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Förord   
Ung Kommunikation är ansvarig för denna skriftserie.  Projektet stöds av KK-
stiftelsen och har som huvudsyfte och grundidé att stärka lärarutbildares, lärar-
studerandes och lärares digitala kompetens. Denna skriftserie kommer att presen-
tera artiklar och rapporter som beskriver erfarenheter inom projektet Ung Kom-
munikation. Syftet med att publicera dessa i en skriftserie är att erbjuda en större 
tillgänglighet till projektresultaten och därmed öka möjligheterna till ytterligare 
diskussioner och utveckling av kunskap om informationsteknik och dess konse-
kvenser i skola och samhälle. Skriftserien är speciellt riktad till lärarutbildningar, 
lärarstuderande och verksamma lärare på alla skolnivåer, men även till andra in-
tresserade av informationsteknik och digital kompetens. 
 
Nr 1 - Sociala relationer på nya digitala arenor – om mobbning, kunskaps-
delning och en bygemenskap på nätet 
I detta första nummer av skriftserien, presenteras en samlad erfarenhet och resul-
tat kring temat mobbning ur ett samhällsperspektiv med fokus på barns använd-
ning av digitala hjälpmedel och nätverk. Artikeln är skriven av Jessica Linde 
och Ida Qvarnström.  
 
”Digital mobbning” har under de senaste åren blivit ett hett ämne och tar sin ut-
gångspunkt i hur nya medier och kommunikationshjälpmedel kan underlätta och 
förstärka mobbning bland barn och ungdomar, inte bara i skolan utan även på fri-
tiden. Detta blir därmed ett angeläget ämne för många människor med tanke på 
hur användningsfrekvensen av digital kommunikationsteknik ökar bland barn 
och ungdomar.  
 
I studierna inom projektet ByBoo utgår de projektansvariga från tesen att mobb-
ning kan ses som ett nätverksproblem mer än som ett individuellt problem för de 
mobbade eller den mobbande. Detta ställer de i relation till uppfattningen att 
trygghet också kan ses som ett nätverksfenomen. Förutom att utveckla mer kun-
skap kring mobbning ville de också utveckla metoder för att uppnå ökad trygghet 
för barn i skolan. Därför formades, utvecklades och användes en kommunika-
tionsplattform där elever i en skolklass, lärare, föräldrar, syskon, etc. hade tillträ-
de. Genom tillgängligheten till plattformen ökade kommunikationen i nätverket 
och barnen upplevde att de bl.a. fick kontakt med fler föräldrar i klassen. Märk-
bart var också att barnens känsla av trygghet gjorde att de hade lättare för att pra-
ta med vuxna om det t.ex. förekom mobbning. Dock upplevde de inte att det var 
mer mobbning vid de digitala mötena än vad som förekom fysiskt i skolan. Det 
var också påtagligt att barnen inte gjorde någon tydlig åtskillnad mellan ”online” 
och ”offline”, utan rörde sig fritt mellan dessa då de berättade om sina aktivite-
ter. Plattformen utgjorde en naturlig miljö och visade sig medverka till utveck-
ling av en trygghetskänsla för barnen och en förstärkning av klassnätverket.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Sommaren 2006 beviljades Reaktor Sydost1 medel från Brottsförebyggande rådet 
för att genomföra projektet Pass Shit Forward. Detta arbete leddes av Micke 
Gunnarsson. Hans uppdrag bestod till stor del av att vara ute och föreläsa om 
unga människors former för kommunikation och umgänge i ett samhälle präglat 
av en omvälvande teknikutveckling. Micke anlitades även i många olika sam-
manhang för att prata om sina erfarenheter av mobbning. Tidigt väcktes hans 
funderingar kring vad förändrade interaktionsformer och digital kommunikation 
– i form av exempelvis ”den sociala webben” och mobiltelefoner – skulle kom-
ma att innebära för de mänskliga och sociala beteenden som såväl kamratskap 
som mobbning är skilda uttryck för. 
 
I samband med detta inleddes ett samarbete mellan Reaktor Sydost och Interacti-
ve Institute Växjö.2 Det konstaterades att kunskapen kring fenomenet som kom-
mit att kallas digital mobbning var bristfällig: i de flesta sammanhang saknades 
den helt. I andra sammanhang, där problematiken faktiskt diskuterades, saknades 
istället fördjupade analyser. Goda exempel på vettiga arbetssätt var mycket svåra 
att finna. Därför genomförde Reaktor Sydost och Interactive Institute Växjö till-
sammans en kunskapsöversikt av området inom ramarna för Pass Shit Forward-
projektet. Syftet med kunskapsöversikten var främst att på ett övergripande plan 
inventera och problematisera forskning och metoder kring mobbning i dess olika 
former, och sedan tillämpa detta på den interaktion som sker via digitala kanaler. 
Detta skedde främst genom en omfattande litteraturstudie samt en kartläggning 
av tidigare genomförda undersökningar. 
 
Under hösten 2006 när arbetet med kunskapsöversikten var i full gång kunde ett 
ökande intresse för detta fenomen, som kommit att kallas bland annat digital 

––––––––– 
1 Reaktor Sydost är ett resurscenter för film och ung kommunikation där samhällsutveckling i prakti-

ken är grundläggande för ett vidgat perspektiv på samtida digital teknik och dess tillämpningssätt. 
Läs mer om verksamheten: http://www.reaktorsydost.se 

2 Interactive Institute är ett nationellt IT-forskningsinstitut som bedriver tillämpad forskning i skär-
ningspunkten mellan konst, design och teknik. Forskargruppen i Växjö har under många år arbetat 
med frågor som rör ung kommunikation och demokratiaspekter. Läs mer om verksamheten: 
http://www.tii.se 
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mobbning, nätmobbning, e-mobbing eller i internationella sammanhang cyber-
bullying, noteras.  
 

Cyberbullying involves the use of information and communication  
technologies to support deliberate, repeated, and hostile behaviour 
by an individual or group, that is intended to harm others.3 

 
Det var runt denna tidpunkt som fenomenet började diskuteras mer allmänt. Å 
ena sidan var det i viss utsträckning ett fåtal initierade, som i många fall redan 
fokuserade på ung kommunikation och digitala fenomen, som diskuterade frå-
gorna. Å andra sidan började medias intresse för frågan flamma upp, och inled-
des med Dagens Nyheters artikelserie våren 2006 – en förhållandevis nyanserad 
rapportering i relation till den medieexplosion som komma skulle. När projektle-
darna i början av 2007 intervjuades av Sveriges Television var digital mobbning 
ett hett ämne i media, löpsedlarna om nätets faror var många och oron stor. Den 
kunskap som Reaktor Sydost och Interactive Institutes arbete genererat kunde 
därför snabbt placeras i ett betydelsefullt sammanhang – ett sammanhang som 
dessutom berör många människor. 
 
En tidig utgångspunkt i arbetet har varit att den interaktion som sker digitalt var-
ken skiljer sig från eller ersätter de mänskliga möten som sker i det rent ”fysis-
ka” rummet, ett grundläggande teoretiskt resonemang som fungerar som en röd 
tråd i denna rapport, och som också utvecklas i rapportens tredje kapitel, där re-
sultaten från ovan nämnda kunskapsöversikt presenteras. 
 
Arbetet i Pass Shit Forward gav, utöver många viktiga insikter, även en idé om 
hur ett mer praktiskt arbete med dessa mycket komplicerade frågor skulle kunna 
genomföras. Parallellt med kunskapsöversiktens slutfas formulerades därför en 
vidareutveckling av dess viktigaste resultat – i projektet ByBoo.4 Det nya projek-
tets syfte var främst att föra slutsatserna vidare och pröva ett experimenterande 
angreppssätt i form av en lokalt avgränsad community5 – en gemenskap på inter-
net där elever, lärare och föräldrar i projektets två deltagande klasser kunde träf-
fas. Tanken med tillvägagångssättet var att öka både vuxnas och ungas kunskap 
kring digital kommunikation, samtidigt som relationerna i klasserna kunde få 
andra förutsättningar att utvecklas. En grundläggande frågeställning för projektet 
var att undersöka hur såväl barn som vuxna kan engageras i frågor som rör socia-
la relationer i en klass, och samtidigt öka reflektionerna kring vilka sociala rum 
som vi människor vistas i i olika sammanhang. 
 
Projektet ByBoo pågick under år 2007 på Johannishusskolan utanför Ronneby – 
med stor hjälp från elever, personal och föräldrar i två pilotklasser (skolans klass 
3 och 4 när projektet påbörjades, klass 4 och 5 när det avslutas). Arbetet har dri-

––––––––– 
3 Definitionen är formulerad av Bill Belsey, http://www.cyberbullying.org, besökt 2008-06-17 
4 http://www.byboo.se 
5 Mer om communitys på sid. 15 
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vits och finansierats gemensamt av Interactive Institute och Reaktor Sydost med 
stöd av Brottsförebyggande rådet, Ung Kommunikation – ett projektsamarbete 
mellan lärosätena i sydöstra Sverige, Ronneby kommun och Region Blekinge. 
 
I projektgruppen har följande personer ingått: 

 
• Micke Gunnarsson, projektledare vid Reaktor Sydost med bakgrund 

som barnskötare (delaktig i arbetet från starten och fram till mars 2007). 
• Ida Qvarnström, projektledare vid Reaktor Sydost och fil kand i medie- 

och kommunikationsvetenskap (efterträdde Micke från mars 2007 och 
framåt). 

• Jessica Linde, projektledare vid Interactive Institute i Växjö och fil kand 
i sociologi. 

• Helena Collin, verksamhetsansvarig vid Interactive Institute i Växjö och  
fil kand i tyska och politologi. 

• Åsa Rudström, forskningsansvarig vid Interactive Institute Växjö samt 
senior forskare vid Swedish Institute of Computer Science (SICS) och 
fil dr i människa–maskin–interaktion. 

• Martin Eneborg, verksamhetsansvarig vid Reaktor Sydost och 
friluftstekniker. 

 
Det praktiska arbetet har utförts av Micke Gunnarsson, Jessica Linde och Ida 
Qvarnström i nära samarbete med klasslärarna vid Johannishusskolan utanför 
Ronneby. 
 

1.2 Rapportens syfte och disposition  
Denna rapport syftar till att samla de erfarenheter och resultat som genererats via 
de båda projekten Pass Shit Forward och ByBoo. Detta innebär även att slutsat-
serna från den kunskapsöversikt som genomfördes inom ramarna för Pass Shit 
Forward kan prövas mot de resultat som det praktiska och empiriska arbetet i 
ByBoo gett. Rapporten är en reviderad version av den slutrapport som efter pro-
jektets slut syftade till att berätta om arbetet och resultaten för projektets finansi-
ärer. 
 
Rapportens andra kapitel Förändring och stabilitet – bakgrund kretsar kring någ-
ra teoretiska resonemang och begrepp som varit centrala i arbetet för såväl Pass 
Shit Forward som ByBoo. Här beskrivs några delar av ett framförallt samhälls-
vetenskapligt forskningsfält i relation till människa och teknik. Syftet är här att 
sätta diskursen kring samhällsomvandling och förändrade kommunikations- och 
interaktionsformer i ett vidare sammanhang genom att problematisera männi-
skors och samhällens förhållande till teknik vid olika tidpunkter. I detta kapitel 
ges en övergripande bild av vad området ung kommunikation innefattar och här 
förs också en diskussion kring begrepp som generation och makt. Detta kapitels 
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syfte är att möjliggöra en mer vetenskaplig förståelse av de sammanhang som de 
efterföljande två empiriska kapitlen utgår från. 
 
Det tredje kapitlet Resultat och reflektioner från kunskapsöversikten ”Internet – 
en arena för mobbning?” bygger i huvudsak på de utgångspunkter och resultat 
som projektet Pass Shit Forward ledde till. Även om kapitel tre – i likhet med 
kapitel två – kan ses som ett teoretiskt kapitel så är det i huvudsak empiriska re-
sultat som beskrivs. Detta i form av den litteraturstudie samt kartläggning av be-
fintliga undersökningar som låg till grund för kunskapsöversikten. Då kunskaps-
översikten genomfördes 2006 har resultaten även setts över i relation till andra 
studier och forskningsresultat som presenterats efter 2006. 

 
I kapitel fyra Resultat och refektioner från projektet ByBoo presenteras och dis-
kuteras det konkreta arbete som utförts i Johannishusskolan. Delar av detta kapi-
tel redovisar relativt detaljerat de åtgärder som genomförts under ByBoo-
projektet och kan förstås mot bakgrund av att denna publikation härstammar från 
projektets slutrapport. Vi har dock valt att inte revidera dessa delar då vi hoppas 
att de metoder vi använt oss av kan fungera som inspiration för den som vill ar-
beta med liknande i frågor i klassrummet. I kapitel fyra ingår dock även några 
mer generella resultat, baserat främst på gruppintervjuer med barnen. Detta kan 
ses som en beskrivning av hur 2000-talets barn ser på sin egen kommunikation i 
relation till frågor om en digitaliserad tillvaro, men även gemenskap och genera-
tion. Dessa resultat presenteras i två teman som varit framträdande i analysen av 
arbetet och kan lyftas in i en mer allmän diskussion kring barn och unga och ung 
kommunikation. Kapitel fyra avslutas med en kort beskrivning av den kunskaps-
spridning som skett i projektet.      
 
I kapitel fem avrundar vi med några återkopplande reflektioner kring de perpek-
tiv som texten tar upp.   
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2. Förändring och stabilitet 
– bakgrund 

2.1 Människa–teknik–samhälle 
Vid inledningen av tjugohundratalet befinner vi oss i något som kan beskrivas 
som en samhällsomvälvande brytningstid, inte minst vad gäller den informa-
tions- och kommunikationsrevolution som en snabb teknikutveckling legat till 
grund för. Det hävdas att mänskligheten har upplevt tre stora informationstekno-
logiska revolutioner, vilka alla är textbaserade: skriftspråket, boktryckarkonsten 
och internet.6 Människans behov av att uttrycka sig och att kommunicera med 
andra människor har drivit fram en mängd olika innovationer – från förhistoriska 
grottmålningar till papperstillverkning, telefoni och kommunikation i form av et-
tor och nollor. Det är lätt att dras med i förändringsvindarna, men faktum är att 
det också är oerhört värdefullt att notera de saker som inte verkar förändras. 
 
Samhällsvetenskaplig forskning där förhållandet mellan människa, samhälle och 
teknik diskuteras lyfter fram aspekter där just förändring kontra stabilitet pro-
blematiseras. Ett sådant område är de återkommande mönster som karaktäriserar 
samhällens och människors reaktioner på introducerandet av ny teknik vid olika 
tidpunkter i människans historia. 
 
I princip återkommer ett par varaktiga förhållningssätt till tekniken oavsett vil-
ken tidpunkt det handlar om. Ett återkommande fenomen är till exempel att tek-
nik och maskiner av olika slag tillskrivs inbyggda värden baserade på antingen 
godhet eller ondska, något som även är tillämpbart på datorn. 
 

Like the revolutionary technologies that preceded it, however, the 
computer embodied within itself both superhuman evil and super-
human good.7 

 

––––––––– 
6 Stig Roland Rask (2004): Med eller utan filter? KK-stiftelsens skriftserie nr. 5 
7 Jeffrey C. Alexander (2003): “The sacred and profane information machine” i The meanings of so-

cial life. A cultural sociology. Oxford: Oxford University Press, s. 189 
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Mottagandet av ny teknik och diskussionen kring den utmärks inte helt sällan av 
just ”antingen eller”. Antingen av misstänksamhet och rädsla, där tekniken för-
stås som något ont och hotande, eller av entusiasm och tilltro, där tekniken istäl-
let förväntas åstadkomma storverk. Dock är tekniken i sig inte determinerande, 
det är snarare beroende på hur vi talar om den och hur vi väljer att använda den 
som dess betydelse konstrueras. Tekniken är en social konstruktion, inte något 
som dyker upp och förändrar människan och samhället radikalt – från ingen-
stans. Det är människan som skapar tekniken, och det är människan som be-
stämmer hur hon vill använda den.8 
 
Genom våra handlingar tillskriver vi tekniken olika meningar och betydelser, och 
detta har sin grund i vilka vi är, var vi bor och under vilken tid vi lever. Hur vi 
skapar mening med hjälp av tekniken kan till exempel vara generationsbundet el-
ler könsbundet, vilket speglar viktiga samhällsprocesser. Datornätverk är sociala 
nätverk som länkar samman människor och organisationer. Internet kan förstås 
som en social institution och bör inte studeras som ett isolerat fenomen, utan 
istället som en del av vardagslivet. När vi talar om internet som en social kraft i 
sig tenderar vi att glömma andra viktiga överväganden, som till exempel genus 
eller samhällelig status.9 Utgångspunkten i vårt arbete har varit att de virtuella 
och fysiska ”verkligheterna” i själva verket bara är olika aspekter av samma 
verklighet, där normer och strukturer offline även tar sig uttryck online. Huruvida 
det överhuvudtaget är relevant att skilja på begreppen offline och online är något 
som vi kommer att få tillfälle att återkomma till många gånger i denna text. 
 
Ett annat beständigt fenomen tycks uppstå när tekniska innovationer introduceras 
i samhället. Man kan då tala om tre olika faser innan de blir allmänt integrerade i 
människors liv – och omvandlas till den vardagsteknik vi ibland inte ens reflek-
terar över att vi använder.10 Detta är ett mönster som återfinns vid flera olika 
tidsepoker, oavsett om det handlar om tåget, TV:n eller datorn. Den första fasen 
är när ny teknik introduceras som konsumentprodukt. Användningsområdet ifrå-
gasätts, människor har svårt att skilja mediet och innehållet åt och ofta höjs ett 
varnande finger för de negativa sidorna med användandet. I det andra stadiet sker 
en viss invänjning vilket gör att själva tekniken avladdas. De problem som upp-
står i denna fas beskrivs ofta som resultatet av ren ovana. I det sista stadiet så har 
tekniken integrerats i våra liv och blivit vardagsteknik. Själva tekniken står inte 
längre i fokus; den har blivit genomskinlig. För många unga är tekniken just ge-
nomskinlig, men för vuxengenerationen är det inte helt ovanligt att man fortfa-
rande befinner sig i fas ett eller två.11 Sätts detta resonemang i relation till de 
ständigt pågående debatterna kring unga människors nätanvändande så kan det 

––––––––– 
8 David E. Nye (1997): “Shaping communication networks: telegraph, telephone, computer” i Social 

research Journal, vol. 64, nr. 3. New York: The New School for Social Research 
9 Barry Wellman (2001): ”Computer networks as social networks” i Science, vol. 293, nr. 5537. New 

York: AAAS 
10 Elza Dunkels (2005): ”Nätkulturer – vad gör barn och unga på Internet?” i Tidskrift för lärarut-

bildning och forskning, nr. 1-2. Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning. 
11 Ibid. 
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förstås på ett mer konkret plan. Bara under senare år så har löpsedlarna rapporte-
rat om saker som exempelvis spelberoende, nättrakasserier, pedofiler på commu-
nitys och förnedrande bilder som sätts i omlopp på nätet. 

2.2 Ung kommunikation 
De typiska användarna vid introducerandet av ny teknik brukar kallas tidiga an-
ammare.12 Det är inte ovanligt att det är just unga människor det handlar om. 
 

En grupp i samhället som på ett mycket tydligt sätt anammat den 
nya tekniken är barn och ungdomar. Inte alla och inte på samma 
sätt, men de barn- och ungdomskulturer som finns får allt tydliga-
re digitala uttryck.13  

 
Vad gäller begreppet ung kommunikation så lutar vi oss mot ställningstagandet 
som samverkansprojektet inom Akademi Sydost med samma namn använder: 
 

Ung kommunikation ska tolkas dels som ett intresse för unga män-
niskors nya kommunikationsmönster, dels ett intresse för den tek-
nik som möjliggör denna kommunikation. Projektet har sin ut-
gångspunkt i de frågeställningar som finns i brytningen mellan 
ungdomskulturer, digital teknik och lärande.14 

 
I takt med att persondatorn och framförallt internet började ta plats i var männi-
skas vardag så tilltog även diskussionen kring det ”nya” samhället som ett infor-
mationssamhälle. På senare tid talar forskare mer om ett interaktionssamhälle.15 
Datorn har blivit ett viktigt verktyg i våra vardagliga liv, och den används som 
arbetsredskap såväl som fritidssysselsättning och ett sätt att interagera och kom-
municera på. Datorn och framförallt internet är betydelsefulla inslag i många 
människors liv i Sverige idag.  

––––––––– 
12 Elza Dunkels (2005): ”Nätkulturer – vad gör barn och unga på Internet?” i Tidskrift för lärarut-

bildning och forskning, nr. 1-2. Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning 
13 Martin Danielsson & Lennart Axelsson (2007): Ungdomars användning av nya medier. Ung kom-

munikation. Växjö universitet: Lärarutbildningsnämndens rapportserie 2/2007, s. 41 
14 Ibid. 
15 Mikael Wiberg (2005): ”Det framväxande interaktionssamhället” i Human IT. Högskolan i Borås: 

Centrum för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv 
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Det finns en hel del forskning kring den sociala interaktionen på internet som det 
kan vara bra att nämna något om. Det kan åtminstone vara intressant att veta att 
det finns två huvudsakliga synsätt. Det ena perspektivet, som tidig forskning 
ibland präglas av, hävdar att internetanvändning är isolerande och asocialt, och 
att den interaktion som sker är overklig och konstlad. Det andra perspektivet be-
tonar det multisociala och menar istället att internetanvändning främjar social in-
teraktion.16 Vi väljer egentligen inget av dessa synsätt, även om vi ligger närmare 
det multisociala. Båda synsätten bygger i princip på det som nämnts ovan, att 
tekniken antingen förstås som något ont och hotande eller som något som för-
väntas åstadkomma storverk. Vi utgår istället från ett resonemang kring virtuella 
och fysiska verkligheter som olika aspekter av samma verklighet, något som 
kommit att fungera som en röd tråd i vårt arbete och som vi kommer att åter-
komma till. 
 
I media är perspektivet inte helt sällan det motsatta och området internetanvänd-
ning och sociala relationer har gett upphov till flera ”alarmerande” rapporter och 
artiklar. Det har då inte helt sällan handlat om internet som just en social kraft i 
sig, något som determinerar människors liv och deras sociala relationer. Från att 
ha fokuserat på ungdomars nätaktiviteter som isolerande och passiviserande, 
verkar debatten nu snarare kretsa kring specifika orosmoment som nättrakasseri-
er, spelberoende eller konsekvenserna av de ”digitala avtryck” vi lämnar efter 
oss. I Medierådets sammanställning av vad som karaktäriserat debatten mellan 
april och augusti 2006 står följande att läsa: 
 

––––––––– 
16 Eva Johansson (2006): Nätvänner. En studie av förekomsten av meningsskapande sociala relatio-

ner på nätet och hur de kan förändra relationsmönster. Växjö universitet: C-uppsats i sociologi 
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Liksom i föregående period har rapporteringen om ungas Inter-
netanvändning varit starkt probleminriktad. Det är mycket sällsynt 
med positiva inslag. Nätmobbning/e-mobbning/virtuell mobbning 
och sexuella trakasserier är fenomen som återigen fått stor upp-
märksamhet och de belyses ur flera olika perspektiv, samt omfat-
tande rapportering av fall där unga råkat illa ut.17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vad vi ser kan förstås som exempel på en massmedial syn på den unga kommu-
nikationen och en ståndpunkt som inte är helt ovanlig i debatten kring detta. Vad 
vi ser är också ett lysande exempel på det sociologen Joel Best betonar med an-
ledning av medias ansatser att lyfta fram nya sociala problem. Best menar att 
detta är något som vi bör förhålla oss kritiskt till, framförallt när det handlar om 
siffror.18 
 
Den unga kommunikationen är beroende av ett flertal olika faktorer, vilka i sin 
tur har sin grund i samhälleliga strukturer och processer. En sådan sak är sociala 
relationer. Och när det talas om den andra generationens webb, Web 2.0 eller den 
sociala webben så är det just de sociala relationerna som står i centrum. Detta in-
nefattar en snabb utveckling av företeelser som nätverkande, fildelning, commu-
nitys, bloggar och wikis vilka också fått stor genomslagskraft i samhället.19  
 
Just communitys är av extra stort intresse i vår studie, då vi undersökt hur en 
lokalt avgränsad nätgemenskap kan bidra till att stärka ett klassnätverk. En nät-
gemenskap, på engelska net community, är en mötesplats på nätet. Nätgemen-
skaper kan vara lokalt avgränsade och bygga på ett specifikt intresse. De kan 
också vara globala och mer generella – som till exempel Facebook eller My- 
Space. 
 

