
1 
 

 

 

 

 

Nätmobbning – en ny fråga 

_____________________________________________________ 
En studie om skolkuratorers kunskap och arbete med nätmobbning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Författare: Sofia Sihlén 

Författare: Josefin Eriksson 

Examinator: Rickard Ulmestig 

Termin: VT-13 

Kurskod: 2SA47E 



2 
 

 

Förord  

Nätmobbning är en fråga som har uppmärksammats i media den senaste tiden. Nyheter och 

debatter har handlat om hur barn och ungdomar har blivit kränkta på nätet och hur vuxna är 

frånvarande på denna arena. Vårt engagemang i barn och ungdomars livsvillkor bidrog därför 

till att vår studie kom att handla om just nätmobbning. I inledningsstadiet fick vi även 

möjlighet att delta vid en föreläsning med Friends som syftade till att öka kunskapen om 

nätmobbning bland personal inom skolan. Denna föreläsning blev en drivkraft för oss att 

faktiskt uppmärksamma denna fråga i vår studie.  

Vi vill först och främst tacka våra informanter för deras bidrag till att denna studie. Utan deras 

uppgifter hade inte denna studie kunnat genomföras.  

Vi vill även tacka vår handledare som har varit ett stort stöd under denna process. Vår 

handledares feedback och uppmuntrande ord har hjälpt oss i framställningen av denna studie.  

 

Josefin Eriksson & Sofia Sihlén 

Växjö 2013  
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Abstract 

The purpose of this study is to understand school counselors knowledge and work with cyber 

bullying among students. Our study is based on the result from eight qualitative semi-

structured interviews. These interviews were conducted with school counselors working at 

elementary and high school in the state of Kronoberg, Sweden. Our theoretical base is human 

services organizations, street level bureaucrats and acting space. Our study shows that school 

counselors have adopted cyber bullying in various ways which has an impact on their 

knowledge and systematical work regarding this question. The study also shows that the 

interest of the individual affects how knowledge and work with cyber bullying looks. School 

counselors knowledge and work with cyber bullying is not only addressing how schools relate 

to this question but also how school counselors at the very last choose to use their speech of 

action.  

Keywords: cyber bullying, school counselors, children and youths 
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1.Inledning 

Sociala medier är en ny arena i Sverige där människor möts och interagerar med varandra. 

Bergström (2010) benämner facebook, twitter och youtube som centrala delar av sociala 

medier. Författaren nämner även andra forum där människor kan dela innehåll och umgås 

med varandra, som exempelvis bloggar och sidor där bilder kan laddas upp. På denna nya 

arena förekommer ett samspel och utbyte av åsikter, vilket bidrar till att människor tar del av 

varandras liv på ett nytt sätt. Det nya består i att användandet av sociala medier har ökat de 

senaste åren och studien visar även att det fortsätter att öka (Bergström, 2010). Statistik för 

användandet av sociala medier visar att 88 procent av befolkningen i åldern 15-19 år använde 

denna form av media en genomsnittlig dag år 2011.  En annan studie visar att 50 procent av 

alla kvinnor och 19 procent av alla män i åldrarna 15-24 år läser bloggar dagligen (Nordicom 

2012).   

Dunkels (2012) beskriver den nya arenan som en social mötesplats där barn och ungdomar 

kan kommunicera med sina vänner och dela sina åsikter och tankar med andra. Författaren 

uppger tre saker som barn och ungdomar framförallt gör på internet idag: de roar sig, de lär 

sig nya saker och de umgås med andra. I Dunkels studie (2012) uppger barn och ungdomar att 

deras användande av internet präglas av vänskap och positiva upplevelser. Mishna, Saini och 

Solomon (2009) menar att de flesta interaktioner mellan barn och ungdomar på nätet är 

positiva, men poängterar att uppmärksamheten på senare tid har riktats mot riskerna med de 

ungas allt mer frekventa internetanvändning. Författarna uppger att en del vuxna ser internet 

som riskfyllt för barn och ungdomars sociala liv. Vidare menar författarna att detta har 

medfört att mobbning inte längre bara är ett problem i den fysiska världen som i skolan, utan 

också kan förekomma på andra platser. Nätmobbning, liksom ”traditionell” mobbning, uppges 

handla om att uppsåtligt tillfoga skada mot en annan under ett flertal tillfällen
1
. Det som 

karaktäriserar just nätmobbning är att denna skada tillfogas på internet och via elektroniska 

kommunikationsverktyg. Dunkels, Frånberg och Hällgren (2008) menar att det specifika med 

nätmobbning också är att varaktigheten i kränkningarna är längre, sker inför en större publik, 

samt att förövarens möjlighet till anonymitet gör det lättare att kränka och uttrycka negativa 

åsikter om enskilda individer. Författarna uppger även att vuxna är medvetna om förekomsten 

av nätmobbning men inte har tillräcklig kunskap om det. Vidare menar de att vuxna inte vet 

                                                             
1 Med traditionell mobbning avser vi kränkande handlingar som en person tillfogas verbalt och fysiskt. Vid 
traditionell mobbning sker de kränkande handlingarna i direkt kontakt mellan offer och förövare.  
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hur ungdomar använder internet vilket skapar en osäkerhet gällande hur allvarlig 

nätmobbning är samt hur fenomenet bör hanteras (Dunkels et al. 2008).  

Utifrån tidigare forskning kan vi se att det finns en medvetenhet om att internet möjliggör 

social interaktion och upprätthållande av relationer för barn och ungdomar. Samtidigt kan vi 

dra slutsatser om att det råder en moralpanik gällande barn och ungdomars 

internetanvändning då nätmobbning är ett framträdande tema i de senaste genomförda 

studierna inom ämnet. Många studier poängterar också att vuxna har bristande kunskap om 

barn och ungdomars liv på denna arena. Vid genomgång av tidigare forskning kan vi dock se 

att denna kunskapsklyfta gäller vuxna i allmänhet, vilket ställer vidare frågor om hur 

kunskapen och arbetet med nätmobbning ser ut hos en specifik grupp vuxna. Skolkuratorer 

har till uppgift att stötta och handleda barn och ungdomar i olika frågor. Nätmobbning är en 

aktuell fråga som de senaste åren har fått stor uppmärksamhet i forskning och i media. Det är 

också en fråga som engagerar ideella organisationer då de utbildar skolpersonal i ämnet
2
. Vi 

har därför valt att studera hur skolkuratorers kunskap och arbete med nätmobbning bland 

elever ser ut.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur skolkuratorers kunskap och arbete med nätmobbning bland 

elever ser ut.  

1.2 Frågeställning 

- Hur får skolkuratorerna kunskap om nätmobbning? 

- Hur arbetar skolkuratorerna med nätmobbning? 

1.3 Bakgrund  

Vår studie handlar om skolkuratorers kunskap och arbete med nätmobbning. Skolkuratorer 

har kompetens om psykosociala faktorer och ansvarar för att se eleven i hela dess sociala 

sammanhang. Arbetet som skolkurator innebär att stötta och handleda enskilda elever, 

grupper av elever och föräldrar samt annan personal på skolan. Skolkuratorer är också den på 

skolan som har kontakt med andra myndigheter som till exempel socialtjänsten (SACO 2013).  

1.3.1 Lagstiftning 

Som yrkesverksam kurator inom skolan finns det lagar som reglerar arbetet med kränkande 

behandling av barn och ungdomar. I diskrimineringslagen (2008:567) regleras lagen mot 
                                                             
2 Deltagande på skolkonferens Växjö kommun och Friends (ideell organisation) den 8/4 2013. 
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diskriminering. Enligt 1 kap 1§ i diskrimineringslagen (2008:567) har denna lag till ändamål 

att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

I skollagen (2010:800) regleras åtgärder mot kränkande behandling av barn och ungdomar. 

Enligt 2 kap 25§ skollagen (2010:800) ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, 

psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator. Enligt 5 kap 3§ skollagen (2010:800) ska utbildningen utformas på ett 

sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studie ro. 

Enligt 6 kap 6§ skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje 

särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 

barn och elever. Enligt 6 kap 7§ skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att det 

genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande 

behandling. Enligt 6 kap 8§ skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att det varje år 

upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och 

förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för 

vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En 

redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

1.3.2 Ideella organisationers engagemang i nätmobbningsfrågan 

Flera aktörer i samhället är på olika sätt engagerade i nätmobbningsfrågan. Följande kommer 

en kort beskrivning av några ideella organisationer och dess arbete med nätmobbning bland 

barn och ungdomar. De är relevanta i studien för att det visar att det finns ideella 

organisationer som arbetar aktivt med frågor som rör nätmobbning. 

BRIS är en ideell organisation som står för barnens rätt i samhället. Organisationen har 

publicerat rapporten Barnen, BRIS och it 2011 (2011) som handlar om ungas vardag online. 

Rapporten är en sammanfattning av de inkommande kontakter som BRIS har haft under år 

2010 och syftet med rapporten är att öka kunskapen bland vuxna om ungas vardag online 

(BRIS 2013). En annan ideell organisation är Rädda Barnen, som arbetar för att alla barn ska 

få sina rättigheter tillgodosedda. Organisationen arbetar för att alla barn ska få en trygg 

uppväxt och för att inget barn ska utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering. 
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Organisationen arbetar med mobbning på olika sätt, de har bland annat föreläsningar riktade 

till elever, lärare och föräldrar gällande mobbning på nätet och digitala kränkningar (Rädda 

Barnen 2013). En tredje ideell organisation som arbetar mot mobbning är Friends. Deras 

vision är att alla barn och unga ska växa upp under trygga och jämlika omständigheter. 

Friends arbetar med att utbilda och stödja skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet 

för att skapa kunskap och engagemang men också för att påverka uppfattningar och ageranden 

gällande mobbning (Friends 2013).  

Den senaste sammanställda rapporten gällande nätmobbning genomfördes hösten 2012 av 

Friends, i samarbete med Norton by symantec (Friends Nätrapport 2013.) Norton by symantec 

arbetar med nätsäkerhet och tillhandahåller en mängd olika säkerhetslösningar för att skydda 

människors digitala liv. Dessutom genomför de årliga undersökningar för att förstå olika 

trender när det gäller internetbrottslighet och därmed kunna utveckla sina säkerhetslösningar. 

