
 

 

 

Examensarbete 

 

Nätmobbning 

 
Skolkuratorernas kunskaper och handlingsutrymme 

gällande nätmobbning. 
 

Författare: Mahsa Edalat  

Författare: Victoria Greiff 

Handledare: Anders Lundberg 

Examinator: Lottie Giertz 

Termin: HT 2013 

Kurskod: 2SA47E 



 

1 

 

Abstract 
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Supervisor: Anders Lundberg 
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The purpose of this study is to understand the knowledge of the school counselor and their 

room for manoeuvre regarding cyberbullying among students. We have used a qualitative 

method, which consists of eight semi-structured interviews with six middle school student 

counselors and two high school student counselors, in a middle-sized municipality in Sweden. 

Our study showed that the school counselors have limited knowledge about cyberbullying due 

to the fast development of the internet, and limited time in their work. The limited knowledge 

affects the school counselor’s way of work, and how they use their room for manoeuvre on 

cyberbullying. All the school counselors in this study make no difference in the way they 

work to identify traditional bullying versus cyberbullying. Today, bullying occurs in two 

arenas, the physical room and the virtual room. Due to the fact that bullying can occur any 

time of the day, the limits for responsibility of the school counselors and when the parent’s 

responsibility comes in, is unclear. This study shows that the school counselors have too 

much on their desk, which entails that they have limited knowledge on how to handle the 

problem of cyberbullying. The result of the study shows that the school counselors have 

various knowledge and they use their room for manoeuvre in different ways. 
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Förord 

Nätmobbning är ett relativt nytt fenomen som bör uppmärksammas mer för att ungdomar ska 

få växa upp i en trygg miljö där vi vuxna tar ansvar för nätmobbningsfrågan och dess 

problematik. I dagens tidningsartiklar och på nätet är det tyvärr inte ovanligt att vi som läsare 

får ta del av  berättelser där nätmobbningen gått så långt att det har lett till självmord hos den 

utsatte.  

Vi vill först och främst tacka våra respondenter som valt att ställa upp på en intervju. Utan 

deras deltagande hade denna studie inte kunnat genomföras. Vi vill även tacka vår handledare 

som har varit ett stöd för oss under hela processens gång.  

 

Tack!  

 

Mahsa Edalat och Victoria Greiff 

Växjö 2013 
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1. Inledning 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vårt forskningsproblem. Under arbetets gång 

kommer vi att benämna mobbning som traditionell mobbning och mobbning i det fysiska 

rummet. Mobbning som sker över nätet kommer vi att benämna som nätmobbning och 

mobbning i det virtuella rummet.  

___________________________________________________________________________ 

1.1 Problemformulering 

Under 2000-talet har begreppet nätmobbning uppmärksammats och blivit ett omdiskuterat 

ämne i sociala sammanhang (Dunkels, 2012). I takt med att internet och modern teknik i form 

av surfplattor, smartphones och datorer breder ut sig skapas nya arenor och sociala 

sammanhang där människor integrerar med varandra. Dunkels (2012) belyser att dagens 

ungdomar ser denna nya arena (internet), som en rolig och lärorik plats där de kan skapa och 

upprätthålla relationer. Precis som i vilket annat socialt sammanhang som helst förekommer 

även mobbning på nätet, vilket benämns som nätmobbning.  

 

Skillnaden mellan traditionell mobbning som sker i det fysiska rummet och nätmobbning som 

sker i det virtuella rummet behöver inte vara så stor, men nätmobbningen är ändå något nytt 

och annorlunda (Dunkels, 2012). Tidigare forskning visar att en stor skillnad mellan 

traditionell mobbning och nätmobbning är att mobbaren har möjlighet att följa med hem via 

de sociala medierna på nätet (Smitch et.al, 2008, se Beckman, 2013). Både traditionell 

mobbning och nätmobbning innehåller "..en form av kränkande behandling eller trakasserier 

som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt 

tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag" (Skolverket, 2012).  

 

I resultatet från Skolverkets rapport (Wingborg, 2011) framkommer att i Sveriges 4 700 

grundskolor blir 13 000 elever utsatta för varaktig mobbning. Dessa siffror uppvisar att det är 

i genomsnitt två till tre elever på varje skola som utsätts för mobbning. Rapporten bygger på 

en studie som genomfördes mellan åren 2008-2010 och där 39 svenska grundskolor 

utvärderades i sitt arbete mot mobbning. Siffrorna som framkommer i rapporten bygger dock 

enbart på mobbningen som sker under skoltid. En mycket viktig ståndpunkt som framkommer 

i rapporten är att de intervjuade eleverna själva ser nätmobbningen som ett växande problem i 

skolvärlden (ibid).  
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Vidare har organisationen Friends genomfört en studie som mynnat ut i en nätrapport. 

Resultatet av rapporten belyser omfattningen av barn och ungas internetanvändande samt 

deras delaktighet i sociala nätverk. I rapporten framgår det att 98 procent av barn och unga i 

Sverige använder nätet varav 91 procent använder sociala nätverk. Med detta konstaterar 

Friends (2013) att nätet inte bör ses som någon separat del i barn och ungas liv, utan något 

som tillhör och är en del av deras vardag. Undersökningen visar också att 45 procent av barn 

och unga har blivit kränkta via mobilen eller nätet. Ett av resultaten visar dessutom att en av 

sex unga är orolig eller rädd för att bli kränkt på nätet (Friends nätrapport, 2013).  

 

I tidigare forskning inom ämnet nätmobbning får vi dessutom ta del av information som visar 

att skolpersonal, vuxna och elever känner en osäkerhet för vilka lagar som gäller på nätet. 

Ibland kan uppfattningen vara att det inte finns några lagar alls för exempelvis bilder eller 

texter som publiceras på nätet (Friends nätrapport, 2013). I vår studie har vi valt att fokusera 

på skolpersonalen och specifikt på skolkuratorn. Anledningen till detta är att det i Sveriges 

Skolkuratorers Förening (2011) belyses att skolkuratorn är den person inom skolan som 

besitter den sociala och psykosociala kompetensen. Skolkuratorns uppdrag är således att vara 

sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och sociallagstiftning. Skolkuratorns uppdrag 

är även att arbeta övergripande gällande skolans styrdokument.  

 

I denna studie är vi intresserade av skolkuratorernas grundkunskaper och hur de 

implementerar sina kunskaper och sitt handlingsutrymme i sitt arbete kring fenomenet 

nätmobbning. För att kunna förstå skolkuratorernas kunskaper och handlingsutrymme 

gällande nätmobbning bland eleverna kommer vi att utgå från ett kunskapsteoretiskt 

perspektiv. Det kunskapsteoretiska perspektivet omfattar tre kunskapsformer: tyst, 

erfarenhetsbaserad samt systematiserad kunskap, och vi kommer att utgå ifrån dessa för att 

skapa oss en förståelse kring skolkuratorernas kunskaper (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008). Kunskaperna som skolkuratorerna besitter skapar i sin tur en grund för deras 

handlingsutrymme gällande arbetet med nätmobbning. De sociala mediernas utbredning 

medför i kombination med att nätmobbningen ses som ett växande problem bland 

ungdomarna att det behövs kunskap inom området. Vi anser att skolkuratorerna har en 

nyckelposition gällande arbetet med nätmobbning och mot bakgrund av detta har vi därför 

utformat följande syfte och frågeställningar för vår studie. 

 



 

7 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att förstå skolkuratorernas kunskaper och handlingsutrymme gällande 

nätmobbning bland eleverna.  

Som utgångspunkt för studien är de centrala frågeställningarna: 

 Vilka kunskaper har skolkuratorerna gällande nätmobbning? 

 Vad har skolkuratorerna för handlingsutrymme i sitt arbete med nätmobbning?  

 Hur arbetar skolkuratorerna för att upptäcka nätmobbning bland eleverna? 

 Hur ser skolkuratorerna på sitt ansvar gällande nätmobbning? 

 

1.3 Centrala begrepp i studien 

1.3.1 Traditionell mobbning 

Den traditionella mobbningen kännetecknas av att offret blir utsatt för negativa handlingar 

upprepande gånger under en viss tid av en eller flera andra elever. Mobbningen kan ske både 

direkt och indirekt. Med indirekt mobbning menas att offret utsätts för utfrysning ur en grupp, 

negativ ryktesspridning och baktalande för att förstöra relationer. Med direkt mobbning 

menas att offret utsätts för fysiska eller verbala angrepp av mobbaren (Olweus 2007, se Thors 

2007). 