––––––––– 
17 ”Pressdebatt april-augusti 2006”, Medierådets hemsida, http://www.medieradet.se, besökt 2006-

10-03 
18 Joel Best (2001): Damned lies and statistics. Untangling numbers from the media, politicians, and 

activists. Berkeley: University of California Press 
19 Martin Danielsson & Lennart Axelsson (2007): Ungdomars användning av nya medier. Ung kom-

munikation. Växjö universitet: Lärarutbildningsnämndens rapportserie 2/2007 
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Begreppet nätverkssamhället – som bland andra Manuel Castells skrivit en del 
om20 – tydliggör relationerna människor emellan, hur vi hänger samman på olika 
sätt, likt kommunicerande datorer i ett nätverk. Informationsteknologins egen or-
ganisationsprincip överförs helt enkelt till de sociala, organisatoriska och kultu-
rella sfärerna. Enligt Castells så förefaller det som om det framväxande nätverk-
samhället återskapar forna lokalsamhällens funktioner, vad gäller såväl integre-
rande som marginaliserande mekanismer. 
 
Här är själva begreppet community mycket intressant, framförallt ur ett social-
psykologiskt perspektiv. En vetenskaplig term inom detta fält som myntades re-
dan 1974 är Sense of Community (ungefär gemensamhetskänsla) vilket bygger 
på: 
 

[t]he perception of similarity to others, an acknowledged interde-
pendence with others, a willingness to maintain this interdepen-
dence by giving to or doing for others what one expects from them, 
and the feeling that one is part of a larger dependable and stable 
structure.21  

 
Enligt andra forskare på området byggs denna gemensamhetskänsla upp av fyra 
element: 

 
• Medlemskap – som i sin tur innefattar känslomässiga band och säkerhet, 

känsla av tillhörighet och identifikation, personliga investeringar och ett 
gemensamt symbolssystem. 

• Inflytande – medlemmar måste känna att de kan påverka gruppen, och 
gruppen måste också ha någon slags kontroll över medlemmarna för att 
gruppdynamiken ska fungera. 

• Integration och uppfyllande av behov – deltagandet i gruppen måste på 
något sätt belönas. 

• Känslomässig anknytning – det viktigaste elementet för att skapa ge-
menskap och bygger på en gemensam historia och ett aktivt deltagan-
de.22 

 
I communitybegreppet döljer sig alltså värden som är intressanta att reflektera 
kring, naturligtvis även utifrån gemenskaper som byggs upp online. Detta inte 
minst i relation till skolans värld. För vad är egentligen skolans roll i det föränd-
ringsbenägna samhälle som skisseras här? Och är det inte just värdeord som 
medlemskap, inflytande, integration och uppfyllande av behov samt känslomäs-
sig anknytning som skolan i hög utsträckning redan arbetar med? 

––––––––– 
20 Manuel Castells (1999): Nätverkssamhällets framväxt. Göteborg: Daidalos. 
21 Seymour B. Sarason (1974): The psychological sense of community: Prospects for a community 

psychology. San Francisco: Jossey-Bass. 
22 Daniel W. McMillan & David M. Chavis (1986): ”Sense of community through Brunswick's lens: 

A first look” i Journal of Community Psychology, vol. 14, nr. 1. 
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2.3 Generation och makt 
Ett annat område som berör mänskliga relationer och som tycks bygga på stabili-
tet snarare än förändring är förhållandet mellan ung och gammal. Ibland talas det 
om olika sorts klyftor som en metafor för att synliggöra det avstånd som finns 
mellan vissa kategorier av människor i samhället. Generationsklyftan har man i 
princip pratat om lika länge som begreppet ungdomskultur existerat. Olika tids-
epoker har olika fenomen som fått gestalta uppfattningen om att unga och gamla 
är väsentligt olika. ”Dansbaneeländet” och jazzen på 30- och 40-talet, Elvis på 
50-talet och videovåldsdebatten på 80-talet är några exempel på detta. 
 
Generationsbegreppet är dock komplicerat och rymmer fler aspekter än bara ål-
der och hur erfarenheter från livets olika skeenden påverkar oss. Olika generatio-
ner namnges ibland då åsikter som skiljer yngre generationer från äldre utvecklas 
i takt med samhällsförändringar av olika slag, ett exempel på detta är ”the elec-
tronic generation”,23 vilket antyder generationsbegreppets tendens att förändras. 
 
Tidsandan – och hur olika tidsperioder skiljer sig ifrån varandra – är viktig att ha 
i åtanke när generationsbegreppet diskuteras. Sociologen Karl Mannheim är en 
av dem som har haft stort inflytande på området. Enligt Mannheim kan genera-
tion inte översättas direkt till åldersklass utan har snarare med specifika reak-
tionsmönster och tankesystem att göra. Dessutom är det samhällsförändringar 
som ger upphov till generationsbestämda åsikter, inte tvärtom. Mannheim hävdar 
också att det är under ungdomstiden som generationsmedvetandet formas som 
starkast. Det händer att unga människor beskrivs som seismografer, i avseendet 
att de är snabba att känna av och ta till sig nya tendenser i samhället. Vad gäller 
ny informations- och kommunikationsteknologi så sätts detta i ett helt nytt per-
spektiv, eftersom den nya tekniken står för en grundläggande samhällsomvand-
ling, i betydligt högre grad än vad exempelvis Elvis gjorde.24 Det är också en an-
ledning till att dessa åldersgrupper är viktiga – dock inte homogena – grupper att 
studera.25  

 
Hur generationsskillnader förändras över tid och hur olika generationer oriente-
rar sig i ett förändringsbenäget samhällsklimat är naturligtvis en intressant dis-
kussion med tanke på den utveckling som präglar vår tid. Individualisering, glo-
balisering och snabb teknikutveckling hänger tätt samman och parallellt med det-
ta förändras också människors kommunikationsmönster. Ett samhälle i föränd-
ring innebär ett samhälle där differentiering uppstår. Det talas inte minst om digi-
tala klyftor, och kanske är det inte så konstigt att den generation barn och unga 
som praktiskt taget fötts med ettor och nollor i navelsträngarna ofta kan hantera 
––––––––– 
23 Ulrika Sjöberg (2002): Screen Rites. A study of Swedish young people´s use and meaning-making 

of screen-based media in everyday life. Lund universitet. 
24 Elza Dunkels i Skolakuten: ”Konflikter och kamratskap på nätet”. Utbildningsradion. Sändes i 

SVT 2006-10-01 
25 Ungdomsstyrelsen (2003): De kallar oss unga. Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderingsstudie. 

Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1 
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snabb teknikutveckling bättre än äldre generationer? Den amerikanske forskaren 
och debattören Marc Prensky har beskrivit det som att denna generation är digi-
talt infödda, medan vuxengenerationen är digitala immigranter.26 Detta får na-
turligtvis stor betydelse för hur vi som människor förhåller oss till den nya tekni-
ken och orienterar oss i ett samhälle där balansen mellan förändring och stabilitet 
inte alltid är helt tydlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitala klyftor behöver dock inte ha en självklar koppling till generationstillhö-
righet. Det är naturligtvis så att bristande tillgång till tekniken och kunskap kring 
användandet av den kan leda till nya sociala klyftor,27 och där återfinns sannolikt 
även digitala infödingar. De digitala klyftorna kan vara åldersmässiga, men de 
kan också vara av kunskapsmässig karaktär, något som ofta hänger samman. Här 
har skolan ett viktigt ansvar, och kanske är det hög tid att börja inkludera blog-
gar, wikis, communitys och mobiler i undervisningen istället för att göra sådana 
saker otillgängliga? Istället för att installera tekniska filter i datorerna, så bör vi 
börja reflektera kring vilka etiska filter vi kan installera i eleverna, som Stig Ro-
land Rask från KK-stiftelsen uttrycker det. 
 
Det finns – och kommer med all säkerhet alltid att finnas – ett behov att distanse-
ra sig mot vuxenvärlden när man är ung. Där kommer klyftor kanske alltid att 
existera. Generationsklyftor är dock inte konstanta och beständiga, utan föränd-
ras i takt med att omgivande faktorer i samhället förändras. En sådan faktor kan 
gälla förändrade kommunikationsformer och snabb teknikutveckling. Något som 
karaktäriserar teknikbrukets uttryck i samhället idag är att det inte handlar om 
generationsbundna ting. Oavsett var i livet vi befinner oss så har kunskap om hur 
vi använder till exempel datorn kommit att få allt större betydelse, inte bara 
kopplat till skola och arbete, utan även till de mest praktiska och vardagliga 
handlingarna, som att betala räkningarna, söka information eller att hålla kontak-
ten med sina klasskamrater. 
 

––––––––– 
26 Marc Prensky (2001): ”Digital natives, digital immigrants” i On the Horizon, NBC University 

Press, vol. 9, nr. 5 
27 AnnBritt Enochsson (2005): ”Ett annat sätt att umgås – yngre tonåringar i virtuella gemenskaper” i 

Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr. 1-2. Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning 
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Det är inte heller otänkbart att generationsklyftorna har minskat i vissa avseen-
den. Ungdomsforskare talar till exempel om den förlängda ungdomstiden – en 
ungdomstid som förlängts åt båda håll, eftersom gränsen mellan barn och ung-
dom tidigarelagts i livet, samtidigt som gränsen mellan ung och vuxen på mot-
svarande sätt senarelagts.28 Rimligtvis kan detta även inverka på olika generatio-
ners relation och inställning till varandra. Eftersom gränserna mellan barn, ung-
dom och vuxen blir alltmer flytande kan man i det här avseendet alltså tala om en 
minskad klyfta. Dessutom är de sociala och kulturella uttrycksformerna för att 
distansera sig inte helt tydliga idag – när såväl ung som gammal kan lyssna på 
samma musik och se samma TV-program utan att det ses som något konstigt. 
 
När vi ändå är inne på temat klyftor så kan det vara relevant att lyfta fram den 
klyfta som länge har funnits mellan skola och fritid. Denna klyfta blir naturligt-
vis extra betydelsefull när det handlar om de nya sätten att kommunicera och in-
teragera som gör att gränserna mellan skola och fritid i vissa avseenden suddas 
ut. Detta får också betydelse för området mobbning, som nästan uteslutande stu-
derats som ett skolfenomen, även om den som är utsatt naturligtvis i lika hög ut-
sträckning upplever sig som mobbad när han eller hon inte befinner sig i skolan.  

––––––––– 
28 Katta Nordenfalk (2002): ”Hur gamla är ungdomar nu för tiden?” i Pedagogiska magasinet nr. 1, 

2002 
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3. Resultat och reflektioner 
från kunskapsöversikten 
”Internet – en arena för 

mobbning?” 

3.1 Bakgrund 
Den kunskapsöversikt som genomfördes av Reaktor Sydost och Interactive Insti-
tute Växjö under sommaren och hösten 2006 byggde på ett uppmärksammande 
av att det fanns ett relativt obeforskat område i relation till begreppet digital 
mobbning, i kombination med ett stort behov av kunskap. Kunskapsöversikten 
syftade till att på ett övergripande plan inventera och problematisera redan exi-
sterande kunskap kring mobbning, för att sedan relatera detta till den mobbning 
som sker via digitala kanaler.  
 
De frågeställningar som var vägledande för kunskapsöversikten var följande: 
 
1. Hur ser forskningsområdet kring mobbning ut och hur kan det i sin tur relate-

ras till kunskapen om digital mobbning? 
2. Hur kan vi bäst förstå det som kommit att kallas för digital mobbning, och 

hur kan denna förståelse leda vidare till fruktbara metoder för att angripa 
problemet? 

3. Hur kan vi engagera såväl barn som vuxna och lärare i frågor som rör mobb-
ning och kränkningar, och samtidigt öka reflektionerna kring alla de olika so-
ciala rum som vi vistas i?   

 
En litteraturstudie på området mobbning var ett första, grundläggande steg i ar-
betet med kunskapsöversikten. En första sökning resulterade i en stor mängd lit-
teratur på området mobbning. Ett antal böcker och artiklar valdes ut, och fram-
förallt Skolverkets forskningsöversikt Skolan – en arena för mobbning? författad 
av Eriksson med flera, kom att få en central roll i arbetet. Betydelsen av de teore-
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tiska resonemang som förs i denna text manifesteras också genom kunskapsöver-
siktens titel.29 
 
Litteraturstudien gav ovärderliga verktyg som möjliggjorde ett angripande av 
problematiken från ett annat håll än vad som tidigare gjorts. Den gav en värde-
full teoretisk begreppsapparat att tillämpa på det material i form av existerande 
undersökningar, artiklar och studier på temat digital mobbning som samlades in i 
kunskapsöversiktens nästa steg.   

3.2 Introduktion till området mobbning och det 
omgivande forskningsfältet 
Under arbetet med kunskapsöversikten konfronterades vi vid ett flertal tillfällen 
med ett dilemma som kom att bli grundläggande. Inbyggt i begreppet digital 
mobbning finns en antydan om att just digital mobbning är något som skiljer sig 
från annan mobbning. Vad är det som gör att just digital mobbning ska special-
behandlas? Finns det överhuvudtaget något som skulle kunna kallas digital 
mobbning, eller handlar det om samma gamla fenomen fast i ny skepnad? Detta 
väckte många reflektioner hos oss, och kunskapsöversikten blev en process som 
hjälpte oss att bearbeta problematiken på olika sätt.  
 
Organisationen Friends indelning av mobbning i fyra kategorier kan fungera som 
ett belysande exempel.  Enligt Friends kan man tala om fyra kategorier av 
mobbning: psykisk, verbal, fysisk och e-mobbning.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Bild ur diskussionsmaterialet Digitalis filosoferar som tagits fram under arbetet. 

––––––––– 
29 Björn Eriksson, Odd Lindberg, Erik Flygare & Kristian Daneback: (2002): Skolan – en arena för 

mobbning. Stockholm: Skolverket. Denna forskningsöversikt har varit central i vårt arbete, vilket 
också uttrycks genom kunskapsöversiktens titel. 

30 Friends hemsida, http://www.friends.se/, besökt 2008-01-29 
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Friends problematiserar visserligen begreppet genom att betona att digital mobb-
ning är precis som annan mobbning, men att kränkningarna sprids via olika elek-
troniska kanaler. Indelningen är ändå högst intressant, eftersom vi har noterat att 
den är påtaglig även i andra sammanhang där digital mobbning diskuteras. Det är 
viktigt att ifrågasätta huruvida det överhuvudtaget är rimligt att tala om digital 
mobbning som ett isolerat fenomen. Även om det praktiskt taget är omöjligt att 
tänka sig kombinationen fysisk och digital mobbning, så finns det naturligtvis 
digital mobbning som är både psykisk och verbal. Är själva platsen – eller det 
sociala rummet – som kränkningen utförs på verkligen så central och hur kom-
mer det sig i så fall att inte andra platser är representerade i diskussionen i sam-
ma utsträckning?  
 
Här finns en viktig poäng, nämligen att digital mobbning inte är väsenskilt från 
den mobbning som sker på andra platser och i andra sammanhang. Därför blir 
det också oerhört problematiskt att försöka studera digital mobbning som ett iso-
lerat fenomen. De delar av verkligheten som vi kallar digitala – och som vi 
ibland till och med refererar till som en verklighet i sig självt – är specifika ut-
ökade kontexter bland flera andra. Olika sociala sammanhang som exempelvis 
skolgården eller stallet kan förstås som olika sådana kontexter med särskilda so-
ciala koder och specifika maktrelationer,31 och i dem kan också olika digitala 
rum inkluderas.  
 
I kunskapsöversikten har vi varit tvungna att hitta en ibland svår balans, där vi 
pendlat mellan att dels ifrågasätta om det överhuvudtaget finns något som skulle 
kunna kallas digital mobbning och dels inse behovet av att tala om just mobb-
ning via digitala kanaler eftersom ny informations- och kommunikationsteknolo-
gi på många sätt karaktäriseras av annorlunda former för kommunikation och in-
teraktion. Försöken att balansera har i många fall varit hjälpta av den diskussion 
som Eriksson med flera för kring mobbningens olika arenor samt de gemensam-
ma drag som karaktäriserar dessa.32 Även om – eller kanske just på grund av att 
– vi motsätter oss uppdelningen av digital och ”analog” mobbning så är en mer 
allmän kunskap kring mobbning grundläggande för att överhuvudtaget kunna 
förstå vad digital mobbning handlar om. I detta avseende är kunskapsöversikten 
även ett resonemang kring området mobbning i mer generell bemärkelse. Detta 
är rimligt då digital mobbning inte kan förstås som en isolerad aktivitet. 
 
Forskningsfältet kring området mobbning har kritiserats för sin homogenitet, vil-
ket vi kommer att återkomma till i detta kapitel. Denna samsyn har dock resulte-
rat i att forskare nationellt såväl som internationellt är relativt eniga om vad 
mobbning är. 

 

––––––––– 
31 Se till exempel Wendy M. Craig, Debra Pepler & Rona Atlas (2000): “Observations of bullying in 

the playground and in the classroom” i School Psychology International vol. 21, nr. 1. Sage Publi-
cations, s. 22-36 som fokuserar just på kontextens betydelse. 

32 Eriksson et al 
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Inom mobbningsforskningen används termen mobbning alltså som 
en samlingsbeteckning för olika slags icke-önskvärda beteenden, 
exempelvis: utfrysning, våldshandlingar, förödmjukelser, trakasse-
rier, verbala hot, utpressning, retningar, ryktesspridning, ofrivillig 
inlåsning, stöld, förstörelse av egendom. I en snävare mening upp-
fattas mobbning som en asymmetrisk maktrelation; en individ an-
ses vara mobbad när denne, utan att vara provokativ, upprepade 
gånger och över tid är föremål för andras (i regel samma indivi-
ders) avsiktliga försök att såra eller skada henne genom någon 
form av social isolering, psykningar eller fysiska övergrepp.33 

 
En obalans i maktförhållandet är central i den gängse definitionen av mobbning, 
vilket innebär att det inte anses vara mobbning när två jämbördiga aktörer stri-
der. 
 
Vad man väljer att inkludera i definitionen får stor betydelse för mätningar av 
problemets omfattning, vilket också har resulterat i att olika studier med kvanti-
tativ ansats visar på relativt skilda siffror. Dan Olweus som har haft stor betydel-
se på mobbningsforskningens fält både nationellt och internationellt har utarbetat 
ett ofta använt självskattningsformulär för att mäta mobbningsfrekvenser. I en av 
sina egna studier av 150 000 svenska och norska barn och ungdomar i åldrarna 
sju till sexton år fann han att ungefär nio procent upplever sig vara mobbade och 
sju procent uppger att de mobbar andra.34 Vidgar man definitionen till kränkande 
behandling, vilket även skulle inkludera engångsföreteelser, främlingsfientliga 
handlingar, sexuella trakasserier eller grovt språkbruk är det naturligtvis rimligt 
att siffran ökar. Så visar också andra studier att mellan fem och femton procent 
av låg- och mellanstadieelever blir utsatta för mobbning en gång i veckan eller 
oftare, en siffra som sjunker högre upp i åldrarna.35 Organisationerna BRIS och 
Friends menar att siffran ligger på omkring femton procent.36 Även om det finns 
viss variation mellan olika studier och olika länder – det finns dock kännetecken 
som till viss del verkar vara universella, till exempel köns- eller åldersrelaterade 
mönster – så skiljer sig inte omfattningen av mobbning nämnvärt åt mellan stor-
stad och småstad eller i stora eller små klasser. Något som däremot lyfts fram 
som viktigt för att minska frekvensen av mobbning är lärarens uppfattning om 
mobbning samt förebyggande åtgärder. 
 
Mobbning som begrepp har funnits i över trettio år. Det var Peter-Paul Heineman 
som i en artikel om apartheid 1969 använde begreppet mobbning.37 Heineman 
har beskrivit mobbning som ett urladdningsbeteende hos en grupp människor, 
med syfte att stärka gruppens gemenskap. Alla exempel som används har 
––––––––– 
33 Ibid, s. 26-27 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Se till exempel Barnombudsmannens artikel ”Var fjärde mobbas i lågstadiet” i Dagens Nyheter 

Debatt 1998-01-25, eller Friends hemsida. 
37 Peter-Paul Heineman (1969): ”Apartheid” i Liberal debatt nr. 2 
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gemensamt att de innefattar gruppvåld och de kan komma från skolans värld, 
men även andra områden som lynchningar i amerikanska södern.38 Begreppet 
mobbning härstammar från ordet mobb, vilket gör det tydligt att mobbning hand-
lar om gruppdynamik och inte om enskilda aktörer. Även om det är en som 
mobbar och en som är utsatt så är också den omgivande gruppen involverad. 
Förutom mobbaren och den som blir mobbad kan det i en mobbningssituation 
finnas assistenter till mobbaren, observatörer, försvarare och outsiders som står 
helt utanför.39 I många fall kan en rädsla för att själv bli utsatt ha avgörande be-
tydelse för vilken sida man väljer. 
 
När man talar om mobbning är det alltså viktigt att hela gruppen, det sociala 
sammanhanget och de omgivande normerna och strukturerna betonas. Detta är 
intressant i relation till den kritik av det homogena mobbningsparadigm som 
Eriksson med flera framför i sin forskningsöversikt, skriven på uppdrag av Skol-
verket.40 Vi ska uppehålla oss vid denna kritik en stund eftersom den i hög grad 
kan hjälpa oss att angripa och förklara mobbning via digitala kanaler. 
 
Det är ett flertal aspekter av mobbningsforskningen som kritiseras. Den främsta 
kritiken rör fältets homogenitet. Dels disciplinmässigt, med avseende på att stör-
re delen av forskningen nästan uteslutande utförts inom ämnena psykologi och 
pedagogik, och inte helt sällan med utgångspunkt i ett individpsykologiskt per-
spektiv där personliga egenskaper – mobbarens eller den utsattes – betonas. Allt-
så inte maktstrukturer, gruppdynamik eller mobbningens kontext i någon större 
utsträckning. Dels metodmässigt, då studiernas tillvägagångssätt inte skiljer sig 
nämnvärt åt. Enligt Eriksson med flera kan detta förklaras bland annat genom att 
Olweus och de metoder han använt har haft så stort inflytande på området. Kritik 
riktas också mot att mobbning ofta studeras som ett isolerat fenomen, vanligtvis 
avgränsat till skolans värld, vilket alltså kan relateras till Heinemans tidiga dis-
kussion av fenomenet, där flera andra områden inkluderas. Eriksson med flera 
argumenterar för att detta leder till ett antal problem. Genom att man tenderat att 
fokusera på de inblandade, deras egenskaper och problemens kvantitet bortser 
man från att problematisera intentionen som ligger bakom handlingarna samt den 
sociala interaktionen. Författarna utgår från en sociologisk ansats och argumen-
terar för att det är viktigt att fler arenor än skolan studeras, att de studeras på 
andra sätt och inom andra discipliner. Deras förslag på vilka aspekter som är 
grundläggande i ett breddat perspektiv på mobbning kommer vi att diskutera vi-
dare under rubriken Arenor för mobbning. 
 