Friends och Norton by symantec kombinerade sina kunskaper gällande mobbning och 

nätsäkerhet vilket resulterade i en nätrapport. Friends nätrapport (2013) handlar om ungas liv 

på nätet och hur vuxna kan agera för ett ”schysstare nätklimat”. Syftet med studien är att, 

utifrån barn och ungdomars perspektiv, försöka förstå vad som skapar trygghet och otrygghet 

när det gäller livet på nätet. Rapporten syftar också till att ge vuxna kunskaper om hur de på 

bästa sätt kan bidra till ett schysstare klimat på nätet. Studiens deltagare rekryterades från You 

grov Sveriges internetpanel och bestod av vuxna i åldrarna 30-60 år samt barn och ungdomar i 

åldrarna 12-16 år där en eller två föräldrar var panelmedlem. Resultatet av studien visar att 45 

procent av barn och ungdomar har blivit kränkta via nätet eller mobilen, medan 66 procent av 

de vuxna uppger att de inte tror att deras barn har blivit utsatt för en kränkning på nätet.  Av 

dessa barn och ungdomar uppger 80 procent att de har kännedom om vem som utfört 

kränkningen vid senaste tillfället. Vidare visar resultatet att ungefär hälften av barnen och 

ungdomarna uppger att de skulle berätta för en vuxen om det blivit kränkta på nätet, medan 81 

procent av de vuxna uppger att de skulle agera och stötta om de fick kännedom om att ett barn 

blev kränkt. 52 procent av de vuxna uppger också att de skulle se till att den som kränkte blir 

avstängd från sidan och 19 procent skulle föreslå att den unga ignorerar kränkningen. 

Gemensamt för nästan samtliga i gruppen vuxna och gruppen unga är uppfattningen om att 

det är lättare att kränka någon via nätet, med anledningen att personen ifråga då inte står 

ansikte mot ansikte med den som blir kränkt. En annan anledning till att det är lättare att 

kränka någon på nätet uppger deltagarna är möjligheten att vara anonym på nätet. Resultatet 

av studien visar också att barn och ungdomar uppger att vuxna bör prata om hur barn och 
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ungdomar är mot varandra på nätet, hur de ska gå tillväga om de utsätts för en kränkning på 

nätet samt själva vara goda förebilder för att bidra till ett schysstare klimat på nätet. I 

rapporten framkommer det dock att det ibland finns en uppfattning bland skolpersonal, 

föräldrar och elever att andra, eller inga lagar, gäller för det som händer på nätet och att det 

därmed råder en osäkerhet gällande vilka lagar som faktiskt kan användas om något olämpligt 

publiceras och läggs ut på nätet (Friends nätrapport 2013).  

1.3.3 Ungas integritet på nätet 

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund arbetar med frågor som rör ungas kommunikation, 

integritet och säkerhet på internet. Dessutom har de erfarenheter som föreläsare inom dessa 

frågor samt genomfört samarbeten med ideella organisationer som Friends och BRIS.  

Lindqvist och Thorslund (2008) har framställt guiden ungas integritet på nätet som riktas till 

föräldrar, pedagoger och andra vuxna som möter barn och ungdomar i vardagen. I guiden 

uppger författarna att nätmobbning inte skiljer sig särskilt mycket ifrån mobbningen som 

förekommer i skolan. Författarna menar att ryktesspridning och skitsnack är den vanligaste 

formen av nätmobbning vilket även gäller den traditionella mobbningen. Författarna betonar 

därför att strategier som används vid traditionell mobbning även kan tillämpas vid 

nätmobbning. Vidare uppger författarna att den trygghet som finns i arbetet med traditionell 

mobbning inte finns vid arbetet med nätmobbning, utan att helt andra metoder då används. 

Författarna framhäver att den traditionella mobbningen ofta berörs i skolors 

likabehandlingsplan och att det förebyggande arbetet är betydelsefullt vid hantering av denna 

problematik. Det förebyggande arbetet handlar då om att ge barn och ungdomar en förståelse 

för hur det kan kännas att utsättas för mobbning. Författarna uppger att många vuxna däremot 

har otillräcklig kunskap när det gäller nätmobbning och att få vuxna är närvarande på nätet, 

vilket bidrar till att nätmobbning kan förekomma utan vuxnas kännedom. Författarna menar 

också att vuxnas fokus vid nätmobbning snarare riktas mot själva tekniken än på individerna 

som utför mobbningen, vilket visar att vuxna behöver mer kunskap och strategier för att 

hantera mobbning på nätet. Författarna poängterar att vuxna behöver lära sig mer om hur 

kommunikationen mellan ungdomar ser ut på nätet samt vilka forum barn och ungdomar 

befinner sig på. Genom att som vuxen finnas närvarande på nätet visar de att de bryr sig om 

och finns för barnen och ungdomarna. Avslutningsvis uppger författarna att ansvaret att agera 

vid nätmobbning dock är otydligt då skolor ibland menar att det är föräldrarnas ansvar att se 

vad barnen och ungdomarna gör framför datorn medan föräldrarna menar att det är skolans 

ansvar då nätmobbning är något som också förekommer under skoltid.  Författarna menar 
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dock att problemen kan bli svåra att hantera från skolans håll om nätmobbning inte är något 

som tas upp i skolans likabehandlingsplan (Lindqvist & Thorslund 2008).  

2. Tidigare forskning 

Nedan kommer en presentation av tidigare forskning som berör vårt forskningsområde. Vi har 

valt att dela in den tidigare forskningen i tre olika kategorier: möjligheter med internet, 

nätmobbning samt kunskapsklyftan mellan unga och vuxna. 

2.1 Möjligheter 

Tully (2003) menar att människor idag lever i ett dynamiskt samhälle där den moderna 

tekniken har fått allt större betydelse.  Författaren uppger att dagens moderna teknik förändrar 

människors uppfattning om världen och därmed deras sätt att förhålla sig till den. Den 

moderna tekniken uppges bidra till en ökad tillgänglighet och deltagande i olika sammanhang 

samt ökade möjligheter till att lagra och hantera bilder, text och ljud. Idag växer unga 

människor upp med denna teknik, vilket författaren uppger bidrar till att de har förmågan att 

ta till sig och införliva nya former av teknik i det vardagliga livet mer och lättare än vuxna. 

Enligt författaren har ingen generation tidigare ägt så många tekniska prylar som barn och 

ungdomar idag och den moderna tekniken är därmed en naturlig del av deras vardag. Vidare 

uppges att tekniken strukturerar ungdomars vardagsliv, påverkar deras språk samt möjliggör 

ett skapande och upprätthållande av relationer (Tully 2003). Även Dunkels (2012) menar att 

de som föds in i användandet av internet ser det som en hel värld, till skillnad från de som 

kommer i kontakt med internet i vuxen ålder. Författaren uppger att de som föds in i 

användandet tar till sig den nya kunskapen direkt och utvecklar denna i takt med användandet. 

Däremot tvingas en vuxen sätta den nya kunskapen i jämförelse med något gammalt för att 

kunna få en förståelse för det nya. Författaren menar att det finns en generationsskillnad när 

det kommer till hur internet används av barn, ungdomar och vuxna. 

Dunkels et al. (2008)  beskriver den nya tekniken som en ny digital arena där användarna 

tillsammans har möjlighet att konstruera innehållet och därmed benämns karaktärsdragen för 

arenan som socialt nätverkande, samarbete och delaktigt skapande. Tidigare handlade den 

digitala arenan främst om passiv konsumtion, men nu uppfattar författaren användarna som 

mer aktiva. Den enskilda användaren har enligt uppgift fått en central roll på arenan. 

Författarna menar att gemensam intelligens och social interaktion är något som präglar denna 

arena och därmed kan det ökade användandet ses som en social revolution snarare än en 
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teknisk revolution. Vidare menar författarna att den nutida digitala arenan har bidragit till 

ökad delaktighet och interagerande bland barn och ungdomar och de flesta befinner sig på 

denna plats för att kommunicera med vänner och bekanta. Dessutom har samspelet mellan 

användarna på olika digitala arenor medfört att kunskap skapas och delas gemensamt på ett 

nytt sätt (Dunkels et al. 2008). Dunkels (2012) beskriver sociala medier som den nya 

fritidsgården. På denna arena kan de dela sina åsikter och tankar med andra barn och 

ungdomar. Författaren uppger tre saker som barn och ungdomar gör på nätet idag: de roar sig, 

de lär sig nya saker och de umgås med andra. Slutligen menar författaren att de flesta anser att 

användandet av internet präglas av vänskap och positiva upplevelser. 

Mishna et al. (2009) menar också att internet har bidragit till ett flertal möjligheter för dagens 

barn och ungdomar. Med hjälp av internet kan de känna socialt stöd, utforska identiteter, 

utveckla ett socialt och kritiskt tänkande samt delta i interaktioner som korsar globala gränser. 

Författarna menar att de flesta interaktioner mellan barn och ungdomar på nätet ses som 

positiva, men poängterar att uppmärksamheten på senare tid har riktats mot riskerna med 

deras allt mer frekventa internetanvändning. Författarna uppger att en del vuxna ser internet 

som ett kritiskt verktyg för barn och ungdomars sociala liv, som också har medfört att 

mobbning inte längre bara är ett skolrelaterat problem utan också kan förekomma på andra 

platser. Nätmobbning, liksom traditionell mobbning, uppges handla om att uppsåtligt tillfoga 

skada mot en annan under ett flertal tillfällen. Det som karaktäriserar just nätmobbning är att 

denna skada tillfogas på internet och via elektroniska kommunikationsverktyg (Mischa et al. 

2009). 

2.2 Nätmobbning – vad är det och vilka gör det?   

Slonje, Smith och Frisén (2013) uppger att nätmobbning bland barn och ungdomar är ett 

uppmärksammat problem som allt fler forskare har valt att studera. Författarna menar att 

potentiella orsaker till förekomsten av nätmobbning är det ökade användandet av facebook 

och andra sociala medier. Allt fler unga äger dessutom en telefon som möjliggör ständig 

uppkoppling på internet, vilket författarna också menar kan ses som en orsak till förekomsten 

av nätmobbning. En telefon med koppling till internet bidrar till att barn och ungdomar kan 

uttrycka kränkningar, hot och elaka kommentarer vid vilken tidpunkt som helst och vart de än 

befinner sig (Slonje et al. 2013). 

Dunkels et al. (2008) menar att den nya digitala arenan gör det lättare att sprida nätkulturer 

mellan människor på olika forum vilket bidrar till att platser där kränkningar kan förekomma 
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har ökat i antal. Författarna diskuterar även fenomenet nätmobbning och menar att denna 

form av mobbning handlar om att skicka eller lägga ut elakt material med syfte att skada 

enskilda. Vidare uppges att nätmobbning också kan handla om att delta vid angrepp mot 

enskilda på internet.  Författarna menar att sociala medier möjliggör och skapar en direkt och 

offentlig dimension av kränkande handlingar som sprids över hela världen genom internet. 