1.3.2 Nätmobbning 

I detta arbete definieras nätmobbning som mobbning som utövas via sociala medier på nätet. 

Offret blir i det virtuella rummet utsatt för ryktesspridning som är ägnat att skada. Offret kan 

också utsättas för arga och vulgära påhopp, trakasserier samt identitetsstöld. Offret kan även 

bli utsatt för offentliggörande av deras hemligheter eller känslig information, utfrysning ur 

nätgrupper samt upprepade trakasserier för att skada offret eller få honom eller henne att 

känna sig hotad (Willard 2007, se Kwan & Skoric 2012).  

1.4 Bakgrund 

Eftersom denna studie syftar till att förstå skolkuratorernas kunskaper och handlingsutrymme 

gällande nätmobbning bland eleverna är det relevant att redan här redovisa gällande 

lagstiftning inom området. Lagstiftningen ska fungera som riktlinje och ramverk för hur 

nätmobbning ska hanteras och som vi tidigare nämnt känner skolpersonal en osäkerhet för 
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vilka lagar som gäller på nätet. Därför anser vi att det är av stor vikt att redogöra för vilka 

huvudlagar skolkuratorn har att förhålla sig till i sitt arbete med nätmobbning.  

1.4.1 Lagstiftning 

Diskrimineringslagen (2008:567) "...har 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) presenteras åtgärder mot kränkande behandling som gäller för barn 

och unga. I 5 kap 3§ skollagen (2010:800) kan avläsas att utbildningen "...ska utformas på ett 

sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero". I 

skollagen (2010:800) 2 kap 25§ står att "...elevhälsan ska 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".  

 

I 6 kap 6§ skollagen (2010:800) står det att "huvudmannen ska se till att det inom ramen för 

varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 

behandling av barn och elever".  I 6 kap 7§ skollagen (2010:800) kan avläsas att 

"huvudmannen  ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn 

och elever utsätts för kränkande behandling". I 6 kap 8§ skollagen (2010:800) står att 

"huvudmannen ska 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". 
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2. Tidigare forskning 

I nedanstående text kommer en presentation av tidigare forskning kring vårt 

forskningsområde. Vi har valt att tematisera den tidigare forskningen i följande kategorier: 

Internet – en ny arena för social interaktion, vems ansvar? och mobbning i det fysiska rummet 

och virtuella rummet. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Internet – en ny arena för social interaktion 

Den sociala interaktionen bland ungdomar förekommer idag i stor utsträckning över internet. 

Sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram är populära bland människor över 

hela världen, inte minst ungdomar. I en forskningsstudie framkommer det att det sociala 

umgänget som sker i vardagliga sammanhang sker i lika stor utsträckning över internet samt 

att det utbredda användandet av sociala nätverkssajter har förändrat naturen av de vardagliga 

sociala interaktionerna (Kwan & Skoric, 2012).  

 

Olin (2003, se Enochsson 2005) framhåller att mobbning över nätet tar sig andra uttryck än 

mobbning i det fysiska rummet. Å ena sidan har den som blir mobbad i det virtuella rummet 

möjligheten att stänga av mobbaren, men kan trots det inte känna sig helt säker. Författaren 

menar att mobbaren får större möjligheter till anonymitet eftersom han eller hon kan befinna 

sig i samma rum utan att den mobbade personen är medveten om det. I det virtuella rummet 

kan även kränkande behandlingar bli offentliga eftersom de kan sparas och återanvändas 

vilket skiljer sig från mobbning i det fysiska rummet (ibid). Å andra sidan betraktas vissa 

former av nätmobbning inte lika allvarligt som traditionell mobbning. Detta eftersom 

personen som utsätts för nätmobbning kan undvika att möta mobbaren i det fysiska rummet 

(Smith et.al, 2008, se Beckman, 2013). Det kan finnas en möjlighet att mobbaren känner 

mindre empati för att han eller hon inte behöver se mobboffrets känslouttryck i det fysiska 

rummet (Slonje & Smith, 2008, se Beckman, 2013).  

 

Blair (2003, se Chibbaro, 2007) belyser att ungdomar är bättre förberedda än vuxna i dagens 

tekniska kommunikation. Tekniken och användandet av nätet skapar utmaningar för 

skolkuratorer, lärare och föräldrar då de saknar den nödvändiga kunskapen. Kowalski och 

Limber (2005, se Chibbaro, 2007) genomförde en studie gällande förekomsten av 
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nätmobbning bland 3767 elever från högstadiet. Resultatet visade att 18 procent av eleverna 

hade blivit utsatta för nätmobbning minst en gång de senaste två månaderna. 53,2 procent av 

de utsatta rapporterade att de hade blivit utsatta för nätmobbning av en elev på skolan, 37 

procent hade blivit utsatta för nätmobbning av en vän och 48 procent av eleverna visste inte 

identiteten på mobbaren (ibid).  

 

Beckman (2013) har i sin avhandling studerat mobbning avseende skillnader och likheter 

mellan traditionell mobbning och nätmobbning bland ungdomar. Syftet var att få kunskap om 

skolkuratorers erfarenheter av mobbning i skolmiljön. I konklusionen kom författaren fram 

till att internets snabba utveckling skapar utmaningar för föräldrar och skolkuratorer då de har 

svårigheter att hänga med i den unga, nya och digitala arenan. Det är viktigt att föräldrar och 

skolkuratorer hjälper ungdomarna att förstå vad deras handlingar över nätet kan ha för 

konsekvenser för de drabbade. Beckman menar också att avsaknaden av vuxenövervakning på 

nätet ökar risken för nätmobbning (ibid).  

2.2 Vems ansvar? 

För att nätmobbning ska kunna förebyggas behöver skolpersonal, och därmed skolkuratorer 

utbildas så att kunskapen och medvetenheten kan ökas kring problematiken. Skolan ansvarar 

för att eleverna ska ha en trygg skolgång (Bhat, 2008). Det spelar således ingen roll om 

nätmobbningen börjat utanför skoltid eftersom effekterna av nätmobbningen erfaras i 

skolmiljön. När mobbning förekommer under skoltid har skolkuratorerna skyldighet att 

ingripa för att förhindra mobbningen. Bhat menar att ifall nätmobbning då förekommer 

utanför skoltid bör det inte vara en ursäkt för skolkuratorerna att inte agera. Enligt en 

undersökning trodde 64,1 procent av 264 gymnasieelever att skolkuratorer skulle agera för att 

förhindra nätmobbning om de underrättades om att det förekom. Undersökningen visade att 

eleverna på skolan hade bristande förtroende för skolkuratorernas ansvarstagande gällande 

nätmobbning (Li, 2006, se Bhat, 2008).  

 

Robinson (2010) har i sin avhandling studerat skolkuratorers uppfattning om nätmobbning. 

Forskningens resultat visar att skolkuratorerna ansåg att det fanns utmaningar och svårigheter 

med att upptäcka nätmobbning. De avgörande faktorerna för utmaningarna var att 

nätmobbning oftast sker efter skoltid, att det är svårt att identifiera mobbaren över nätet samt 

att det fanns en avsaknad av föräldrarnas engagemang i nätmobbning. Majoriteten av 

skolkuratorerna i studien ansåg att deras yrkesgrupp bör ha en aktiv ledande roll med 
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ansvarstagande för att identifiera nätmobbningen. Skolkuratorernas uppfattning belyste även 

att skolan bör skapa ett program som vänder sig till föräldrar och elever i syftet att skapa 

medvetenhet kring nätmobbning. Skolkuratorerna ansåg psykologisk rådgivning som viktigt 

till de elever som har varit eller är involverade i nätmobbning (Robinson, 2010).  

 

Forskning visar att föräldrar har svårigheter med att påbörja och upprättahålla samtal med 

sina barn om obekväma ämnen såsom internet, droger och sex (King & Lorusso, 1997, se 

Burrow-Sanchez et al. 2011). Resultaten från en annan forskningsstudie visar att barn till 

föräldrar som inte hade haft samtal om internetsäkerhet riskerade att hamna i sämre 

förhållanden över nätet gällande säkerhet (Fleming et al., 2006, se Burrow-Sanchez et al. 