Litteraturstudien och inte minst den argumentation som Eriksson med flera för 
har haft stor betydelse för kunskapsöversiktens utveckling. Med avstamp i denna 
kortfattade men grundläggande kunskap kring området mobbning ska vi nu ge 

––––––––– 
38 Peter-Paul Heineman (1972): Mobbning – gruppvåld bland barn och vuxna. Stockholm: Natur & 

kultur. 
39 Eriksson et al 
40 Ibid. 
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oss i kast med ämnet för kunskapsöversikten. Eriksson med flera hävdar att det 
finns gemensamma drag som är karaktäristiska för mobbningens olika arenor. 
Men innan vi kan redogöra för dessa samt koppla den diskussionen till eventuel-
la nya arenor, så är det viktigt att ha en insikt i vad mobbning via digitala kanaler 
egentligen handlar om. Hur omfattande är problemet och hur tar det sig uttryck? 

3.3 Mobbning via digitala kanaler – 
beskrivning av problemet och dess omfattning 
En flicka sitter vid sitt köksbord i hemmets trygga vrå och dricker ett glas mjölk. 
Flickans mamma ställer fram en tallrik med mat på bordet och smeker kärleks-
fullt sin dotters hår. Vad mamman inte ser är att runt flickan har flera andra barn 
samlats. En av dem försöker välta ut flickans glas när hon ska dricka samtidigt 
som de andra stirrar hånfullt. När flickan senare på kvällen befinner sig i bad-
rummet för att ta en dusch står två större killar där. De tuggar tuggummi och föl-
jer hennes minsta rörelse. Hon håller sin handduk tätt intill kroppen och ser ut att 
önska att hon befann sig någon annanstans. Detta är två av scenerna i den re-
klamfilmskampanj som Friends genomförde 2006, under budskapet ”med ny 
teknik följer mobbarna med hem”.41  
 
Ny informations- och kommunikationsteknologi har en grundläggande funktion i 
vårt samhälle, men ger i detta sammanhang också dem som mobbar nya verktyg 
och strategier för att kränka den som är utsatt. Som Friends uppmärksammar i 
sin reklamkampanj följer mobbarna med hem. Problem kan uppstå i alla sociala 
sammanhang där människor möts och kommunicerar – tekniken skapar inte pro-
blemen men ger dem ökat utrymme, och det är inte alltid vuxna finns närvarande 
i dessa utrymmen. Tekniken kan nyttjas på olika sätt: i grund och botten kretsar 
det hela kring de intentioner med vilka vi väljer att nyttja den. 
 
Kränkningar och mobbning existerar där människor möts och kommunicerar och 
att detta även skulle ske i digitala rum kan i detta avseende knappast beskrivas 
som något nytt eller särskilt uppseendeväckande. Vad vi däremot har kunnat se 
exempel på är en ökad debatt kring problematiken, en debatt som ofta känne-
tecknas av onyanserade resonemang. Medvetenheten kring fenomenet kan för-
stås som förhållandevis ny, och forskningen kring mobbning via digitala kanaler 
lyser i många fall med sin frånvaro. Med tanke på det paradigm som länge fun-
nits inom forskningen kring mobbning, så är det kanske inte konstigt att det sak-
nas verktyg och analytiska begrepp för att ta sig an dessa snabbt föränderliga 
kommunikationsvägar? Därtill kan det kanske vara så att det snäva forsknings-
perspektiv som tidigare kännetecknats av fokus på skolan, nu istället kommer 
tendera att oreflekterat fokusera på de digitala kommunikationsformerna och den 
nya tekniken? Det är dessutom bara ett par år sedan Eriksson med flera kom med 
––––––––– 
41 De olika filmerna i reklamkampanjen finns tillgängliga på Friends hemsida, http://www.friends.se/, 

besökt 2008-06-26 
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sin grundliga kritik av detta begränsade forskningsparadigm. De undersökningar 
som gjorts följer i många fall de ramar som mobbningsforskningen överlag för-
hållit sig till – och således även kritiserats för – då de främst fokuserar på feno-
menets omfattning. Dock kan det naturligtvis vara rimligt att börja i den änden. 
Så, hur pass utbrett är mobbning via digitala kanaler egentligen? 
 
I flera av de undersökningar som gjorts – svenska såväl som internationella – så 
konstateras det att mobbning via digitala kanaler i hög utsträckning följer den 
statistik som visar på omfattningen av övrig mobbning. Att dessa nya former för 
mobbning och kränkningar skulle ha ökat lavinartat – som ibland beskrivs till 
exempel i media42 och i den allmänna diskursen kring ung kommunikation – kan 
alltså problematiseras. Dels i relation till de studier som visar att olika typer av 
mobbning vanligtvis är tätt sammanlänkade, och dels då kommunikationen via 
digitala verktyg naturligtvis har ökat betydligt de senaste åren i takt med teknik-
utvecklingen och tillgången, vilket också för med sig att de avigsidor som karak-
täriserar mänsklig interaktion manifesteras även på dessa nya sociala arenor.43  
 
I november 2000 genomförde BRIS, tillsammans med några välbesökta commu-
nitys som Lunarstorm, Passagen och Skunk, en undersökning för att utreda huru-
vida någonting som mobbning på nätet existerade.44 Sextiotre procent av respon-
denterna uppgav att de aldrig råkat ut för att någon mobbat dem på nätet, och 
tjugoåtta procent svarade att de blivit det någon gång. Det var vanligare att man 
blivit utsatt för mobbning utanför nätmiljön, här uppgav bara trettiofem procent 
att de aldrig blivit det och fyrtioen procent svarade någon gång. Men: elakheter 
förekommer på nätet och vanligast är personlig kritik (femtiofem procent) eller 
sexuella glåpord (tjugofem procent). Fyra procent svarade att de ofta råkar ut för 
att någon mobbar dem på nätet, vilket kan relateras till de åtta procent som upp-
gav att de ofta mobbas utanför nätet. Hela nittiosex procent av dem som besvarat 
enkäten tyckte att stämningen på nätet är okej eller mycket bra, men det kan då 
vara viktigt att tänka på att de som upplevt att de inte trivts på olika communitys 
har förmodligen inte heller befunnit sig på samma ställen som enkäten distribue-
rats. Undersökningens viktigaste slutsatser är att mobbning på internet är mindre 
vanligt än mobbning utanför nätet, samtidigt som i princip samtliga svarsperso-
ner har märkt av att elakheter förekommer även på nätet. 
 
En liknande undersökning genomfördes under perioden januari–mars 2006 av 
Friends på deras webbplats. Lite drygt en fjärdedel uppgav att de utsatts för elek-
tronisk mobbning ibland. För kvinnor var siffran trettioen procent och för män 
nitton. En tiondel svarade att de ofta utsätts för elektronisk mobbning. Friends 
ställer inga frågor kring i vilken utsträckning respondenterna utsätts för mobb-
ning utanför nätet, vilket gör det svårt att dra samma slutsatser som BRIS under-

––––––––– 
42 Se till exempel Teresa Lindstedt: ”Internet ökar mobbningen” i Stockholm City, 2006-03-30 
43 Li Qing (2005): ”New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools” i Computers in 

Human Behavior 
44 BRIS (2001): Webbrapport, Mobbning på nätet, finns det? 
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sökning möjliggör. Friends noterar dock, i likhet med andra studier, att frekven-
sen vad gäller mobbning via digitala kanaler inte skiljer sig nämnvärt från övrig 
mobbning. Det kan dessutom vara så att den faktiska siffran är lägre, då man 
skulle kunna tänka sig att de som besöker Friends hemsida i högre utsträckning 
än andra är eller har varit utsatta. Det som är intressant att lyfta fram i anslutning 
till Friends enkätundersökning är att drygt tre fjärdedelar i samtliga ålderskatego-
rier svarar att de känner den som de blir utsatta av. Friends drar slutsatsen 
 

att mobbning via digitala medier skulle vara omgärdat av anony-
mitet har undersökningen visat vara en myt.45  

 
Detta är intressant i relation till det faktum att digital mobbning ibland beskrivs 
som något dolt och anonymt. Marilyn Campbell har forskat kring detta och me-
nar att det som ofta glöms bort är den pay off som mobbaren eftersträvar, och 
mobbning är i det avseendet inget som sker i det dolda.46 Att det däremot van-
ligtvis är dolt för vuxenvärlden är en helt annan sak. Den pay off det handlar om 
har att göra med att mobbning är ett gruppbeteende, kom ihåg begreppets rela-
tion till mobb som nämnts ovan.  
 
Mobbning via digitala kanaler måste självklart sättas i ett större sammanhang 
och problematiseras utifrån ett flertal aspekter som till exempel skolmiljö, lärar-
nas och föräldrarnas kunskap kring mobbning och tryggheten i klassen. Enligt en 
undersökning som Lunarstorm utfört tillsammans med Skolporten uppger tjugo-
tre procent av ungdomarna i åldern femton till arton år att de skulle vilja ha ett 
större stöd från skolan vid fall då digital mobbning förekommer, och femtioåtta 
procent anser att lärare har för dålig kunskap om problematiken. Sjuttiofyra pro-
cent av lärarna tycker själva att de har för dålig insikt. Vad gäller förekomsten av 
mobbning via digitala kanaler så följer även denna undersökning de resultat 
andra studier visat på. Tolv procent av ungdomarna i åldern femton till arton år 
svarar att de har utsatts för mobbning och kränkningar via mobiltelefoner, SMS 
och på internet.47 
 
Internationellt ser läget inte helt annorlunda ut. Till exempel så har det ameri-
kanska forsknings- och resurscentret Internet Solution for Kids48 undersökt olika 
miljöer där barn och unga mobbas. En tredjedel uppger att de mobbas i skolan, 
vilket kan jämföras med elva procent som upplever att de mobbas online. En 
miljö som det sällan talas så mycket om är vägen till och från skolan – där är 
siffran lika stor som online. Michele Ybarra, som är forskare på ISK, betonar 
också vilken betydelse definitionen av mobbning har.  

 
––––––––– 
45 Friends (2006): Sammanställning av e-mobbningsundersökning 
46 Mary Campbell ”Cyber bullying: An old problem in a new guise?” i Australian Journal of Guidan-

ce and Counselling, nr. 15, 2005 
47 Ulrika Fransson: ”Lärarnas kunskap om e-mobbning är dålig” i Computer Sweden, 2006-08-28 
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The term ‘cyberbullying’ (in my opinion) has been mis- and over-
used to describe any sort of unwanted or untoward action that oc-
curs online. The definition of bullying is something that happens 
repeatedly and over time, and is inclusive of an imbalance of po-
wer (this is a common definition in the psychology literature). 
Some of the things that we have heard about that have happened 
online fit this definition. Others are more akin to ‘harassment’ or 
‘defamation’ or other things.49 

 
Bara en väldigt liten andel i de amerikanska studier som ISK genomfört uppger 
dock att de mobbas varje månad eller oftare, bara fem procent när det gäller sko-
lan och två procent online, något som kan vara viktigt att poängtera i relation till 
ovanstående citat.   
 
Även en brittisk forskningsöversikt betonar hur tätt sammanlänkade olika former 
av mobbning är, men lyfter också fram att all mänsklig interaktion – till exempel 
mobbning – kan ta sig uttryck på olika sätt i olika sammanhang vad gäller kvali-
tativa aspekter.50 Det blir alltså intressantare att fråga sig hur mobbning via digi-
tala kanaler tar sig uttryck, snarare än i vilken omfattning den förekommer. Skil-
jer den sig från annan mobbning, och i så fall på vilka plan? Fredrik Olin har 
med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, där mobbningens kontext sna-
rare än de inblandades egenskaper fokuseras, studerat förekomsten av digital 
mobbning och vad som karaktäriserar den.51 Även denna studies viktigaste resul-
tat är att digital mobbning ofta är tätt sammanlänkad med övrig mobbning. En 
annan slutsats som Olin lyfter fram är att det finns drag som särskiljer digital 
mobbning från det han kallar analog, vilket grundas i att formerna för kommuni-
kation och interaktion är just digitala. Olin använder fem metaforer hämtade ur 
det militära för att tematisera den digitala mobbningens kännetecken: krypskjut-
ning, kommunikén, bulletinen, arkivet och kuriren. 
 
Krypskjutning – till exempel ett anonymt SMS, mail eller gästboksinlägg av 
grovt kränkande karaktär. Krypskytten omgrupperar sig snabbt. För den som 
blockerar en anonym krypskytt dyker snart nya anonyma kränkningar upp från 
en användare som bara behövt skapa sig ett nytt alias. I relation till detta så bör 
vi komma ihåg att undersökningar visar att en stor del av dem som utsätts digitalt 
känner den som de utsätts av. 
 

Först så hette hon XXX, sen tog jag bort henne. Då gjorde hon en 
ny (alias) som hette NewXXX, och så höll hon på hela tiden. Och 
så fort jag blockerade henne gjorde hon en ny. Jag tror hon gjorde 

––––––––– 
49 Anne Collier 2008-04-04: ”Cyberbullying: Clarity needed” i nyhetsbrevet NetFamilyNews, 
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fyra stycken nya när jag hade blockerat henne […] Jag tror jag vet 
vem det var för att hon kollade alltid på mig i korridorerna och 
när jag tittade henne i ögonen så vek hon bort blicken så här. Så 
jag tror jag vet vem det var.52 

 
Olin menar att det inte finns någon ”analog” motsvarighet till denna typ av 
mobbning som krypskyttarna genomför, men vi hävdar att så inte riktigt är fallet. 
För visst skulle väl elakheter anonymt klottrade på skoltoalettens vägg kunna ses 
som ett exempel på detta? Och där finns inte någon möjlighet att blockera den 
som skriver. Den stora skillnaden består snarare i att kränkningen i de digitala 
rummen i högre grad blir tydligare riktad mot den egna personen och den privata 
sfären – till exempel kan man drabbas, även direkt, när man sitter hemma vid da-
torn.  
 
Kommunikén – de kränkningar som någon utsätts för digitalt kan enkelt spridas 
och läsas av vem som helst. En lärare som utsatts för kränkningar i elektronisk 
form säger så här: 

 
Så har han lämnat ut mitt namn (namnet skrivs med en mängd 
tillägg som ”kärringjävel”, ”våran störda lärare”, ”jävla surkär-
ring” och ”dampkärringjävel”). Dom förstår inte att det liksom är 
att skriva sin dagbok i New York Times, och publicera […] Dom 
förstår inte att miljontals kan gå ut på nätet och läsa vad dom 
skrivit.53 

 
Naturligtvis kan det upplevas som att hela världen kan läsa det som står, och hy-
potetiskt sett så är det också så. Internet har gett en mängd människor möjlighet 
att publicera sig och göra sin röst hörd på olika sätt, men att man når miljontals 
läsare är oftast inte fallet. Det finns naturligtvis några extremfall där exempelvis 
bilder och filmer som inte var tänkta att spridas snabbt har nått en stor mängd 
människor, men vi menar med stöd i ett flertal forskningsresultat att den kom-
munikation som sker digitalt i första hand har lokal prägel.54 I sammanhanget 
kan det dock vara av intresse att diskutera ett fenomen som delvis tyder på en 
förskjutning av maktbalansen mellan lärare och elev. Vi syftar då på sidor där 
elever nu fått verktyget att bedöma och betygsätta sina lärare, något som fått viss 
genomslagskraft. Det finns också exempel på lärare som betett sig illa eller 
skämt ut sig och filmats i smyg med mobiltelefon. Här har tekniken möjliggjort 
saker som inte tidigare var möjliga, men frågan är vad som egentligen förändras. 

––––––––– 
52 Ibid, s. 35 
53 Ibid, s. 37 
54 Se till exempel AnnBritt Enochsson (2005): ”Ett annat sätt att umgås – yngre tonåringar i virtuella 
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Skolan som institution har fortfarande betydligt mer inflytande över den enskilda 
elevens liv snarare än tvärtom.  
  
Bulletinen – för den som redan är utsatt för mobbning kan kränkningarna för-
stärkas genom digital teknik. Då det dessutom främst handlar om skriven text 
kan kränkningarna få extra tryck. Detta är en slutsats som vi till stor del är be-
redda att instämma i.  
 
Arkivet – den kommunikation som sker digitalt kan i de flesta fall sparas för att 
plockas fram vid senare tillfällen. Detta kan vara både positivt och negativt. Po-
sitivt i bemärkelsen att vid en anmälan eller då konflikten ska redas ut så finns 
det konkreta bevis att utgå ifrån. Negativt med avseende på att det är enkelt att 
plocka fram gamla dispyter och missförstånd och använda på olika sätt. 
 
Kuriren – mobbarens medhjälpare kan med enkla medel hjälpa till att föra fram 
mobbarens kränkningar och på så sätt förstärka mobbningen. Om detta egentli-
gen är något nytt för en situation där mobbning förekommer ställer vi oss 
frågande till. Naturligtvis är det rimligt att tänka sig att den kommunikation som 
sker digitalt kan underlätta för den här typen av agerande. 
 
Som vi har diskuterat i relation till de olika metaforerna kan det vara svårt att 
hävda att de är väsenskilda för just mobbning via digitala kanaler. Vi menar att 
flera av dem har motsvarigheter i andra sociala rum – oavsett om de är digitala 
eller inte. Vad som däremot är viktigt att reflektera kring är vad som egentligen 
utmärker den digitala kommunikationen och interaktionen. Här är tid och rum 
något som tar sig förändrade uttryck. Kommunikationen är skriftlig, och den di-
gitala kommunikationen har sina egna koder och sin egen etik. Huruvida sätten 
att kommunicera karaktäriseras av en ökad eftertänksamhet eller ökad impulsivi-
tet är något som diskuteras, och olika forskare har olika ståndpunkter. På det här 
området behövs mer kunskap, speciellt i relation till mobbning via digitala kana-
ler. 
 
Hur ser då arbetet och kunskapen kring mobbning via digitala kanaler ut, inom 
till exempel skolans värld? En rapport från Microsoft ger oss en ögonblicksbild 
av medvetenheten och arbetet mot denna form av mobbning på 290 svenska sko-
lor. Resultatet visar på ett fåtal goda exempel, men generellt så är okunskapen 
kring problematiken stor och kompetensutveckling på området efterfrågas av en 
stor mängd lärare.55  

––––––––– 
55 Microsoft (2006): Vem går rastvakt på den virtuella skolgården? – en ögonblicksbild av nätmobb-

ning på svenska grundskolor 
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3.4 Arenor för mobbning 
Ett resultat från kunskapsöversikten var att det saknas en genomarbetad be-
greppsapparat för att angripa mobbningsproblematiken – oavsett vilka kanaler 
den tar sig uttryck på – på ett fruktbart sätt. Följande teoretiska diskussion, base-
rad på den som sociologerna Eriksson, Lindberg, Flygare och Daneback driver, 
kom därför att bli ett av kunskapsöversiktens viktigaste resonemang.     
 
När det talas om den kommunikation och interaktion som sker via modern in-
formations- och kommunikationsteknik finns det olika förhållningssätt till det 
som sker och var det äger rum. Det är inte helt ovanligt att det talas om en digital 
värld eller en digital verklighet, något som då beskrivs som skilt från det som 
kallas den verkliga verkligheten. 
 

Många ungdomar lever i dag sina liv parallellt på nätet och i verk-
ligheten.56 

 
Detta sätt att se på ungas kommunikationsformer är inte helt ovanligt. Vad den 
verkliga verkligheten egentligen omfattar talas det inte lika ofta om. En annan 
inställning är att det digitala är en del eller spegling av det verkliga. 
 

Cyberrymden som ”rum” eller ”plats” existerar inte i sig utan 
skapas och definieras ständigt av den kommunikation som pågår 
där. Den närmast filosofiska frågan om huruvida ”cyberrymden” 
är en mer eller mindre avgränsad virtuell ”plats i sig” eller ska 
betraktas mer som en del eller en spegel av den ”vanliga verklig-
heten” kan ha sin betydelse när det gäller förståelsen av de över-
grepp och kränkningar av barn och unga som pågår i detta virtu-
ella rum. Som jag ser det handlar det snarare om både och än an-
tingen eller.57  

 
Huruvida man anser att det handlar om ”antingen eller”, eller rentav ”både och”, 
kan säkert tyckas kvitta för några. Men faktum är att det är ett viktigt ställnings-
tagande, i synnerhet när det kommer till den problematik som kunskapsöversik-
ten behandlar. Under detta arbete har dock ett annat ställningstagande valts, vil-
ket lyder ”varken eller”. Detta ska vi uppehålla oss vid en stund. 
 
Mänsklig interaktion sker på en mängd olika sociala arenor, varje arena med sina 
specifika förutsättningar. Arbetslivet kan beskriva som en social arena för inter-
aktion, skolan som en annan.58 Varje arena består av en mängd olika sociala rum, 
skolan till exempel av klassrummet, skolgården, omklädningsrummet och så vi-
––––––––– 
56 Lars Truedson: Ständigt i kontakt – på gott och ont, 2006-05-19, Myndigheten för skolutveckling 

http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/truedson.html 
57 Anders Nyman (2006): Drabbad online. Rapport utgiven av BUP Elefanten och Landstinget i Ös-

tergötland. 
58 Eriksson et al 
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dare. Dessa rum kan i sin tur utökas, inte minst genom hjälp av teknik för inter-
aktion. Det som sker i de digitala förlängningarna av dessa rum händer inte i en 
egen värld. Inte heller är det egentligen rimligt att beskriva denna så kallade ”vir-
tuella värld” som en digital arena, eller ett digitalt rum. Och snarare än att be-
skriva det som en del av verkligheten hävdar vi att det handlar om många delar. I 
våra dagliga liv så vistas vi i olika sammanhang på ett flertal sociala arenor för 
interaktion, och i en mängd sociala rum. Olika former av teknik spelar olika rol-
ler i detta sociala spel, på samma sätt som vi själva gör. 
 
Tekniken anpassas efter det sammanhang vi väljer att anpassa den och utökar 
ofta det sociala rum vi för tillfället befinner oss i. Med utgångspunkt i detta mot-
sätter vi oss begrepp som ”den digitala världen”, ”internet som en spegling/del 
av verkligheten” och liknande formuleringar. Istället är vår grund att digital tek-
nik utökar redan befintliga sociala rum, och att internet består av en mängd kom-
plexa sociala arenor och rum som egentligen inte är intressanta att skilja från fy-
siska arenor och rum. 

 
Det finns positiva och negativa konsekvenser av den interaktion och kommuni-
kation som sker på alla de sociala arenor där människor möts och olika spän-
ningar uppstår. Eriksson med flera kritiserar som tidigare nämnts den forskning 
som finns kring mobbning och menar att det snäva perspektiv som tillämpats 
alltför ofta inriktat sig på en arena – skolan. 
 

Vi kommer nedan att beteckna skolan och arbetslivet som arenor 
för interaktion, och den första efterlysning man kan göra för en 
mobbningsforskning är att undersöka fler arenor. Mobbnings-
forskningen måste vidgas om man ska kunna få grepp om fenome-
net.59 

 
Detta är även ett viktigt och grundläggande resultat av den kunskapsöversikt som 
genomförts, även om vi inte ser det digitala som en arena. Vi argumenterar sna-
rare för att de arenor som finns digitalt är tydligt kopplade till arenor som till ex-
empel just skolan eller arbetslivet, och förstås kanske bäst som en förlängning av 
dessa. 
 
1. De sociala arenor och rum som existerar digitalt förstås bäst som förläng-

ningar av andra sociala arenor och rum. Att umgås på Lunarstorm kan ses 
som en förlängning av att träffa kompisgänget på fritidsgården, och att betala 
sina räkningar via sin internetbank kan ses som en förlängning av det sociala 
rum som ett fysiskt bankkontor representerar. 

2. Att studera flera arenor är av stor vikt, men det är också viktigt att se grän-
serna mellan dessa som mer flytande än fasta, inte minst då nya interaktions-
former kan bidra till att lösa upp tidigare tydliga gränser som de mellan till 
exempel privat/offentligt, skola/fritid.     

