast inte på någon som har samma egenskaper 
som de själva har (dissonans). Istället ger de sig på de som har avvikande egenskaper, 
exempelvis att de är tjocka, har en annan etnisk bakgrund eller klädstil. Det kan även vara så 
att mobbarna är avundsjuka på den mobbades framgång i skolan eller att den andre individen 
är mer omtyckt bland andra personer. Detta kan därför irritera eller hota mobbarnas status och 
ställning och skapa (fiendebilder). Mobbarna vill gärna trycka ner personen så att den andre 
individen känner sig sämre och därmed öka sin status. Detta sker genom att mobbarna 
förstorar upp den mobbades negativa egenskaper genom förolämpningar vilket sker genom 
(förstärkning), till exempel genom att få den mobbade att känna sig tjockare än vad han/hon 
egentligen är. Även om personen har bra betyg i skolan försöker mobbarna vända på den 
positiva egenskapen till något negativt, där de hitta på elaka smeknamn som till exempel 
plugghäst för att själva framstå i bättre dager (ibid). 
 
Enligt tidigare forskning beskriver Mishna (2009) att nätmobbning har liknade kännetecken 
som den fysiska mobbningen. Det som skiljer nätmobbning från traditionell mobbning är att 
det inte sker vid en viss plats och tidpunkt. Däremot bör vi människor vara medvetna om att 
detta inte är en egen form av mobbning. Nätet är ytterligare bara en arena där mobbning kan 
ske (ibid). Dock kan fenomenet nätmobbning inte helt självklart appliceras på Olweus (1999) 
etablerade definition av mobbning eftersom kännetecknen av maktobalans och 
regelbundenhet verkar på ett annat sätt på nätet (Slonje, Smith & Frisén 2013). Detta var 
någonting som våra informanter nämnde under samtalen. De talade om att på nätet finns ingen 
gräns mellan vem som har makten eftersom det inte är klart vilka som är mobbare eller blir 
mobbade. I den ena stunden kan en individ vara mobbaren och i den andra stunden kan den 
vara mobbad. Enligt våra informanter är anledningen till varför en individ blir mobbad var att 
han/hon hade kränkt någon annan på nätet först och sedan själv blivit ett offer. Rigby (2002) 
påpekar vidare att maktobalans krävs för att få en förståelse för mobbning men samtidigt 
anser vi att individer bör förstå att maktobalansen är kontextuell. Detta menar vi att 
maktobalansen ser olika ut beroende på kontexten mobbade och mobbaren befinner sig i.  
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Dessutom anser vi att definitionen av nätmobbning hänger samman med Olweus (1999) 
definition av indirekt och direkt mobbning. Det som hänger samman när det gäller den 
indirekta mobbningen är till exempel att ungdomarna bilda en grupp på nätet där alla kan vara 
med i, förutom den enskilde mobbade individen. Den direkta mobbningen skulle kunna vara 
att individer lägger upp kränkande inlägg eller bilder via sociala medier som riktas mot en 
specifik person (ibid). 

8.2 Interaktion i sociala medier 
Ungdomarna förklarade att nätmobbning sker mest på Facebook men också via andra sociala 
medier som till exempel instagram, ask, kik och twitter. Dessutom sker nätmobbningen mest 
på fritiden eftersom ungdomarna har mer tid att vistas på nätet. Ungdomarna är inte bundna 
till regler eller av vuxnas uppsikt på fritiden jämfört med under skoltid. Trots detta sker 
fortfarande mycket nätmobbning under skoltid eftersom dagens teknologi medför att internet 
också finns på telefoner vilket gör att mobbning kan ske var och när som helst. Enligt Li, 
Cross & Smith (2011) är nätmobbning ett internationellt problem på grund av att denna 
mobbningstyp sker på nätet som i sin tur är ett globalt nätverk utan geografiska begränsningar 
(ibid). På grund av detta har mobbning på nätet en stor potential att nå en stor mängd 
människor. Utifrån våra informanter är det just detta problem som gör att det bli svårt att 
hantera nätmobbning. En av informanterna beskrev att det är svårt att reda ut problemet om 
det är flera som är inblandade, men om det är bara en individ går det att hantera. Vi anser att 
de negativa uttalandena på nätet förstärks genom att flera individer stöttar och håller med om 
förövarenas åsikter. Detta kan därför få förödande konsekvenser eftersom det kan få 
mobbinningssituationen att kännas mer sant, trots att det inte är det. 
 