2011). Det kunde handla om att barnet gav ut sitt lösenord till någon de träffat online eller att 

ta emot en bild eller gåva via mail från en bekant över nätet. Burrow-Sanchez et al. (2011) 

menar att effektiv kommunikation mellan föräldrar och barn kan vara en skyddande faktor 

gällande riskfyllda beteenden över nätet. Burrow-Sanchez et al. (2011) belyser att bristen på 

kommunikation och övervakande av barnens internetvanor är två riskfaktorer när det gäller 

ungdomars potentiella utsatthet över nätet. För att minska och förebygga nätmobbning har 

skolkuratorer en unik position då de har kontinuerlig kontakt med elever, föräldrar och lärare. 

Enligt Burrow-Sanchez et al. (2011) kan skolkuratorerna således erbjuda olika förebyggande 

program som syftar till att informera både elever och vuxna angående internetanvändning och 

risker som kan förekomma över nätet. Skolkuratorerna kan även ge stöd till både elever och 

föräldrar samt utbilda föräldrar i hur de kan förbättra kommunikationen med sina barn (ibid).  

 

2.3 Mobbning i det fysiska rummet och virtuella rummet 

Kwan och Skoric (2012) har gjort en studie som undersöker fenomenet nätmobbning på 

nätverkssajten Facebook och vad det har för relation till mobbning i grundskolor bland elever 

mellan 13-17 år. Studiens resultat visar bland annat att ungdomar som deltar i mobbning i 

grundskolorna med stor sannolikhet deltar i mobbning över Facebook. Facebook är en 

nätverkssajt som bland annat används för att behålla och underhålla befintliga relationer. Om 

mobbaren och mobboffret har samma nätverk av vänner är det stor sannolikhet att mobbning i 

det fysiska rummet överförs till nätmobbning. Kwan och Skoric (2012) menar att det således 

inte är förvånansvärt att ungdomar som mobbar i skolmiljön börjar delta i nätmobbning då 

mobbaren och offret troligtvis har samma sociala nätverk över Facebook. Olweus (1993, se 

Ewan & Skoric, 2012) argument för detta är att de maktförhållanden som existerar i det 
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fysiska rummet överförs till liknande maktförhållanden i det virtuella rummet där 

nätmobbningen förekommer. Stiftelsen Friends har gjort en undersökning som visar att den 

som utsätter någon annan för mobbning över nätet oftast är någon som finns i den mobbades 

omgivning. Lindqvist & Thorslund (2008) menar att skillnaden mellan traditionell mobbning 

och nätmobbning är att den nya tekniken möjliggör för mobbarna att följa med hem. 

 

Smith (2012, se Slonje, Smith & Frisén, 2012) framhåller att nätmobbning skiljer sig från 

mobbning i det fysiska rummet. Det behövs en viss grad av teknisk kunskap och det sker i 

förstahand indirekt snarare än ansikte mot ansikte där man således kan vara anonym. 

Mobbaren brukar inte kunna se offrets reaktion och det är svårt att fly från nätmobbning då 

kommentarer samt bilder över nätet kan sparas. Traditionell mobbning sker oftast för att  

mobbaren genom makt över någon eller några andra får status inför vittnen och därför brister 

denna status över nätet då det inte finns några vittnen. Andra skillnader som Smith (2012, se 

Slonje, Smith & Frisén, 2012) belyser är att nätmobbning är mer komplext än traditionell 

mobbning på så sätt att mobbaren kan vara i samma rum som offret när nätmobbningen sker, 

samt att nätmobbning når ut till en större mängd människor då det sprids snabbt över nätet. 

Pyzalski (2011, se Slonje, Smith & Frisén, 2012) menar således att de belysta skillnaderna 

mellan traditionell mobbning och nätmobbning inte är absoluta men att de kan komma att 

påverka aspekter som konsekvenser för offret samt motiven för mobbningen.  

3. Teori 

Skolkuratorer besitter viss kunskap och har ett visst handlingsutrymme att arbeta efter inom 

skolans organisation, dess ramar och regelverk. I detta avsnitt ska vi redogöra för tre slags 

kunskapsformer som skolkuratorn kan besitta. De tre kunskapsformerna som kommer 

beskrivas närmare är: tyst, erfarenhetsbaserad och systematiserad kunskap. Vi kommer att 

utgå ifrån dessa för att förstå skolkuratorernas kunskapsformer samt hur de inhämtar sin 

kunskap kring nätmobbning. Den enskilda socialarbetarens utnyttjande av sitt 

handlingsutrymme baseras direkt i personens kunskapsbas. Med ett större handlingsutrymme 

finns det möjlighet att hitta och prova fler och nya sätt att arbeta på (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Handlingsutrymmet är således kopplat till vilket sätt skolkuratorerna i 

denna studie arbetar med nätmobbning. Med detta belyst blir det därför relevant att använda 

kunskap och handlingsutrymme som teoretiska utgångspunkter för studien. 
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3.1 Kunskap 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) belyser att det finns olika slags kunskaper som 

socialarbetaren kan ha i sin yrkesroll både medvetet och omedvetet. Den kunskap som sker 

omedvetet benämns som tyst kunskap. Med tyst kunskap menas att socialarbetaren, i detta fall 

skolkuratorn, har kunskap som inte är reflekterad eller uttalad. Den tysta kunskapen går inte 

att sätta ord på men finns med i socialarbetarens yrkesutövande. Polanyi (2013, s.118) 

beskriver att ”eftersom vi bara kan lära känna ett problem på tyst väg, kan vår kunskap om det 

erkännas som giltig endast om vi accepterar giltigheten i tyst kunskap, och detsamma gäller 

sanningen i dess relation till verkligheten”. Människan har således en mängd omedveten 

kunskap, men det är först när vi uppmärksammar något som vi får tyst kunskap som kan 

sättas i relation till verkligheten. Den tysta kunskapen inbegriper två led där det första är det 

vi uppmärksammar från och det andra är det vi riktar vår uppmärksamhet till (Kalman, 2006 

se. Nygren, Blom & Morén, 2006). Den tysta kunskapen har en meningsfull relation mellan 

de två leden där förståelsen av den sammansatta helheten identifierar den tysta kunskapen 

(ibid). Polanyi (2013, s.13) beskriver att ”vi kan veta mer än vi kan säga” och menar att även 

om vi vet något så är det svårt att ange exakt vad det betyder. Vi kan vara bekanta med en 

persons ansikte och känna igen det bland tusentals människor. Författaren menar att vi trots 

detta inte kan beskriva hur vi känner igen ett ansikte vi är bekanta med och har därmed 

kunskap som vi inte kan förklara verbalt. Den tysta kunskapen kan i fallet med ett bekant 

ansikte nås genom att en sammanställning av bilder på olika delar av ansiktet. Personen får då 

välja ut de bilder de känner igen och sammanställa dem till en helhet. Polanyi (2013) menar 

således att vi kan kommunicera vår tysta kunskap om vi får adekvata medel att uttrycka oss 

med. Då den tysta kunskapen är svår att uttrycka i ord är vinjetten i vår studie avsedd att 

hjälpa oss att tolka skolkuratorernas tysta kunskap. Skolkuratorerna har ett visst 

förhållningssätt gentemot de elever som de möter vilket påverkas av den tysta kunskapen som 

de bär med sig från tidigare erfarenheter.  

 

Den erfarenhetsbaserade kunskapen är möjlig för socialarbetaren att beskriva, diskutera och 

överföra till andra i sin omgivning. Socialarbetaren kan således sätta ord på sin 

erfarenhetsbaserade kunskap och kan därmed förmedla hur olika situationer kan hanteras. 

Denna kunskapsform är starkt personbunden eftersom erfarenheterna i hög grad är 

individuella och överförs muntligt. Detta möjliggör för den enskilda socialarbetaren att 

betrakta sitt arbete på ett personligt sätt (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 
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Skolkuratorerna får således utifrån sina tidigare erfarenheter en viss kunskap om hur de kan 

hantera problematiken kring nätmobbning.  

 

Systematiserad kunskap handlar om strukturerad och forskningsbaserad kunskap. Kunskapen 

kan systematiseras och användas av andra för dokumentation, presentation och underlag till 

utvärderingar. På så sätt blir den systematiserade kunskapen mer standardiserad samtidigt som 

den ger en inblick i arbetsprocesser och bedömningsgrunder. Denna kunskapsform är 

betydelsefull för att kunna presentera olika resultat och driva olika politiska frågeställningar 

på ett professionellt sätt. Skolkuratorerna har i sitt arbete kring nätmobbning olika regelverk 

och lagstiftningar att följa (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Den systematiserade 

kunskapen har således stort inflytande i hur skolkuratorerna ska agera och ta beslut när elever 

utsätts för nätmobbning.  