––––––––– 
59 Ibid, s. 126 
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Innan dessa grundläggande resultat och teoretiska resonemang relateras till det 
konkreta arbetet i projektet ByBoo, vill vi utifrån Eriksson med flera ytterligare 
tillämpa resonemanget kring vad som karaktäriserar olika arenor i förhållande till 
mobbning på just fenomenet mobbning via digitala kanaler. 
 
Utmärkande för de sociala arenorna skolan och arbetslivet och en mängd andra 
arenor i samhället är enligt Eriksson med flera följande: 
 
1. Aktörerna kan inte välja sina samaktörer, eller så har de åtminstone begrän-

sade möjligheter att göra så. 
2. Man kommer att vistas med dessa samaktörer under lång eller obegränsad tid. 
3. Att lämna arenan medför stora kostnader och är inte alltid en möjlighet. 
4. Aktörernas närvaro och antal är godtyckliga. En skolklass kan egentligen lika 

gärna bestå av en person mindre, och det spelar ofta ingen roll vem denna 
person är.60  

 
Sociala grupperingar som inte lever upp till dessa egenskaper är alltså till exem-
pel en familj eller vänskapsgrupp. Utifrån det ovanstående väcks en hel del nya 
frågor som mobbningsforskningen måste ta hänsyn till, menar Eriksson och med-
författarna. Skiljer sig mobbningens omfattning åt mellan olika arenor, om det 
finns variationer mellan dessa i ovanstående egenskaper? Hur kan man hantera 
skolan som ett organisatoriskt fenomen? 
 
Ytterligare något som karaktäriserar dessa sociala arenor är att de är: 
 

underkastade någon makt som upprätthåller dem. Det betyder att i 
dessa sammanhang, på dessa arenor, uppträder två olika slags ak-
törer: aktörer som upprätthåller själva sammanhanget, skola och 
undervisning i skolsituationen och arbetet i arbetslivet; och aktö-
rer som är utsatta för och i någon mening underordnade de ovan-
stående aktörerna.61 

 
Detta kan beskrivas som två olika system som är länkade till varandra. Det ad-
ministrativa systemet är det som upprätthåller sammanhanget, för skolans del till 
exempel organisationen, skolledningen eller skolplanen. Inom det administrativa 
systemet finns en mäng sociala grupperingar, eller informella system. I det admi-
nistrativa systemet är vi inte unika personer, utan var och en av lika värde och 
lika status, alla med lika självklara rättigheter. Ett informellt socialt system är 
däremot valt och format av sina aktörer, och i till exempel en skolklass kommer 
det att finnas en mängd olika informella system där vissa kommer att inkluderas 
och andra inte. Här pågår ett ständigt maktspel och en kamp om tillhörighet. 
 

––––––––– 
60 Ibid, s. 126-128 
61 Ibid, s. 129-130 
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För att möjliggöra ett angripande av problematiken kring mobbning via digitala 
kanaler, och inte minst öka förståelsen inför alla de sociala sammanhang som 
människor vistas i – oavsett om de är nya eller gamla, så finns det alltså ett 
forskningsfält som är viktigt att vara medveten om. Eriksson med flera avslutar 
sin text: 
 

Det är vår övertygelse att mobbning som fenomen är relaterat till 
situationer där det föreligger spänningar mellan dessa system så-
väl i skolan som i arbetsliv som i andra sammanhang där mobb-
ning eventuellt kan förekomma. På denna jämförelsenivå finns 
nästan ingen forskning gjord, vilket är en kännbar lucka, i all syn-
nerhet som allt större grupperingar av människor kommer att vis-
tas på sådana arenor allt större del av sina liv. Psykologin har 
gjort en viktig pionjärinsats vad gäller forskningen kring mobb-
ning och trakasserier. Nu är det dags för andra vetenskaper att 
vidga denna forskning.62  

 
I beskrivningen av de olika arenornas fyra karaktäristiska drag så finner vi ytter-
ligare argument för kunskapsöversiktens viktigaste tes att det är missvisande att 
tala om en digital verklighet eller arena. På internet kan man i vissa sammanhang 
välja sina samaktörer, man behöver inte vistas med någon man inte vill vistas 
med under en längre tid och det medför inte några större kostnader att lämna de 
digitala rummen. Däremot är kanske aktörernas närvaro och antal godtyckligt till 
viss del, beroende på användandet. Men för ett gäng goda vänner som umgås så-
väl på fritidsgården som på en community så är det naturligtvis inte så. Att lämna 
det digitala rummet är i det fallet förknippat med samma kostnader som det skul-
le innebära att lämna något annat socialt sammanhang relaterat till kompisgrup-
pen.   
 
Eriksson med flera hävdar att de fyra egenskaperna (att inte kunna välja sina 
samaktörer, att vistas tillsammans med dem under en längre tid, den kostnad det 
medför att lämna arenan samt aktörernas godtycklighet vad gäller antal) leder en 
mängd nya frågor för mobbningsforskningen att ställa, och kopplas detta dessut-
om samman med de snabbt föränderliga kommunikations- och interaktionsfor-
merna så vill vi hävda att frågorna blir ännu fler, och kanske betydligt mer kom-
plexa. På vilket sätt kan till exempel det administrativa respektive de informella 
systemen diskuteras i relation till detta? Hur tar de sig uttryck digitalt? Och kan-
ske framförallt, en fråga som vi brottats med mycket under kartläggningens 
gång; finns digital mobbning? Hur bör vi i så fall tala om den? 
 
Erik kommer gråtandes in i lärarrummet och blöder näsblod. Mellan snyftning-
arna berättar han att Niklas, Martin och Fredrik har börjat slå honom och kalla 
honom dumma saker igen. ”Var någonstans skedde detta?”, frågar lärarna. ”Bak-
om eken vid gymnastikhallen”, svarar Erik och fortsätter: ”Det var lugnt ett tag, 

––––––––– 
62 Ibid, s. 132 
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men nu har dom börjat igen, fastän vi pratade med dom…”. ”Menar du vid eken 
bakom eller framför gymnastiksalen?”, frågar en annan lärare. Erik snyftar: ”Jag 
vet inte… jag vill inte att det ska vara så här! Jag tror inte att jag tänker komma 
tillbaka till skolan mer…”. Den första läraren fortsätter: ”Erik, ta det nu lugnt 
och berätta för oss vilken av ekarna det var”.   
 
Från att ha fokuserat på de inblandade i en mobbningssituation och deras egen-
skaper, verkar diskussionen nu alltså kretsa mycket kring den specifika platsen 
där mobbningen sker. Det kan vara av vikt att fråga sig vem och vilka som är in-
blandade, och kanske också när och var situationen uppstod. Men rimligen är 
frågor som hur och varför viktigare att ställa? Att fråga sig var mobbningen sker 
kan visserligen vara intressant ur en väldigt central aspekt. För kanske är det så 
att just bakom en av ekarna vid gymnastikhallen så finns det aldrig någon vuxen 
i närheten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Från kunskapsöversikten till projektet 
ByBoo – en bygemenskap på internet  
Ju längre arbetet med kunskapsöversikten fortskred, desto tydligare såg vi det 
stora behovet av praktisk kunskap och konkreta metoder för att arbeta med frå-
gor som rör skola och fritid, trygghet, gemenskap samt digital och etisk kompe-
tens. Som ett led i att omsätta de teoretiska resonemangen från kunskapsöversik-
ten i praktisk handling och som ett sätt att prova olika metoder skapades en av-
gränsad bygemenskap på internet i form av en lokal community som fick namnet 
ByBoo. Communityn ByBoo kan beskrivas som en enklare variant av andra 
communitys som exempelvis Lunarstorm. Då det var viktigt att både vuxna och 
elever kände sig bekväma som användare, kom upplägget att bli relativt enkelt. 
Communityn bestod framförallt av ett forum, det vill säga en plats för olika slags 
diskussioner, en öppen chatt samt en egen presentationssida med gästbok och en 
funktion för privata meddelanden för varje enskild användare. Under arbetet med 
kunskapsöversikten ingick alltså även utvecklandet av denna experimentella me-



37 

tod för att möjliggöra ytterligare diskussioner kring det komplicerade område 
som rör klyftan mellan unga och vuxna i relation till samtida interaktionsteknik. 
 
Ekvationen är egentligen ganska enkel. Så länge mobbning existerar så kommer 
den att ta sig uttryck på olika sätt beroende på vilka former för kommunikation 
som vi använder oss av. Och med tanke på att den tekniska utvecklingen går 
snabbt framåt så är det förmodligen rimligt att tänka sig att dessa kommunika-
tionssätt kommer att bli fler, eller åtminstone genomgå förändringar. Samtidigt 
ser vi exempel på att lärare och föräldrar med kunskap om ung kommunikation i 
mindre utsträckning upplever de problem, som de med mindre kunskap tampas 
med. Att öka denna kunskap och förståelse blir därför ett steg i riktningen att hit-
ta vägar för att reflektera och problematisera barns och ungas livsvillkor, där 
mobbning är en betydelsefull aspekt. Genom att öka kunskapen och förståelsen 
får vuxna bättre förutsättningar att vara närvarande och delaktiga i sina barns liv, 
med allt vad det innebär. 

 
En indikation på att dessa tankar låg rätt i tiden var Utbildningsradions TV-
program Skolakuten och ett avsnitt om mobbning via digitala kanaler där bland 
andra Elza Dunkels, forskare vid Umeå universitet, medverkade. I en intervju 
motsätter hon sig att mobbningen skulle bli mer dold på grund av tekniken, och 
hävdar istället att mobbning i princip alltid är dold, oavsett om den sker i skol-
korridoren eller på Lunarstorm. Problemet uppstår där vi lämnar barn själva. När 
tekniken kommer in i skolan kan vi se den som en unik möjlighet för ett etiskt 
samtal, istället för att låta tekniken och rädslan för den komma i vägen mellan 
oss och en ökad förståelse, vilket stämmer mycket väl överens med de tankar 
som låg till grund för projektet ByBoo. Dunkels fortsätter:   
 

Har man två grupper som har kunskap och behöver utbyta kun-
skap så brukar ju problemet vara att hitta en arena för det. Det 
problemet har vi inte här, utan vi har mötesplatsen och vi har 
båda grupperna. Så, vad är problemet egentligen? Grundförut-
sättningarna finns, men det kan vara jobbigt att som vuxen upple-
va att man inte har kontroll över situationen. Det är jättejobbigt 
att vara den där okunniga och töntiga typen, men det är vår enda 
räddning, som jag ser det.63  

 
Ett vanligt konstaterande i debatten kring ungas livsvillkor är att vuxna måste 
våga finnas i de digitala rummen, inte minst när det handlar om vad vi kan göra 
åt kränkningar online.64 Och visst kan det tyckas märkligt att det inte alltid är så. 
 
I stan finns det en lekplats dit de flesta av barnen går för att leka. Oftast när bar-
nen kommer hem därifrån är de glada, men det händer också att någon kommer 

––––––––– 
63 Ur en intervju med Elza Dunkels i Skolakuten: ”Konflikter och kamratskap på nätet”. Utbildnings-

radion. Sändes i SVT 2006-10-01 
64 Se till exempel Microsofts rapport, eller artikelserien i Dagens Nyheter 
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hem och gråter. Barnens föräldrar bestämmer oftast hur länge deras barn får vara 
på lekplatsen, men nästan ingen av föräldrarna har varit där och tittat. Detta trots 
är de alla är ganska övertygade om att det finns farliga klätterställningar på lek-
platsen, och trots att de ganska ofta hör talas om att det smyger läskiga gubbar 
bakom buskarna. Inte många av föräldrarna vet hur man hittar till lekplatsen eller 
ens hur den ser ut, när det enda de egentligen behöver göra är att fråga sina barn 
om en vägbeskrivning. 
 
Men, som Dunkels också konstaterar,65 alla vill inte vara hurtiga nätvuxna och 
unga behöver också sina privata rum. Även om det kan tyckas som en ”självklar” 
slutsats att vuxna ska befinna sig på nätet, så är det faktiskt inte nödvändigtvis 
det. Därför har en annan mycket viktig utgångspunkt som legat till grund för 
ByBoo varit att avdramatisera tekniken – göra den mer neutral och istället skapa 
utrymmen för att diskutera det som sker när tekniken blir genomskinlig. När vi 
är ute och föreläser utifrån våra kunskaper och erfarenheter från projekten beto-
nar vi till exempel att det kanske inte lönt att lära sig de senaste trenderna, eller 
kunna de häftigaste orden – utan att det snarare handlar om helt vanliga vuxen-
värden. Att finnas där, att lyssna, komma med råd och livserfarenhet. Vara nyfi-
ken – inte tjatig! 
 
Diskussionen kring den digitala interaktionens negativa konsekvenser kretsar i 
många fall kring handfasta tips på vad man bör och inte bör göra på nätet. Det är 
också den typen av information som exempelvis Friends och BRIS ofta förmed-
lar. Dessa tips och råd är naturligtvis bra och oerhört viktiga, men diskussionen 
måste också tas ett steg längre. Att ge en utsatt elev rådet att inte ha sina glas-
ögon på sig i skolan kan knappast leda till en lösning på något problem. Istället 
måste problemet angripas av kunniga och engagerade vuxna. Vuxenengagemang 
och ökad medvetenhet om mobbningsproblem är också en grundförutsättning i 
Olweus åtgärdsprogram i arbetet mot mobbning.66  
 
Detta kommer vi att få anledning att återkomma till, men till att börja med följer 
en beskrivning av de aktiviteter som bedrivits i projektet ByBoo samt vilka re-
sultat detta arbete genererat.  

––––––––– 
65 Elza Dunkels ”Råd till vuxna”, bifogas denna rapport 
66 Eriksson et al 
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4. Resultat och reflektioner 
från projektet ByBoo  

4.1 Bakgrund 
Projektet ByBoo växte fram ur slutsatserna från arbetet med den kunskapsöver-
sikt som beskrivs i föregående kapitel. Utgångspunkterna var från start att all 
mobbning måste förstås i ett vidare sammanhang och att det egentligen inte är re-
levant att tala om digital mobbning som något specifikt. Mobbning uppstår inte 
mellan ett fåtal individer, utan bygger på en mer komplicerad maktobalans. Det 
handlar om kommunikation och interaktion människor mellan, oavsett om denna 
sker online eller offline. Projektets arbetshypotes har varit att en skolklass kan 
förstås som ett sammansatt nätverk av lärare, elever, föräldrar och även en hel 
del andra människor (syskon, utomstående vänner, mor- och farföräldrar, övrig 
skolpersonal etc. ByBoo är byggt på en vilja att testa några teser i relation till 
detta. 
 
Mobbning är inte ett problem baserat på personliga egenskaper hos mobbare el-
ler den som blir mobbad. Mobbning måste förstås i sitt sammanhang. En tes var 
därför att mobbning är ett nätverksproblem. En annan tes var att trygghet är ett 
nätverksfenomen. Genom att tydliggöra och arbeta med det vi väljer att beskriva 
som klassnätverket, det vill säga alla inblandade i en klass – barn, lärare, föräld-
rar, syskon med flera – har vi undersökt metoder för att uppnå ökad trygghet. 
Från en diskussion kring mobbningsproblematik så blev ByBoo alltså mycket 
naturligt ett projekt kring kommunikation, trygghet, digital och etisk kompetens 
samt ett utforskande av en avgränsad communitys potential att stärka gemenska-
pen i just ett klassnätverk. 

 

Val av skola 
I Ronneby kommun ligger Johannishusskolan, en liten F–6-skola med 117 ele-
ver.67 Det var på denna skola som pilotprojektet ByBoo under år 2007 drevs av 
Interactive Institute och Reaktor Sydost, tillsammans med elever, föräldrar och 
lärare i två av klasserna. När projektet formellt inleddes i januari 2007 gick ele-
––––––––– 
67 http://www.utb.ronneby.se/johannishusskolan 
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verna i klass 3 och 4 och eftersom arbetet fortsatte i samma klasser efter som-
marlovet så gick eleverna i klass 4 och 5 när projektet avslutades. 
 
Johannishusskolans verksamhet ryms i ett flertal äldre vackra byggnader och 
området omges av ängar och gamla ekar. Den största byggnaden är Sveriges 
äldsta skola som fortfarande är i bruk. Som besökare utifrån är det lätt att för en 
stund låta sig vilseledas av denna idylliska miljö, men naturligtvis är det så att 
även denna skola – trots småskaligheten – är en helt vanlig skola, som brottas 
med samma problematik som många andra skolor gör. Ett sådant problem är 
mobbning. Naturligtvis förekommer mobbning även på Johannishusskolan, och 
skolan arbetar aktivt med en mobbningsplan som ligger helt i linje med grund-
tankarna för ByBoo-projektet. Dessutom är Johannishusskolan den enda skolan i 
kommunen som har en lokal styrelse, det vill säga en egen skolstyrelse på upp-
drag av kommunfullmäktige där föräldrar är i majoritet. Inom ramarna för detta 
har skolan vid flertalet tillfällen anordnat aktiviteter och temaveckor just rörande 
ämnet mobbning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rastaktiviteter på Johannishusskolan 
 
En avgörande anledning till att just Johannishusskolan blev platsen för projektets 
aktiviteter var det faktum att Micke Gunnarsson på Reaktor Sydost har sina barn 
på skolan. Den goda kontakt som Micke hade med lärare och personal – men 
också med elever och föräldrar – gav oss stora möjligheter att implementera pro-
jekttankarna hos ledning och personal redan på ett tidigt stadium. Engagemanget 
från skolpersonalen hade med liten sannolikhet varit så stort om någon helt ut-
omstående initierat ett projekt av den här typen. Här var förtroendet för Micke en 
viktig ingrediens. Dock förändrades arbetssituationen för Micke under projektets 
gång, och han kom från och med mars 2007 att efterträdas av Ida Qvarnström på 
Reaktor Sydost. Micke har däremot fortsatt vara en nyckelperson i projektet, inte 
minst i egenskap av nyfiken och engagerad förälder. Inför arbetet med detta ka-
pitel genomfördes även en intervju med Micke. Naturligtvis kan Mickes roll som 
informant problematiseras, då han inte bara är förälder utan också varit med och 
startat upp ByBoo-projektet. Dock är det just i denna roll som han intervjuats – 
som förälder men också en speciellt engagerad sådan och dessutom väl insatt i 
projektet.  
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En intressant aspekt av att projektet har ägt rum på en liten byskola är att till-
gången till teknisk utrustning är relativt bristfällig. Sedan en tid tillbaka har Jo-
hannishusskolan bredband, men personalen uppger att de inte är helt nöjda med 
den tekniska situationen. Det finns utrustning i form av till exempel datorer – två 
stycken äldre modeller längst ner i varje klassrum – och kameror, men uppgrade-
ring har inte skett på länge. Personalen uttrycker otillfredsställelse över avsakna-
den av den typ av tekniska hjälpmedel de skulle vilja ha möjlighet att använda 
sig av i sin undervisning. Skolans bristande tekniska resurser har dock inte varit 
avgörande för arbetet i projektet, vilket är ett resultat värt att notera. Att personal 
inom skolans värld i en del fall tycks fokusera på problemen med bristande re-
surser – framförallt när det gäller att integrera informations- och kommunika-
tionstekniken i klassrummet – är naturligtvis ingenting som ska bagatelliseras. 
Tillgång till teknik som är i bra skick och enkel att använda är i vidare bemärkel-
se en fråga om kunskap – och i förlängningen en fråga om makt. Det vi vill lyfta 
fram här är dock att det finns stora möjligheter även med små medel. Det som 
krävs då är att fokusera på andra aspekter än just tekniken i sig. Att relatera till 
det som sker digitalt – till exempel i form av digital kommunikation – går ut-
märkt att göra utan dator. Ibland kanske till och med bättre. 
 
I ByBoo-projektet har detta varit en viktig stöttepelare: att med en gnutta fantasi 
och en öppen och positiv inställning från skolpersonal och elever så är det fullt 
möjligt att genomföra den här typen av projekt på en skola som inte har tillräck-
liga resurser i form av teknisk utrustning. Dessutom har det för oss funnits en 
viktig poäng i att inte överdriva teknikens betydelse. I så stor utsträckning som 
möjligt har vi under våra aktiviteter – som vi ska beskriva i nästa avsnitt – för-
sökt arbeta in tekniken som en naturlig del i allt vi gör. För övrigt så har vi inte 
accepterat sammanhang – till exempel när vi är ute och föreläser – där vi förvän-
tas prata om tekniken, även om vi ofta upplever förväntningar på att det är just 
det vi ska göra. Vi har istället hävdat att projektet ByBoo inte alls handlar speci-
ellt mycket om förändringar och ny teknik, utan snarare om värden som är av be-
stående karaktär – gemenskap, relationer och trygghet men också de mönster 
som är återkommande när det handlar om människors sätt att reagera på introdu-
cerandet av ny teknik. 

4.2 Åtgärder och genomförande  

Förberedelser av projektet 
Designen och utarbetandet av communityn ByBoo skedde redan under somma-
ren 2006, och för att skapa nätgemenskapen anlitades ett mindre företag vid 
namn Kemikal drivet av Janne Kemi.68 En tjänst som Kemikal tillhandahåller he-
ter Community Maker och riktar sig till mindre grupper i behov av en digital mö-

––––––––– 
68 http://www.kemikal.org/ 



42 

tesplats.69 Under hela projektet har vi haft nära kontakt med Janne på Kemikal, 
som också administrerat sidan och funnits med som medlem på communityn. 
Vid eventuella problem eller förslag på förbättringar har användare kunnat vända 
sig direkt till honom, vilket upplevts som positivt. 
 
I slutet av maj 2006 öppnade ByBoo och under perioden fram till projektets for-
mella start i januari 2007 har det varit fritt för användare att registrera sig och 
tycka till om sidan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Startvy för http://www.byboo.se 
 
Bilden ovan visar startsidan för projektet. Där kan besökaren välja att gå direkt 
till själva communityn, att gå till en extern sida där man kan läsa mer om projek-
tet eller till en extern blogg där man kan följa arbetet. Bloggen har varit en del av 
det temagruppsarbete som bedrivits inom ramarna för projektet Ung Kommuni-
kation.70 Vi har upplevt arbetet med bloggen som ett värdefullt tillvägagångssätt 
för att arbeta med dokumentation av aktiviteter och reflektioner. 
 
Vad det gäller själva utseendet på sidan anpassades den i första hand till eleverna 
genom val av glada färger och en rolig figur – som av eleverna kallats för såväl 
ByBoo-troll som ByBoo-smurf. Några olika varianter av ByBoo-figurer togs 
fram av illustratören Daniel Lennér.71 Daniel skapade även några illustrationer 
som vi haft stor användning av för att tydliggöra vissa fenomen som till exempel 
generationsfrågor. Några av dessa bilder finns också med i denna slutrapport. 
Angående designen av communityn så fanns det slutligen ett par värden som vi 
ansåg var extra viktiga att förmedla redan i designen av sidan – en känsla av ge-
menskap, att ByBoo står för något kul och att det är en plats där man är schyssta 
mot varandra och lär känna andra bättre. Resultaten antyder att detta är något 
som vi lyckats bra med, vilket vi återkommer till senare i detta kapitel.       
 

––––––––– 
69 http://www.communitymaker.nu/ 
70 Projektet Ung kommunikation och vår roll som så kallad temagrupp beskrivs vidare i kapitel 4 un-

der rubriken Kunskapsspridning 
71 http://www.lenneer.se/ 
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Det första inlägget i chatten skrevs i juni 2006 och antalet inloggningar från det 
att sidan fanns tillgänglig till att användare aktivt började registreras av oss vid 
det första besöket hos eleverna på Johannishusskolan i oktober 2006 var 376 
stycken. Vid besöket på skolan i oktober genomfördes även den första av två en-
käter som gjorts med både elever och vuxna som ett led i att undersöka om nå-
gon förändring skett över den tid som projektet sträckt sig. Efter detta datum – då 
eleverna även informerades om ByBoo – så ökade naturligtvis antalet inlogg-
ningar ordentligt. Anmärkningsvärt är dock att intresset – i form av registrerade 
användare och antal inloggningar – varit så pass stort redan innan någon direkt 
lansering från vår sida. Att Johannishus inte har så många invånare var naturligt-
vis en bidragande orsak till detta, då ordet snabbt spred sig.  
 