Nämligen sker den sociala interaktionen på nätet genom diskussion eller yttranden om ett 
ämne. Enligt informanterna används uttryckstecken och versaler för att markera åsikter och 
känslor och det är just dessa markeringar som blir till symboler. Däremot för att det ska 
räknas som symboler bör innebörden ha samma betydelse för sändaren som för mottagaren. 
Med tanke på att symbolerna har känslomässig mening kan tolkningen bli olika för olika 
individer och därmed misstolkas. Utifrån Trost & Levins (2010) definition av situationen 
innebär begreppet att när vi interagerar med andra tolkar vi situationer olika beroende på hur 
den andra personen tycks tolka situationen. Detta kan innebära att vårt välmående är beroende 
av hur vi tolkar och definierar den andres situation (Charon, 2001; Trost & Levin, 2010). 
Beroende på hur vi tolkar en händelse är det betydelsefullt hur vi sedan förhåller oss och 
agerar utifrån det. De olika tolkningar vi gör, avgörs inte av några objektiva sanningar utan av 
hur gruppen har definierat situationen och gjort den till en sanning (ibid). Detta tycker vi 
stämmer överens med vad informanterna ansåg eftersom de förklarade att vem 
kommentarerna kommer ifrån har en stor betydelse för hur de definierar situationen. Om 
kommentarerna kom från en person de kände väl betraktas de elaka orden inte som kränkande 
eftersom ungdomarna hade samma definition av situationen. Detta innebär därför att de båda 
personerna kan se situationen som skämtsam. Dessutom ansåg ungdomarna att om en vän 
ständigt upprepade ett elakt uttalande under en längre period när han/hon sagt till denne att 
sluta ansågs detta inte längre som skämtsamt och accepterades inte. För att markera att de 
menade allvar ansåg ungdomarna att de skulle vara tydliga med att använda symboler för att 
markera detta. 
 
Våra informanter beskrev att nätmobbning oftast utfördes eller påbörjades av en enskild 
förövare men att det alltid fanns en eller flera anhängare som gav näring bakom och stöttade 
handlingen. Utifrån ungdomarnas svar anser vi att nätmobbning är någonting som skapas i en 
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social interaktion. Exempel på detta är att en person skriver en elak kommentar via något 
socialt medium och ett antal individer på något sätt visar sitt godkännande. Nätmobbning kan 
ske genom att uttala kränkande kommentarer eller att individer gillar elaka kommentarer som 
skrivs på nätet. Enligt Charon (2001) har en grupp väldigt stark påverkan på hur individen 
väljer att handla. Med andra ord är en individ mer eller mindre påverkbar av den 
generaliserande andres krav och upprättar normer för hur de ska förhålla sig som medlemmar 
och hur de ska agera på olika situationer (Trost & Levin, 2011). Förövarens enskilda 
handlingar har även inverkan på den generaliserande andres normer på vad som är rimligt att 
skriva till en annan på nätet. Därmed utvigdas gränserna för det rimliga uppförandet när vi 
interagerar. 
 
De ungdomar vi samtalade med talade om hur nätmobbning är sammanbundet med det vi 
kallar för status. Ungdomarna beskrev att medverkan till nätmobbning är ett sätt att öka eller 
bekräfta sin status i gruppen. Platsen för nätmobbning är enligt informanterna en allmän arena 
där flera andra kan bevittna kränkningen. Med detta kan nätmobbning förklaras som ett sätt 
för förövaren att markera sin makt över andra framför en publik och därmed kunna höja sin 
status (Li et al. 2012). En utav ungdomarna beskrev stöttningar av en mobbares uttalande på 
nätet som ett sätt att själv öka sin egen status i gruppen. Ungdomen förklarade även att om 
den inte gjorde det kunde det få följder. De negativa följderna kan vara att ungdomen själv 
blir ett mobboffer och på grund av detta, vågar många ungdomar inte bryta detta mönster. 
Däremot anser vi att status inte behöver ha en koppling till det fysiska rummet med vilket vi 
menar att status i verkligheten inte behöver höra samman med status på nätet. En ungdom 
med hög status i skolan kan ha en mycket låg status på nätet där denne själv kan bli utsatt för 
nätmobbning. Eftersom denna form av mobbning sker på nätet ser maktbalansen annorlunda 
jämfört med det fysiska rummet. Nätmobbning sker oftast anonymt och det enda som 
värderas är hur individerna yttrar sig och inte vem individen är som person. Faktorer som 
personen skulle bli värderad utifrån är sexuell läggning, klass, utseende, hudfärg och så vidare 
vilket på nätet inte har någon större betydelse (Suler, 2006). Maktbalansen på internet avgörs 
genom individernas goda kunskaper inom sociala medier och den nya tekniken. En god 
skicklighet i att formulera sig i skrift på nätet är avgörande eftersom status i verkliga livet inte 
har någon större betydelse på nätet (Slonje et al., 2012). 
 