3.2 Handlingsutrymme 

Lipsky (1980/2010) har skapat teorin om street-level bureaucracies som på svenska kallas för 

gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkrater avser tjänstemän som arbetar närmast medborgarna 

såsom poliser, socialarbetare, lärare och vårdpersonal. För att kunna räknas in i kategorin 

gräsrotsbyråkrater krävs att man har direkt och regelbunden kontakt med medborgarna, ett 

handlingsutrymme i utförandet av det dagliga arbetet samt tillgång till organisationens 

resurser. Svenssson, Johnsson och Laanemets (2008) har tolkat Lipskys teori i svensk kontext 

där de menar att det finns ett inbyggt dilemma i mötet mellan socialarbetare och klient. 

Socialarbetaren måste förhålla sig till bland annat organisationens uppdrag och handla inom 

de gällande organisatoriska ramarna, vilket påverkar handlingsutrymmet. I vår studie är 

skolkuratorerna i direkt kontakt med eleverna när de arbetar med nätmobbningsfall. Eftersom 

de måste förhålla sig till organisationens uppdrag, i detta fall skolans uppdrag, kan 

skolkuratorernas handlingsutrymme begränsas, vilket Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) också belyser. Vi kommer således att använda oss av deras tolkning av det teoretiska 

begreppet handlingsutrymme. 

Att arbeta som socialarbetare innebär att man har en yrkesroll och är representant för en 

organisation. Organisationen som socialarbetaren arbetar inom sätter upp ramar för hur 

uppdragen och arbetet ska utföras. Socialarbetaren tolkar och fyller sin yrkesroll beroende på 

sina livserfarenheter, professionens förväntningar, samhällets förväntningar, organisationens 

uppdrag samt klientens behov. Yrkesrollerna kan således variera beroende på vilken 
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organisation det handlar om och personen som uppbär yrkesrollen. Detta medför att 

yrkesroller till viss del är kontextberoende. Hur stort handlingsutrymme en socialarbetare har 

formas delvis av organisationens ramar och inom dessa ramar har socialarbetaren en 

möjlighet att påverka organisationens givna utrymme. Utrymmet och dess användning 

påverkar socialarbetarens handlingsutrymme även via andra faktorer som professionella 

tolkningar, traditioner, rutiner, interaktioner mellan socialarbetare och klient samt individuella 

faktorer hos socialarbetaren (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

 

Som belyst ovan är socialarbetaren styrd av regler, lagar, traditioner samt överenskommelser 

som påverkar socialarbetarens frihet och ansvar i sitt arbete. Detta påverkar vidare hur 

socialarbetaren hanterar sitt handlingsutrymme och utför professionella handlingar som är 

rimliga och meningsfulla för det specifika fallet. De regelverk som socialarbetaren arbetar 

efter skapar utrymme för tolkning och tillämpning som leder till en valmöjlighet för 

socialarbetaren i sitt arbete (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Handlingsutrymmet är 

en nödvändig aspekt i socialt arbete där socialarbetaren utsätts för omväxlande behov och 

oförutsägbara förhållanden. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att det inte är 

bristen på regler som avgör handlingsutrymmet utan det är möjligheten att agera mellan 

reglerna. Därför är det viktigt att skolkuratorerna har kunskaper om nätmobbning och hur de 

kan gå tillväga i de specifika fallen. Skolkuratorernas tolkningar av regelverken är därmed 

direkt kopplade till hur handlingsutrymmet kan hanteras.  

 

4. Metod 

I detta avsnitt redogörs för vetenskapsteoretisk ansats, kvalitativ metod, förarbete, intervjuer, 

vinjettstudie, urval, etiska överväganden, validitet och reliabilitet, arbetsfördelning, litteratur 

och artikelsök samt analysmetod som vi har använt oss av för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.   

___________________________________________________________________________ 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Hermeneutik handlar om att tolka, utveckla en förståelse och finna mening i ett sammanhang 

(Thomassen, 2007). Vi har använt oss av ett tolkande perspektiv som Bryman (2011) 

beskriver som en förklaring eller förståelse till människors beteenden. Eftersom vår studie är 

av kvalitativ form och syftar till att förstå skolkuratorernas kunskaper och handlingsutrymme 

gällande nätmobbning bland eleverna, har vi valt att lägga fokus vid hermeneutiken som 
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fokuserar på respondenternas egna uppfattning om sin sociala verklighet. Enligt Bryman 

(2011) kan forskaren inom hermeneutiken inta en tolkande roll genom att visa hur 

respondenterna tolkar sin omgivning. Det hermeneutiska synsättet omfattar även forskarens 

egna tolkningar av respondenternas synpunkter och tolkningar. Forskaren ska förutom att 

tolka respondenternas tolkningar också tolka de begrepp, teorier och litteratur som finns inom 

ett visst ämnesområde (ibid). I vår studie har vi gjort tolkningar av skolkuratorernas egna 

tolkningar kring deras kunskaper och handlingsutrymme. Detta har sedan ställts i relation till 

våra valda teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning inom ämnet nätmobbning. 

 

Vi har använt oss av det abduktiva angreppssättet för att förstå skolkuratorernas kunskaper 

och handlingsutrymme gällande nätmobbning bland eleverna. Svensson (2011) beskriver att 

växelspelet mellan induktion och deduktion kallas för abduktion. Anledningen till att vårt 

angreppssätt är abduktivt är för att vi har läst in oss på tidigare forskning samt att vi har en 

förkunskap om teorier för att kunna genomföra en relevant kvalitativ studie. Vi har efter 

intervjuerna analyserat vårt insamlade material och svarat på våra forskningsfrågor genom en 

teoretisk analys.  

 

4.2 Kvalitativ metod 

Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod som enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar om 

att förstå världen utifrån intervjupersonens perspektiv. Metoden syftar till att skapa förståelse 

för den sociala verkligheten utifrån enskilda individers tolkningar och upplevelser av den. En 

kvalitativ metod fångar in nyanser och sätter in normer och värderingar i ett sammanhang. 

Kvalitativa metoder hjälper oss att upptäcka samhällslivets mekanismer. Den kvalitativa 

metoden ger också en bättre förståelse för individers och gruppers omständigheter i livet för 

att på så sätt förstå andra perspektiv och miljöer (Ahrne & Svensson, 2011). Vi har i denna 

studie även utformat en vinjett som enligt Bryman (2011) används för att få reda på hur 

respondenterna skulle ha agerat i det beskrivna fallet. Vinjetten har varit intressant för vår 

studie eftersom den bidragit till att vi fått en inblick i hur skolkuratorerna ser på sitt ansvar i 

en konkret situation. Att kombinera intervjuerna med vinjetten i vår studie har bidragit till att 

vi har kunnat fånga aspekter i intervjupersonernas utsagor som vi hade missat om vi bara hade 

genomfört semistrukturerade intervjuer. Om vi endast hade genomfört intervjuer hade vi inte 

kunnat förstå den tysta kunskapen på samma sätt eftersom den är svår att sätta ord på. Vi hade 

inte heller fått lika stor förståelse för hur skolkuratorerna hade gått tillväga i en konkret 
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situation i samband med nätmobbning, det vill säga hur de använder och ser på sitt 

handlingsutrymme.  

4.3 Intervjuer 

Vi har samlat in data genom åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vi skapade en 

intervjuguide där frågorna delades in i sex olika teman. Det första temat var information. 

Anledningen till att vi hade med detta temat var för att vi ville informera om intervjustudiens 

syfte och tillvägagångssätt muntligt. Vi ville poängtera denna information ännu en gång för 

respondenterna om de skulle ha frågor kring studien, uppfattat den fel eller inte tagit del av 

informationsbrevet. Det andra temat i intervjustudien kallades för allmänt och innehöll 

allmänna frågor kring respondenternas profession. Det tredje temat innehöll vinjettstudien. Vi 

valde att ha vinjettstudien efter det allmänna temat och före de djupgående temana angånde 

nätmobbning samt deras kunskaper och handlingsutrymme. Orsaken till detta var för att det 

allmänna temat hade till uppgift att skapa en avslappnad stämning innan de djupgående 

temana påbörjades. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) belyser att en intervju bör inledas 

mjukt för att få bra kontakt med respondenten. När en känsla av trygghet har infunnit sig hos 

respondenten kan intervjupersonen gå vidare med svårare, känsligare och mer djupgående 

frågor. Det är dock viktigt att avsluta intervjun på ett bra sätt och att båda parter känner att 

eventuella motsättningar har slätats över (ibid).  