Vidare menar de också att det är en form av mobbning som kan ske mer i det dolda och att 

kränkande handlingar som publiceras på nätet blir offentliga under en längre tid. 

Mishna et al. (2009) tar i sin kvalitativa studie upp barn och ungdomars syn på nätmobbning. 

De unga beskriver nätmobbning som liknande traditionell mobbning men poängterar att det 

förekommer på en annan plats där mobbningen kan vara mer dold. Författarna menar att 

tekniken har bidragit till att mobbning nu kan förekomma dygnet runt, vilket de unga 

benämner som ”non-stop mobbning”. Mobbningen som sker på skolgården fortsätter även när 

skoldagen är slut med hjälp av tekniken. Då nätmobbning kan förekomma framför datorn i det 

egna rummet menar många av de unga att kränkningarna kan upplevas särskilt sårande och 

inkräktande eftersom hemmet förväntas inge trygghet. Resultatet av studien visar dock att 

nätmobbning också kan förekomma under skoltid då unga idag har internet i telefonen. Trots 

att det finns förbud mot påslagna mobiltelefoner i klassrummet poängterar de unga att det 

alltid finns sätt att undkomma denna regel, genom att till exempel använda telefonen vid 

toalettbesök eller ha telefonen i knät under bänken. Vidare uppger de unga anonymitet som ett 

karaktärsdrag för nätmobbning. De menar att möjligheten att vara anonym på internet främjar 

mobbning från barn och ungdomar som annars inte skulle vara kapabla till att mobba. De 

unga menar också att anonymiteten på internet bidrar till att barn och ungdomar väljer att 

kränka nära vänner. Det framkommer dessutom att de unga upplever det som lättare att 

kränka andra på internet då den som mobbar inte behöver stå ansikte mot ansikte med den 

utsatta och därmed inte bemöter reaktionen på samma sätt. Författarna drar därmed slutsatser 

om att även barn och ungdomar som är blygsamma kan vara de som uttrycker kränkningar 

mot andra på internet.  

Law et al. (2011) menar dock att definitionen av nätmobbning är otydligt formulerad och 

ställer sig kritiska till att samma beteende benämns på olika sätt i litteraturen gällande ämnet. 

Författarna ifrågasätter dessutom beslutsfattare och lärares uppfattning om att nätmobbning 

yttrar sig på samma sätt som traditionell mobbning, bortsett från platsen där mobbningen 

förekommer. Författarna ifrågasätter också beslutfattare och lärares tankar om att samma 

metoder kan användas vid hantering av båda formerna av mobbning. De menar att frånvaron 
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av en tydlig definition av fenomenet nätmobbning bidrar till en kunskapslucka i litteraturen 

gällande skillnader mellan nätmobbning och traditionell mobbning.  

Law et al. (2011) diskuterar också hur roller som förekommer i en mobbningssituation skiljer 

sig vid nätmobbning och traditionell mobbning. Författarna benämner främst rollerna 

mobbare, offer och åskådare som gemensamma för både nätmobbning och traditionell 

mobbning, men menar dock att dessa roller inte är lika tydliga vid nätmobbning. Vid 

traditionell mobbning uppges mobbaren ofta vara den fysiskt större personen eller den med 

högre social status, medan dessa egenskaper inte är lika avgörande vid nätmobbning. 

Författarna menar att den svagare eller socialt utstötta personen, men kanske den med mer 

teknisk kunskap, möjligtvis kan vara den som deltar vid mobbning på nätet. Författarna menar 

också att ungdomar kan inta flera olika roller vid nätmobbning och att det därmed kan vara 

svårare att avgöra vem som är offret och vem som är mobbaren i situationen. Vidare uppger 

de att det är lättare att hämnas på nätet och menar vidare att personer som till en början 

uppfattas som offer snabbt kan inta rollen som mobbare. Personer som är åskådare skulle 

också kunna räknas som mobbare om dessa personer väljer att sprida information som 

initierats av någon annan. Enligt författarna har åskådarna vid traditionell mobbning stor 

betydelse av den anledningen att publiken bidrar till att mobbaren drivs till fortsatt mobbning. 

Dock menar de att drivkraften från publiken att mobba inte är lika självklar vid nätmobbning 

då antalet åskådare inte är lika uppenbart (Law et al. 2011).  

2.3 Kunskapsklyftan mellan unga och vuxna  

I diskussionen gällande sociala medier som den nya digitala arenan där barn och ungdomar 

befinner sig diskusteras även frånvaron av vuxna. Dunkels (2007) menar att vuxna inte är 

involverade i barn och ungdomars liv på nätet utan att unga idag sitter själva framför datorn. 

Författaren påpekar dock att barn och ungdomar är väl medvetna om riskerna med att befinna 

sig på denna arena men att negativa erfarenheter inte är framträdande när de diskuterar 

användandet av sociala medier. Barn och ungdomar upplever snarare att sociala medier 

möjliggör interaktion och förbättrar deras liv. Dunkels et al. (2008) poängterar att 

kunskapsklyftan mellan vuxna och unga är stor. Författarna menar att barn och ungdomar ser 

möjligheterna med sociala medier medan vuxna snarare fokuserar på riskerna med att föra 

intim kommunikation i ett offentligt forum där informationen kan missbrukas av andra. 

Vidare menar författarna att de flesta lärare är medvetna om problematiken med nätmobbning 

men upplever att det är ett fenomen som är svårt att hantera. De uppger även att skolor idag 

vidtar åtgärder mot nätmobbning på olika sätt med mer eller mindre lyckat resultat. 
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Författarna menar att vuxna inte har tillräckligt med kunskap om barn och ungdomars 

internetanvändning och att medias bild av ungas användning av nätet snarare skapar panik 

bland vuxna än att ge tillförlitlig kunskap. Författaren uppger också att det finns ett behov av 

utökade kompetenser hos lärare för att agera mot nätmobbning. Enligt författarna har lärare 

idag inte kunskap om hur unga använder internet och därmed finns det en risk att nätkulturer 

och erfarenheter av nätmobbning inte aktualiseras i skolan. Vidare uppges att mer kunskap 

om denna arena ökar möjligheterna för lärare att reagera och förhindra denna form av 

mobbning. Dessutom anger författarna West, Lewis och Currie (2009) att unga inte vill 

kännas vid sina föräldrar och andra vuxna på sociala medier då de anser att dessa inte bör ha 

tillgång till den privata information som presenteras på denna arena. Anledningen till detta är 

att unga tycker att det är pinsamt att ha vuxna som vänner på facebook samt att de inte vill att 

vuxna ska få reda på vad de egentligen gör och skriver på denna sida. Mishna et al. (2009) 

menar också att barn och ungdomar upplever att vuxna varken har tillräcklig kunskap om 

internet eller mobbningen som kan förekomma där.  Författarna uppger att det finns en 

motvilja bland barn och ungdomar att dela med sig av erfarenheter av nätmobbning till 

föräldrar, lärare och andra vuxna. En orsak till denna motvilja uppges är tanken om att 

anonymiteten medför att nätmobbning och nätmobbare omöjligt kan bevisas eller identifieras. 

Ett annat skäl som uppges är rädslan för att föräldrar skulle hindra deras barn och ungdomar 

från att använda datorer och mobiltelefoner med syftet att skydda dem från utsatthet på nätet, 

vilket skulle innebära att förlorade kontakter med sina sociala relationer. Ytterligare skäl till 

att inte berätta för lärare om erfarenheter av nätmobbning uppges är uppfattningen om att 

lärarna inte kan göra någonting åt nätmobbning då det ofta förekommer utanför skolans 

område. Författarna påpekar dock att barn och ungdomar uppger att skolan har ett ansvar att 

agera vid nätmobbning trots att det förekommer på andra platser än på skolgården (Mishna et 

al. 2009). 

Kowalski och Limber (2007) menar att unga, föräldrar och skolpersonal måste få mer 

kunskap om nätmobbning för att kunna arbeta med detta. Författarna anser att skolan som 

organisation har ett ansvar att lägga tid och pengar på att utbilda studenter, lärare och annan 

personal inom ämnet. Samtidigt menar författarna att skolan bör se till att det finns tydliga 

regler och policys som är kopplade till både traditionell mobbning och nätmobbning. Även 

föräldrar bör lägga ner tid på att arbeta förebyggande och skyddande gällande sina barn och 

ungdomars internetanvändning. Enligt författarna skulle en öppen kommunikation, mellan 
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föräldrar och unga, göra att alla parter får kunskap om hur de bör agera när de själva eller 

andra utsätts för någon typ av nätmobbning. 

Dunkels (2012) menar att vuxna behöver prata med barn och ungdomar om internet för att 

skydda dem mot övergrepp som sker på nätet. Författaren har en uppfattning om det är viktigt 

att vuxna låter barn och ungdomar själva berätta och förklara vad de gör samt vad de gillar 

med internet för att vuxna ska få kunskap. För att hantera fenomenet nätmobbning krävs det, 

enligt författaren, mer än att vuxna bara stänger ner internetsidor som anses vara farliga. 

Vidare menar Dunkels (2012) att vuxna måste förstå att det inte handlar om teknik utan 

mänskliga problem som rör etik och juridik. Författaren menar att unga och vuxna besitter 

olika typer av kunskap om internet som måste förenas. Vuxna behöver få mer kunskap om 

vad unga gör på nätet och unga behöver få ta del av vuxnas livserfarenhet och livskunskap. 

Dessutom menar författaren att det är viktigt att vuxna varnar barn och ungdomar om riskerna 

med att använda internet utan att för den delen fördöma dem och deras användande. Detta för 

att kunna ha en så öppen kommunikation som möjligt gällande ämnet (Dunkels 2012).  

Vår konklusion utifrån tidigare forskning är att vuxna har bristande kunskap om barn och 

ungdomars internetanvändning, och att det därmed ha skapats en moralpanik i samhället. 

Möjligheterna med internet är ett framträdande tema när barn och ungdomar själva diskuterar 

deras användning. Den bristande kunskapen bland vuxna medför att de snarare fokuserar på 

riskerna med att barn och ungdomar befinner sig på denna arena.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

Skolan är en organisation som sätter ramarna för skolkuratorernas arbete. Vi har därför valt att 

analysera skolkuratorernas handlingar utifrån skolans ramar och riktlinjer. Skolans inverkan 

på skolkuratorernas kunskap och arbete med nätmobbning gör därmed denna uppsats till en 

organisationsteoretisk studie. Vi fokuserar på skolkuratorerna som aktiva aktörer inom en 

specifik organisation, skolan. Det innebär att vi tillämpar organisationsteoretiska begrepp som 

människobehandlande organisationer, gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme vid analys av 

vårt empiriska material. 