Tidigare forskning pekar på att det finns en koppling mellan nätmobbning och den sociala 
kontext där personerna vistas i utanför internet (Mishna et al., 2009). I sin forskning hade 
författarna kommit fram till att det är mycket möjligt att förövarna och den utsatte befinner sig 
i samma sociala kontext som i verkligheten, där de kanske till och med går i samma skola 
(ibid). Detta resonemang tillsammans med informanternas beskrivningar av hur mobbarna och 
den mobbade uppför sig anser vi inte	  verkar stämma med de sociala sammanhang där okända 
förövare attackerar någon. Nätmobbningen tycktes ske strategiskt mellan personer som sedan 
tidigare hade haft kontakt med varandra. Anledningen till detta är att vi utifrån informanternas 
svar anser att förövaren oftast hittar svagheter hos sina offer. Det är sällan att förövarna 
attackerar någon slumpmässigt eftersom de inte vet vem de har chansen att ta makten över. 
De typiska svagheterna hos offret är att de är lättpåverkade eller känslomässigt svaga. Vidare 
för att förövarna skulle få kännedom om detta bör de ha haft kontakt med sitt offer i det 
verkliga livet innan.  
 
Avhämmningseffekten 
Suler (2006) påpekar att individer i de flesta forum på nätet är anonyma och osynliga för 
varandra. Detta fenomen beskriver våra informanter kan leda till att individer bakom skärmen 
upplever sig mindre sårbara och därför vågar mera än i det verkliga livet. I kommunikationen 
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med varandra i verkligheten använder vi kroppsspråk för att yttra våra känslor, till exempel 
genom att vifta med handen, höja ögonbrynet och så vidare. På nätet kan denna 
kommunikation inte utföras och samspelet mellan mobbarna och mobbade sker därför endast 
via skrivna ord. Eftersom internet är tomt i sitt uttryck kan förövarna utan problem uttrycka 
sig som de vill utan att känna till den andres reaktion. Detta kan därför medföra till 
möjligheten, att handlingen blir mer kränkande och förolämpande. Däremot anser en del 
informanter att en del uttalanden på nätet inte är mobbning utan bara en häftig diskussion eller 
argumentation eftersom de vill få fram sina åsikter. Även om vi inte alltid ser de andra 
individerna när vi samspelar på nätet är det sällan att vi är helt anonyma för varandra. På 
sociala medier såsom Facebook kan individer inte helt vara anonyma där det finns 
kontaktuppgifter eller andra identifieringar. Exempelvis har Facebook som organisation 
uppgifter om personernas adress, bilder och till och med vän listor som gör att de kan 
identifiera förövarna. Nämligen är det inte enbart anonymiteten som avgör individens 
beteende på nätet utan även distansen mellan mobbarna och mobbade. Internet tycks ha en 
liknade avhämmandeeffekt (Suler, 2006), detta ger upphov till distans där det lämnas utrymme 
för förövarna att säga ifrån sig ansvaret för de elakheter som han/hon har skrivit. Detta på 
grund av att individen har svårt att se kopplingen mellan det han/hon gör på Internet och vad 
han/hon gör utanför nätet. Sambandet är alltså otydligt mellan vad individen yttrar på nätet 
och vad det de säger i det verkliga livet. Detta samband kan därför medföra att det blir möjligt 
att förövaren lurar sig själv genom att dennes handlingar på nätet inte är verkliga och får 
faktiska konsekvenser (Suler, 2006). 
 

8.3 Lärstrategier mot nätmobbning  
Ungdomarna som har samspelat på internet har utvecklat en hel del strategier för att förhålla 
sig till nätmobbning. Internet är alltså en pedagogisk arena där människor samspelar och lär 
sig av varandra och därför är den situerade kontexten viktig (Lave & Wenger 1991). Om det 
till exempel har uppstått en nätmobbningssituation där den mobbade har varit utsatt kan denna 
använda tidigare kunskaper som sedan blir lärstrategier för hur individer kan arbeta mot 
mobbning. De fem lärstrategier som vi har tolkat utifrån ungdomarnas svar är: att stå emot, 
ignorering, att visa god inställning och respekt samt att ta stöd. 