 

De fjärde och femte temana har vi benämnt som nätmobbning samt kunskap och 

handlingsutrymme. Dessa två teman var mer djupgående och berörde frågor om 

skolkuratorernas kunskaper och handlingsutrymme i frågan kring nätmobbning.  Det sista 

temat i vår intervjuguide benämndes övrigt och gav således skolkuratorerna möjlighet att 

tillföra andra tankar och åsikter vilket medförde att annan relevant information kring 

nätmobbningsfrågan uppmärksammades.  

 

Anledningen till att vi valde att tematisera vår intervjuguide var för att vi ville ha ett 

frågeschema där vi kunde ställa våra frågor i ordningsföljd. Utöver frågeschemat fanns en 

vilja att under intervjuns gång ställa relevanta följdfrågor på respondenternas svar. Frågorna 

som ställdes möjliggjorde för respondenterna att besvaras utifrån deras eget perspektiv. Detta 

har resulterat i en mer heltäckande och komplett förståelse för skolkuratorernas kunskaper och 

handlingsutrymme gällande nätmobbning. För att inte påverka respondenternas svar har vi 

undvikit att ställa ledande och slutna frågor under intervjuns gång (Bryman, 2011). Med detta 
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belyst har en semistrukturerad intervjumetod bidragit till att vi har kunnat besvara våra 

frågeställningar på ett välgrundat sätt. Genom att använda semistrukturerade intervjuer som 

metod har vi kunnat få fram vad skolkuratorerna egentligen vet om sina kunskaper kring 

fenomenet nätmobbning. Vi har även kunnat få fram skolkuratorernas egna tolkningar av sitt 

handlingsutrymme och hur det ska användas.  

4.4 Vinjettstudie 

Vinjetter är korta historier som är avsedda för att respondenterna i studien ska kunna referera 

till och reagera på. Med hjälp av vinjettstudier kan man kartlägga bestämda typer av 

värderingar och handlingsval samt söka efter förklaringar inom vissa sociala grupperingar. 

Vinjettstudier behandlar normativt material. Detta innebär att vinjetter är en lämplig metod 

när det handlar om moraliska uppfattningar, attityder som utgår ifrån professionella principer 

och snarlika underlag som avgör de val människor gör (Egelund, 2008). Enligt Bryman 

(2011) är ett viktigt krav i en vinjettstudie att den ska vara trovärdig. Trovärdigheten är viktig 

för forskaren eftersom den speglar och visar huruvida respontererna skulle ha agerat i enlighet 

med sina egna åsikter i det beskriva fallet. På så sätt får forskaren information om 

respondenternas skyldigheter, plikter samt normer i sin profession (Bryman, 2011).  

Vinjetten i vår studie är påhittad och skriven på så sätt att den lämnar utrymme för egna 

tolkningar (se bilaga 2). Vinjetten handlade om en bild på en flicka som tagits under skoltid 

och lagts ut på en blogg på elevernas fritid. Nervärderande kommentarer hade skrivits till 

bilden både under skoltid och fritid. Vad som inte framgår tydligt i vinjetten är hur bilden såg 

ut samt om flickan på bilden var medveten om att bilden fanns på bloggen. Det är flickans 

kontaktlärare som tagit kontakt med skolkuratorn då hon inte vet hur hon ska gå tillväga. Vår 

avsikt med vinjetten var att ta reda på om skolkuratorerna ansåg sig ha något ansvar i det 

beskriva fallet och när detta ansvar träder in. Då den tysta kunskapen är svår att prata om 

bidrar vinjetten i kombination med intervjuerna till att vi kan tyda deras tysta kunskap. 

Vinjetten bidrar således till att vi får en förståelse för hur skolkuratorerna använder sitt 

handlingsutrymme i en konkret situation och ger oss framförallt en möjlighet att tolka deras 

tysta kunskap. 
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4.5 Urval och genomförande 

Vi valde tvåstegsurvalet för vårt examensarbete. Med tvåstegsurvalet menas att forskaren 

först gör ett urval av organisation, i vårt fall skolan och sedan vidare ett urval av individer 

som ska intervjuas, i denna studie skolkuratorn (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011). I vår 

urvalsprocess har vi utgått från en personallista över alla skolkuratorer som arbetar i X 

kommun. Eftersom vår önskade målgrupp för denna studie var skolkuratorer som arbetar på 

högstadiet var det dessa som kontaktades först, vilket medfört att vi har använt oss av ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet består enligt Bryman (2011) av personer som finns 

tillgängliga för forskaren för tillfället. Svårigheten med ett bekvämlighetsurval är möjligheten 

att kunna generalisera resultaten eftersom det är svårt att veta i vilken utsträckning resultaten 

representerar yrkesgruppen. Vi valde ändå att utgå från ett bekvämlighetsurval för denna 

studie eftersom antalet skolkuratorer i vår önskade målgrupp varit begränsat. 

Bekvämlighetsurvalet har medfört ett större antal intervjuer med vår önskade målgrupp 

jämfört med om vi hade valt ett sannolikhetsurval. Vi anser därmed att bekvämlighetsurvalet 

för denna studie har varit en nödvändighet  för att kunna få en bredare grund i form av fler 

intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att det sällan räcker att intervjua 

en eller ett par personer. När antalet intervjuer stiger till mellan sex och åtta stycken ökar 

däremot säkerheten i att ha fått ett material som är oberoende till personliga förhållanden 

(ibid). Vi har därför intervjuat åtta stycken skolkuratorer i vår studie, varav sex är 

högstadiekuratorer och två arbetar på gymnasiet.  

Vi tog tidigt i processen kontakt med respondenterna för att få så många högstadiekuratorer 

som möjligt. Fyra veckor innan intervjuerna genomfördes ringde vi runt till kommunens 

högstadieskolor och frågade skolkuratorerna om de kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju. Vi ringde alla högstadiekuratorer som fanns med på personallistan, men när vi 

märkte att det var för få respondenter som var villiga att delta kontaktades även 

gymnasiekuratorerna. Anledningen till att vi valde att kontakta gymnasiekuratorerna är för att 

vår tidigare forskning främst bygger på studier om ungdomar på högstadiet och gymnasiet.  

Efter att alla åtta intervjuer var inbokade via telefonsamtal skickades ett e-postmeddelande ut 

där datum och tid för intervjun stod. I e-postmeddelandet stod även att ett informationsbrev 

(se bilaga 1) skulle skickas ut till respondenterna per post när intervjuerna närmade sig. 

Informationsbrevet innehöll kort information om vår studie och belyse de etiska riktlinjerna i 

denna studie.  
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4.6 Etiska överväganden 

De etiska övervägandena inför vår studie har omfattat hänsyn till informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Vi har informerat 

respondenterna om att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. På så sätt har vi som författare tagit hänsyn  till informationskravet och 

samtyckeskravet. Att säkra konfidentialiteten i vår studie gjorde vi genom att 

intervjupersonerna fick vara anonyma. Kommunen som studien genomfördes i fick även den 

vara anonymiserad. Orsaken till detta är att skolkuratorerna som arbetar på högstadiet och 

gymnasiet är få till antalet och kunde därför bli identifierade om vi hade skrivit kommunens 

namn i studien. En annan orsak är även att det inte har någon relevans för vår studies resultat 

om personuppgifter, arbetsplats och kommunens namn röjs. Det inspelade materialet från 

intervjuerna har endast varit tillgängligt för författarna av denna studie, handledaren samt 

examinatorn. På så sätt har vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. Kvale och Brinkmann 

(2009) påtalar vikten av att överväga vilka konsekvenser som medföljer av att genomföra 

kvalitativa intervjuer för respondenternas del. Respondenterna ska inte lida skada eller 

uppleva obehag av studien, vilket vi som författare har varit uppmärksamma på. 