3.1 Människobehandlande organisationer 

I Hasenfelds (1983) organisationsteori beskrivs begreppet människobehandlande 

organisationer. I människobehandlande organisationer är människor materialet och 

organisationens uppgift är att förmedla välfärdsstatens resurser till de enskilda individerna. 
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Forskaren uppger att syftet med dessa organisationer är att skydda, bevara och förbättra 

välbefinnandet för enskilda individer, i det här fallet eleverna. Vidare beskriver Hasenfeld 

(1983) att människobehandlande organisationer präglas av värdeladdade och moraliska 

handlingar. Dessa handlingar bygger på organisationens värdeladdade och moraliska 

bedömningar. Organisationens uppfattning om vad som är en moralisk handling kan skapas 

utifrån det rådande samhället men också utifrån individens egen uppfattning. 

Människobehandlande organisationer är ett resultat av välfärdstaten och syftar till att koppla 

samman den enskilda individen med staten. Dessa organisationer har till uppgift tillfredsställa 

såväl statens intressen som enskilda individers behov. I vår studie är skolan den 

människobehandlande organisationen som sätter ramarna för skolkuratorernas arbete med 

eleverna. 

3.2 Gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme 

Lipsky (2010) benämner socialarbetare som street level bureaucrats, som i Sverige har 

översatts till gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkraten representerar organisationen i mötet med 

enskilda individer. I detta möte tillhandahåller gräsrotsbyråkraten organisationens resurser 

och fördelar dessa till den enskilda individen. Lipsky (2010) uppger vidare att 

gräsrotbyråkratens dilemma är att denne måste agera utifrån organisationens uppdrag och 

givna ramar samtidigt som den måste tillfredsställa individens behov. Gräsrotsbyråkraten är 

bunden till riktlinjer för att uppnå organisationens mål, men samtidigt måste 

gräsrotsbyråkraten också vara lyhörd för individens behov och därefter ha förmågan att fatta 

beslut som gynnar den enskilde individen (Lipsky 2010). I vår studie är skolkuratorerna dessa 

gräsrotsbyråkrater. Skolkuratorer måste tillgodose elevernas behov samtidigt som de måste 

förhålla sig till skolans uppdrag. 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att handlingsutrymme skapas i samspelet 

mellan organisationen och professionen. Organisationen anger givna ramar som styr 

professionen handlande och inom dessa ramar finns regler som måste följas. 

Handlingsutrymmet påverkas också av organisationens rutiner, tolkningar och traditioner. 

Professionen har däremot möjlighet att välja hur det angivna handlingsutrymmet ska förfogas 

och reglerna lämnar alltid utrymme för egna tolkningar och tillämpningar. 

Handlingsutrymmet ger professionen valmöjligheter, men innebär också att denne måste ha 

kunskap och insikt i vilka handlingar som faktiskt är nödvändiga eller rimliga. Professionen 

måste vara medveten om sina handlingar, och därmed kan handlingsutrymme också handla 
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om ansvar och att ta ställning. Handlingsutrymmet kan användas på många olika sätt men hur 

det används styrs av professionens kunskaper och erfarenheter. Dessutom påverkar 

personlighet, egna värderingar och intresset hur handlingsutrymmet förfogas. Professionen 

kan välja att acceptera handlingsutrymmet eller sträva efter att skapa ett större sådant inom 

organisationens ramar. En profession med en stark ställning inom organisationen kan påverka 

dess angivna ramar medan en profession med svagare ställning snarare kan bli 

organisationens verktyg för att uppnå vissa mål (Svensson et al. 2008). I vår studie styr 

skolans ramar och riktlinjer skolkuratorns handlingsutrymme. 

4. Metod och genomförande 

4.1 Metodval 

Mot bakgrund av vår forskningsfråga gällande skolkuratorers kunskap och arbete med 

nätmobbning hade studien kunnat utformas både kvalitativt och kvantitativt. Anledningen till 

att vi valde att göra en kvalitativ studie var för att få närmare kunskap om hur ett antal 

skolkuratorer resonerar om nätmobbning. Enligt Thomassen (2007) innebär en kvantitativ 

studie att datainsamlingen mäts, registreras och uttrycks i siffror. Metoden handlar om att 

upptäcka frekvenser i en viss observation (Thomassen 2007). En kvantitativ studie hade 

därmed kunnat ge oss kunskap om antalet skolkuratorer som har kunskap och arbetar med 

nätmobbning. En kvantitativ studie hade även kunnat ge oss en bild av hur kunskapen 

gällande nätmobbning ser ut hos en större mängd vuxna som möter barn och ungdomar. Vi 

valde däremot att genomföra en kvalitativ studie då syftet med studien är att förstå hur 

skolkuratorers kunskap och arbete med nätmobbning bland elever ser ut. Detta gjorde vi 

genom att låta ett urval skolkuratorer själva berätta om sin kunskap och sitt arbete med 

nätmobbning. Enligt Bryman (2011) genomförs en kvalitativ studie för att skapa förståelse för 

den sociala verkligenheten utifrån enskilda individers upplevelse och tolkning av den, vilket 

är vad vi syftade till. 

För att samla in informationen har vi genomfört åtta semistrukturerade intervjuer. Med 

semistrukturerad intervju avser vi en metod där specifika teman sätter ramarna för intervjun 

men där det finns utrymme för egna formulerade svar (jfr. Bryman 2011, s.415). Anledningen 

till att denna metod användes i vår studie var för att vi ville ge skolkuratorerna möjlighet att 

själva utforma sina svar. Denna metod gjorde det möjligt för skolkuratorerna att, utifrån våra 

angivna teman, välja vilken riktning samtalet skulle få. Samtidigt bidrog våra teman till att 
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informanterna höll sig inom den ram vi ville att intervjuerna skulle ha. Dessutom hade vi 

ingen detaljkunskap om skolkuratorernas arbete gällande nätmobbning och intervjuerna 

syftade därmed till att få information om detta.  

I inledningsstadiet av denna studie närvarande vi vid en skolkonferens i Växjö kommun. På 

denna konferens föreläste den ideella organisationen Friends om barn och ungdomars 

nätanvändning. Deltagandet på föreläsningen bidrog till att vi fick förförståelse i detta ämne 

innan vi genomförde intervjuer med skolkuratorerna.  

4.1.1 Genomförande av intervjuer  

Intervjuerna genomfördes inom en tvåveckorsperiod tidigt i forskningsprocessen. Vi valde att 

genomföra intervjuerna i ett tidigt skede för att säkerhetsställa att tillräcklig med material 

inhämtades inom den angivna tidsramen för examensarbetet. Att inleda materialinsamlingen 

tidigt gav utrymme att kontakta nya informanter vid ett eventuellt bortfall. Genom att ha 

tillgång till den empiriska datainsamlingen tidigt under processen fanns det också möjlighet 

för reflektion och en grundlig genomgång av materialet.  

Intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats för att underlätta för 

informanterna. Båda närvarade vid samtliga intervjutillfällen, men det var endast en av oss 

som ansvarade för att frågorna i intervjuguiden skulle bli ställda. Den andra närvarade med 

syftet att reflektera över samtalet och därefter ställa relevanta frågor som inte fanns med i 

intervjuguiden. Vi informerade om i vilket syfte inspelningen skulle användas och samtliga 

informanter gav sitt godkännande till inspelning under intervjuerna.  

4.1.2 Intervjuguide 

Strukturen i intervjuguiden byggdes upp i teman som kategoriserades utifrån våra två 

frågeställningar. Intervjuguiden inleddes med frågor som rörde informantens bakgrund och 

dessa ställdes för att vi skulle kunna sätta in informantens svar i ett sammanhang. I 

intervjuguiden försökte vi ha så många öppna frågor som möjligt samt undvika ledande och 

slutna frågor för att informanten själv skulle kunna svara utifrån sin personliga åsikt. Vissa 

frågor i intervjuguiden kunde enbart ställas beroende på informantens svar och dessa frågor 

fanns därmed med som ett stöd under intervjun. Avslutningsvis erbjöds informanten själv att 

framföra tankar om studiens ämne som inte framkommit tidigare under intervjun. 

Intervjuguiden innehåller många frågor, men samtliga frågor ställdes inte vid varje intervju. 
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I studiens avslutningsskede kontaktade vi informanterna för att inhämta ytterligare uppgifter 

som var nödvändiga vid studiens analys. Det framkom då att vår studie väckt tankar hos vissa 

skolkuratorer och att arbetet med nätmobbning kommer att aktualiseras på dessa skolor.   

4.2 Urval 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med åtta skolkuratorer som är 

yrkesverksamma inom grundskolan och gymnasiet i Kronobergs län. Informanterna valdes 

slumpmässigt från olika kommuners hemsidor. Vi kontaktade i första hand skolkuratorer på 

högstadienivå och gymnasiet därför att statistik visade att ungdomar åldrarna i 15-19 år var de 

största användarna av sociala medier. Vi hade då en tanke om att denna grupp skolkuratorer 

hade mest erfarenheter av nätmobbning i sitt arbete. I brist på tillgängliga skolkuratorer på 

högstadiet och gymnasiet kontaktade vi även två skolkuratorer på låg- och mellanstadienivå.  

Vi har varken tagit hänsyn till informanternas kön eller ålder i denna studie, då detta inte har 

relevans för studiens syfte. Däremot kan vi se att skolkuratorernas erfarenheter inom yrket har 

inverkan på deras kunskap om nätmobbning och hur de anser att arbetet i frågan bör bedrivas. 

Sju av informanterna har arbetat som skolkurator inom ett intervall på ett till tre år. En av 

skolkuratorerna har betydligt längre erfarenheter inom yrket, vilket kan vara en delförklaring 

till informantens inställning till nätmobbning. Detta går vi vidare med i resultat- och 

analysdelen. Tre av åtta intervjuer blev avbokade när vi var på plats, varav två kunde 

genomföras vid senare tillfälle. Bortfallet av en informant löstes genom att en ny informant 

kontaktades. Denna informant arbetade inom låg- och mellanstadiet till skillnad från tidigare 

informant som verkade inom gymnasiet. Detta bortfall bidrog troligtvis inte till några negativa 

konsekvenser för studien utan gav oss snarare en bredare uppfattning om hur kunskapen och 

arbetet gällande nätmobbning ser ut på grundskolan.  