8.3.1 Stå emot nätmobbning 
Kränkningar på nätet kan enligt ungdomarna pågå hur länge som helst, var som helst och 
inbjuda flera förövare. Därför är det viktigt att ungdomarna bör stå emot och säga vad de 
tycker till dem som mobbar. Flera av informanterna nämnde att om de inte står emot kommer 
förövaren inte att backa undan. Olweus (2001) menar att när de inte står emot befinner de sig i 
underläge och därmed visar sig svaga. Detta faktum tar också Burrow-Sanchez et al. (2011) 
upp där de menar att föräldrar och vuxna bör instruera sina barn om hur de bör står upp för sig 
själva på ett effektivt sätt.  
 
De flesta av ungdomarna vara medvetna hur de skulle förhålla sig om de skulle få kränkande 
meddelande eller kommentarer via social media. En av informanterna berättade att om de 
hade skrivit tillbaka till den som mobbar på sociala medier där alla kan bevittna det, hade 
mobbarna uppfattat det som ett skämt och därmed inte brytt sig eller till och med fortsatt ännu 
mer. Vi anser att ungdomarna som hamnar i en nätmobbningssituation bör ta upp problemet i 
en fysisk kontakt där båda parter kan klargöra problemet men även minska eventuella 
missförstånd. För att detta inte ska leda till bråk vid ett fysiskt möte är det viktigt att 
ungdomarna reder ut det på ett respektfullt sätt. Med respektfullt menar vi att kunna prata med 
varandra och visa medkänsla och respekt för att lösa problemet. Utifrån Lave & Wenger 
(1991) menar vi att det är viktigt i ett socialt samspel att individerna både ger och tar för att 
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lösa problemen. Nätmobbning bör helst inte tas upp på något forum på internet eftersom 
parter inte kan fånga upp varandras kroppsspråk eller outtalade aspekter vilket kan leda till 
missförstånd. Om ungdomarna vill ta upp det på internet bör det vara på en neutral plats där 
konversationen inte blandar in andra personer. Slutligen anser vi att stå emot mobbning ibland 
inte fungerar, eftersom att direkt säga vad en tycker och känner kan provocera mobbarna ännu 
mera. Därför kan det i vissa situationer vara bättre att ignorera nätmobbning. Detta faktum har 
vissa av ungdomarna nämnt som en metod för att undvika mobbning. Detta fenomen förklarar 
mer under nästa rubrik. 
 

8.3.2 Ignorering som en strategi mot nätmobbning 
En annan lärstrategi som våra informanter nämnde var att kunna ignorera dem som försöker 
att provocera. Detta kan ungdomarna göra genom att inte svara på inlägg eller att de blockerar 
avsändaren som skriver. I värsta fall får ungdomarna stänga av sociala medier. Vi anser att 
detta fenomen kan ses som undvikande och att det kan vara både positivt och negativt. Det är 
som är positivt är att om den mobbade ignorerar mobbarna kan det resultera i att mobbarna 
tröttnar och lägger av med sitt beteende. På detta sätt ger den utsatte ingen reaktion och energi 
till mobbarnas uttalande vilket leder till att mobbarna slutar. Å andra sidan skulle det kunna 
vara negativt om den mobbade ignorerar avsändaren vilket kan resultera i att problemen 
fortsätter. Även om ungdomarna blockerar mobbarna på sociala medier kan han/hon skapa ett 
nytt konto där mobbarna är anonyma och därför kan de fortsätta att mobba. Även om 
mobbarna blir blockerade kan de hitta på andra olika sätt att mobba, till exempel genom sms 
eller brev. En annan negativ faktor är att ignorering skulle kunna leda till att den mobbade får 
dåligt rykte och anses som svag och feg genom att inte svara på kommentarer. Frånberg och 
Gill (2009)  förklarar att det är organisationen och hur barn skapar sina relationer inom 
organisationen som influerar mobbningsutfallet. Vi anser utifrån Lave och Wenger (1991) att 
både mobbarna och den mobbade bör ta initiativ till att bearbeta problemen med mobbarna i 
ett samspel. Här kan de försöka att lösa olika situationer istället för att undvika och ignorera 
dem. Om detta inte går kan ungdomarna vända sig till någon vuxen för att tillsammans 
försöka att lösa problemet istället för att ignorera situationen.  