Nyttjandekravet har tagits hänsyn till genom att det insamlade datamaterialet endast har 

använts för studiens forskningsändamål (Bryman, 2011). 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009) belyser att validitet inom samhällsvetenskapen handlar om 

huruvida en metod mäter det den avser att mäta. Författarna menar även att valideringen av en 

studie är inbyggd i hela forskningsprocessen och innebär att man  ständigt kontrollerar 

forskningsresultatens rimlighet, trovärdighet och tillförlitlighet. Under studiens gång har vårt 

syfte och våra frågeställningar guidat oss genom forskningsprocessen. Vi har förhållt oss 

kritiska och reflekterat över våra metodval samt vår insamlade empiri för att kunna stärka 

validiteten i vår studie. För att stärka validiteten ytterligare i vår studie har vi förhållt oss 

objektiva och undvikt att låta våra egna personliga åsikter spegla sig i insamlade materialet. 

Vi har även tagit hänsyn till att ge en så rättvis bild som möjligt av våra respondenteras 

utsagor vilket också stärker validiteten för denna studie (ibid).  

Reliabilitet innebär att man vill undersöka om resultatet skulle se annorlunda ut om studien 

skulle genomföras på nytt (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att det är omöjligt att 
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återskapa en social miljö och för kunna göra det hade andra forskare behövt gå in i en 

liknande social roll för att kunna förstå det som uppkommit i den ursprungliga studien. 

Eftersom forskare tolkar på olika sätt och ser på saker från olika perspektiv hade denna studie 

inte blivit densamma om den skulle genomföras på nytt. Att skolkuratorer besitter olika 

kunskaper och använder sitt handlingsutrymme på olika sätt har enligt oss även betydelse för 

att studiens resultat inte skulle bli densamma om den genomfördes på nytt.  

 

4.8 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har under studiens gång varit jämnt fördelad mellan författarna. Även om 

vi haft ansvar för olika delar i studien har vi genom god kommunikation varit lika delaktiga i 

varandras texter. Under intervjuerna hade varje författare huvudansvaret för fyra intervjuer 

och transkriberingar var. Denna uppdelningen gjordes för att båda författarna skulle känna sig 

lika delaktiga, men främst för att man kan lära av varandra genom att lyssna. För att studien 

skulle få ett bearbetat och genomtänkt resultat och analyskapitel samt diskussionskapitel har 

vi tillsammans suttit och skrivit dessa avsnitt. Vårt goda samarbete under studiens gång har 

bidragit till att vår studie genomsyras av en god struktur och ett gemensamt språk.   

 

4.9 Litteratur och artikelsök 

Litteraturen som vi har använt i vår studie har vi tillsammans letat upp på Linnéuniversitetets 

bibliotek i Växjö. De vetenskapliga artiklarna är hämtade ur olika databaser via bibliotekets 

hemsida på Linnéuniversitetet. Databaserna heter Onesearch, SwePub, Ulrichsweb, 

PsycINFO och Google scholar. Sökorden som vi använde oss av när vi sökte vetenskapliga 

publikationer var bland annat: Cyberbullying, bullying, mobbning, internet, councelors, 

ungdomar, adolescents, school och responsibility. 

4.10 Analysmetod 

För att analysera vår insamlade empiri i denna studie har vi utgått ifrån meningskodning. 

Kodning innebär att forskaren kodar sitt intervjumaterial utifrån ett eller flera nyckelord för 

att underlätta en identifiering av intervjupersonernas uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Kodningen innebär således att man sorterar sitt inhämtade material utifrån begrepp eller 

kategorier vilket medför att mönster och samband kan synliggöras (Jönson, 2010).  
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Vi valde att dela upp transkriberingen av intervjuerna lika mellan oss, vilket innebar fyra 

stycken var. Efter detta läste vi igenom transkriberingarna flertalet gånger. Rennstam och 

Wästerfors (2011) beskriver att det finns tre grundläggande arbetssätt för att analysera sitt 

kvalitativa material genom att först sortera, sedan reducera och till sist argumentera för sin 

empiri. Att sortera empirin medför att forskaren gör sin empiri mer överskådlig och 

strukturmässig. Att reducera empirin innebära att forskaren väljer bort vissa delar av 

materialet då allt inte kan representeras i resultat och analysdelen. Slutligen argumenterar 

forskaren för sin empiri och kan på så sätt utveckla en dialog med tidigare forskare och 

teoretiker (ibid). Vi har i denna studie utgått ifrån begreppen tyst-, erfarenhetsbaserad- och 

systematiserad kunskap samt handlingsutrymme för att koda vår empiri. Eftersom vi redan 

innan analysprocessen hade bestämt vilka teoretiska utgångspunkter vi ville ha för studien 

hade vi under kodningen en förkunskap för vilka underrubriker vår analys skulle bestå av. 

Jönson (2010) framhåller att kodning kan ske både före och under datainsamlingen. Koder 

kan bygga på intressanta mönster som blivit synliga vid upprepade genomgångar av 

datainsamlingen men den kan också bygga på de teoretiska begrepp som vägleder studien. 

Efter att vi läste transkriberingarna flertalet gånger såg vi nya intressanta förhållanden som 

blev synliga vid kodningen av datainsamlingen. Vi har genom att koda vårt material både låtit 

empirin styra benämningen på våra underrubriker samtidigt som vi har haft färdiga 

underrubriker för analysprocessen sedan tidigare.  

5. Resultat och analys 

Nedan presenteras och analyseras resultaten av vårt empiriskt kodade material. Vi har i detta 

avsnitt tematiserat materialet i följande kategorier: Nätmobbning – ett växande problem, 

skolkuratorernas syn på sitt eget och föräldrarnas ansvar, vinjettstudie – skolkuratorernas 

ansvar i det beskrivna fallet, skolkuratorernas kunskaper kring nätmobbning, 

skolkuratorernas arbete med nätmobbning och komplexiteten med nätmobbning. Vid analys 

av vårt empiriska material benämns våra respondenter med de fiktiva namnen: Anna, Bea, 

Cissi, Doris, Ebba, Frida, Greta och Hanna.  

__________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Nätmobbning - ett växande problem 

De flesta av respondenterna har poängterat att nätmobbning är ett växande problem och några 

av respondenterna belyste också att nätmobbning är svårt att greppa. Det är en ny social arena 

som träder fram där dagens ungdomar rör sig mycket och de flesta av våra respondenter har 



 

23 

 

uppgett att de inte hänger med i utvecklingen. Dunkels (2012) framhåller att nätmobbning är 

ett nytt begrepp som framträtt och blivit omdiskuterat under 2000-talet.  

...Jag tycker ju att det här är ett ganska stort problem, och jag tycker att det är 

ett samhällsproblem.. Så att jag tror att det är ett problem som vi måste ta tag i 

mer än vad vi har gjort...det här är ju ett område som vi försöker att prioritera 

för det är så att nätkränkningar och nätmobbning har ökat. Utvecklingen på det 

området går ganska fort så vi vuxna hänger inte riktigt med i alla de här 

vändningarna. – Frida 

Den unga, nya och digitala arenan medför svårigheter för skolkuratorer och även för 

föräldrarna att förstå nätet och de sociala medierna. Enligt Beckman (2013) är det viktigt med 

vuxenövervakning på nätet för att minska risken för nätmobbning. I Friends nätrapport (2013) 

framkommer att 98 procent av barn och unga i Sverige använder nätet och 91 procent av 

dessa använder sig av sociala nätverk. Med detta belyst menar Friends att nätet är något som 

tillhör barn och ungas liv och bör därför inte ses som en separat del i deras vardag. Med 

ovanstående konstateranden kan skolkuratorernas kunskaper gällande nätmobbning i denna 

studie ses som begränsade eftersom utvecklingen över nätet och de sociala medierna ökar i 

snabb takt vilket Frida poängterar i citatet ovan.  

5.2 Skolkuratorernas syn på sitt eget och föräldrarnas ansvar 

Under samtliga åtta intervjuer har det framgått att gränsen mellan nätmobbning på skoltid och 

fritid är inte alltid är så tydlig. Samtliga respondenter belyste att mycket av det som händer på 

fritiden påverkar eleverna under skoltid.  