Under denna period tog såväl vuxna som elever tillfället i akt att tycka till om 
vad de ville att ByBoo skulle leda till. Föräldrar önskade bland annat digitala 
veckoplaneringar och eleverna ville ha ByBoo-tröjor. I slutet av sommarlovet 
2006 kunde vi se spännande exempel på hur klasslärarna skrev och informerade 
sina elever om de förberedelser som pågick inför den nya terminen. Det dök 
även upp spontana situationer där elever hjälpte lärarna att skapa sina presenta-
tionssidor. 
 

Lansering av projektet ByBoo 
Under hösten inleddes en mer fokuserad lansering av ByBoo i klasserna inför 
projektets formella start i januari 2007. I december skickades ett informations-
brev ut till föräldrarna i de båda klasserna där projektet beskrevs. Med brevet 
följde, förutom information, också en förfrågan om föräldrarnas samtycke till de-
ras barns deltagande i projektet. Dokumentation av föräldrars samtycke till att 
minderåriga deltar i forskningsprojekt är viktigt inte bara enligt lagen om etik-
prövning av forskning som avser människor, utan också då ByBoo syftade till att 
föräldrar skulle känna sig delaktiga och bli engagerade i arbetet. Samtycket av-
såg även insamlandet av bildmaterial, exempelvis fotografering för publicering 
på projektets hemsida och dylikt. Redan i detta brev informerade vi också om vår 
närvaro vid ett kommande föräldramöte i skolan.  
 

Introduktion till projektet ByBoo 
Ytterligare information om ByBoo fast riktad till eleverna, samt mer tid avsatt 
till ”ByBoo-assistans” gavs vid ett besök i Johannishus i januari 2007. I början 
var de främsta aktiviteterna under skoltid att registrera användare, berätta om 
mötesplatsen och dess funktioner och bistå dem som stötte på problem. Detta var 
naturligtvis också en viktig del i arbetet, men det som genererat mest kunskap 
och reflektioner har egentligen varit de åtgärder av mer riktad karaktär som tog 
vid efter det praktiska arbetet med att hjälpa till på communityn. Dessa åtgärder 
har främst byggt på att vi på olika sätt arbetat kring trygghetsfrågor och kamrat-
skap samt områden som knyter an till generation och digital kompetens. En så-
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dan mycket lärorik dag ägde rum i februari. Förutom att hjälpa några kvarvaran-
de elever med registrering så hade vi en allmän genomgång om ByBoo. Vi hade 
ordnat så att vi hade uppkoppling och kunde visa de olika funktionerna direkt 
med projektor på storduk, och även andra digitala aktiviteter, till exempel att 
ringa till en kompis via ett program som Skype, visades. Tillsammans med ele-
verna diskuterade vi kring vad man får och inte får göra på ByBoo, samt på res-
ten av nätet – eller offline för den delen. Här kom vi även in på en naturlig fort-
sättning – vad som är skillnaderna mellan online och offline. Respektive klass 
delades sedan upp i två mindre grupper varav en grupp hade en övning som gick 
ut på att tillsammans med Jessica rita internet och den andra gruppen gjorde ett 
”lära-känna-bingo” som sedan löstes gemensamt i klassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En av favoritsidorna bland eleverna – Jesper.nu 
 
Bingot byggde på hur väl man känner alla i klassen, och under kvällen samma 
dag fick vi även tillfälle att testa bingot på föräldrarna då vi informerade om pro-
jektet vid ett föräldramöte. Denna fullbokade dag inkluderade även en allmän in-
formation och lägesbeskrivning inför skolpersonal och rektor under ett fikamöte. 
Vad gäller aktiviteten på communityn så var den vid denna tidpunkt som absolut 
högst under hela projekttiden. Under februari månad kunde vi se en toppnotering 
på 1 276 inloggningar – över 45 inloggningar om dagen i snitt. Under nästa un-
derrubrik i detta kapitel redovisas aktiviteten på communityn ytterligare. 

 

Ytterligare aktiviteter i Johannishus 
Nästa besök på Johnnishusskolan genomfördes i april. Vid detta tillfälle introdu-
cerades Ida för eleverna och personalen. Då det under denna period varit några 
incidenter på ByBoo, beroende på att eleverna inte varit rädda om sina lösenord, 
var vår plan att relatera dagens aktiviteter till detta. Materialet som användes är 
ett skolmaterial kring barns och ungdomars trygghet och säkerhet på internet – 
vid namn Livstid.72 Materialet är framtaget av Microsoft tillsammans med Me-
dierådet och Myndigheten för skolutveckling. Vid besöket i Johannishus använ-

––––––––– 
72 http://www.livstid.org/ 
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de vi oss av en interaktiv del av materialet i form av sagan Den oändliga skogen, 
som riktar sig till elever i år F1–4. Det finns också en annan interaktiv berättelse 
för högre åldrar. Den oändliga skogen passade mycket bra för vårt ändamål och 
tar på ett pedagogiskt sätt upp frågor kring hur internet fungerar – genom en me-
tafor i form av en skog där trädens rötter börjar växa ihop till ett stort nätverk av 
sammankopplade träd. Framförallt fyllde sagan sin funktion när det gäller dis-
kussionen kring att skydda sitt lösenord, vilket var aktuellt vid vårt besök. I sa-
gan finns även en spelliknande del där eleverna ska smälla virus och maskar med 
en flugsmälla, vilket var så populärt att några har varit inne i efterhand och spe-
lat. 
 
Inför besöken hade vi ordnat egen teknisk utrustning för att kunna gå igenom be-
rättelsen tillsammans på storduk. Då det inte ordnade sig med uppkopplingen 
fick vi dock klämma ihop oss framför en dator i barnens klassrum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ida och några av eleverna framför en av klassrummets två datorer. 
 
Skolmaterialet Livstid passade bra i just detta sammanhang, med vår kunskap 
och bakgrund samt ByBoo-projektets andra aktiviteter som komplement. Dock 
anser vi att materialet har begränsningar om det inte sätts in i ett större samman-
hang, eftersom det kretsar kring nätet som något specifikt och avskilt. Ett exem-
pel på det är till exempel frågorna som ställs under en aktivitet där elever kan 
testa sina nätkunskaper. En av de frågor som ställs handlar om huruvida man får 
mobbas på nätet, och kan förstås som ett exempel på hur nätet ses som något av-
gränsat i många sammanhang. 
 
En annan brist i materialet är också att det i huvudsak är nätets faror som be-
handlas. En grundläggande aspekt av vårt arbete i Johannishusskolan har varit 
att, istället för att komma med pekpinnar i relation till den interaktion som sker 
endast online, väcka frågeställningar och reflektioner kring skillnader och likhe-
ter med den interaktion som sker både online och offline. Detta utifrån centrala 
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teman som kommunikation, gemenskap, trygghet och kamratskap. Då vi upple-
ver materialet från Livstid som förhållandevis begränsat vad gäller detta, valde vi 
att komplettera aktiviteterna under denna dag. Detta gjorde vi genom att visa och 
diskutera digitala berättelser från Utbildningsradions Rum för berättande.73 Fil-
merna vi valde att visa är gjorda av barn för barn, och berör teman som kamrat-
skap, mobbning och utanförskap. Utifrån detta kunde vi sedan på ett givande sätt 
föra diskussioner kring dessa teman och relatera dem till interaktion online. Vi 
upplevde att ett sådant tillvägagångssätt också avdramatiserade de tekniska 
aspekterna och lyfte fram våra utgångspunkter på ett viktigt sätt. Med detta som 
bakgrund påbörjade vi sedan tillsammans med barnen våra gemensamma By-
Boo-regler – regler som gäller på communityn ByBoo, men också på skolgården, 
i klassrummet och när man träffas på fritiden. För oss var en viktig del i detta att 
göra eleverna så delaktiga som möjligt i att skapa gemensamma förhållningsreg-
ler. Naturligtvis byggde elevernas förslag till regler mycket på sådant som de re-
dan lärt sig genom skolan och hemifrån, och förmodligen gav de uttryck för så-
dant som de trodde att vi ville höra. Det är ju inte en ovanligt i situationer när 
man arbetar med områden som ofta genererar ”politiskt korrekta” svar. Vi ville 
ändå att eleverna skulle känna igen sig i formuleringarna, och vi har också sett 
exempel på hur det hänvisats till dessa när problem uppstår på ByBoo samt att 
den sociala kontrollen som eleverna själva utövar på varandra är stark. 
 

Skoltema i relation till ByBoo 
I maj gjorde vi ett nytt besök i Johannishus, i anslutning till att klasserna arbeta-
de med temat Sverige för hundra år sedan. Detta var ett område som fungerade 
fantastiskt bra att knyta ihop med våra egna aktiviteter. Det var också positivt att 
verkligen kunna knyta an till något som eleverna jobbade med för tillfället. Då 
klasslärarna genom hela projektet låtit oss ta mycket tid i anspråk för diverse ak-
tiviteter samt visat ett stort engagemang för vårt arbete kändes det extra roligt att 
arbeta med ett tema som låg nära de ordinarie klassrumsaktiviteterna. Temat 
Sverige för hundra år sedan gjorde att eleverna kunde tillämpa sina nyvunna 
kunskaper på dagens Sverige. Våra aktiviteter denna dag kom framförallt att 
kretsa kring skillnader och likheter mellan förr och nu. Som ett verktyg för att re-
flektera kring detta fick barnen i uppgift att rita uppfinningar från förr i tiden. 
Gemensamt försökte vi också komma på så många saker som möjligt som fanns 
förr och som fortfarande finns. Sedan fick eleverna leta upp sådana saker i klass-
rummet och fotodokumentera. Fysiska ting som exempelvis pennor och böcker 
var sådant som dokumentarades, men också mer abstrakta värden som vänskap 
och att leka. 
 

 
 
 

––––––––– 
73 http://www.ur.se/rfb/ 
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Fotodokumentation i klassrummet 
 
Här uttryckte eleverna att det är mycket som skiljer sig från hur det var förr, men 
det finns väldigt mycket som är tidlöst också, som exempelvis vänskap, kärlek 
men också mobbning och elakheter. Aktiviteterna ledde också fram till en dis-
kussion kring olika generationers reaktioner på saker som rör barn- och ung-
domskultur och hur detta tagit sig uttryck under olika tidsperioder. Avslutnings-
vis konstaterade eleverna att äldre generationer generallt oroar sig för mycket 
över ”dagens unga” men att de förmodligen själva kommer att bli likadana när de 
blir gamla. 
 
En intressant reflektion som gjordes av några barn var att de inte alls förstod hur 
det här hade med ByBoo att göra. Detta fokuserar också på något som vi själva 
funderat kring, och som också blivit ett viktigt resultat av vårt arbete, nämligen 
ByBoo som en utomstående aktivitet, ett kul avbrottt i vardagen. Det är natur-
ligtvis svårt att undvika när ett projekt drivs av utomstående. Vi kommer att 
återkomma till det, men i relation till ovan nämnda aktivitet blev det intressant 
hur kopplingen till ByBoo förlorades när vi började koppla våra aktiviteter till 
elevernas skolarbete.    
 
Ett övergripande tema för dessa aktiviteter var också att ”leka redaktion”. Slut-
produktionen kom att bli en väggtidning till varje klass där delar av alla olika ak-
tiviteter vi gjort tillsammans fanns med. 
 

Uppföljning av ByBoo-aktiviteter 
Nästa besök på skolan skedde efter sommarlovet, då aktiviteten på communityn 
falnat en del. Vårt syfte var nu att få igång aktiviteten ordentligt igen. Dessutom 
såg vi fram emot det faktum att en av klasserna nu bytt lärare, för att undersöka 
hur det tog sig uttryck på ByBoo. För att återigen väcka intresset för ByBoo hade 
vi med oss den gemensamma väggtidning som vi påbörjat tillsammans med ele-
verna innan sommaren. Dessutom hade vi tryckt upp ByBoo-tröjor till projekt-
deltagarna, vilket varit ett tidigt önskemål. Parallellt med överlämnandet av 
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väggtidningen och t-shirtarna assisterade vi även dem som glömt sina lösenord 
till ByBoo och liknande. 
 
Under eftermiddagen denna dag genomfördes dessutom den, i vårt och förmodli-
gen också i elevernas tycke, häftigaste aktiviteten under hela projektet. Dock 
bara i den ena klassen. Ett tidigt önskemål – förutom t-shirtar – från eleverna var 
nämligen ett ByBoo-spel. Parallellt med den konkreta verksamheten i form av 
aktiviteter i Johannishusskolan hade vi under våren även inlett ett samarbete med 
Blekinge Tekniska Högskola och de tre kandidatprogrammen Digitala spel, Di-
gital ljudproduktion samt Medieteknik på BTH:s Campus Karlshamn. Under 
höstterminen har studenterna på dessa tre program en gemensam kurs där de pa-
ras ihop tre och tre – en student från varje program – och får i uppgift att ta fram 
ett koncept på uppdrag från en reell uppdragsgivare. En av två sådana sådana 
uppdragsgivare var ByBoo-projektet och antalet grupper som arbetade skarpt 
med just vårt uppdrag var elva stycken – sammanlagt trettiotre studenter. 
 
Som en hjälp för BTH-studenterna och en häftig grej för våra projektdeltagare 
bjöd vi i september in studenterna för att prata direkt med eleverna om vad de 
skulle vilja ha på ByBoo.74 Innan detta fysiska besök av studenterna hade varje 
grupp fått användarkonton på ByBoo för att skapa en nyfikenhet kring att det var 
något som hände, samt som en möjlighet för studenterna att känna på den miljö 
vi arbetar i. 
 
Detta intressanta möte förde även med sig några värden som framförallt läraren 
betonade. Kunskaperna bland eleverna om hur man gör ett spel och vem som be-
stämmer över vad ett spel ska innehålla var exempel på sådant som fokuserades. 
Dessutom tydliggjordes genusperspektivet, då det bland studenterna också finns 
tjejer som jobbar med att utveckla spel. Läraren påpekade även att mötet med 
studenterna från BTH var spännande då antalet elever från Johannishus som går 
vidare till högre utbildning är få. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Några elever och BTH-studenter 

––––––––– 
74 Som ett konkret resultat av detta fick en av studentgrupperna också i uppdrag av oss att ta fram ett 

spel till ByBoo, som lanserades under en projektavslutning med eleverna. 



49 

 
I princip alla klassrumsaktiviteter har skett först i en av klasserna och sedan i den 
andra. Vi har nästan alltid varit två stycken när aktiviteterna har genomförts, vil-
ket har gett möjlighet att dela upp klasserna i mindre grupper vid behov. Då klas-
serna redan är relativt små – arton respektive nitton elever – så har halvklasser 
resulterat i grupper som är passande för att kunna genomföra bra samtal och öv-
ningar. 
 

Utvärderingsarbete 
Som ett led i det utvärderande och analytiska arbetet ägde ett besök på skolan 
rum i november 2007. Syftet var att i båda klasserna genomföra gruppintervjuer 
samt den jämförande enkät som elever och vuxna fått besvara vid projektets bör-
jan och slut. Våra tolkningar av detta insamlade material redovisas i form av 
några gemensamma drag lite längre fram i det här kapitlet, under avsnitten 4.4 
MSN-generationen – online och offline och 4.5 MSN-generationen och de vuxna 
– en ökad förståelse?  
 
Enkäten till föräldrarna distribuerades och samlades vid det andra mättillfället in 
med hjälp av lärarna. Just föräldrarna är den målgrupp som vi har haft störst pro-
blem att nå i arbetet. Här är vår erfarenhet att det är till stor hjälp av satsa på när-
varo vid föräldramöten och liknande. Dock är det inte alltid som det passar att ta 
tid från sådana träffar, då det ofta är mycket annat som ska hinnas med. Vi har 
gjort ett försök att ordna en egen gemensam träff för föräldrar och lärare. En 
kvällsaktivitet var inplanerad i maj. Denna träff – som föräldrarna skulle anmäla 
sig till i förväg – var förlagd till en datorsal på en gymnasieskola i Ronneby. Pla-
neringen var att Jessica och Ida skulle inleda med en kort föreläsning och diskus-
sion kring unga och trygghet på nätet. Utöver det hade vi beställt in kompetens i 
form av ungdomar från Nätverket SIP75 som skulle komma och hålla i en ”prova-
på-workshop”. Dessa ungdomar har stor erfarenhet från att handleda vuxna kring 
ung kommunikation, framförallt från ett projekt vid namn Möt framtiden, där 
den här typen av workshops hållits för bland andra politiker. Denna kvällsaktivi-
tet fick vi tyvärr ställa in, endast ett fåtal anmälningar kom in och detta så sent så 
att vi redan varit tvungna att boka av Nätverket SIP och datorsalen. Ett par för-
äldrar har varit mer engagerade än andra och ett resultat från enkäterna var också 
att ett fåtal föräldrar uttryckte att det var synd att inte denna träff blev av.      
 
En reflektion vi gjorde när ungefär halva projekttiden gått var att vi till viss del 
missade delar från projektets huvudsyfte, som har varit att även stärka vuxnas 
kompetens och förståelse inför den värld som unga möter varje dag. Det har 
dock fallit sig naturligt att vi arbetat i större utsträckning med lärare och elever 
eftersom vi har haft en unik möjlighet att befinna oss på plats i skolmiljön, där 
projektdeltagarna ändå befinner sig. Våra resultat tyder ändå på att föräldrarnas 

––––––––– 
75 http://www.natverketsip.se/ 
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självförtroende i relation till området ökat. Dessutom har många föräldrar fak-
tiskt registrerat sig på ByBoo. Då vi hade många frågor att ställa till föräldrarna 
kring detta och hur de har använt ByBoo var det synd att tiden inte räckte till för 
att genomföra några intervjuer med föräldrar. Viljan var stor, men resurserna 
räckte tyvärr inte till. Vad gäller föräldrarna så var viljan tyvärr inte lika stor, 
mycket beroende av att intervjuerna skulle ha ägt rum i december, en period av 
många aktiviteter för projektets föräldrar. 
 
Ett visst föräldraperspektiv har vi dock fått genom intervjun med Micke samt 
genom kommentarer som vi fått in tillsammans med enkäterna. Vi vill lägga till 
att vi upplever det som viktigt att lyfta fram att var och en måste få vara engage-
rad på sitt sätt, utanför vårt arbete, kanske genom att diskutera den unga kommu-
nikationen, eller bara genom att kika in på ByBoo då och då och se vad som hän-
der i kommunikationen mellan barnen. Det kan rimligtvis även vara så att den 
här typen av projekt i sig sätter fokus på den unga kommunikationen. 
 
Parallellt med de aktiviteter som genomförts offline – i och omkring klassrum-
met har det även varit en hel del aktivitet online. I nästa avsnitt redovisas och 
diskuteras den interaktion som ägt rum på communityn ByBoo. 

4.3 Aktiviteten på ByBoo 
Vad gäller aktiviteten på ByBoo i form av inloggningar, så kan vi konstatera att 
vi överraskades av hur mycket högre den var i relation till vad vi räknat med. Ett 
annat konstaterande gäller sambandet mellan antalet inloggningar och våra akti-
viteter på skolan. Diagrammet på nästa sida visar antalet inloggningar samt anta-
let inlägg i chatten under hela projekttiden, med början i maj 2006 och slut i ja-
nuari 2008. Diagrammet visar att det är inloggningsaktivitet på ByBoo i princip 
under hela projekttiden, men att det också finns några extrema toppar. Dessa 
toppar blir extra intressanta i relation till följande datum: 

 
• 13 december 2006: brevutskick med information till föräldrarna 
• 16 januari 2007: besök på skolan 
• 13 februari 2007: besök på skolan 
• 20 april 2007: besök på skolan 
• 11 maj 2007: besök på skolan 
• 13 september 2007: besök på skolan 
• 23 november 2007: besök på skolan 
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   2006                                    2007                                                                                          2008 

 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En viktig slutsats är alltså att communityaktiviteten har haft ett direkt samband 
med våra insatser i klassrummet. Det ska dock lyftas fram att vi ser även den 
”mindre” aktiviteten, mellan våra besök, som förhållandevis god. De insatser vi 
genomfört på skolan kan snarare förstås som stora förstärkare av aktiviteten på 
communityn. Det totala antalet inloggningar sedan i maj 2006 har varit ungefär 6 
400 stycken, vilket ger ett ungefärligt snitt på 320 besök i månaden (räknat på 20 
månader), eller tio besök om dagen. Dock blir genomsnittliga beräkningar miss-
visande då aktiviteten varit så ojämn. Som lägst var det i augusti 2006, med 22 
besök på en månad. Då hade projektet dock inte lanserats ännu. Som högst var 
aktiviteten i februari 2007 med totalt 1 276 besök – ett snitt på över 45 besök om 
dagen. Med tanke på att klasserna vi arbetat med är förhållandevis små – totalt 
37 stycken elever – så har ByBoo alltså varit välbesökt. 
 
När projektets slutrapport skrevs så hade communityn totalt 143 medlemmar, 75 
stycken tjejer och 68 killar. Det hade skapats 38 diskussionstrådar i forumet och 
1 062 inlägg hade skickats till chatten. Vad gäller den kommunikation som sker 
person till person så var antalet gästboksinlägg totalt 3 403 och privata medde-
lande 4 825. Den kommunikation som skett via privata meddelanden har vi inte 
kunnat se, men från början har en viktig fråga för oss varit att låta användarna ha 
tillgång till sina egna privata rum. Alla har dock varit införstådda med att vi, om 
vi har anledning, kan gå in och kolla även de privata meddelanden som skickas. 
Det har naturligtvis varit stor variation vad gäller olika användares aktivitet. Vis-
sa har loggat in flera gånger samma dag, medan andra i princip endast registrerat 
sig. Vid gruppintervjuerna diskuterades aktiviteten på ByBoo ur mer kvalitativa 
aspekter.  
 
När vi hjälpt alla elever att registrera sig så stängde vi efterhand möjligheten att 
registrera sig själv. Detta för att undvika att utomstående blev medlemmar på 
communityn. Däremot finns fortfarande möjligheten att höra av sig till oss om 
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man vill vara med på ByBoo. Vi har till exempel fått förfrågningar från en 
klassmormor och syskon som önskat bli medlemmar. 
 
Även om ByBoo är en avgränsad community i mindre skala, så har det i princip 
varit omöjligt för oss att hålla koll på all den kommunikation som ägt rum där. 
Dock har vi kunnat konstatera att eleverna själva utövar en stark social kontroll i 
relation till varandra. Vid de tillfällen som något negativt inträffat har det snabbt 
kunnat åtgärdas, genom att någon användare på communityn berättat för sina 
föräldrar, lärare eller någon annan vuxen. I större delen av dessa fall har denne 
person varit Micke Gunnarsson, och en viktig lärdom av detta är att det krävs 
nyckelpersoner för ett projekt som ByBoo. Däremot behöver de inte vara exter-
na, och bör kanske inte heller vara det.    
 