8.3.3 Visa en god inställning och respekt för att undvika nätmobbning 
En annan viktig lärstrategi som ungdomarna ansåg var att kunna ha en god inställning och inte 
ett provocerande beteende, vilket kan skapa negativa reaktioner. Detta förklarar Olweus 
(2001) med att ungdomar som ofta provocerar lätt hamnar i konflikter och får negativa 
reaktioner. Dessutom menar Fors (1995) att ett visst utseende och en viss klädsel kan leda till 
att man får elaka kommentarer mot sig. Detta kan ske när man lägger ut en förlöjligande bild 
på en person eller en viss grupp. Dessutom kan en provocerande kommentar skapa negativa 
reaktioner hos andra (ibid). Detta stämmer överens med vad ungdomarna uttalade sig om och 
de ansåg det var viktigt att ha en god inställning och inte dra till sig uppmärksamheten för 
mycket för att undvika nätmobbning. Utifrån Lave och Wenger (1991) anser vi att 
ungdomarna kan lära sig vad som är lämpligt och vad som inte är lämpligt genom att ta del av 
eller observera andras reaktioner på ett visst uttalande i gruppen. Genom att observera andras 
reaktioner på nätet blir ungdomarna medvetna om hur de ska förhålla sig till individerna i 
gruppen, eftersom de prövar sig fram eller som vi kallar försök och misslyckanden. De 
positiva reaktionerna kan medföra att handlingen är lämplig och de negativa reaktionerna kan 
innebära att handlingen inte är lämplig. Ett exempel på detta kan vara att om individer lägger 
upp en bild och märker att det får negativa konsekvenser vet de framöver att sådana bilder 
inte ska läggas upp. Medan om de lägger upp en bild utan att det får några negativa reaktioner 
kan det innebära att bilden är lämplig och därmed kan fortsätta att läggas upp. Vad som är 
lämpligt och olämpligt att göra beror helt enkel på vilken grupp individen befinner sig i. 
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8.3.4 Ta stöd för att motverka nätmobbning 
Engagerade föräldrar eller andra vuxna som är medvetna om och intresserade av ungdomars 
internetvanor är en annan viktig förebyggande faktor mot nätmobbning (Robinson, 2010). 
Författaren menar att genom att ungdomarna har en ständig kommunikation med föräldrar och 
lärare kan de få stöd och hjälp. Även Eriksson (2002) menar att ungdomarna kan tala om sin 
oro eller problem och på så sätt göra sin röst hörd. Våra informanter tyckte också att de bör 
vända sig till en vuxen person när de befinner sig i en nätmobbningssituation. I skolan kan de 
vända sig till kuratorn eller lärare och i hemmet kan de vända sig till sin familj. Enligt tidigare 
forskning tycker ungdomarna att det kan vara svårt att vända sig till en vuxen eftersom de 
varken har kunskap eller förståelse om hur mobbning sker på nätet. Enligt Burrow-Sanchez et 
al. (2011) kan det ibland vara svårt för vuxna att ge stöd och hjälp till ungdomarna, eftersom 
det kan vara svårt att starta ett samtal om obehagliga ämnen som nätmobbning. Dessutom 
menar Slonje och Smith (2008) att ungdomarna tycker att de vuxna inte vidtar några åtgärder 
mot nätmobbning eftersom det är svårt att bevisa att det har ägt rum eller att det är svårt att 
finna och identifiera personen. Därför kan det medföra att ungdomarna håller det inombords 
istället (ibid). 
 
Till skillnad från tidigare forskning där Slonje och Smith (2008) och Burrow-Sanchez et al. 
(2011) har sagt att vuxna inte har goda kunskaper om nätmobbningsfenomenet anser de flesta 
av våra informanter att det fortfarande kan vara värt att vända sig till en vuxen. Utifrån 
ungdomarnas svar tolkade vi strategin att kunna ta stöd mot mobbning var den mest effektiva 
och långsiktiga sättet att ta itu med nätmobbningen, eftersom problematiken kan vara väldigt 
tungt och svårt att handskas med själv. Vi anser även om personen inte kan hjälpa individen 
som behöver hjälp kan det ändå vara värt att samtala med någon. Ibland behöver ungdomarna 
någon att tala med och på så sätt avlasta sina problem eller åtminstone en del av dem. 
Dessutom nämnde flera av våra informanter att de även kan tala med en vän eller en 
kamratstödjare. Fördelen är att dessa personer har mer kunskap och förståelse för den 
mobbades problem eftersom de är vid samma ålder och vet vad som händer på nätet. Utifrån 
Lave & Wenger (1991) menar vi att om ungdomarna kan ta stöd av en vuxen eller en mer 
kompetent individ kan det medföra att de kommer upp mot högre nivåer i sin utveckling. 
Denna utveckling ligger utanför deras egen kunskap och för att nå den närmaste 
utvecklingszonen behöver ungdomarna den lärande stimulansen från någon annan mera 
kunnig i omgivningen (se teoretisk referensram). Det som är viktigt på denna utvecklingsnivå 
är att det sker en interaktion med ungdomar och de kompetenta individerna. Här är det inte 
bara själva hjälpen som är avgörande för utvecklingen utan även att individen lär sig genom 
samarbetet. Genom att ha en kunnig individ vid sin sida kan ungdomarna få en bättre insikt 
om sina problem och därmed få kunskapen om att hantera det.  
 