...det går inte riktigt att särskilja det som händer på fritid och skola utan vi har 

ju liksom ett övergripande ansvar för eleverna och det som händer på fritiden 

påverkar ju ofta väldigt mycket det som händer i skolan också. – Anna 

...Så mitt ansvar är egentligen på det sättet hela elevens tid så länge de går här 

blir det ju faktiskt...Om det påverkar skolan så känner jag att då är det ju under 

skoltid. Även om själva händelsen var utanför skoltid så är det så att det ändå 

påverkar här så.. nej men då är det vårt ansvar tänker jag. - Greta 

Som belyst i tidigare forskning ansvarar skolan för att eleverna ska ha en trygg skolgång. Det 

spelar således ingen roll när och var nätmobbningen börjat då nätmobbningen oftast påverkar 
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eleverna i skolmiljön (Bhat, 2008). I vårt empiriska material framkommer således att 

skolkuratorerna ser sig själva ha ett visst ansvar för de saker som händer på elevernas fritid så 

länge det påverkar deras skolgång. Man kan dock se kontraster i hur skolkuratorerna ser på 

sitt ansvar. När vi ställde en fråga om hur långt skolkuratorns ansvar sträcker sig, svarade 

Hanna att det beror på vad hon får för uppdrag av eleven och om det är något som hänt på 

elevens fritid som påverkar henne i skolan.  

När skolkuratorernas ansvar diskuterades belystes även föräldrarnas ansvar. En av 

respondenterna Cissi berättade att hon ofta pratar med föräldrar som söker stöd hos henne, då 

de inte själva kan nå fram till sina ungdomar. Hon berättar att problemet ibland är så stort att 

föräldrarna helt tappar greppet och ungdomen låser in sig och är uppkopplad på nätet hela 

tiden. Cissi belyser också att det faktiskt finns ungdomar som blivit omhändertagna för att de 

isolerar sig framför datorerna och kan inte bryta det själva. Ebba konstaterar samma sak som 

Cissi om föräldraransvaret men lägger tonvikt vid att ungdomarna trots föräldrarnas försök till 

att begränsa deras internetanvändande ändå lyckas vara uppkopplade över de sociala 

medierna. Utifrån vårt empiriska material kan avläsas att det behövs mer kunskap både från 

skolkuratorernas och föräldrarnas håll gällande ansvarstagandet och kommunikationen mellan 

vuxna och ungdomar.   

Som belyst i tidigare forskning är bristen på kommunikation mellan föräldrar och ungdomar 

samt övervakande av ungdomars internetvanor två riskfaktorer gällande ungdomars 

potentiella utsatthet över nätet (Burrow-Sanchez et al. 2011). Detta diskuteras i nedanstående 

citat:  

Föräldrar är väldigt upptagna idag, väldigt mycket i karriärer, dom ska jobba, 

dom hinner inte, dom orkar inte riktigt med sina tonåringar faktiskt. Där kan 

jag se en liten förändring också. Det är ju smidigt dom sitter där i källaren och 

spelar dator och det är lugn och ro och så blir det ett problem sen och då har 

det gått lite för långt. När dom sen ska sätta gränser börjar dom gapa och 

skrika och vilken tonåring gör inte det när man ska börja tala om nu räcker det 

liksom. Så det är fler föräldrar idag som vi hjälper till att få hjälp för att dom 

har svårt med just de här biten och sociala medierna och gränssättning för 

telefon och sånt. Det är ett ökande problem. – Cissi  
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Frida belyser precis som Cissi att vuxennärvaro behövs och även Burrow-Sanchez et al. 

(2011) betonar att effektiv kommunikation mellan vuxna och barn kan ses som en skyddande 

faktor för att minska riskfyllda beteenden på nätet. 

Alltså jag tänker såhär att vuxennärvaro är väldigt viktigt, att vi behöver vara 

där ungdomarna är. Men det här är en arena där vi inte alltid är och där vi inte 

har samma koll. Och då är det klart att det händer mer där. Så frågan är om 

man inte ska vara där mer... – Frida 

Blair (2003, se Chibbaro, 2007) framhåller att användandet av nätet skapar utmaningar för 

föräldrar eftersom de kan sakna den nödvändiga kunskapen om internet och de sociala 

medierna. Ungdomar är således bättre förberedda än vuxna i dagens tekniska kommunikation. 

De ovanstående respondenterna belyser oberoende av varandra i citaten att det behövs mer 

kunskap hos skolkuratorerna och framförallt vuxna med barn angående nätet och de sociala 

medierna överlag. Vi tolkar respondenternas svar som att de anser att vuxna behöver prata 

med sina barn i tidig ålder och förklara riskerna med att vara ute på nätet och de sociala 

medierna.  

5.3 Vinjettstudie – skolkuratorernas ansvar i det beskrivna fallet 

Skolkuratorerna har en skyldighet att ingripa för att förhindra mobbning när det förekommer 

under skoltid. Det spelar således ingen roll om nätmobbningen börjat utanför skoltid eller 

under skoltid då effekterna av nätmobbningen erfaras i skolmiljön (Bhat, 2008). Enligt 

Sveriges Skolkuratorers Förening (2011) är skolkuratorns uppdrag att vara sakkunnig inom 

skolan gällande socialt arbete och sociallagstiftning. Detta eftersom skolkuratorn är den 

person inom skolan som besitter den sociala och psykosociala kompetensen.  

Av vårt empiriska material kan avläsas att alla skolkuratorerna anser att skolan har ett ansvar 

att arbeta med nätmobbning när det kommer till skolans kännedom. Greta, Ebba, Doris och 

Frida anser att det är deras ansvar som skolkurator att reda i det beskrivna fallet direkt. Hanna 

och Bea anser istället att kontaktläraren bör reda i det först och sedan kommer deras ansvar 

som skolkuratorer in om det behövs. Anna anser att rektorn har huvudansvaret men påpekar 

att hon arbetar för rektorn och därmed kommer även hennes ansvar att träda in. Utifrån detta 

kan vi avläsa att skolkuratorerna använder sitt handlingsutrymme på olika sätt och ser inte 

likadant på sitt ansvar som skolkurator att reda i det beskrivna fallet. I motsats till alla 
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ovanstående svar anser Cissi att det delvis är ett föräldraransvar men även ett ansvarstagande 

från skolans sida. 

(tyst) Nej... Egentligen har jag inte det... Det är både ja och nej på den frågan 

om jag har ett ansvar som skolkurator. Givetvis..ofta är det ju såhär att när det 

händer något på fritiden så för det med sig saker till skolan och då blir det ju ett 

skolproblem för att det sprider sig här. Egentligen är det ju ett föräldraansvar, 

när det gäller flickor och pojkar som lägger ut bilder på nätet så. – Cissi 

Skolkuratorerna från högstadiet belyste att de skulle ta kontakt med föräldrarna till flickan 

och Ebba berättade att hon även skulle uppmana föräldrarna att göra en polisanmälan av 

händelsen. Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) belyser att de regelverk socialarbetarna 

är styrda av utgör gränserna för deras handlingsutrymme. Detta skapar utrymme för tolkning 

och tillämpning som leder till en valmöjlighet för socialarbetaren i sitt arbete. Valmöjligheten 

påverkar hur socialarbetaren utför professionella handlingar som är rimliga och meningsfulla 

för det specifika fallet (ibid). Hur skolkuratorerna tolkar sitt handlingsutrymme är kopplat till 

de regelverk som styr deras arbete och som vi fått fram i vinjetten ser de olika på sitt 

handlingsutrymme.  

Vinjetten hade även till uppgift att hjälpa oss att tolka respondenternas tysta kunskap i en 

konkret situation. Den tysta kunskapen handlar om att socialarbetaren har omedveten kunskap 

som inte är reflekterad eller uttalad. Hur socialarbetaren bemöter eleven, vilka ord och vilka 

känslor han eller hon förmedlar samt hur han eller hon agerar bottnar i den tysta kunskapen 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Samtliga respondenter i vår studie hade arbetat 

med nätmobbning någon enstaka gång tidigare. Skolkuratorerna hade således ingen större 

erfarenhet av nätmobbningsfall men kunde trots detta resonera och reflektera över hur de hade 

gått tillväga i det beskrivna fallet i vinjetten. Vi menar att den tysta kunskapen har kunnat nås 

genom att respondenterna har fått fundera kring ett fall som skulle kunna vara verkligt. 