4.3 Bearbetning och analys 

4.3.1 Analysmetod 

I denna studie har vi valt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Bryman (2011) 

innebär den kvalitativa innehållsanalysen att forskaren söker bakomliggande teman i det 

empiriska materialet. För att göra vår empiri hanterbar har den kodats. Hjerm och Lindgren 

(2010) beskriver kodning som ett sätt att reducera materialet och används för att göra det 

insamlade materialet hanterbart. För att skapa en ordning i vårt material läste vi det ett flertal 

gånger för att på så sätt kunna identifiera relevanta uppgifter. Därefter gjorde vi en 
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tematisering av dessa relevanta uppgifter. Enligt Hjerm och Lindgren (2010) innebär 

tematisering att koppla samman koder i olika teman för att finna betydelsefulla mönster. Vi 

kunde urskilja tre teman i vårt material: nätmobbning som en ny fråga, organisationen som 

ram och skolkuratorernas handlingsutrymme. Med hjälp av dessa teman kunde vi sedan 

analysera vårt material och dra slutsatser utifrån den valda teorin. Hjerm och Lindgren (2010) 

beskriver att resultaten som framkommer genom tematiseringen ska integreras för att beskriva 

och förklara studieobjektet. Att summera resultatet ledde till att vi lättare kunde dra slutsatser 

från vårt empiriska material.  

Vi utgick inte från någon specifik teori vid insamlingen av data, men däremot började vi 

teoretisera under processens gång. Transkriberingen av våra intervjuer gjordes i direkt 

anslutning till intervjuerna för att ha kvar informationen i minnet vid överföring från ljud till 

text. Under transkriberingen fick vi en förståelse för vad som gick bra på intervjuerna och vad 

som gick mindre bra, vilket hjälpte oss att utveckla kommande intervjuer. När all data var 

insamlad kunde vi se mönster som teoretiskt ledde oss till organisationsteori. Vi valde detta 

tillvägagångssätt då vi ville ha ett öppet förhållningssätt gentemot våra informanter och inte 

vara styrda av en på förhand vald teori. Samtidigt var det oundvikligt att inte börja teoretisera 

under processen då vi kunde se likheter och motsättningar i informanternas uppgifter.  

4.4 Validitet och reliabilitet  

Enligt Hjerm och Lindgren (2010) innebär validitet att studien mäter det som forskaren avser 

att mäta. Syftet med vår studie är att förstå hur skolkuratorers kunskap och arbete med 

nätmobbning bland elever ser ut. Syftet besvarades genom att ta reda på hur ett antal 

skolkurator får sin kunskap om nätmobbning samt hur deras arbete med frågan ser ut. Vi 

bedömer att validiteten i vår studie är hög, och att vi har mätt de vi avsåg att mäta. 

Hjerm och Lindgren (2010) menar vidare att begreppet reliabilitet innebär att studien 

genomförs på ett tillförlitligt sätt och har kvalitét. Vårt empiriska material visar en variation i 

hur skolkuratorernas kunskap och arbete med nätmobbning ser ut. Vår studie har genomförts 

på ett tillförlitligt sätt då det är rimligt att även andra forskare skulle få en variation i resultatet 

om de upprepade vår studie.  

4.5 Etiska överväganden  

För att beakta de etiska principerna kan en studie utgå ifrån följande krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). I vår studie 

har vi utgått ifrån dessa krav för att beakta de etiska principerna. Enligt Bryman (2011) 
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innebär informationskravet att informanterna ska informeras om studiens syfte samt att 

deltagandet bygger på frivillighet. Vi informerade om detta vid en första kontakt med 

informanterna och även i samband med intervjuerna. Bryman (2011) beskriver vidare att 

samtyckeskravet handlar om att informanterna själva ska ha möjlighet att bestämma över sin 

medverkan. Detta beaktade vi genom att informanterna hade möjlighet att tacka ja eller nej 

vid telefonkontakt samt att de som valde att tacka ja till intervju hade möjlighet att bestämma 

tidpunkt och plats för genomförandet av intervjuerna. Vi anpassade även intervjuernas längd 

utifrån eventuella önskemål hos informanterna. Konfidentialitetskravet beskriver Bryman 

(2011) som ett krav om att informanternas personuppgifter ska bevaras på ett sätt att oberörda 

inte kan komma åt dessa. I denna studie avidentifierades alla informanter vid transkriberingen 

av intervjuerna. Varken namn, arbetsplats eller kommun nämns i det empiriska materialet 

eller analysen.  Slutligen menar Bryman (2011) att nyttjandekravet handlar om att information 

som kommit fram under intervjuerna endast får användas för det specifika 

forskningsändamålet. Vi kommer endast att använda informanternas uppgifter i denna studie, 

vilket vi också tydliggjorde i samband med intervjuerna.  

 

4.6 Arbetsfördelning mellan författarna  

Under uppsatsarbetet har vi haft en jämn arbetsfördelning. Vi har skrivit mycket tillsammans 

för att uppsatsen ska genomsyras av ett gemensamt språk. Detta har skapat en helhet i 

uppsatsen snarare än en sammansättning av enskilda individers bidrag. För att effektvisera 

processen har vi dock stundtals skrivit på olika delar men då har vi i samråd kommit fram till 

delarnas innehåll.   

5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar vi våra empiriska resultat och analys parallellt. Som vi tidigare 

nämnt betraktar vi skolkuratorerna som aktörer i ett specifikt organisatoriskt sammanhang, 

skolan. Skolkuratorernas kunskap och arbete med nätmobbning kan förstås utifrån deras 

organisatoriska sammanhang, vilket innebär att vi tillämpar olika begrepp som 

människobehandlande organisationer, gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme. Vi har valt att 

benämna informanterna som informant 1 – informant 8 vid analys av vårt empiriska material.  
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5.1 Nätmobbning - en ny fråga  

Nätmobbning är en ny fråga som skolkuratorerna uppmärksammat på olika sätt. En informant 

har uppmärksammat att kända kvinnor har gått ut i media och berättat om hur de utsätts för 

kränkningar på nätet (informant 8). Informanten menar att den följande debatten om hur 

människor behandlar varandra på nätet är viktig. Även andra informanter har uppmärksammat 

att nätmobbning diskuteras allt mer i media (informant 2,3,4,6,7). Informanterna uppger att de 

följt nyheter, tagit del av program och läst nationella undersökningar gällande nätmobbning. 

Utifrån vårt empiriska material kan vi alltså se att nätmobbning är ett aktuellt ämne som har 

fått människor att börja agera. Informant 4 uppger följande:  

”Man [som skolkurator]märker att det kommer mer och mer inom ämnet [nätmobbning], har 

man sett bara sista månaderna tycker jag. Det är mycket som kretsar kring det just nu. Man 

märker att den här debatten som har startat på grund av olika incidenter i landet har fått 

människor att börja reagera och känna att vi kanske behöver bli bättre på detta”.  

Informant 7 uppger att det finns svårigheter med att arbeta med nätmobbning och vill därför 

arbeta förebyggande i frågan:  

”Det är därför vi vill jobba förebyggande, för vi har inte haft sådana här stora liksom 

Göteborgsgrejer eller att det har blivit omröstningar på nätet av tjejer och sådana grejer, det 

har vi inte haft”.   

Vårt empiriska material visar att nyheter och debatter i media bidrar till en medvetenhet hos 

skolkuratorerna gällande förekomsten av nätmobbningen men att det däremot råder en 

osäkerhet kring hur arbetet med frågan ska gå till. Nedanstående citat exemplifierar detta:  

”Kunskapen om att det [nätmobbning] finns tror jag alla har, för det får man [som 

skolkurator] genom media, och det är något som vi får veta. Förståelsen och kunskapen om 

hur man ska hantera det är sämre och kanske ännu sämre hur vi involverar oss” (informant 

3).   

Informant 6 diskuterar medvetenheten gällande nätmobbning hos vuxna i allmänhet: 

”De vet väl om att det [nätmobbning] förekommer och de tycker att det är hemskt, att det är 

så mycket som det faktiskt är, och att det är nog mer än vad man tror också. Sen vad man ska 

göra åt det och hur man ska stävja det är ju jättesvårt att veta”.  
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En annan informant upplever att diskussionen gällande nätmobbning påminner om tidigare 

diskussioner rörande hedersrelaterat våld, och uttrycker följande: 

”Det här påminde mig när det blev frågan om hedersrelaterad problematik. Ingen visste 

någonting, och övergrepp efter övergrepp och mord och att det blev jättemycket, och 

samhället hade inga förberedelser eller någon aning om det. Det krävdes mycket kunskap. 

Det känns att det är, man är där igen, det är en ny fråga [nätmobbning]” (informant 1).   

Skolkuratorerna tar del av medias information om nätmobbning och därmed skapas en 

medvetenhet om nätmobbningens förekomst. Många uppger dock att frågan är ny och att det 

ännu inte har utvecklats arbetsmetoder för att hantera nätmobbning bland eleverna. Vi kan 

därmed konstatera att media bidrar till en moralpanik gällande nätmobbning som når 

skolkuratorerna, som avses vara en grupp som ska hantera frågan.  Informant 8 har längre 

erfarenhet som skolkurator och i motsats till andra informanter upplever däremot denne inte 

nätmobbning som en ny fråga: 

”Alltså det [nätmobbning] är något som har funnits med, vad ska man säga, de senaste fem 

åren eller någon sådant. Så jag tycker att den här debatten är väldigt sen om jag får säga. 

Varför har den inte kommit för flera år sedan?”  

Vårt empiriska material visar alltså att nätmobbning inte är ett nytt fenomen utan att det 

handlar om att media inte har uppmärksammat frågan tidigare. Media sprider information om 

nätmobbning som skolkuratorerna förhåller sig till. Uppmärksamheten i media bidrar till att 

skolkuratorerna uppfattar nätmobbning som en ny och aktuell fråga att arbeta med. Vi kan 

därmed dra slutsatsen att media är en aktör som ger skolkuratorerna kunskap om 

nätmobbningens förekomst. Vår studie visar också att skolkuratorerna får kunskap genom 

ideella organisationers arbete med nätmobbning. 