Att bygga en community ovanifrån på det sätt som vi gjort kan vara problema-
tiskt. Inte minst eftersom det finns många andra alternativ, där vuxen- och skol-
kopplingen inte är lika närvarande. Att vi har lyckats bra med ByBoo, med avse-
ende framförallt på att aktiviteten har varit förhållandevis hög, tror vi beror 
mycket på att communityn fyller en funktion som inte finns på samma sätt på 
andra communitys. Det är avgränsat och bekant och bygger på en stark kollektiv 
identitet. Dessutom har vi jobbat med att försöka skapa en positiv och rolig käns-
la och ett intresse kring själva ByBoo. Våra besök hos barnen verkar ha upplevts 
som ett roligt avbrott från vardagen, och vi har fått mycket bra respons. En annan 
ingrediens i receptet för att lyckas med den här typen av projekt tror vi har varit 
att låta barnen vara delaktiga själva. Hur vill de att communityn ska se ut? Vad 
saknar de på den? Dock finns det även nackdelar med detta; att bli ett jippo ut-
ifrån snarare än en naturlig del av skolan och fritiden. Med externa medarbetare 
som går in i skolan och bedriver den här typen av arbete kan det bli svårt att in-
förliva digital och etisk kompetensutveckling som en naturlig del av den ordina-
rie undervisningen. Därför är en viktig slutsats vårt arbete att det är av stor vikt 
att skapa förutsättningar för lärare och skolpersonal att själva bedriva den här ty-
pen av arbete. 

4.4 MSN-generationen – online och offline 
Under våra gruppintervjuer med eleverna fick vi en mer kvalitativ bild av aktivi-
teten på ByBoo, samtidigt som vi i större utsträckning kunde diskutera elevernas 
uppfattning av online och offline. ByBoo och övriga nätaktiviteter flyter natur-
ligtvis ihop när eleverna berättar om dem, och därför blir det också naturligt att 
så sker i följande text. Vad gäller själva upplägget av intervjuerna var det viktigt 
för oss att i så stor utsträckning som möjligt undvika att tillämpa våra egna för-
väntningar och vår förförståelse på frågor och svar. Vi använde oss därför av rol-
len som utifrånkommande journalister som i princip inte visste något om varken 
ByBoo eller om ung kommunikation. På den aktuella åldersgruppen fungerade 
detta tillvägagångssätt bra, något bättre på de yngre grupperna än de äldre. Totalt 
intervjuades sex stycken grupper med ungefär fyra elever i varje grupp (med un-
dantag för någon grupp bestående av det närmast kaotiska antalet åtta elever. 
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Detta berodde på att tiden var knapp och att det visade sig att alla i klassen ville 
medverka vid intervjuerna).   
 
Det var framförallt tre, delvis överlappande, teman som vi var intresserade av: 
 
1. De kvalitativa aspekterna vad gäller användandet av ByBoo och internet i öv-

rigt. 
2. Relationen mellan online och offline kopplat till såväl trygghet och kamrat-

skap som konflikter och mobbning. 
3. Området generation och digital kompetens. 
 
Här redovisas och diskuteras de resultat som analyser av intervjuerna lett fram 
till – med utgångspunkt i dessa tre teman. Tema 1 och 2 i detta avsnitt och tema 
3 i efterföljande underrubrik. I redovisningen lyfts även material från de båda 
enkäterna, samt kvalitativt material från communityn, fram.        
 

Barnens tankar om ByBoo 
När barnen själva beskriver för oss vad ByBoo är så är det vanligast förekom-
mande att communityn beskrivs som en sida på internet, där man kan prata med 
redan existerande vänner – men också bli bättre vän med klasskamrater som man 
inte känner så bra. På ByBoo kan man leka, chatta, sälja saker och ge tips. Inte 
en enda gång nämns ordet community i våra intervjuer, vilket också kan relateras 
till den tolkning vi senare i texten gör av denna generations ovana vid traditionel-
la communitys. 
 
På ByBoo handlar det konkreta användandet om att – på samma sätt som i 
många andra digitala rum – skicka mess (privat funktion) och meddelanden i 
gästböcker och på chatten. Man ordnar och uppdaterar också en del med sin egen 
presentation samt läser andras presentationer.  
 
Det betyder dock inte att man inte kan träffa nya vänner. En kille berättar till ex-
empel om hur han har träffat en ny kompis på ByBoo. De går i samma klass, 
men har inte pratat så mycket med varandra tidigare. 
 

Vi blev kompisar genom att vi skrev snälla brev. 
 
Han har även blivit bättre kompis med en klasskamrat som han umgåtts mycket 
med tidigare, men delvis tappat kontakten med. Även andra elever uppger att det 
har hänt att de har pratat med någon på ByBoo som de inte tror att de hade pratat 
med annars. ByBoo har således haft en funktion vad gäller att förstärka svaga 
band. 
 
Även om det finns exempel på förstärkta band så är det framförallt dem man re-
dan träffar i skolan som man träffar även på ByBoo, vilket i och för sig inte be-



54 

höver betyda att man känner varandra. Studenterna från BTH är dock ett undan-
tag, berättar en elev. 
 

Dom hade vi ju aldrig träffat, men nu har vi ju det. Dom var stora. 
 
Under intervjuerna så uppstod även en diskussion kring varför en sida som By-
Boo egentligen behövs. I rollen som externa och nyfikna journalister kunde vi 
lättare ställa ByBoo i relation till att träffas offline samt till andra sidor eleverna 
befinner sig på. Det betonas även att det är en avgränsad plats – där det nästan 
bara finns Johannishusbor. Här uttrycker eleverna att det är skönt att det inte är 
en plats för några utomstående. Som exempel på utomstående lyfts till exempel 
invandrare från Ronneby fram. I relation till begrepp som lokalt och globalt är 
detta intressant, inte minst då kontakten med ”hela världen” är något som lyfts 
fram i relation till samtida teknik. För eleverna i ByBoo uppfattas ibland Ronne-
by som världen utanför, även om de också befinner sig i digitala rum där männi-
skor från hela världen vistas. ByBoo har också fyllt en viktig funktion i just det 
lokala sammanhanget, till exempel om någon varit sjuk. Eller brutit benet, som 
en kille lyfter fram. Då kan man vara delaktig ändå, i alla fall lite grann. 
 
En annan anledning till att en så enkel sida som ByBoo har kunnat konkurrera 
med andra sidor beror enligt eleverna på att 

 
på den här sidan så kan jag skriva vad jag egentligen känner, men 
jag får inte vräka ur mig dumma ord. 

 
Så klart kan gäller samma sak på andra sidor också, säger eleverna, men på By-
Boo kan man göra det på ett bättre sätt. Detta enligt en kille – lite ironiskt – för 
att: 
 

ByBoo är gjord för att stoppa mobbning – guden av internet 
[skrattar] 

 
En tjej fortsätter: 
 

Guden av internet är faktiskt ByBoo. Det tycker i alla fall jag. 
 

Intressant att notera är att barnen relaterar ByBoos funktion till motverkandet av 
mobbning, även om vår tolkning är att detta är en uppfattning som kanske fram-
förallt är konstruerad av vuxna. En kille beskriver det som att det var några per-
soner utifrån som hittade på ByBoo 
 

för att vi skulle ha något att göra på internet som är vettigt, för att 
dom ville stoppa chattsidorna för mobbning så dom ville ut… [tve-
kar] nej, det var inget… 

 
ByBoo beskrivs också som 
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en sida bara för oss i Johannishus för att det inte ska föregå 
mobbning därinne 

 
och en tjej påpekar att 
 

man slipper inte bli retad kanske, men det är ett bra sätt – där inne 
på internet – att bli vänner. 

 
Den tolkning vi gör är att detta är relativt tillrättalagda svar, som bygger på att 
projektet i sig har haft ett ganska tydligt tema där frågor om gemenskap och 
kamratskap stått i fokus. För när det kommer till själva användandet av ByBoo 
så visar det sig att det i själva verket inte skiljer sig speciellt mycket från andra 
communitys som eleverna befinner sig på – där ett lika tydligt fokus på gemen-
skap och ”anti-mobbning” inte finns närvarande. Som tidigare nämnts finns det 
ett utpräglat arbete mot mobbning, och i klasserna arbetas en del med byggande 
av gemenskap. I samma sammanhang som eleverna berättar om vad ByBoo är 
nämns andra aktiviteter, som att de skriver brev till varandra under aktiviteten 
”veckans-kompis”. En tjej lägger till att hon tror att ”bli-av-med-mobbning-sidan 
ByBoo” också har varit en viktig bidragande faktor i arbetet mot mobbning. En 
reflektion kring detta är att det föreligger en viss risk för att projekt av typen 
ByBoo stannar vid att vara en digital form av veckans kompis. Det behöver inte 
vara negativt, men det kan då bli svårt att öka förståelsen inför människors inter-
aktion i olika sociala rum – där ByBoo ju är ett. Dessutom kan det komma andra 
konsekvenser av detta, till exempel att ByBoo blir ett ställe för att visa för vuxna 
att man är snäll och skötsam. 
 
Även om det finns en del problem med communityn – vilket vi kommer ägna en 
del av detta kapitel åt – så är inställningen till projektet överlag positiv bland 
eleverna. De tror att den här typen av community skulle kunna funka på andra 
skolor också, och en tjej berättar spontant om en uppfinning som hon har kommit 
att tänka på under projektets gång: 
 

Jag tycker att det skulle funnits en sån maskin. En gång i veckan 
skulle man gå dit och bli uppsugen på allt dumt som man skulle 
göra nästa vecka. Då skulle man bli av med all mobbning! En 
mobbning-borttagar-maskin. 

 
Någon uttrycker också att man nog inte ska ha projektet på andra skolor, utan 
bara på Johannishusskolan. I det fallet har det dock inte att göra med brister i 
konceptet, utan snarare en vilja att arbetet ska kunna fortsätta och helst bara på 
den egna skolan (ett gott betyg för ByBoo). Tillsammans med eleverna diskute-
rades även önskade förändringar i communitykonceptet. Den första reaktionen är 
att man ska ha kvar ”nästan typ allt”. När alla communityns basfunktioner gås 
igenom under intervjuerna visar det sig dock att en del av eleverna inte vet vad 
exempelvis forumfunktionen är till för, ett tydligt exempel på att det finns funk-
tioner som eleverna inte tilltalades av. 
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En intressant krock uppstod i projektledarnas respektive elevernas uppfattning 
om aktiviteten på ByBoo. Av eleverna så beskrivs ByBoo på direkta frågor om 
eventuella ändringar eller förbättringar generallt i positiva ordalag, men när det 
faktiska användandet börjar diskuteras så kommer även andra aspekter fram.  
 

Fast det står alltid online 1, och då är det jag själv som är online 
bara. 

 
Det handlar alltså inte om det totala antalet medlemmar eller antalet inloggning-
ar, utifrån vilket vi noterat att aktiviteten varit god. För eleverna handlar det istäl-
let om antalet inloggade samtidigt. De konstaterar att 
 

När ni har vart här, precis efter, samma dag och så, då kan det 
vara nio stycken inne samtidigt. Men sen när det har gått fyra da-
gar, då är det ingen inne. Så det är alltid typ när ni har varit. 

 
Lösningen på detta, enligt eleverna, är att det kommer någon från projektet var 
fjärde dag alternativt att man ordnar mer roliga saker att göra på ByBoo. 
 
En mycket viktig slutsats av detta är att chatten kom att ha mycket större bety-
delse än vad vi räknat med. Med så få användare är det dessutom väldigt liten 
chans att man är inne precis samtidigt som någon annan, något som också tycks 
förstärkas av just detta behov: 
 

Alltså, jag bara loggar ut snabbt igen om det bara är jag som är 
online. 

 
Basfunktionerna för en traditionell community – till exempel att skriva medde-
landen, chatta och diskutera i forum – faller inte eleverna helt i smaken: 
 

Man borde kunna göra fler saker, alltså nu kommer det ju spel och 
så, men än så länge så går det ju inte att göra så mycket saker för-
utom att skicka mess och skriva i gästboken och chatta och sådär. 
Men det är väldigt sällan som man är inne samtidigt så man vet ju 
inte NÄR man får svar, OM man får svar eller nånting liksom. Om 
dom ens är inne på chatten. 

 
Då denna åldersgrupp är vana vid snabb och direkt kommunikation finns det 
mycket i den traditionella communityn som inte funkar, till exempel chatten. 
Under intervjuerna dyker det upp flera intressanta och annorlunda exempel på 
hur eleverna faktiskt bokat tid för att träffas på ByBoo. En tjej nämner detta i an-
slutning till att hon berättar vad ByBoo är: 
 

En hemsida där man kan mötas, fast det är inte så många som är 
där så man får ofta bestämma tid om man ska prata och så.  
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Och istället för att boka tid för att träffas på ByBoo så kan man lika gärna höras 
över MSN Messenger, ett kommunikationsverktyg som bygger på en kontaktlista 
och direkt kommunikation med dem man har på sin lista – under förutsättning att 
de är inloggade. Det händer dock att ingen är inloggad där heller, men den stora 
skillnaden är att det syns tydligare samt att MSN ofta är igång ”i bakgrunden” 
medan man sysslar med annat. På ByBoo kretsar majoriteten av chattinläggen 
kring huruvida någon är där just nu. 
 
Det här var ett helt oväntat resultat för oss, men ett viktigt sådant att ha med inför 
framtiden. I intervjuerna låter det på eleverna som att ByBoo är dött, något som 
inte stämmer överens med våra siffror – där vi snarare är överraskade över akti-
viteten. Problemet för många är dock att det är sällan folk är inloggade samtidigt, 
vilket inte är konstigt med tanke på hur förhållandevis få medlemmar det är. Då 
är MSN roligare. Dock saknas sammanhanget och gemenskapen runt MSN. 
 
Diskussionerna kring ByBoo har lett fram till några spännande slutsatser i rela-
tion till den åldersgrupp som eleverna tillhör. Det traditionella communitykon-
ceptet är egentligen inte av något större intresse för dessa elever, men då vi ska-
pat en positiv känsla kring projektet, har ändå aktiviteten på sidan upprätthållts. 
Att det skulle finnas skillnader mellan oss som jobbat i projektet och den ålders-
grupp som eleverna tillhör var inte något som vi reflekterade så mycket över un-
der projektets gång. Vi kan dock konstatera att det finns en hel del skillnader i 
sätten man föredrar att kommunicera på – något som överraskade oss. Det hän-
der att vi som är födda ungefär mellan 1975 och 1985 beskrivs som MTV-
generationen.76 Då både Jessica och Ida som genomfört denna studie tillhör den-
na åldersgrupp blir det intressant att reflektera kring skillnader mellan oss och 
eleverna i ByBoo-projektet. MTV-generationen är egentligen varken digitala in-
födingar eller digitala immigranter, utan kanske snarare den digitala tillvarons 
syskon eftersom vi vuxit upp parallellt med teknikutvecklingen. Vi är dessutom 
tidigt präglade användare av traditionella communitys och vana vid en typ av 
kommunikation som bygger mycket på att själv få välja när man vill vara till-
gänglig – och ändå ha möjlighet att ”vara med”. MTV-generationen är vana vid 
snabba och splittrade informations- och kommunikationsflöden och de beskrivs 
ibland som otåliga. Men kanske kommer detta i ännu högre utsträckning att ka-
raktärisera den MSN-generation som vi provar att kalla eleverna i ByBoo-
projektet. Det finns dessutom redan andra begrepp för denna generation, till ex-
empel IWWIW-generationen: I want what I want. I want it when I want it. And I 
want it how I want it.77 Att varken ha tålamod eller vana att vänta in 
kommunikationen är något som verkar karaktärisera eleverna i projektet. Kravet 
på att alltid vara tillgänglig är dessutom viktigt att lyfta fram i relation till de nya 
sociala klyftor som kan uppstå, till exempel om man inte har tillgång till dator 

––––––––– 
76 http://en.wikipedia.org/wiki/MTV_Generation, besökt 2008-02-03 
77 Rachel Abramowitz: ”The X/Y factor”, i Los Angeles Times 2007-12-30, tillgänglig online 

http://www.latimes.com/entertainment/news/la-ca-trend30dec30,0,3892116.story, besökt 2008-02-
03 
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klyftor som kan uppstå, till exempel om man inte har tillgång till dator eller om 
föräldrarna inte tillåter att man loggar in på MSN. 
 

Alltid tillgänglig 
Detta är också något som kan relateras till digital stress. Faktum är att den snab-
ba kommunikationen inte alltid är något som upplevs som positivt – det kan vara 
jobbigt också. Om man till exempel sitter upptagen med ett spel eller något annat 
och någon kompis skriver på MSN så kan det hända att personen ifråga blir sur 
om man inte svarar snabbt tillbaka. 
 

Då så skriver dom: hallå, hallå, hallå, svara då. Så idag, senare, 
när jag kommer hem, då ska jag skriva upptagen, eller strax till-
baka eller nåt. 

 
Ovanstående citat kommer från en tjej som under intervjun blev tipsad av en 
klasskamrat om att man kan välja olika statusmeddelanden på MSN som berättar 
om man till exempel är ”upptagen” eller ”strax tillbaka”. Ett exempel på hur ele-
verna lär av och tipsar varandra. 
 
En kille om att alltid vara tillgänglig: 
 

Om det inte är så att jag orkar prata med någon så brukar jag all-
tid visa som offline. Eller så skriver jag bara upptagen, eller så 
loggar jag inte in över huvudtaget. Det beror på vad man känner 
för. 

 
I en digital tillvaro definierad av eleverna i Johannishus är såväl mail som tradi-
tionella communitys i mindre skala lika med ”snigelpost”, för att spetsa till det. 
Vi ser dock stora möjligheter att arbeta med dessa åldersgrupper och nätgemen-
skaper ändå, för communitys är de inte främmande inför. Det handlar dock om 
andra slags gemenskaper, där man till stor del är med och skapar innehållet själv. 
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Barnens tankar om nätet 
Det mesta av de digitala aktiviteterna beskrivs som ”sidor på nätet”, oavsett om 
det är communitys eller köp- och säljsidor. Ibland beskrivs till och med MSN 
som en sida på nätet. Sidor som är vanliga att de befinner sig på som är av com-
munitykaraktär är exempelvis Stallet och ClubPenguin. De står för en annan typ 
av community än den traditionella – som ByBoo är byggd efter. 
 

Kolla här, mina favoriter såhär, så har jag nån sida, fast jag vet 
inte vad den heter. Men där kan man typ chatta och sånt, med 
andra. Och där finns det både spel och det finns lite bilder som 
man kan ladda ner och sen så kan man, alltså man gör ett eget hus 
och man kan skapa husdjur och så. Och så har man lite pengar. 
Och så kan man välja en gubbe, och chatta lite med varandra, och 
köra lite bil. Och så skaffar man jobb, och så tjänar man pengar 
och så kanske man går på McDonalds. Och sånt. Det är både som 
ett spel och att man chattar med varandra samtidigt. Typ man går 
runt och om man ställer sig mot nån så kan man prata med den. 

 
En tjej i gruppen fortsätter: 
 

Det är nästan som ClubPenguin fast där är man en pingvin och så 
har man en egen igloo och sådär. Fast man måste betala i måna-
den om man vill liksom vill ha det riktiga. 

 
Att betala är inte något som de vill, det här är en typ av kommunikation som ska 
vara gratis. 
 
Dessa communitys som bygger på simulering av verkligheten, fast på ett fantasi-
fullt sätt, har varit återkommande. Inte minst framträdde det tydligt under elever-
nas samtal med BTH-studenterna. Det handlar om en kombination av community 
och virtuella världar. 
 
På vilka andra sätt använder dessa elever de digitala kommunikationsvägarna? 
Användandet är för det första nöjesorienterat och sidor som föredras innehåller 
roliga videoklipp och spel (som YouTube, Jesper och Spela). Man spelar även 
onlinespel, som till exempel Counterstrike. För det andra är användandet baserat 
på intresseområden, till exempel hundsidor om man är intresserad av hundar el-
ler sidor där man kan köpa och sälja, som Blocket. Det händer även att man själv 
köper och säljer saker. För de tredje handlar användandet om kommunikation – 
och ofta i kombination med ett intresseområde, som till exempelvis Stallet. De 
berättar att det på dessa sidor finns många användare från hela Sverige och 
ibland andra länder också. De flesta man pratar med är dock människor som man 
redan känner, till exempel från klassen.  
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MSN och barnens strategier för att hantera negativa 
upplevelser 
Mest pratar man på MSN. För i princip alla elever som intervjuas är detta ett 
självklart kommunikationsmedel, och det är tydligt att den snabbhet och tillgäng-
lighet som präglar MSN också präglar synen på den digitala kommunikationen 
generellt. Överlag så känner eleverna alla som de har på sin kontaktlista sedan 
innan, det kan handla om klasskamrater, syskon, kusiner eller andra släktingar. 
Några berättar om kompisar som flyttat som man kan hålla kontakten med. 
Dessutom så finns ”alla” på MSN. Ett annat fenomen som vi märkte av tidigt var 
att barnen med hjälp av ByBoo kunde hitta och lägga till alla sina klasskompisar 
på MSN. Det är ovanligt att man har någon i sin kontaktlista som man inte vet 
vem det är, men det finns även såna exempel. En kille berättar: 
 

Förutom en som addade mig igår, som är 17 år, känner jag inte. 
Som hette… vad var det? Slyllan, eller… Vad var det? Slynnan? 

 
Några har också hört från andra om exempel där fel person oavsiktligt lagts till 
när syftet var att lägga till en vän. Vid sådana tillfällen så har eleverna dock 
egna, genomtänkta strategier, till exempel om man skulle misstänka att någon 
inte är den han eller hon utger sig för att vara. Man kan exempelvis fråga något 
som man vet att den andra personen borde veta om han eller hon verkligen är den 
avsedda personen. Detta är en strategi som flera andra elever tar upp: 
 

Man kan ju kolla något som ingen annan vet, fråga något som man 
har kommit överens om, typ. Då kanske inte den kan svara. Då vet 
man ju. Jag kom på det själv. 

 
Ibland händer det så klart också att folk skriver taskiga saker. Tillsammans med 
eleverna diskuterar vi huruvida de tänker på vad som inte är okej eller kanske till 
och med olagligt att säga till andra och om de tycker att det skiljer sig mellan on-
line och offline. En tjej berättar om en okänd som ville bli vän med henne på 
MSN och som bara skrev Adolf Hitler och sånt – och att tjejen var Adolf Hitler. 
Då ”blockade” hon personen ifråga. Det har hon lärt sig av sin storebror att man 
ska göra – antingen blockera eller logga ut. Om någon skiver något taskigt 
blockar man oftast, eller skriver tillbaka. En klasskamrats storasyster addade en 
kille i gruppen och skrev fula meddelanden: 
 

Fan heller, då blockade jag henne! 
 
Eleverna förklarar för oss hur man gör när man blockar: 
 

Man klickar på en gubbe, och så är det en rund ring. 
 
De har överlag listat ut själva hur man gör, och provat sig fram. De har också 
andra strategier, till exempel om man skulle råka komma in på en sida som man 
inte vill vara på – då ”kryssar man” helt enkelt bort den. Om en förälder råkade 
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komma in på fel sida, så tror eleverna att de skulle undersöka sidan istället för att 
kryssa bort den. Ibland har de varit med om att det kommer upp konstiga pop-up-
fönster när man är på olika hemsidor, typ att man bli medlem på olika ställen och 
ibland kan det vara relaterat till porr. Då händer det att fönstrena inte går att 
stänga ner ordentligt fastän man kryssar dem, berättar eleverna. De är då och då 
med om konstigheter i form av 
 

saker som du-har-vunnit-en-miljon-saker. 
 
Men sådant går man aldrig på, den typen av sidor kryssas ner direkt.  
 
Elevernas strategier för att undvika negativa upplevelser kan kopplas till Elza 
Dunkels avhandling som tar upp just detta.78 Dunkels menar att barn i många fall 
hanterar nätets baksidor på ett intelligent och aktivt sätt, utan att egentligen vara 
medvetna om det. Informationen finns så att säga inbäddad i miljön. Tyvärr, 
konstaterar Dunkels, är vuxna sällan involverade i dessa kunskapsprocesser.      
 
En community i traditionell form som varit populär under en längre tid, men som 
börjat tappa användare är Lunarstorm.79 Nästan ingen av eleverna befinner sig 
där, men sidan är helt klart mytomspunnen. Det är många som har hört talas om 
konstiga saker där, att man kan få virus på den sidan och att man pratar med 
människor man inte känner. 
 