8.4 Handlingsplan mot nätmobbning i en praktikgemenskap 
De strategier som ungdomarna beskrev var att stå emot, ignorering, att visa en god inställning 
och respekt samt att och ta stöd. Vi anser att dessa strategier kan användas i handlingsplaner i 
en praktik gemenskap där pedagoger, föräldrar, kamrater och ungdomar arbetar tillsammans 
för att komma på olika lösningar mot nätmobbning. Wenger (1998) beskriver att i en 
praktikgemenskap är det lättare för den enskilde ungdomen att ta itu med sin 
mobbningssituation eftersom den enskilde tillsammans med andra har möjligheten att 
diskutera och förhandla om olika handlingsplaner som berör nätmobbning. I och med att 
kunskapsdjupet kommer från olika individer med olika bakgrund breddas kompetensen i 
gemenskapen (Marmot, 2006). I en praktikgemenskap kan deltagarna tillsammans se och lösa 
problemen på olika sätt. Till exempel kan en ungdom som har blivit kränkt på nätet få hjälp 
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av en kamrat att identifiera mobbarna. Pedagogen kan klargöra deras situation och föräldrarna 
kan ge det sociala stödet utanför skoltid. Vidare kan en dialog mellan vuxna och ungdomar 
klargöras när det till exempel är lämpligt med ignorering eller när de ska stå emot. I och med 
att deltagarna är både unga och vuxna personer blir den gemensamma lösningen mer effektiv. 
Detta betyder att både ungdomar och vuxna ger varandra förslag till olika problem som berör 
nätmobbning. Praktiskgemenskapen bidrar inte bara till en kollektiv kunskap utan även till 
individuella kunskaper. För att på effektivaste sätt främja lärande mot nätmobbning är det 
viktigt att alla samverkar med varandra, men även att alla gör sin individuella del.  
 
Vidare anser vi att följande teman kan diskuteras och användas i en praktik gemenskap för att 
lösa nätmobbningsproblem: 
 
Vad föräldrarna kan göra 
Eftersom föräldrarna till största del är med sina barn är det därför viktigt att de är delaktiga i 
barnens fritid där internet är en självklar del av ungdomarnas liv	  (Burrow-Sanchez et al. 
2011). Föräldrarna ska vara lyhörda och ställa frågor kring barnens sociala liv på nätet. På så 
sätt kan barnen känna att de får uppmärksamhet när de behöver hjälp, men också att känna 
tillit till sig själva. Dessutom behöver föräldrar befinna sig på nätet och på så sätt inte 
utelämna sina barn helt ensamma utan uppsikt. Brist på tillsyn kan hämma deras egna 
lösningar efter frågor och svar. Därför är det viktigt att deltagarna i en praktikgemenskap 
samtalar om hur föräldrarna kan hjälpa sina barn.	  
 
Vad en kamrat kan göra 
Till skillnad från vad föräldrar eller andra vuxna kan göra anser vi att en kamrat har en bättre 
insikt om vad som verkligen sker på nätet. En kamrat som är ett komplement till de vuxna kan 
lättare upptäcka nätmobbningen men även få den utsatte att känna sig mer bekväm att tala om 
sitt problem. För den utsatte betyder det oerhört mycket att bli sedd av någon i sin egen ålder. 
Det är de små sakerna som räknas där hälsningar eller stöttande meddelande är tillräckligt 
nog. Utifrån Friends (2014) är det viktigaste att vi gör något och inte hur vi gör det. Vi har 
tidigare nämnt att en nätmobbningssituation oftast sker i grupprocesser där det finns en huvud 
person med en eller flera anhängare. För att detta inte ska ske är det viktigt att en kamrat har 
egna ståndpunkter och inte påverkas alltför mycket av grupptryck. En kamrat bör istället för 
att stötta den negativa handlingen hos mobbaren stötta den mobbade genom att tala och få 
reson hos mobbaren. De bör få mobbaren att inse att deras kränkande uttalande är 
oacceptabelt. En av våra informanter berättade att de skulle skriva till mobbaren att tänka sig 
för vad de skriver. På så sätt vill de få mobbaren att sätta sig in i situationen hos den mobbade. 
Utifrån Trost och Levins (2010) generaliserade andre kan en person locka flera personer att 
ställa sig emot mobbaren och till slut kan detta leda till att de kränkande uttalande förhindras. 
Enligt vår tolkning av Charon (2001) kan detta ske på grund av att vi är påverkade av 
varandra och om fler i gruppen tycker samma sak skapas det en gruppnorm. I detta fall är 
normen att inte skriva kränkande kommentarer och att detta accepteras.  
 