5.1.1 Ideella organisationer 

Ideella organisationer tillhandahåller kunskap och arbetsmaterial som skolkuratorerna kan 

använda i sitt arbete med nätmobbning. Vår studie visar att dessa aktörer är förebilder i frågan 

om nätmobbning. Flera av informanterna upplever att Friends förebyggande arbete är 

betydelsefullt (informant 1,2,3,4,7,8). Flera uttrycker sig som nedanstående citat: 

”Man [som skolkurator]söker ju hela tiden och då är det ju oftast inom vissa teman man letar 

nytt och nya [studier], men är väldigt öppen känner jag [för] forskning och information, 
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särskilt då när det är lite mer etablerade så som Friends som man vet är etablerad 

verksamhet och organisation för det här” (informant 4).  

En annan informant som har deltagit vid en av Friends föreläsningar fick upp ögonen för 

deras arbetsmetoder: 

”Jag var på en utbildning och jag var sedan ute efter den [föreläsningen] och kollade på 

sidan [Friends hemsida], och då vet jag att jag tänkte att man [som skolkurator] skulle kunna 

göra så mycket mer” (informant 1).  

Vår konklusion är att media och ideella organisationer sprider kunskap om nätmobbning, som 

skolkuratorerna sedan förhåller sig till. Utifrån vårt empiriska material kan vi se att 

skolkuratorerna förhåller sig till nätmobbning för att hänga med i utvecklingen. Nedanstående 

citat exemplifierar detta: 

”Men när man [som skolkurator] tittar på undersökningar som är nationella, då så är det ju 

40 procent som, enligt Friends, som känner sig kränkta i åldrarna 14-16 år, så där kan man 

ju se att det förekommer mycket sådant [nätmobbning]. Därför är det ju viktigt att vuxna är 

på nätet också och engagerar sig och så. Så vi [skolan] försöker ju liksom jobba med det 

här” (informant 7). 

Vi kan också se att skolkuratorerna förhåller sig till nätmobbning för att undvika negativa 

kommentarer från andra skolor, kuratorer, föräldrar och andra i omgivningen: 

”vi är väl lite i inledningsstadiet hur vi ska jobba vidare med det. Men Friends gör ju 

jättemycket bra, det vet jag, på andra skolor så” (informant 2). 

Vårt empiriska material visar att skolkuratorerna förhåller sig till information från såväl från 

media som ideella organisationer. Dessa aktörer har uppmärksammat nätmobbning och 

därefter har skolorna tagit ställning till hur arbetet med nätmobbning ska genomföras. Väljer 

en skola att systematiskt arbeta med nätmobbning kan vi se att detta troligen kommer att 

spridas till andra skolor, då dessa vill hänga med i utvecklingen alternativt undvika negativa 

kommentarer från andra skolor.  

Utifrån vårt material kan vi se att vissa skolor har förkastat Friends koncept ”kamratstödjare” 

då de inte anser att det är en bra metod och istället får sin kunskap om nätmobbning genom 

tidigare forskning. Nedanstående citat ger uttryck för detta: 
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”Det finns ju en studie på att det [kamratstödjare] inte var så verkningsfullt, så det har vi 

[skolan] slutat med här. Vi vill ju ha baserat vårt arbete på forskning och så också. Så det har 

vi tagit bort” (informant 7). 

Informant 8 gör liknande uttalande: 

”Det är ett omdiskuterat koncept [kamratstödjare] som bygger mycket på vad det blir för 

elever på skolan som drar i det. Så det är inget självklart att det blir bra, så än har vi 

[skolan] inte gjort det [använt metoden]”.  

Nätmobbning är alltså en ny fråga som skolorna måste förhålla sig till, och de har tagit 

ställning till detta på olika sätt. Vi kan se att det finns kunskap bland skolkuratorerna om att 

nätmobbning förekommer, och att denna kunskap kommer ifrån media, ideella organisationer 

och tidigare forskning. Generellt får skolkuratorerna kunskap om nätmobbning genom media, 

men det råder dock delade meningar om huruvida ideella organisationer bidrar med pålitlig 

kunskap. Några skolkuratorer ser ideella organisationer som förebilder och deras 

arbetsmetoder som användbara, medan andra skolkuratorer snarare vill basera sitt arbete på 

tidigare forskning. Vår studie visar dock att det inte finns utvecklade arbetsmetoder om hur 

nätmobbning ska hanteras.  Detta återspeglas i skolans riktlinjer då arbetet med nätmobbning 

inte formuleras i dessa.  

5.2 Organisationen som ram 

Skolan är ett exempel på en människobehandlande organisation. Skolorna tar hänsyn till 

statens intressen genom att formulera riktlinjer om hur elevernas behov ska tillfredsställas.  

Enligt Hasenfeld (1983) syftar människobehandlande organisationer till att tillfredsställa 

statens intressen men också den enskilda individens behov.  

5.2.1 Skolans riktlinjer  

Skolkuratorerna måste förhålla sig till organisationens riktlinjer. Majoriteten av 

skolkuratorerna arbetar, alternativt skulle arbeta, med nätmobbning på samma sätt som vid 

traditionell mobbning (informant 1,2,3,4,5,6,8). Lipsky (2010) uppger att gräsrotbyråkraten 

måste agera utifrån organisationens uppdrag och givna ramar. En informant uppger att skolans 

uppdrag och givna ramar ger utrymme till att arbeta på samma sätt men uttrycker följande:  
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”Sen har det [nätmobbning] inte förekommit så pass att vi [skolan] har gjort ett ärende av 

det ännu. Men skulle det förekomma så att det behövs, skulle jag kunna det [hantera 

nätmobbning på samma sätt som traditionell mobbning], det känner jag” (informant 6).  

Vårt empiriska material visar att samtliga skolkuratorer arbetar utifrån en 

likabehandlingsplan. Skolkuratorernas arbete med nätmobbning styrs främst av riktlinjerna i 

denna plan. Informanterna uppger att riktlinjerna i likabehandlingsplanen är övergripande. 

Det är bara en informant som uppger att det finns specifika riktlinjer gällande nätmobbning, 

och att det förekommer ett systematiskt arbete gällande nätmobbning:  

”Men det finns rekommendationer kring systematiskt arbete och så, kan man väl säga, som 

man [som skolkurator] har fått till sig när man varit på föreläsningar. Så utifrån det har vi 

[skolan] kokat ihop det vi tänker göra här” (informant 7). 

Resterande informanter uppger att det inte finns specifika riktlinjer, men informant 5 uppger 

däremot att sådana ska införas i den nya upplagan av likabehandlingsplanen. Fem av 

informanterna uppger att det just nu inte finns behov av specifika riktlinjer gällande 

nätmobbning (informant 1,2,3,6,8). En informant med lång erfarenhet som skolkurator visar 

en trygghet i arbetet med nätmobbning:  

”Det [arbetet med nätmobbning] brukar funka så det är därför jag inte har kollat upp det 

[specifika riktlinjer]. Hade jag känt att det inte hade funkat hade jag ju givetvis gjort det” 

(informant 8).   

Samma informant upplever att skolans ansvar är tydligt formulerat. Informanten uppger dock 

att skolans ansvar att agera skiljer sig åt beroende på vem mobbaren är: 

”Sen måste vi [skolan] ta reda på också, är det någon här på skolan, då är det ett annat läge. 

Är det någon i klassen, ytterligare ett annat läge. Är det någon utanför skolan, då kan vi inte 

göra så himla mycket” (informant 8).   

Ett framträdande tema i informanternas uppgifter är att skolan har ett ansvar att agera vid 

nätmobbning, men uppfattningen om hur långt skolans ansvar sträcker sig vid nätmobbning 

skiljer sig åt mellan skolkuratorerna. Det råder en osäkerhet bland vissa skolkuratorer kring 
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hur långt detta ansvar sträcker sig. En av informanterna har inga specifika riktlinjer gällande 

arbetet med nätmobbning men uppger att det förekommer diskussioner om skolans ansvar:  

”Är det är skolans sak att reda i [nätmobbning], eller är det, om det har hänt utanför skolan, 

föräldrarnas uppgift?” (informant 6). 

Informanternas diskussioner om ansvarsfrågan tydliggör att skolkuratorernas organisatoriska 

ramar har flyttats. Det som händer i skolan, eller mellan elever, är skolkuratorernas ansvar. 

Genom att ställa frågor om skolkuratorernas ansvar blir det tydligt att användandet av internet 

och nätmobbning har flyttat dessa organisatoriska ramar.  

Vårt empiriska material visar att skolorna har förhållit sig till nätmobbning, men att arbetet ser 

olika ut beroende på skolans riktlinjer. Alla har tagit ställning till frågan och samtliga 

informanter förutom en (informant 7) har valt att hantera nätmobbning på samma sätt som 

andra kränkningsärenden. Vi kan dra slutsatser om att skolkuratorerna arbetar på samma sätt 

vid nätmobbning som vid andra former av kränkningsärenden för att det inte finns tillräckligt 

med kunskap om hur nätmobbning ska hanteras. Vi kan se att skolans riktlinjer har en 

inverkan på skolkuratorernas förmåga att uppmärksamma och aktualisera nätmobbning bland 

eleverna.   

5.2.2 Organisationens material - eleven 

Skolkuratorerna måste uppmärksamma elevernas behov av vuxna med kunskap om 

nätmobbning samt deras behov av ett systematiskt arbete i denna fråga. Lipsky (2010) uppger 

att gräsrotsbyråkratens uppgift är att tillgodose den enskilda individens behov. 

Skolkuratorernas arbetsuppgifter är att stötta och handleda i frågor som eleverna har behov av 

att samtala om. Samtliga informanter uppger att eleverna delar med sig av sina erfarenheter 

gällande nätmobbning. En skolkurator som arbetar mycket förebyggande gällande 

nätmobbning uppger att detta definitivt förekommer bland eleverna (informant 4). En annan 

informant som arbetar förebyggande gällande nätmobbning upplever att eleverna delar med 

sig till såväl skolkuratorn som annan personal på skolan och poängterar därmed att det 

handlar om en förtroendefråga (informant 1). En skolkurator har specifika riktlinjer gällande 

nätmobbning och bedriver också ett systematiskt arbete i frågan: 
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”Vi har väl sett det [förekomst av nätmobbning], när vi [skolan] har kartlagt att de ärenden 

vi har fått in under ett år så är en fjärdedel ungefär rör att man [eleverna] har kränkt 

varandra på nätet” (informant 7). 