Lunar har jag hört ganska mycket om. Där chattar man ju med 
alla. Så kommer det fram typ nån gammal gubbe som sitter där. 
Det kan ju vara en som säger: jag är 12 år och gillar handboll. 
Och så kanske det är en 30-årig man som gillar öl. 
 
Det kan ju vara någon efterlyst som låtsas vara… Så kanske man 
bestämmer att man ska träffa den. 

 
Det är intressant att eleverna ser Lunarstorm som ”farligt” och inte MSN – där 
de ju själva upplevt att främmande tar kontakt. Dessutom är ju Lunarstorm 
mycker mer kontrollerat än MSN. Kanske upplever de att den egna kontrollen, i 
form av exempelvis blockningen på MSN, inte finns på Lunarstorm, fastän den 
”administrativa” kontrollen är högre där? Kanske är detta ett resultat av negativ 
medierapporering, där vår uppfattning är att namnet Lunarstorm förekommit i 
högre utsträckning än MSN? Dessutom kan det svala engagemanget för Lunar-
storm ses som ytterligare ett tecken på de virtuella världarnas intåg. 
 

––––––––– 
78 Elza Dunkels (2007): Bridging the Distance – Children’s Strategies on the Internet. Umeå univer-

sitet 
79 Jonas Leijonhufvud: ”Svenska tonårssajter backar” i Dagens Nyheter 2007-08-29, tillgänglig on-

line http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=686513 
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Eleverna håller inte med om att internet i sig skulle vara speciellt farligt. Alla 
börjar prata i munnen på varandra. De tycker inte att man ska vara rädd för inter-
net. En tjej:  
 

Jag tycker att man inte ska vara rädd för internet, för dom som 
mobbas på internet, dom är fega. Dom är jättefega! Dom är fegare 
än vad den snällaste människan på jorden är! 

 
En annan tjej: 
 

Man ska inte vara rädd på internet, men man ska ju inte gå in på 
såna sidor där man inte vet var man är. 

 
Det är inte så mycket tekniken det handlar om, utan snarare ”dom som mobbas” 
– människorna som dyker upp när tekniken blir genomskinlig – som finns både 
online och offline. Obehagligheter kopplade till nätet är närmast av praktisk ka-
raktär: 
 

Vi har datorn nere i källaren där det är jättemörkt! 
 
eller: 
 

Varje gång jag har feber så drömmer jag om en gubbe på internet, 
fast han är inte ett dugg läskig. Han heter Freddy Fisk [en blågul 
fisk i ett så kallat pedagogiskt spel]. Varje gång jag har feber så 
känns det som att han attackerar. 

 
Det som eleverna vittnar om kan återigen relateras till den studie som utförts av 
Dunkels. Saker som barn själva uppger som obehagligt med nätet är ofta av 
praktisk karaktär – eller i alla fall av annan natur än vad vuxna föreställer sig.80 I 
citaten ovan betonas även hur relationen mellan det som är online och det som är 
offline smälter samman. Att sitta i en mörk källare kan vara en betydligt mer 
konkret känsla av obehag än att råka stöta på något konstigt på nätet – eftersom 
det lätt kan kryssas bort. 
 

Konflikter offline och online hänger ihop 
Vad gäller elakheter så verkar eleverna vara härdade – framförallt offline. Jar-
gongen i skolan verkar förhållandevis hård – och eleverna berättar om en hel del 
slagsmål och konflikter som de varit med om. 
 

––––––––– 
80 Elza Dunkels (2007): Bridging the Distance – Children’s Strategies on the Internet. Umeå univer-

sitet 



63 

Ja, ganska mycket saker faktiskt. Inte så mycket som liksom… Jag 
vet faktiskt inte. Det har ju hänt många saker, både här på skolan 
och… Inte så mycket på internet vad jag känner till. 

 
Online kan man blocka den som är elak. Offline är strategierna andra:  
 

Om nån är taskig mot mig får dom skylla sig själv. […] Om det är 
någon som slår någon utan anledning så får dom stryk av mig. 

 
I skolan är det tjafs varje dag, berättar eleverna. Man både skojbråkar och bråkar 
på riktigt. De tror dock att lärarna har ganska bra koll på vad som händer på ras-
terna, och de brukar ha rastvakter. När vi frågar eleverna specifikt om de varit 
med om att någon varit elak mot dem på nätet är svaren tveksamma och inte alls 
lika självklara som att det förekommer bråk på skolan. Sätts detta i relation till 
den kraftiga mediarapporteringen som förekommit kring nättrakasserier ser vi att 
det finns en klar obalans. Frågan är vilket nyhetsvärde det finns i att skolelever är 
taskiga mot varandra i skolan varje dag. Det är kanske på något sätt redan så 
självklart att det är så, vilket det eventuellt inte är för många med den digitala 
kommunikationen. Mest troligt är nog dock att det nya skrämmer, de flesta kan-
ske kan relatera till att få en snyting på skolgården. 
 
Att existerande konflikter har flyttat in även på ByBoo har dock förekommit. Det 
handlar då framförallt om klasskamrater som uppfattas som elaka – vilket de 
också varit online. En kille berättar om ett samtal som ägt rum på ByBoo: 
 

Ja, [namn på en tjej i klassen]. Hon skrev: du kan bara dra åt hel-
vete, när jag skrev: hej. Då slog jag ner henne så hon började lipa. 

 
En kille berättar om att han blivit hotat av en klasskompis storebror. Han har på 
olika sätt mobbats av denna person tidigare, så även på ByBoo där han bland an-
nat fick ett privat meddelande om att han skulle bli dödad i morgon i skolan. Han 
skickade meddelandet vidare till en vuxen, som hjälpte honom. De blev bättre 
sen, och de pratade om det i skolan. Till saken hör att storebrodern inte är med-
lem på ByBoo, utan gick in på sin lillasysters konto när hon lämnade datorn en 
stund. För den utsatte killen rådde det i detta fall dock aldrig några tvivel om att 
det var tjejens storebror som skrev och hotade honom. 
 

Den digitala kommunikationens särdrag  
Vi har inte sett några exempel eller hört antydningar om att snabbheten eller 
anonymiteten som den digitala kommunikationen erbjuder i sig skulle bidra till 
att man uttrycker sig varken elakare eller mer eftertänksamt än vanligt. Det är 
viktigt att betona – eftersom inte minst det första är ett ställningstagande som vi 
upplever att människor tar för givet. Däremot finns det ökade förutsättningar för 
missförstånd när det gäller digital kommunikation. Kring detta kretsar även de 
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flesta exempel när vi frågar barnen om taskigheter på nätet som de själva eller 
någon annan upplevt. 
 
För det första har vi sett att några av de många konflikter som finns i klasserna 
märks av även på ByBoo. I dessa fall handlar det alltså kort sagt om att vara dum 
online för att man även är det offline. Dock verkar de digitala förlängningarna av 
dessa konflikter överhuvudtaget inte vara representativa för de bråk som sker på 
skolan i någon anmärkningsvärd omfattning. Att det finns en stor andel vuxna på 
ByBoo kan vara en förklaring till detta. Eleverna tror att det kanske hade skrivits 
mer dumma saker om det inte funnits vuxna på ByBoo. De tycker det är bra att 
det finns vuxna där, och jämför med hur det är i skolan om det är någon som är 
dum och det kommer lärare. 
 

Då blir det helt knäpptyst. För då vågar dom inte heller. 
 
De tror inte att man bråkar mer online än vad man gör offline 
 

Men det kan bli värre. Det blir säkert värre och värre.  
 
Det finns också de som lyfter fram motsatsen: 
 

Jag tror nog att mobbningen kommer att avslutas ifall många fler 
är på internet och försöker att ändra och försöker få lite mer vän-
ner. 

 
Vad gäller de nätkonflikter som ibland uppstår handlar det för övrigt ofta om 
nära relationer. Ibland handlar det om relationer ”i periferin”. Några elever berät-
tar: 
 

Jag hade en kompis [på MSN] som jag var kompis med sen jag var 
jätteliten, sen började hon vara as-otrevlig så då blockade jag 
henne. Men sen så tog jag bort blockningen. Jag har fortfarande 
henne där, men… det är om nån skriver taskiga saker. 
 
Ja, på MSN. Hon heter typ [tjejens namn]. Hon bor i Ronneby typ 
nånstans. Och hon har skrivit en äcklig sak till mig, som jag är. 
Det börjar på F och slutar på UNGE. 

 
Det finns ett fåtal sammanhang där de inblandade inte känner varandra eller har 
någon relation offline överhuvudtaget. Någon har varit med om att bli kallad 
Adolf Hitler av en helt okänd person. Några har också varit med om att folk har 
sagt att de ska anmäla dem, till exempel en tjej när hon var inne på Stallet och 
frågade en annan medlem där om hon hade en billig häst. Då hade den andra per-
sonen skrivit tillbaka att hon skulle anmäla henne. En annan tjej har upplevt 
samma sak när hon på Stallet frågat en annan flicka där om hon har någon söt 
hund eller något. En kille i gruppen har varit med om detta på ClubPenguin. 
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För det andra kan digitala elakheter baseras på rent slarv med lösenord. Detta har 
varit vanligast förekommande i ByBoo-projektet – när det handlat om negativa 
aspekter alltså. Ett exempel är fallet med killen här ovan som blivit hotad. Men 
det finns några andra exempel också, som uppmärksammas i princip alla grupp-
intervjuer. 
 

Eller jo, en sak vet jag! [Namn på en tjej i klassen och hennes sto-
rasyster] hon var inne på ByBoo en gång, på chatten. Och då 
skrev hon jättetaskiga saker mot oss i [klasskamratens] namn. Så 
ett tag trodde vi att det var [klasskamraten] som… 

 
En annan i gruppen fortsätter: 
 

Ja, hon har gått in på [klasskamratens] användare, och sen så har 
hon vart inne där flera gånger och skrivit en massa taskiga saker. 

 
Anledningen till att hon kunde göra så kan ha varit till exempel att lösenordet var 
sparat på datorn, eller så hade tjejen i klassen glömt att logga ut. Ibland trodde de 
i klassen att det var deras klasskamrat, men senare kom det fram att det var hen-
nes storasyster. 
 

Hon [klasskamraten] skulle inte skriva sånt. 
 
De kommer inte riktigt ihåg hur det hela klarades upp, men de berättar att Micke 
var inblandad och att de pratade lite om det i skolan. 
 

Jag tror att det var Micke som fixade det, litegrann. För jag hade 
ringt till Micke och [klasskamraten] hade ringt till Micke. För 
alltså [klasskamraten] blev ju jätteledsen. Alla var ju jättearga på 
henne och trodde att det var hon och så. Men hon visste ju att det 
var [storasystern]. För hon har både loggat in på Stallet och en 
massa såna saker. 

 
Samtalen om incidenten i skolan handlade främst om 
 

att vi inte fick gå in på andras konton om vi visste lösenordet, och 
man skulle inte vara dum på ByBoo. 

 
Vad gäller den här typen av incidenter på andra platser än avgränsade ByBoo så 
är det ju betydligt svårare att reda ut konflikterna. För övrigt kan det nämnas att 
det egentligen är relativt enkelt att komma till rätta med den här typen av pro-
blem, eftersom det i princip handlar om att vara rädd om sitt löserord. 
 
Detta är för övrigt ett intressant fenomen vad gäller den digitala kommunikatio-
nens särdrag. Visst kanske man även busringer hem till någon i en annan persons 
namn, men det är ändå en annan sak att skriva fula ord i en någon annans namn 
på en chatt som alla i klassen kan läsa. Speciellt då namnet i sig är oerhört viktigt 



66 

vad gäller identitetsskapandet i digitala sammanhang – där ett alias är det första 
som uttrycker vem man är. Detta är något som vi kunnat se exempel på när några 
elever i anslutning till melodifestivalen ändrat sina alias på ByBoo och gjort 
tillägg i sina namn utifrån vem de hejar på. Vi har också sett att man lägger till 
sitt favoritdjur till sitt namn, eller en kommentar om vem man är tillsammans 
med. 
 
Både på ByBoo och på andra sidor så är presentationen alltså viktigt för att visa 
vem man är. Eleverna är även på communitys där man inte känner alla. Det är 
inte så mycket skillnader, förutom att man måste presentera sig mer där. Fast det 
måste man på ByBoo också, där ses det snarare av en kille i gruppen som ett 
måste – ett krav uppifrån, till skillnad från MSN där man i princip bara skriver 
typ 
 

Gutta – I love Guns’n’roses. 
 
För det tredje så är den digitala kommunikationen oftast snabb, vilket ibland le-
der till slarv och missförstånd. Missförstånd behöver inte alltid leda till bråk, 
ibland är det ganska oförargliga saker det handlar om. Skillnader i kommunika-
tionen online är att ibland kan man råka skriva fel eller så kanske man råkar 
skicka till någon annan. En elev skulle skriva en hemlis till en person i klassen 
en gång och råkade skicka till fel person. Det tyckte han var pinsamt. På MSN 
kan det också hända att man skriver fel – eftersom det går så snabbt. Ibland råkar 
man stava fel också, eller snurra till det. En tjej skulle skriva på ByBoo att hon 
hade fotsvamp, och det råkade bli  
 

att jag hade SvampBob Fyrkant. 
 
Ibland blir det så konstigt att inte ens man själv fattar vad det är man har skrivit, 
berättar eleverna. Inte så konstigt att det blir missförstånd då. Ett sätt att undvika 
missförstånd när man kommunicerar online är att använda sig av smileys, det vill 
säga 
 

en glad gubbe, elak gubbe, ledsen gubbe. Gult ansikte med fula 
miner och sånt. Det kan visa uttrycket, hur man känner sig. 

 
Angående missförstånd och liknande så tror inte eleverna att det händer så ofta 
nu längre. De tycker att det har blivit bättre, vilket skulle kunna vara ett tecken 
på ökad digital kompetens.  
 
För det fjärde så kan tekniken – när den inte funkar som den ska – leda till miss-
förstånd. Ett vanligt problem på ByBoo har varit att det står att meddelandet är 
från fel person. 
 

Och sen när man ska svara så vet man inte vem det skickas till. 
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Detta är ett problem som gör att tekniken tappar sin genomskinlighet och onödi-
ga missförstånd kan uppstå. 
 
Positivt med den digitala kommunikationens särdrag är dock att man vanligtvis 
sparar kommunikationen. En kille:  
 

Jag har blivit nästan mobbad på någon sida, jag kommer inte ihåg 
vilken det var. Det var väldigt länge sen. Dom skrev att jag var en 
idiot och jävla psykbarn och sånt. Bara för att, jag vet inte vad, 
jag tycker om Elvis Presley och sån musik. Så tyckte dom att jag är 
sjuk i huvudet för att jag lyssnar på det. Det var nån som inte jag 
visste, så jag mailade, eller jag skrev till dom som har sidan, så 
fixade dom det. 

 
På sidan hade han fått information i ett mail om vad man skulle göra om någon 
var taskig och att man skulle spara elaka meddelanden.  
 

När tekniken brukas på andra sätt än vad det var tänkt 
Innan vi går in på hur eleverna ser på digital kompetens i relation till vuxenvärl-
den så ska vi säga något om en funktion på ByBoo som kom att få ett annat an-
vändningsområde än vad vi tänkte oss. På ByBoo finns en soptunna, något som 
var en grundtanke från projektet Pass Shit Forward. Dit skulle eleverna kunna 
skicka saker som de stött på och upplevt som obehagliga – ett elakt meddelande, 
en länk med läskigt innehåll och så vidare. Detta skulle sedan kunna tas upp och 
diskuteras av lärare och föräldrar. Tanken med soptunnan var alltså att den skulle 
omges av ett starkt sammanhang framförallt bestående av vuxna. Någon har an-
vänt denna funktion som vi tänkte oss den, andra har använt soptunnan för att 
anonymt skriva dumma saker. Det handlar visserligen om relativt oförargliga 
meddelanden, som att soptunnan luktar skit och så vidare. Eleverna reflekterar 
dock kring soptunnan som att den skulle vara ett sätt att ”avreagera sig på” efter-
som man inte får skriva dumma saker till andra användare. 
 
Det är intressant hur utformningen av soptunnan uppfattats som en möjlighet att 
avreagera sig, för det var ju inte så vi tänkte oss den från början. Soptunnans 
funktion bygger naturligtvis på sammanhanget och engagemanget från vuxna, 
och skulle ha kunnat fungera som en mycket bra utgångspunkt för gemensam 
diskussion i klassrummet. Är soptunnan till exempel en person? Får man skriva 
dumma saker till någon som man inte vet vem det är? Men också om medlem-
mar aktivt vidarebefordrar meddelanden eller upplevelser dit, som tanken var 
från början. 
 
Avslutningsvis ska nämnas att de negativa aspekterna av människors interaktion 
– varken online eller offline – inte är något som varit karaktäriserande för projek-
tet. Snarare tvärtom! 
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4.5 MSN-generationen och de vuxna – en 
ökad förståelse? 
Trots att inga intervjuer med föräldrarna genomförts så gav samtalen med barnen 
oss en relativt god inblick i på vilket sätt den unga kommunikationen diskuteras i 
hemmen, åtminstone så som eleverna upplever det. Dessutom gav de jämförande 
enkäterna som genomförts vid två olika tillfällen oss möjlighet att undersöka 
eventuella förändringstendenser – för såväl elever som vuxna – i relation till te-
man som social gemenskap i klassens nätverk, mobbning samt generation och 
digital kompetens. I relation till dessa tre teman fanns fem påståenden att ta 
ställning till i olika grad. Det kunde handla om exempelvis ”Jag känner mig 
trygg och trivs i klassen”, ”Jag tror att det finns mobbning i klassen” och ”Mina 
föräldrar vet vad jag gör framför datorn eller med mobiltelefonen”. Frågorna an-
passades språkligt beroende på om de ställdes till elever eller vuxna, och vid 
båda mättillfällena genomfördes enkäten gemensamt med eleverna, påstående för 
påstående. 
 
Ett par spännande tendenser går det att uttyda i materialet – även om det ska lyf-
tas fram att själva materialet är litet.81 För det första har en jämförelse gjorts av 
förändringstendenser för respondentgruppen elever mellan 2006 och 2007, däref-
ter samma sak för gruppen vuxna. Vi har dessutom tittat på svarsskillnaderna vad 
gäller generation vid de båda mättillfällena och huruvida dessa förändrats. Gene-
rellt kan nämnas att generationsskillnaderna överlag varit stora, vid båda mättill-
fällena. Istället för att tala om resultatet i siffror – då det kan vara missvisande 
med ett så litet urval – väljer vi här att presentera några tendenser som vi kunnat 
se i materialet.  
 
Vad gäller stämningen i klassen så upplevs den som något otryggare, framförallt 
av föräldrarna. Detta kan ha en förklaring i att den hårda jargong som eleverna 
möter varje dag i skolan, nu tydliggjorts i större utsträckning för föräldrarna då 
den också blivit synlig på ByBoo. Dessutom tenderar den här typen av projekt att 
sätta de frågor som fokuseras i centrum för ett tag. Kanske har ByBoo lett till att 
man pratat mer om mobbningsproblematik hemma till exempel? Svårt att dra 
några slutsatser kring i en enkät. Här visade sig intervjuerna vara ett mycket bra 
komplement, samt att vistas ”på fältet” med eleverna i så stor utsträckning som 
vi gjort. 
 
Det finns naturligtvis även andra centrala omgivande faktorer att ta ställning till 
vad gäller denna problematik, framförallt vid anspåk på jämförelser över tid. Ett 
sådant exempel blir tydligt när det gäller påståendet kring huruvida man anser re-
lationen till läraren som god. Det vi ville undersöka med påståendet hade att göra 
med huruvida ByBoo hade potential att stärka klassnätverket. För att kunna dra 
––––––––– 
81 Enkäten genomfördes vid två tillfällen med cirka ett år mellan mättillfällena. 2006 besvarades en-

käten av 39 vuxna (det vill säga föräldrar och lärare) och 32 elever. 2007 var svarsantalet 24 vuxna 
och 35 elever. 



69 

någon slutsats kring det var vi naturligtvis även tvungna att titta på hur aktivite-
ten sett ut på ByBoo och huruvida lärare överhuvudtaget varit inloggade. Nu vi-
sade det sig att såväl elever som vuxna uppger att relationen till läraren försäm-
rats. Detta i hög utsträckning – framförallt hos eleverna. Om vi inte hade haft så 
god kontakt med eleverna så hade vi kunnat dra andra slutsatser kring detta. Nu 
vet vi istället att här har omgivande faktorer, i form av att klass 4 efter sommar-
lovet blev klass 5 och bytte lärare, haft stor betydelse för enkätresultatet. Vi såg 
fram emot att se vad som skulle hända på ByBoo i relation till detta, om ByBoo 
kunde fungera som ett verktyg för att bättre lära känna sin nya lärare respektive 
sina nya elever. Vi kan dock konstatera att den nya läraren inte varit inloggad 
någon gång. Dessutom beskriver eleverna i intervjuerna en svår situation med en 
lärare som inte lyssnar på dem och inte är rättvis. De upplever sig emellanåt 
dessutom kränkta av läraren. 
 
Vad gäller engagemanget på ByBoo så har det varit svårt för oss att se i statisti-
ken vilka som är föräldrar och inte. Däremot svarar 17 stycken av de 24 vuxna 
som besvarat enkäten 2007 att de varit inne på ByBoo. Via kommentarer i enkä-
ten berättar föräldrar exempelvis att de varit intresserade av att gå in på ByBoo 
för att se hur sidan ser ut och vad barnen kan använda den till. Här kan noteras 
att man som förälder alltså inte sett ett eget värde i att gå in. Det egna värdet är 
snarare något som betonats av lärare, i form av att de berättar om att de upplever 
sig ha kommit närmare eleverna. De föräldrar som anger att de inte varit inlog-
gade på ByBoo uppger framförallt praktiska skäl, att de inte haft tid eller: 
 

Vi har ej dator hemma, utan bara i mitt arbete, och där sitter jag 
inte och gör privata saker. 

 
En förälder uppger att större engagemang kanske hade visats om det egna barnet 
varit mer intresserat. 
 
Via enkäterna fick vi även annan respons från föräldrarna. Någon tyckte att det 
var en ”knepig” enkät och andra passar på att lämna uppmuntrande kommenta-
rer: 
 

Fortsätter gärna att använda det! Tack för ert engagemang och er 
entusiasm! 

 
Det finns också föräldrar som uttrycker en önskan om bättre kunskap för egen 
del:  
 

Jag tror att det förekommer mer psykisk mobbning nu. Fler krän-
ker varandra genom datorn på tex MSN. Jag är väldigt dålig på 
att använda dator. Hade hoppats på mer kunskap, men informa-
tionsmötet blev ju inställt pga för liten uppslutning. Hoppas det 
blir en annan gång. 
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Barnens tankar om föräldrarna och nätet 
I intervjuerna berättar eleverna om att föräldrarna vet vad ByBoo är, men att de 
inte varit inloggade så mycket. Eleverna tror främst att det beror på att föräldrar-
na har glömt sina lösenord eller att de inte har tid. Några har föräldrar som log-
gar in ibland, men som inte lagt in bild eller presentation eller liknande. Eleverna 
lyfter framförallt fram det faktum att vuxna gör andra saker på nätet som en an-
ledning till att de inte är på ByBoo. Vuxna använder enligt eleverna nätet till att 
exempelvis betala räkningar, skriva mail eller kolla på resor. Någon elev lyfter 
fram att hennes mamma använder MSN. Ett resultat från enkäterna är att fler 
vuxna tror att de använder datorn till samma saker som eleverna – medan det är 
motsatsen för eleverna. 
 