Vad en pedagog kan göra 
En kamrat är enbart en bollblank mellan vuxna och ungdomar men när problem uppstår är det 
de vuxnas ansvar att lösa problemet. Därför kan de vara till hjälp enligt Eriksson (2002) att 
pedagogen har översikt på ungdomarnas miljö och gruppsammanhållning där de är medvetna 
och har kontroll på vilka sidor de besöker på nätet. För att en gruppsammanhållning ska ske 
mellan ungdomarna är det viktig att pedagogen drar tydliga gränser mellan vad som är 
acceptabelt och inte acceptabelt beteende. Dessutom bör pedagogen visa att det finns tydliga 
spelregler kring samspel med varandra. Slutligen bör pedagogen på ett pedagogiskt och 
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respektfullt sätt samtala med en ungdom som inte följer spelreglerna. Pedagogen kan på så 
sätt tala om att deras handling är oacceptabel samt att tillrättavisa ungdomen på ett förståeligt 
men bestämt och tydligt sätt.  
 

 
9 Kritisk reflektion 
I metod delen har vi gjort en grundlig metodbeskrivning där vi noggrant redovisat vår val av 
urval, genomförande, skapande av samtalsguide, datainsamling samt hur vi har analyserat 
detta utifrån vårt abduktiva tillvägagångsätt och teman. I och med att forskare beskriver sin 
process i studien kan tillförlitligheten ökas (Thornberg och Fejes, 2009). Tillförlitlighet 
handlar även om i vilken utsträckning det går att mäta det som ska mätas utifrån studien. I vår 
studie har vi genomfört detta genom att lyfta upp ungdomars erfarenheter av nätmobbning. De 
svar som vi ansåg var överflödiga eller irrelevanta till vår studie raderades bort. 
 
Det som kan ha påverkat studiens trovärdighet var att vi som forskare formats efter vår 
förförståelse, tankar och uppfattningar och att de slutsatser vi dragit skedde i mötet mellan 
dessa begrepp och våra informanters utsagor. Trots vår föresats hade som grund att återspegla 
ungdomarnas svar där vi ansåg att intervjuer var ett sätt att komma närmre ungdomarnas värld 
som möjligt har vi någonstans på vägen tolkat det utifrån vår bakgrund och inte i råmaterialet. 
Det som kan ha influerat vår förförståelse var den utbildningsinstitution vi studerade vid. 
Dessa förkunskaper anser vi kan dels har styrt vårt val av metod och teorier men även i hur vi 
har tolkat och bearbetat data. Samtidigt anser vi att detta inte behöver innebära något negativt 
utan positivt. Kunskaper går inte att återspegla i råmaterialet utan de bör bearbetas och tolkas. 
Det är genom bearbetningen och tolkningen av informanternas svar som kunskaper skapas 
(Bryman, 2011).  
 
Vårt fokus med studien var inte att få ett överförbart resultat utan snarare lyfta fram 
ungdomars erfarenheter och på grund av att vårt urval var så pass litet kan inte resultatet från 
studien vara överförbart. Däremot anser vi att studien kan bidra till att inspirera föräldrar, 
lärare, pedagoger eller andra professorer att bedriva hälsofrämjande handlingsplaner mot 
nätmobbning.  
 

10 Slutsats 
I denna avslutande del kommer vi att reflektera och diskutera kring de aspekter som har 
berört vårt syfte och frågeställningar.  
 