Utifrån vårt empiriska material kan vi dra slutsatser om att vissa skolor har uppmärksammat 

och aktualiserat frågan bland eleverna, vilket har en inverkan på skolkuratorernas 

uppfattningar om nätmobbning. Många informanter uppger däremot att det inte är vanligt att 

det handlar om nätmobbning när eleverna kontaktar dem (informant 2,3,5,6,8). Dessa 

informanter har inga specifika riktlinjer gällande nätmobbning och arbetar heller inte 

systematiskt med frågan. En informant menar att organisationen inte har tydliggjort behovet 

och att skolkuratorn själv inte har haft den här ”känsligheten” i denna fråga (informant 5). En 

annan informant poängterar att det kan förekomma fall av nätmobbning som inte kommer till 

skolkuratorns kännedom: 

”För det man [som skolkurator] fokuserar på ute i klasserna, det väcker tankar. Vi [skolan] 

har haft föreläsare här som har pratat om groomning på nätet, och det är klart att det väcker 

tankar och faktiskt nyttigt, för vissa [elever] förstår att det här kan vara en, vad ska man 

säga, en fulgubbe som jag sitter och pratar med som utger sig för att vara någon annan. Så 

det är klart att när någonting är aktuellt så kommer ju frågan hit oftare” (informant 6).  

Skolkuratorernas dilemma är att de måste förhålla sig till skolan samtidigt som de måste 

förhålla sig till eleverna. Riktlinjer som visar att samma metoder ska tillämpas vid alla former 

av kränkningsärenden medför att elevernas behov av vuxna med kunskap och ett systematiskt 

arbete gällande nätmobbning inte kan tydliggöras och därmed inte heller tillfredsställas av 

skolkuratorerna. Vi kan se att tydliga riktlinjer är betydelsefullt för att skolkuratorerna ska ha 

utrymme att såväl uppmärksamma som aktualisera nätmobbning i skolorna. Skolkuratorernas 

uppfattningar om nätmobbning kan därmed kopplas samman med att skolans riktlinjer inte 

ger dem utrymme till att skaffa kunskap och arbeta specifikt med nätmobbning.  

5.3 Aktörer i organisationen - skolkuratorernas handlingsutrymme   

Skolkuratorernas handlingsutrymme påverkas av såväl skolan som eleverna. I vår studie kan 

vi se att skolans riktlinjer och elevernas behov påverkar skolkuratorernas handlingsutrymme. 

Skolkuratorernas handlingsutrymme påverkar vidare möjligheterna till förebyggande arbete 

och kompetensutveckling gällande nätmobbning. Enligt Svensson et al. (2008) anger 

organisationen ramarna för professionens handlingsutrymme. Författarna menar att 
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professionen måste förhålla sig till organisationens rutiner, tolkningar och traditioner i sitt 

handlande.  

5.3.1 Förebyggande arbete  

Sex av våra åtta informanter uppger att förebyggande arbete med nätmobbning inte 

förekommer på deras skola (informant 1,2,3,5,6,8). Tre uppger däremot att frågan tas upp i 

samband med genomgång av likabehandlingsplanen (informant 2,4,8). En informant arbetar 

inte förebyggande med nätmobbning men anser att det förebyggande arbetet är viktigt:  

”Alltså, det händer så mycket på nätet och kan man [som skolkurator] då jobba förebyggande 

med det [nätmobbning], så kanske man kan slippa mycket av de dumheter som förekommer” 

(informant 6).  

Samma informant uppger att det har förekommit diskussioner om att lyfta frågan i 

klassrummen (informant 6). Två av informanterna uppger att lärarna också har ett ansvar i det 

förebyggande arbetet (informant 3,8). Den ena informanten uttrycker följande:  

”Det [nätmobbning] är något jag försöker motivera lärarna att prata med eleverna om, alltså 

det är något som alla i skolan måste jobba med, det är inte något som ska ligga på en person, 

kuratorn, utan det här är ju en mycket större sak att prata om” (informant 3).  

Liknande uttalande gör den andra informanten:  

”Sen är det [arbetet med nätmobbning] väl lite upp till lärare hur mycket man lägger in det, 

man kan ju få in det i en svenskalektion om man vill till exempel, eller samhällslektion. Men 

det beror ju lite på vad du har för lärare” (informant 8).  

Två av informanterna lägger ner mycket tid på det förebyggande arbetet. En informant uppger 

att förebyggande arbete gällande nätmobbning ska införas i den nya upplagan av 

likabehandlingsplanen (informant 7). Samma informant uppger att de vill arbeta med att 

minska kränkningar på nätet: 

”Vi [skolan] är ute i klasser och informerar att man [eleverna] inte ska acceptera att bli 

kränkt och sådär, att man ska kontakta oss vuxna, antingen föräldrar eller någon här i 

skolan, så att vi kan se till att få stopp på det snabbt”(informant 7).  

Den andre informanten arbetar också förebyggande i frågan:  
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”Vi [skolan] har lite temaveckor där vi framförallt i årskurs 7 har tittat mycket på det här 

kring vänskap och mobbning och den demokratiska medmänniskan eller så. Där jobbar man 

[som skolkurator] ju en del med, vi har ju det som en punkt. Vi har haft inne folk då som från 

annat håll då som har kommit hit då. Någon från navet som har varit här och polisfaddrar 

har varit här som har informerat om vad säger lagen, vad får man [eleverna] göra och 

sådär” (informant 4).  

Utifrån vårt empiriska material kan vi se att majoriteten av skolkuratorerna inte arbetar 

förebyggande med nätmobbning. Däremot kan vi se att den övervägande delen av våra 

informanter utvecklar sin kompetens i denna fråga. 

5.3.2 Kompetensutveckling  

Majoriteten av våra informanter uppger att det finns ett behov av mer kunskap gällande 

nätmobbning (informant 1,2,3,4,5). Några informanter menar att nätmobbning är en ny fråga 

som vuxna är medvetna om men som det finns en osäkerhet kring hur de ska hantera 

(informant 3,4,6). Följande citat exemplifierar detta: 

”Det [nätmobbning] är hyfsat nytt eller hur man [skolkuratorn] ska uttrycka sig. Det är 

hyfsat nytt för att det är så stort kan jag ju känna. Jag upplever att man [som skolkurator] 

inte riktigt vet egentligen hur man ska arbeta för att det ska vara så effektivt som 

möjligt”(informant 4).  

En informant uppger dock att det kan vara svårt för vuxna att veta när nätmobbning 

förekommer (informant 2). Samma informant uppger även att det behövs mer kunskap om 

ämnet. Informant 5 menar att det krävs kunskap om ämnet för att kunna föra en diskussion 

och att det därmed är nödvändigt med utbildning. Två av våra informanter uppger däremot att 

de inte har ett behov av mer kunskap (informant 7,8). Den ena informanten har arbetat som 

skolkuratorer en längre tid och upplever debatten i media som sen, då nätmobbning funnits 

länge. Denna informant har varken behov av specifika riktlinjer eller ytterligare kunskap om 

nätmobbning (informant 8). Den andra informanten har specifika riktlinjer gällande 

nätmobbning och arbetar systematiskt med frågan. Informanten har dock inte behov av mer 

kunskap vilket vi kan se i följande citat:  

”Nej för vi i likabehandlingsteamet, vi har gått på, fått information om hur det [nätmobbning] 

ser ut, vad som finns när det gäller forskning” (informant 7).  
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Utifrån vårt empiriska material kan vi se att möjligheterna att gå på utbildningar och 

föreläsningar är stor. Den övervägande delen av våra informanter uppger att de har varit på 

föreläsningar och utbildningar gällande nätmobbning eller har sådana inplanerade (informant 

1,3,4,7,8). En av informanterna uttrycker följande: 

”Vi [skolan] har ganska nyligen varit iväg, ett helt gäng faktiskt” (informant 3).  

Vidare uppger informanten: 

”Men det är ju för att vi [skolan]har känt ett behov, vi har känt en efterfrågan [av mer 

kunskap om nätmobbning]” (informant 3).  

En informant uppger att skolan vill basera sitt arbete på tidigare forskning och upplever att 

utbudet på utbildningar och föreläsningar är bra (informant 7). Däremot upplever två 

informanter att utbudet för tillfället är dåligt men ser tendenser på att utbudet blir allt bättre 

(informant 2,4). Två av våra informanter uppger att de varken går på utbildningar eller 

föreläsningar gällande denna fråga (informant 5,6). En av dessa uppger att anledning till det är 

att möjligheterna till kompetensutveckling är små på arbetsplatsen (informant 5).  

Vårt empiriska material visar alltså att skolans ramar bidrar till att skolkuratorerna har 

möjlighet till kompetensutveckling, men inte till ett förebyggande arbete inom sitt 

handlingsutrymme. Vi kan däremot dra slutsatser om att möjligheterna till förebyggande 

arbete och kompetensutveckling inte skiljer sig åt, utan att det handlar om en osäkerhet bland 

skolkuratorerna gällande hur kunskapen ska förvaltas i arbetet. Svensson et al. (2008) visar att 

handlingsutrymmet ger professionen valmöjligheter, men att det också innebär att denne 

måste ha kunskap och insikt i vilka handlingar som faktiskt är nödvändiga eller rimliga. 

Skolkuratorernas bristande kunskap blir därmed ett dilemma vid arbetet med nätmobbning. 

Vårt material visar också på att individens intresse har inverkan på hur kunskapen och arbetet 

med nätmobbning ser ut i skolorna.  

5.3.3 Individens intresse 

I vår studie har informanterna olika stort intresse i denna fråga. En informant uppger att vuxna 

på skolan måste prata om nätmobbning med eleverna och vara närvarande på deras arena 

(informant 3). En annan informant uppger att ett facebookkonto har öppnats för att skapa en 

medvetenhet om vad eleverna gör på internet (informant 4). Dessutom visar informanten ett 

intresse i denna fråga då det finns en efterfrågan av specifika riktlinjer samt att det 
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förekommer ett aktivt sökande efter ny forskning. En annan informant menar att vuxna inte 

behöver ha kunskap om hur datorer och annan teknik fungerar: 

 ”Det gäller att ha ett intresse för vad ungarna gör på nätet och sätta sig in mer i det och 

också prata mer om sina [vuxnas] egna värderingar” (informant 7).  

Samma informant uppger att eleverna behöver vuxna runt omkring sig som kan guida dem i 

rätt riktning. Vidare uppger informanten att nätmobbning är ett viktigt ämne att arbeta med för 

att motverka kränkningar i skolan. Informanten läser dessutom tidigare forskning som berör 

ämnet för att hålla sig uppdaterad (informant 7). En annan informant uppger att vuxna får 

kunskap om nätmobbning genom att prata med eleverna: 

”Det behöver vi [vuxna] göra mer av om vi ska kunna prata om deras [elevernas] etik och 

moral utifrån deras förutsättningar, utifrån deras verklighet” (informant 3). 