En annan spännande tendens från enkäterna är att elever i betydligt högre ut-
sträckning än tidigare uppger att de har träffat alla föräldrarna i klassen, vilket 
skulle kunna tyda på ett starkare klassnätverk – i alla fall kvantitativt sett. Samti-
digt saknas den kvalitativa motsvarigheten till detta då ett färre antal elever upp-
ger att de kan prata med sina klasskamrater om det mesta och även vuxna i mind-
re utsträckning att de spontant kan ta kontakt med andra föräldrar i klassen. 
 
Vid det första mättillfället fanns det stora generationsskillnader vad gäller påstå-
endet kring huruvida mobbning ökar parallellt med utvecklingen av IT. Dessa 
har nu jämnats ut, vilket beror på att ett större antal elever nu håller med om det-
ta samtidigt som ett större antal föräldrar tar avstånd från ett sådant påstående. 
Detta är en spännande tendens, som återigen skulle kunna tyda på vårt arbete – 
vare sig vi velat eller inte – riktats in mot mobbningsproblematik, något som 
märktes i elevernas definitioner av ByBoo. I relation till denna tendens kan även 
nämnas att eleverna i intervjuerna uppger att de tror att vuxna tror att barn och 
unga använder nätet till mobbning och trakasserier. De påpekar tydligt att det gör 
de faktiskt inte och skickar med oss en hälsning till alla vuxna om att ta reda på 
mer. Detta skulle även kunna relateras till vårt projekt och hur det har uppfattats. 
Tror eleverna att vi tror att de använder nätet till mobbning och att vårt projekt är 
ett sätt att motverka detta? Och vad innebär i så fall det? 
 
Det finns ytterligare ett område där generationsskillnaderna jämnats ut. Eleverna 
uppger vid det senare mättillfället att det upplevs som lättare att berätta för någon 
vuxen om mobbning förekommer. Tidigare trodde de vuxna i högre utsträckning 
att barnen skulle berätta om mobbning förekom, vilket var något som inte barnen 
själva upplevde. Här har alltså generationsskillnaderna jämnats ut vad gäller 
överensstämmande syn på vuxenförtroende. Detta kan som några ovanstående 
exempel vara en följd av projektet som helhet, att vissa saker helt enkelt blir lät-
tare att prata om när de lyfts fram. 
 
En mycket intressant tendens finner vi i relation till påståendet om man tror att 
det finns mobbning i den egna klassen. Här har generationsskillnaderna ökat 
markant. Elevernas uppfattning är i princip densamma som tidigare, men vad 
gäller föräldrarna så har uppfattningen om att det förhålller sig så ökat betydligt. 
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Micke ger oss ett föräldraperspektiv i relation till detta. Han tycker inte att det är 
något konstigt, då ByBoo bidragit till att problemen synliggjorts för en del för-
äldrar. Det finns dessutom en svag tendens bland eleverna till minskat instäm-
mande om vikten av att själv vara delaktig i arbetet mot mobbning. Finns det en 
risk för att projekt kring mobbning kan leda till att man ”låter andra sköta det”?  
 

Vuxna och digital kompetens 
Vad gäller digital kompetens och generation så finns det också några anmärk-
ningsvärda tendenser. Till exempel så anger ett betydande större antal elever vid 
det andra mättillfället vikten av att vuxna har digital kompetens. Vad gäller för-
äldrarna så har uppfattningen inte ökat, men då det från början var många vuxna 
som höll med i påståendet skulle man kunna säga att barnens förändrade inställ-
ning gör att generationsskillnaderna vad gäller denna fråga minskar. Andelen 
som anser sig själv ha digital kompetens har ökat – både vad gäller vuxna och 
elever. Detta är ett beaktansvärt resultat framförallt eftersom vi inte genomfört 
några direkta aktiviteter kring detta – i alla fall inte bland föräldrarna. Snarare 
tycks det visa på att sammanhang där digital kompetens fokuseras i samband 
med ett konkret verktyg där man tillsammans med andra kan öka sina kunskaper 
genom kommunikation tycks fungera – och det är ett viktigt resultat att lyfta 
fram.    
 
Dessutom tyder materialet på att ByBoo-projektet har lett till – i alla fall delvis – 
ökad förståelse inför ungas livsvillkor. Andelen som tror att vuxna har bra koll 
på elevernas datoraktiviteter har också ökat både vad gäller barn och vuxna. Det 
finns mycket som talar för att projektet gett ett större utrymme för att tala om 
nätaktiviteter hemma. Naturligtvis kan man tala om det på olika sätt, något som 
vi märkte i intervjuerna. Eleverna uttrycker att de gärna skulle vilja att vuxna 
pratade mer med dem om nätet, men på ett mer initierat och nyfiken sätt. Vi har 
hört få exempel på diskussioner hemma som tar upp sådant som vi fokuserar på i 
vårt projekt. Mycket handlar snarare om kontroll och tekniska aspekter. 
 

Vad har du vart inne på? MSN och Spela, och sen innan: du får 
inte beställa nånting! Jag bara: nä, jag ska bara spela och sitta 
inne på MSN. Så hon vet vad jag är inne på och så. Sen har ju hon 
en egen sida som hon kan se vad vi är inne på, för [storasystern] 
hon har beställt hem medicin. 

 
Sätts detta i relation till ByBoo så är det extra viktigt att betona att det inte är nå-
gon slags övervakning det handlar om, utan snarare ett byggande av gemenskap. 
Här är vi inte helt säkra på att vi nått fram till föräldrarna. 
 
Vad gäller diskussionerna hemma så är det intressant att notera att många samtal 
av reflekterande karaktär kretsar kring skolan snarare än nätet. Föräldrarna frågar 
helt enkelt på ett annat sätt om skolan. Eleverna uttrycker att detta nog beror på 
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att man är i skolan längre och gör mer saker där. 
 
Detta tyder på att eleverna ser de digitala rummen som en väldigt naturlig och 
”genomskinlig” del av alla andra sociala rum som de vistats i. Tenderar vi att 
ibland överdriva vikten av dialog mellan ung och vuxen i relation till de digitala 
rummen? Är det så att de digitala rummen står för en så förhållandevis liten del 
av alla de sammanhang där man vistas att ett större fokus kanske skulle ligga på 
andra arenor – skolan till exempel? 
 
Ett exempel som återkommer är frågan om vad eleverna har gjort i skolan idag 
och om det har hänt något speciellt. Ändå tycker eleverna att föräldrarna har 
mindre koll på allt som händer i skolan i relation till nätet. 
 

Hon [en mamma] förstår aldrig sammanhanget, för hon är inte 
där. Hon kan inte fatta hur det ser ut, hur allvarligt det är, eller 
hur icke-allvarligt det är, eller något annat viktigt. När jag pratar 
med mamma och så, eller pappa, då säger dom att JAG ska säga 
till. Typ om jag är jättearg på [klassläraren] för att han inte alls 
bryr sig om mig eller så, då säger dom att JAG ska säga till. Allt-
så, jag kan ju inte bara gå fram och säga till [klassläraren]. Det 
är för svårt. 

 
I princip alla tror dock att det skulle vara bra om föräldrar frågade och visste mer 
om nätet. Det skulle till exempel vara bra om man råkade göra något fel för då 
kan ju föräldrarna fixa det.  
 
Det verkar finnas i huvudsak två inställningar till huruvida man pratar med sina 
föräldrar om nätet, och dessa kan relateras till ålder. Antingen handlar det om tjat 
och kontroll, vilket upplevs som negativt. För elever med denna inställning skul-
le det vara påfrestande att i större utsräckning prata om nätet hemma, eftersom 
det bara skulle bli ett slags rapporterande. Eller som en kille illustrerar: 
 

Jag skickade ett mess, klockan 14 så skickade jag ett mess, 14.01 
skickade jag ett mess… 

 
Man vill alltså inte få några hurtiga frågor från föräldrar om vad man gjort på nä-
tet idag. Men det finns också de elever som upplever föräldrakontrollen som po-
sitiv, helt enkelt att någon har koll på dem. Exempel på vad som lyfts fram av 
denna grupp elever som sådant man pratar med föräldrarna om är av praktisk ka-
raktär. Om man får ladda ner ett spel eller vara guldmedlem på Stallet, vilket 
kostar pengar. En kille berättar att han inte pratar så mycket med sina föräldrar 
om nätet men det behövs egentligen inte eftersom hans pappa har gjort inställ-
ningar på datorn så att inget ska hända, i form av exempelvis virus och sånt. Ele-
verna tror att föräldrarna har bra koll på deras nätaktiviteter, även om de inte pra-
tar så mycket om vad man gör på nätet. 
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Du, jag skrev på den där grejen [enkäten] att dom inte hade så bra 
koll, men jag kom på nu att dom kollar ju datorn typ en gång i må-
naden, eller nåt, vad vi gör. 

 
En annan kille berättar att hans föräldrar kollar varje dag. När man vet att föräld-
rarna har koll kan det också upplevas som enklare att berätta om saker som hän-
der. En kille berättar till exempel om en gång när han skrev fel och råkade kom-
ma in på en porrhemsida. Då sa han till sin pappa att han hade råkat gå in på den. 
Samma sak har hänt en annan kille i gruppen som också sa till sin pappa, och då 
var det okej. Här vill vi lyfta fram en sak som är mer och mer framträdande i den 
allmänna diskussionen kring barn och föräldrars kommunikation kring nätet. Det 
finns studier som visar att barn och unga ibland drar sig för att berätta för vuxna 
då det förekommer negativa händelser kopplat till deras digitala kommunikation. 
Detta på grund av att de ser en risk att bli bortkopplade ifrån ett av vardagens 
viktigaste sammanhang, att till exempel bli förbjuden att gå in på vissa sidor eller 
att ha mobiltelefon. Här det viktigt att som vuxen bemöta barnens berättelser på 
ett bra sätt. 
 
Dessa inställningar till huruvida föräldrarna har koll eller bara är tjatiga kan i 
vårt material relateras till ålder, då de äldre eleverna betonar tjatigheten och de 
yngre att det är bra med kontroll. Kanske är detta ett tecken på de tidiga tonår 
som den äldre gruppen börjar närma sig? Nämnas bör också att tjatigheten är nå-
got som framförallt upplevs i relation till de egna föräldrarna. Andra vuxna kan 
det snarare vara kul att prata med, även om de frågar mycket. 
 

Det är roligt att chatta med Micke, han frågar så mycket grejer. 
 
Det skulle vara roligare om dom [föräldrarna] frågade mindre! 
Micke frågar inte sånt. Dom frågar så dumma frågor. Har du gjort 
läxan? Nej, det är väl klart att jag inte har! Har du ätit din… sån, 
än? Det är klart jag inte har! Börjar din… det, nu? Det är störan-
de, stressigt. 

 
Det finns för övrigt några andra studier som visar att föräldrar generellt i högre 
utsträckning än sina egna barn upplever att de pratar med barnen om nätet. Slut-
satserna som dragits utifrån dessa undersökningar är att föräldrar upplever att de 
pratar om nätet när de påminner om att det är dags att stänga av datorn, sluta spe-
la och så vidare. Barnen i sin tur sållar bort detta som ”tjat” och uppger att de 
aldrig pratar med sina föräldrar om nätet. Dessa tendenser verkar finnas i vårt 
material också. Åtminstone så är det sådana saker man verkar prata om när man 
väl pratar om nätet hemma.   
 
Även om det finns en tilltro till att föräldrarnas kunskaper är tillräckliga för att 
lösa tekniska problem som uppstår, åtminstone vad gäller de yngre eleverna, 
tycker eleverna att det finns mycket de skulle kunna lära vuxna.   
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Jag har lärt min låtsaspappa, han kan ingenting om datorn, mam-
ma kan ingenting, jo, hon kan det mesta, men min låtsaspappa har 
jag lärt om det mesta på hela datorn. Hur man använder MSN och 
sånt. 
 
Ja, jag är bättre än mamma på mobilen. 

 
En elev tydliggör en mycket viktig åtskillnad: 
 

Pappa kan nog mer om datorer än vad jag kan, men han kan inte 
mer om internet. 

 
Några av eleverna har föräldrar som arbetar med datorer och som är kunniga rent 
tekniskt. Men det behöver inte betyda att de förstår sig på en unga kommunika-
tionen och den interaktion som sker på nätet. 
 
Eleverna tror dessutom att de själva är mer lättlärda än vuxna vad gäller just nä-
tet: 

 
Det fanns inte när dom var små. Nu är dom vana vid det dom 
gjorde då, kanske? Sitter där med en strut bara: hallå grannen? 
Eller skickar röksignaler… 

 
Ett ämne som skulle vara av intresse att diskutera hemma vid köksbordet skulle 
kanske kunna vara av denna karaktär, snarare än huruvida man får ladda hem ett 
spel? 
 
Det finns dock vuxna som har förstått sig på den unga kommunikationen och 
som eleverna ibland pratar med på nätet. Det kan naturligtvis även handla om 
”snigelpost” som mail, men en del har föräldrar och äldre släktingar på MSN. 
 

Typ jag har min morfar, som jag aldrig har träffat i hela mitt liv, 
min riktiga morfar. Fast han har aldrig svarat ändå. Men annars, 
jag har några vuxna som jag har som kompisar annars. 
 
Pappas förra tjej hade jag på MSN, och sen är inte dom ihop läng-
re bara för dom typ började bråka. Feta saker, men nu ska jag inte 
berätta mer. Och då tog han bort henne från min MSN och då sa 
jag såhär: varför får inte jag ha henne? Han bara: för du får inte 
det. Han vill inte att jag ska snacka med henne. Jag snackade inte 
ens med henne nån gång. 

 
Eleverna tycker att det finns vuxna runt omkring dem som de skulle kunna prata 
med om det hände något obehagligt – oavsett online eller offline. 
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Men om jag säger att nån har skrivit typ nånting till mig på MSN, 
eller nåt sånt, om jag säger det till pappa säger han bara: bara 
skit i dom. Och så blockar jag dom. Eller tar väck dom. 

 
En kille berättar att han alltid 
 

säger allting till mina föräldrar, om det är nånting som är… Inte 
för såna här skitsaker, typ: hej, du är en idiot. Liksom, det bryr jag 
mig inte om. Men om det är andra saker, så… 

 
Detta säger också något om hur kränkande kommentarer som är anonyma upp-
levs. Något som karaktäriserar kommunikationen online i högre utsträckning än 
offline är just anonymiteten. Sådana företeelser verkar inte vara något som be-
svärar eleverna vi intervjuat i någon högre utsträckning, utan sållas bort direkt 
om det inte är någon man känner.  
 
I relation till temat digital kompetens och generation förs under intervjuerna ock-
så en diskussion kring huruvida ett verktyg som ByBoo kan användas när det 
handlar om att handskas med existerande konflikter med just föräldrar eller lära-
re. Vi pratar om situationen med läraren som eleverna anser beter sig illa. Ingen 
av eleverna tror att det skulle funka att använda ByBoo på något vis för att ta itu 
med problemen, inte i den aktuella situationen. En tjej utvecklar: 

 
Det måste vara typ live, eller vad man ska säga. Alltså, då kan 
man se ansiktsuttrycken, hur dom förändras. Och man får svar 
nästan direkt, man ser i alla fall om dom tänker eller inte. Och 
man kan tänka efter själv, vad man ska svara, eller… Annars blir 
det liksom bara, på ByBoo, bara: man skickar ett mess [den priva-
ta funktionen] – så råkar det komma i g-boken istället så alla kan 
läsa det, och så blir nån jättesur på en… 

 
Detta skulle också kunna förstås som ett exempel på den snabba och direkta 
kommunikation som eleverna eftersträvar. Dessutom är det återigen viktigt att 
lyfta fram att tekniska lösningar aldrig kan lösa mänskliga problem. 

4.6 Kunskapsspridning 
ByBoo-projektet kan ses som ett pilotprojekt som gett oss viktiga erfarenheter 
och kunskaper kring den här typen av arbetssätt. Interactive Institute och Reaktor 
Sydost har under lång tid arbetat med just unga människors kommunikations-
former och olika demokratiaspekter utifrån detta, och genom arbetet med ByBoo 
har vår kunskap kring ungas identitetsskapande och utvecklande av sociala nät-
verk förankrats ytterligare. Dessa erfarenheter och kunskaper vill vi dels forsätta 
att omsätta i praktiskt arbete, och dels sprida vidare till flera olika aktörer. 
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Kontinuerlig kunskapsspridning är något som skett parallellt med arbetet i Jo-
hannishus. Då våra perspektiv under hela projektets gång legat oerhört rätt i tiden 
har intresset för såväl kunskapsöversikten som aktiviteterna i Johannishus varit 
konstant högt. Detta har lett till mycket positiv uppmärksamhet av vårt arbete, 
vilket naturligtvis är ett gott betyg för det vi gör. I januari 2007 medverkade Jes-
sica och Micke i ett inslag om digital mobbning som Sveriges Televisions Små-
landsnytt sände. Micke har föreläst och spridit kunskap i en mängd olika sam-
manhang utanför projektet, och han medverkade dessutom i en diskussion kring 
nätmobbning i TV4:s Nyhetsmorgon i oktober 2007. Intresset från lokalpress i 
Ronneby har också varit stort, och vid flera tillfällen har vi tackat nej till förfråg-
ningar, dels för att tiden inte räckt till, och dels för att vi ville undvika att varje 
besök på Johannishusskolan skulle bli ett jippo. 
 
Det finns också tre publikationer som varit betydelsefulla för den uppmärksam-
het vi fått för vårt arbete: tidningarna KK-bladet nr. 1 2007 och Reaktor nr. 2 år 
07/08 samt rapporten Ungdomars användning av nya medier. Ung kommunika-
tion. I KK-stiftelsens tidning KK-bladet beskrivs arbetet i ett av KK-stiftelsens 
tre projekt som ingår i en större satsning för att stärka IT-kompetensen på lärar-
utbildningarna – Ung Kommunikation. Ung kommunikation är ett samarbete 
mellan lärosätena i Sydost, det vill säga Växjö universitet, Högskolan i Kalmar 
och Blekinge Tekniska Högskola. ByBoo har delvis finansierats av Ung Kom-
munikation och har fungerat som en så kallad temagrupp i det arbete som bedrivs 
inom ramarna för detta övergripande projekt. Ung Kommunikation har varit en 
mycket god plattform för oss att diskutera nya idéer och sprida vår kunskap. 
Inom ramarna för projektet har vi även anordnat föreläsningar kring vårt arbete i 
ByBoo, och fått möjlighet att sprida erfarenheterna genom denna publikation. 
 
Ytterligare ett resultat från det arbete som utförts inom ramarna för projektet 
ByBoo är häftet Digitalis filosoferar, ett diskussionsmaterial som tagits fram till-
sammans med Nätverket SIP.82 Nätverket SIP har tidigare låtit ungdomar göra 
lite annorlunda handlednings- och diskussionsmaterial, till exempel Bevisboken 
på temat jämställdhet och materialet Dödsstöten som rör energifrågor. Grunden i 
Digitalis filosoferar har varit kommunikation, relationen mellan online och offli-
ne samt generation. Intresset har varit stort, och stor hjälp i att sprida materialet 
har vi haft av att det nämts i olika bloggar och nyhetsbrev, till exempel av Me-
dierådet och Myndigheten för skolutveckling. Under hösten 2008 kommer ett ar-
bete med att skapa en vuxenhandledning till materialet att påbörjas. Digitalis fi-
losoferar har varit ett mycket givande sätt att driva huvudtankarna från våra två 
projekt vidare, speciellt i ett så lättillgängligt format. Samarbetet med Nätverket 
SIP är också viktigt för att nå ut till både unga och vuxna. Vi är övertygade om 
att de kunskaper och insikter som vårt arbete genererar kommer att vara till stor 
nytta för många. Och ju fler som arbetar med barn och unga som får ta del av 
dessa kunskaper, desto större påverkan. 
 

––––––––– 
82 http://www.digitalisfilosoferar.se 
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Utifrån våra kunskaper så har vi även fått tillfälle att vara ute och föreläsa en del, 
och vi har också blivit anlitade som konsulter i andra projekt med liknande in-
riktning. Dessutom refererar en nyutkommen forskningsantologi till resultaten i 
vår kartläggning, vilket är ett tydligt exempel på att våra kunskaper kommer till 
nytta.83  

––––––––– 
83 Christina Thors (red.) (2007): Utstött – en bok om mobbning. Pedagogiska magasinets skriftserie 

nr. 6 
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5. Stabila perspektiv på 
föränderliga sammanhang 

Sedan arbetet med kunskapsöversikten inleddes sommaren 2006 har det hänt en 
del på området ung kommunikation. Vi har sett såväl spännande initiativ som 
oreflekterade utspel. Vi har också kunnat konstatera att det som hela tiden varit 
fokus i vårt arbete, att se till både stabilitet och förändring samt betona männi-
skan och inte tekniken, har visat sig vara fruktbara perspektiv. En tidig reflektion 
i vårt arbete var att det saknades forskning. Att forskare drar sig för att studera 
något som är så snabbt föränderligt som ny teknik är idag är kanske inte så kons-
tig. Risken är att forskningen väldigt snabbt blir inaktuell, kanske till och med 
innan studien är färdig. Samtidigt är det en av den samhällsvetenskapliga forsk-
ningens uppgifter att förklara och kommentera samtiden, oavsett hur komplice-
rad och föränderlig den må vara. Den behöver dock inte vara så föränderlig som 
ibland antyds, och vi tycker oss se hur fler och fler faktiskt ansluter sig till sam-
ma ansats som vi har haft. Vi tror att detta är ett viktigt steg mot en ökad – och 
hållbar – förståelse för mänsklig interaktion i ett samhälle där formerna för den-
na interaktion snabbt förändras, inte nödvändigtvis interaktionen, och allt vad 
mänsklig interaktion innebär, i sig. 
 
Vikten av stabila perspektiv på föränderliga sammanhang speglas i de nio ”my-
ter” som några forskare utvecklat utifrån begreppet digitala infödingar. Vi vill 
här lyfta fram tre av dessa. 
 

Myth #1 The online world presents a wholly new and completely 
different set of issues for youth we must address. 
 
Many of the issues cropping up with children and young people 
playing, being, and living online – from cyberbullying, to informa-
tion evaluation, to online civic engagement - are the same as age-
old offline issues, however filtered through a new medium with 
new possibilities, and new considerations. 
 
Myth #8 Digital Natives behavior is outside the realm of unders-
tanding for parents, teachers, and other digital immigrants. 
 
Promises and perils online are often rooted in the same core issues 
and causes as their offline equivalents. Parents and teachers have 
much knowledge and wisdom to help guide young people as they 
move about digital space. However, the medium is different, and it 
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is important for those in the Digital Natives’ lives to learn about 
the online spaces young people are living in, just as they do about 
the real-life spaces. 
 
Myth #9 Digital Natives are a homogeneous body 
 
Current initiatives on online child safety assume that digital nati-
ves are a homogeneous body - accordingly, we rely on benchmarks 
of 'competency' based on the 'ideal prudent child.' Recognizing 
that digital natives have significant implications for the way we 
educate, engage and empower young people. More importantly, 
we need to rethink whether the best interests principle or compe-
tency rhetoric continues to be relevant in the digital environment. 
84 

 
Att välja den här typen av ansats när det gäller hur vi förhåller oss till barn och 
unga och frågor som rör ung kommunikation får naturligtvis också betydelse för 
vilken typ av angreppssätt vi kommer att använda. Vi vill återigen lyfta fram vår 
övertygelse om att det handlar om mänskliga värden som är klassiska, och där 
vuxna har mängder av kompetenser i form av klokhet och livserfarenhet. Vi 
skulle vilja att lärare, föräldrar och andra som arbetar nära barn och unga lät tek-
niken bli genomskinlig. Då tekniken i sig är föränderlig så behöver det inte nöd-
vändigtvis handla om att lära sig hantera den utan framförallt genom att lära sig 
se bakom den och att se vad det egentligen handlar om. 
 
 

––––––––– 
84 John Palfrey och Urs Gassers nio myter om digitala infödingar: 

http://cyber.law.harvard.edu/berkmanat10/Digital_Natives 
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