I slutsatsen har vi kommit fram till att nätmobbning är när någon eller några skriver eller 
lägger upp kränkande bilder eller kommentarer på nätet. Vad som räknas som kränkande 
handlingar på nätet beror helt enkel på samspelen mellan mobbarna och mobbade. Det är 
också avgörande på hur den utsatte eller den personen som mottar den kränkande handlingen 
reagerar. Utifrån ungdomarnas perspektiv är det sällan en ensam mobbare som är inblandad i 
nätmobbning utan det sker alltid i en grupp som är antingen indirekt eller direkt stöttande till 



	  
	  
31	  

mobbningen. Studien har även kommit fram till att nätmobbning är en del av en social kontext 
där ungdomar använder sociala medier som ett sätt att framhäva sig inom gruppen. Internet 
ger ungdomarna nya sätt att justera de roller de har i verkligheten. Våra informanter beskrev 
att internet medför att individer beter sig annorlunda på internet, än i verkligheten eftersom de 
kan gömma sig bakom skärmen.  
 
Eftersom ungdomarna har befunnit sig på nätet har de utvecklat en hel del lärstrategier där de 
fem strategierna är att stå emot, ignorering, att visa en god inställning och respekt samt att ta 
stöd. Dessa strategier som ungdomarna nämnde har en stor tyngd på den enskilde individen 
och därför har vi kompletterat detta i handlingsplaner med stöd från vetenskapliga studier. I 
dessa handlingsplaner handlar det om att olika individer tillsammans bör engagera sig och 
arbeta mot nätmobbning i en praktikgemenskap. På detta sätt breddas deras kompetenser som 
ger dem nya möjligheter att tillsammans men även individuellt arbeta mot nätmobbning. De 
gemensamma målen i en praktikgemenskap är att föräldrar, kamrater och pedagoger hjälper 
och stöttar de utsatta ungdomarna. Det som skiljer dem åt är deras individuella sätt på hur, var 
och när de gör det.  

10.1 Framtida åtgärder 
	  

• Vuxna människor bör engagera sig mer på ungdomarnas internetanvändanade.  
 

• Bättre samverkan mellan de olika personerna som berörs av nätmobbning, där 
föräldrarna och pedagogerna men även kamrater bör hålla kontakten.  

 
• Det bör undervisas hur ungdomar ska förhålla sig i ett visuellt rum på datan, såväl som 

i fysiskt rum, det vill säga i skolan. 
 

• De vuxna bör hjälpa både mobbaren och den mobbade att se problemet i sin situation.  
 

• De flesta studier lyfter fram olika strategier och sätt på hur individer kan hjälpa den 
utsatta i nätmobbningen och därför anser vi att det behövs mer forskning som 
fokuserar på mobbaren och hur individer kan hjälpa denne för att få stopp på 
nätmobbingen. 

 
• Utöver detta anser vi inom forskningsfältet av nätmobbning att det behövs mer 

forskning utifrån det pedagogiska perspektivet. Där kan mer tid ägnas åt att förstå de 
sociala processer som skapar nätmobbning. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi heter Ken, Jan & Damir och studerar vid Hälsopedagogprogrammet på Högskolan i Halmstad. 
Vi skriver för tillfället vår kandidatuppsats och vi har valt att skriva om nätmobbning. Forskning 
inom området visar att nätmobbning är ett allvarligt och växande hälsoproblem. Avsikten med 
vår studie var att få en förståelse för ungdomarnas erfarenheter av nätmobbning samt att 
framlägga empiri som kan användas vid upprättandet av handlingsplaner. Vi vill ställa några 
frågor till ungdomar kring vad de tycker om nätmobbning. Samtalet kommer vi att spela in med 
mobil och vi som intervjuare kan även komma att föra anteckningar under intervjun. Intervjun är 
beräknad att ta ca 20 minuter. Intervjun är konfidentiell och det är ingen annan än vi som kommer 
ta del av denna information. Vi bifogar frågeformuläret så att ni är förberedda och kan se vad som 
sker. 
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Bilaga 2  
Samtalsfrågor 
 
Beskrivning av nätmobbning 
Vad är nätmobbning? 
Vad tycker du om nätmobbning? 
Vad gör mobbare på nätet och vilka är de som mobbar? 
Vilka är de som blir mobbade på nätet? 
Vem avgör om det är nätmobbning? 
 
Interaktion i sociala medier 
Hur ser samspelet ut mellan ungdomarna på nätet? 
Vilka symboler används i samspelet på nätet? 
Hur många är inblandade i nätmobbning? 
 
Lärstrategier mot nätmobbning 
Hur kan mobbning på nätet förhindras? 
Beskriv ett generellt mobbningsfall på nätet med flera inblandade och fråga 
sedan ungdomar om hur de skulle agerat i den situationen. 
Hur är en bra kamrat på nätet? 
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