Vissa av våra informanter uttrycker inget intresse av att skaffa kunskap om och att arbeta 

specifikt med nätmobbning. En informant uppger att det inte finns ett behov av specifika 

riktlinjer eller särskild kompetensutveckling i denna fråga eftersom att det redan finns ett 

fungerande arbetssätt vid nätmobbning (informant 8). En annan informant uppger att skolan är 

ansluten till Friends och att de därmed har tillgång till deras arbetsmaterial: 

”Ja, det [arbetsmaterialet] är något vi [skolan] fått över nätet, jag vet inte vad det heter men 

det finns övningar och så man [som skolkurator] kan använda” (informant 6).  

Informanten uppger dock att detta inte har hunnit användas. Dessutom uppger informanten att 

det inte har funnits utrymme för kompetensutveckling i denna fråga: 

”Jag vill kanske gå andra utbildningar än just nätmobbning. Det får man [som skolkurator] 

prioritera lite vad man vill läsa och lära per budget, om man säger så” (informant 6).  

Samma informant uppger att skolkuratorernas arbetsuppgifter inte handlar om att ha 

kännedom om vad eleverna skriver till varandra och vad som förekommer på nätet. 

Informanten diskuterar dilemmat med nätmobbning: 

”Men det finns ju vuxna öron här [i skolan] på ett annat sätt än vad det finns på nätet, känner 

jag. Man [eleverna] kanske håller sig för att säga det [kränkningar] lite mer om det sitter en 

lärare vid bordet intill” (informant 6). 
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Vår studie visar dock att vuxna kan vara närvarande vid såväl traditionell mobbning som vid 

nätmobbning. Följande citat exemplifierar detta:  

”Det är ju som att man [som skolkurator] kan gå ner och kolla på en fotbollsmatch när ens 

elever spelar, så kan vi ju också gå in och gilla en bild de har lagt in på facebook eller vi kan 

visa vår närvaro liksom att vi är intresserade av deras liv” (informant 3).   

Vi kan se att skolkuratorerna som har ett intresse i frågan sätter sig in i elevernas liv och är 

närvarande på deras arenor. Finns det ett intresse hos skolkuratorerna gällande elevernas liv 

på internet kommer detta genera mer kunskap i ämnet. Denna kunskap kan sedan tas till vara i 

arbetet med nätmobbning. Enligt Svensson et al. (2008) påverkas handlingsutrymmet av den 

enskilda individens personlighet, värderingar och intresse. Utifrån vårt empiriska material kan 

vi därmed se att skolkuratorernas intresse påverkar deras kunskap och arbete med 

nätmobbning.  

6. Avslutande diskussion 

Syftet med studien är att förstå hur skolkuratorers kunskap och arbete med nätmobbning bland 

elever ser ut. Vår studie visar att nätmobbning är en ny fråga som har fått stor uppmärksamhet 

i samhället. Media sprider information om nätmobbning genom nyheter och debatter. Denna 

information måste skolkuratorerna förhålla sig till i sitt arbete.  Dunkels et al. (2008) menar 

att vuxna inte har tillräckligt med kunskap om barn och ungdomars internetanvändning och att 

medias bild av ungas användning av nätet snarare skapar panik bland vuxna än att ge 

tillförlitlig kunskap. I vår studie kan vi se att media bidrar till att skolkuratorerna har kunskap 

om nätmobbningens förekomst, men genom att ta del av nyheter och debatter i media får 

skolkuratorerna däremot inte kunskap om hur nätmobbning ska hanteras. Skolkuratorerna får 

också kunskap om nätmobbning genom ideella organisationer. Ideella organisationer, som till 

exempelvis Friends, genomför undersökningar gällande nätmobbning och utformar 

arbetsmaterial som skolkuratorerna kan använda i sitt arbete. Vissa skolkuratorer upplever 

dock kunskapen från ideella organisationer som otillräcklig, och inhämtar därmed kunskap 

om nätmobbning genom tidigare forskning. Vår studie visar alltså att skolkuratorerna får 

kunskap om nätmobbning genom media, ideella organisationer och tidigare forskning. 

Skolkuratorerna arbetar med nätmobbingsfrågan på olika sätt. Majoriteten av skolkuratorerna 

använder dock samma arbetsmetoder vid nätmobbning som vid andra former av 

kränkningsärenden. Ett framträdande resultat är att skolkuratorerna inte har specifika riktlinjer 
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gällande nätmobbning att förhålla sig till i arbetet med denna fråga. Vår studie visar också att 

kompetensutveckling gällande nätmobbning förekommer bland skolkuratorerna, men däremot 

är förebyggande arbete i frågan inte lika vanligt förekommande. Law et al. (2011) menar att 

det finns skillnader mellan nätmobbning och traditionell mobbning och ifrågasätter därför att 

samma metoder används vid hantering av dessa former av mobbning. I vår studie kan vi se 

betydelsen av att utforma specifika riktlinjer gällande nätmobbning. Utan specifika riktlinjer i 

arbetet med nätmobbning finns det inte utrymme att aktualisera frågan i arbetet med eleverna. 

I enlighet med tidigare forskning visar vår studie att mer kunskap om nätmobbning skulle 

bidra till ökade möjligheter för skolkuratorerna att uppmärksamma och förhindra 

nätmobbning bland eleverna. Kowalski och Limber (2007) menar att skolan har ett ansvar att 

utforma tydliga riktlinjer gällande nätmobbning. Vår studie visar att specifika riktlinjer 

gällande arbetet med nätmobbning är relevant då sådana skulle bidra till att nätmobbning 

bland eleverna tydliggjordes.  

Nätmobbning har medfört att ramarna för skolans ansvar har flyttats. Nu har skolkuratorerna 

inte bara ansvar att agera vid kränkningar som förekommer på skolgården, utan också vid 

kränkningar som sker på andra platser. Mishna et al. (2009) menar dock att barn och 

ungdomar har en uppfattning om att lärarna inte kan göra någonting åt nätmobbning då detta 

ofta förekommer utanför skolans område. Specifika riktlinjer gällande nätmobbning, som ger 

utrymme till att aktualisera frågan, skulle bidra till att eleverna blir medvetna om att skolan 

faktiskt har ett ansvar att agera vid nätmobbning. 

Ett viktigt resultat i denna studie är att skolkuratorernas eget intresse också påverkar hur 

kunskapen och arbetet med nätmobbning faktiskt ser ut. Dunkels et al. (2008) poängterar att 

det finns en kunskapsklyfta mellan vuxna och unga gällande ungas internetanvändning. I 

enlighet med tidigare forskning visar vår studie att denna kunskapsklyfta skulle kunna 

minskas om vuxna involverar sig mer i barn och ungdomars liv på denna arena. Att ha 

kunskap om själva tekniken är inte en förutsättning för att arbetet med nätmobbning ska 

kunna bedrivas, utan skolkuratorerna får snarare kunskap om nätmobbning genom att prata 

med eleverna och ha ett intresse i vad de gör på internet. Specifika riktlinjer som ger utrymme 

att aktualisera frågan i klasserna i kombination med ett intresse i att prata med eleverna om 

deras liv på internet, ger skolkuratorerna såväl kunskap som möjligheter till ett systematiskt 

arbete gällande nätmobbning.  
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Vår studie visar att media, ideella organisationer och tidigare forskning har bidragit till att 

skolkuratorerna har uppmärksammat nätmobbning och börjat agera i frågan. Dilemmat är 

dock att skolkuratorerna inte har tillräckligt med kunskap om nätmobbning för att kunna 

bedriva ett systematiskt arbete med frågan. Utifrån denna studie ställer vi därför vidare frågor 

om hur arbetet med nätmobbning ska bedrivas på ett effektivt sätt. Vi kan se vikten av att 

framtida studier fördjupar sig i ämnet och utvecklar fungerande arbetsmetoder för att minska 

nätmobbning bland barn och ungdomar.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1, Hur länge har du arbetat på skolan?                                                     

2, Kan du berätta om dina arbetsuppgifter som kurator på den här skolan? 

3, Den senaste tiden har det varit en livlig debatt gällande nätmobbning av barn och 

ungdomar. Kan du berätta hur du tänker kring nätmobbning? 

4, Är nätmobbning ett ämne som ungdomar väljer att samtala med dig om? 

5, Kan du berätta hur du skulle göra för att öppna upp för samtal gällande nätmobbning? 

6, Hur resonerar ni kring nätmobbning i personalgruppen?  

7, Hur länge har nätmobbning varit ett ämne som diskuterats på den här skolan?  

8, Hur upplever du att kunskapen gällande nätmobbning i allmänhet ser ut hos vuxna som 

möter barn och ungdomar?  

9, Upplever du att det finns ett behov av mer kunskap gällande nätmobbning på din 

arbetsplats? 

10, Vad grundar du den tanken på? 

11, Kan du berätta hur arbetet med nätmobbning ser ut på den här skolan? 

12, Hur kommer det sig att ni valt att arbeta på detta sätt? 

13, Finns det några riktlinjer som du som kurator kan följa i ditt arbete med nätmobbning? 

14, Om ja, kan du berätta hur dessa riktlinjer används i ditt arbete? 

15, Om nej, är riktlinjer något du önskar hade funnits? 

16, Vilka fördelar ser du med att arbeta aktivt med nätmobbning? 

17, Vilka svårigheter upplever du finns i arbetet med nätmobbning?  

18, Ideella organisationer som BRIS och Friends arbetar aktivt med nätmobbning för att 

synliggöra problematiken med ämnet. Känner du till dessa organisationer och deras arbete? 

19, Tror du att t.ex. BRIS och Friends metoder gällande nätmobbning är något som du skulle 

kunna ha användning för i ditt arbete?  

20, Om ja, på vilket sätt är det användbart i ditt arbete? 
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21, Om nej, hur kommer det sig att det inte är användbart? 

22, Hur ser möjligheterna ut för dig att gå på utbildningar gällande nätmobbning i ditt arbete? 

23, Forskning menar att nätmobbning förekommer bland ungdomar såväl i hemmet som i 

skolan. Detta i och med att många idag har tillgång till internet i mobiltelefonen. Hur 

resonerar du kring vem som har ansvar att agera vid nätmobbning? 

24, Hur långt sträcker sig skolans ansvar när det gäller nätmobbning som sker utanför skolan? 

25, Hur skulle du föreslå att samhällsinstanser arbetar med frågan gällande nätmobbning? 

26, Avslutningsvis, är det något som du skulle vilja tillägga som du anser att vi inte har tagit 

upp under intervjun? 

 

 

 