Skolkuratorerna besitter enligt vår tolkning en mängd tyst kunskap som är kopplat till hur de 

väljer att agera, det vill säga deras handlingsutrymme. Utifrån skolkuratorernas tysta 

kunskaper påverkas deras handlingsutrymme och hur de ser på sitt ansvar i det beskrivna 

fallet. Vår tolkning är att den tysta kunskapen och handlingsutrymmet hänger ihop i fallet 

med vinjetten, på så sätt att den tysta kunskapen skolkuratorerna har inombords som de 

verbalt inte kan kommunicera kan de istället visa i sina handlingar. När vi frågade Cissi om 

hon anser sig ha något ansvar i det beskrivna nätmobbningsfallet hade hon svårigheter att 
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besvara frågan. Som belyst i ovanstående citat anser hon att det är ett föräldraransvar men 

även ett ansvarstagande från skolans sida. Vi tolkar det dock som att hon upplevde fallet i 

vinjetten som svår att besvara.  

Ja, jag vet inte hur jag skulle hantera det faktiskt. Jag måste tänka.. Men ja...vad 

svårt...jag skulle vilja ändra den där fallbeskrivningen lite. Jag kan inte svara 

på det, det är jättesvårt. Det blir det ju på ett sätt. Om det blir konsekvenser i 

skolan så blir det ju så att då måste ju vi i skolan agera runt det här om det är 

någon elev som far illa, då givetvis måste vi ta tag i det. – Cissi 

 

Vår tolkning av Cissis svar är att hon använde sig av sin tysta kunskap. Hon kunde inte riktigt 

besvara frågan med ett rakt svar och var osäker på hur hon skulle gå tillväga. Vi tror att detta 

beror på att Cissi kan besitta tyst kunskap om nätmobbning som hon inte kan uttrycka 

muntligt. Vår uppfattning är dock att Cissis agerande i det beskrivna fallet skulle se 

annorlunda ut om hon inte var tvungen att förklara sitt agerande muntligt, eftersom den tysta 

kunskapen är svår att prata om. Om hon bara hade fått agera och inte förklara sitt agerande 

hade hennes olika kunskapsformer legat till grund för hur hon använder sitt 

handlingsutrymme och då kanske hon hade gått tillväga på ett annat sätt än hon beskrev för 

oss.  

5.4 Skolkuratorernas kunskaper kring nätmobbning 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) beskriver att socialarbetarens handlingsutrymme 

påverkas av organisationens ramar och det är inom dessa ramar som socialarbetaren har 

möjlighet till eget handlingsutrymme. Skolkuratorns utnyttjande av dess handlingsutrymme 

baseras direkt i dess kunskapsbas. Som skolkurator är man styrd av skolans ram och 

regelverk. När vi frågade respondenterna kring lagstiftning som de bör förhålla sig till i ett fall 

med nätmobbning fick vi ett antal osäkra svar. I Friends nätrapport (2013) tas det upp att 

skolpersonal, vuxna och elever känner osäkerhet för vilka lagar som gäller på nätet. I vissa 

fall är uppfattningen att det inte finns några lagar alls för exempelvis bilder eller texter som 

publiceras på nätet (ibid). Samtliga respondenter nämnde dock skollagen som den centrala 

lagstiftningen när de arbetar i nätmobbningsfall. 
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...Det hade behövts mer kunskap tänker jag. Vilka lagar man jobbar efter är ju 

bra att kunna till exempel...vad kan man skriva på nätet och vad blir det för 

konsekvenser av det? – Bea 

Socialtjänstlagen, sekretesslagen och diskrimineringslagen är några exempel på andra lagar 

som respondenterna ansåg sig arbeta efter i ett nätmobbningsfall. Svensson, Johnsson & 

Laanemets (2008) belyser den systematiserade kunskapen som handlar om forskningsbaserad 

och strukturerad kunskap. Denna kunskapsform ger inblick i arbetsprocesser och används för 

dokumentation och presentation. Utifrån respondenternas svar kan vi avläsa att 

skolkuratorernas systematiserade kunskap kring lagstiftning gällande nätmobbning är 

bristande.  

 

Samtliga respondenter nämnde att de var dåliga på att aktivt öka sin kunskap kring 

nätmobbning på så sätt att de inte tog del av aktuell forskning. Detta är ett exempel på att den 

systematiserade kunskapen hos skolkuratorerna i stort kan vara begränsad. De uppgav även 

att de sällan deltog i utbildningar kring ämnet. Största anledningen till detta var för samtliga 

respondenter att tiden inte räckte till. 

 

...det är så mycket andra saker som man också måste hålla sig ajour med och 

vad som händer och sker när det gäller aktuell forskning och så där som också 

tar tid. Man har inte så mycket tid. Men jag försöker hålla mig ajour med vad 

som händer och sker inom det området. – Cissi 

Annas svar på vår fråga om hon tar del av aktuell forskning kring nätmobbning skiljer sig från 

övriga respondenters. 

Jag känner att man skulle kunna hålla sig ajour jättemycket men jag känner att 

det är inte min sak att utforska nätet för att ta reda på nätmobbning. 

Någonstans måste ändå gränsen gå för det. Jag jobbar med det när det kommer 

till min kännedom men jag är inte ute och söker aktivt på nätet efter det och 

tycker inte heller att jag ska vara det eller att skolan ska vara det. – Anna 

Utifrån Annas svar och inställning kan detta leda till att hennes systematiserade kunskap blir 

begränsad eftersom hon uppger att hon inte har något intresse för nätmobbning. Vår tolkning 

är således att Anna går miste om systematiserad kunskap eftersom hon inte tar del av 
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forskning och håller sig uppdaterad kring fenomenet nätmobbning. En annan respondent Frida 

nämner att hon skulle vilja ha ännu bättre verktyg och metoder för att kunna upptäcka och 

arbeta med nätmobbningsproblematiken vilket antyder att hon vill öka sina kunskaper om 

nätmobbning.  

Samtliga respondenter berättade att de inte arbetar på något särskilt sätt för att upptäcka 

nätmobbning, utan de arbetar med det först när det kommer till deras kännedom. När de har 

fått vetskap om att en elev blir utsatt för nätmobbning arbetar de på samma sätt som med 

traditionell mobbning för att upptäcka det. Detta tyder på att skolkuratorerna använder samma 

kunskaper som de har om traditionell mobbning för att arbeta med nätmobbning.  

5.5 Skolkuratorernas arbete med nätmobbning 

Det är inte bara organisationens ramar och regelverk som socialarbetaren har att förhålla sig 

till. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) belyser att socialarbetarens handlingsutrymme 

även handlar om professionella tolkningar, rutiner, traditioner, interaktioner mellan 

socialarbetare och klient samt individuella faktorer hos socialarbetaren. Under intervjuerna 

fick vi olika svar på frågan om deras syn på sitt eget handlingsutrymme. Som citaten nedan 

visar är skolkuratorernas syn på deras eget handlingsutrymme och tillvägagångssätt när de 

reder i olika nätmobbningsfall olikt varandras: 

...Alltså jag tar mig inte något eget handlingsutrymme. Vi har ju här solklart 

reglerat hur vi jobbar och jag behöver inte fundera i några egna fantasibanor 

hur jag ska stäcka mig till höger eller vänster utan vi följer det här i alla de här 

koncept som vi har...hur vi ska handla, hur vi ska anmäla...hur vi ska hålla 

samtal med eleven, hur vi ska hålla samtal med dom som har gjort det, hur det 

ska anmälas och vem som ska anmäla. Det är solklar ärendegång på det så jag 

känner inte att jag behöver ha mer handlingsutrymme utan det är jättereglerat. 

Vi följer det till punkt och pricka och det är ingen skillnad för nätmobbning. – 

Hanna 

...Men jag vet inte vi har inget skrivet liksom en handlingsplan som säger nu gör 

vi så och så. Som en checklista, det har vi inte...jag kan bestämma själv hur 

mycket och vem som ska hjälpa och så. Det är ju ingen som säger. – Doris  
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Å ena sidan påtalar Hanna att hon inte har något eget handlingsutrymme då hon har en 

”solklar ärendegång” där allt är reglerat till punkt och pricka. Detta visar att Hanna använder 

sig av sin systematiserade kunskap då hon utgår från en nedskriven plan över hur hon ska gå 

tillväga i ett nätmobbningsfall. Å andra sidan påtalar Doris att hon inte har någon checklista 

som hon följer i ett nätmobbningsfall, utan hennes syn på sitt eget handlingsutrymme är 

relativt stort. Doris resonemang tyder på att hon lägger större vikt vid framförallt sin tysta 

kunskap men också sin erfarenhetsbaserade kunskap när hon reder i nätmobbningsfall då hon 

inte har någon checklista att följa, till skillnad från Hanna.  

När vi frågade respondenterna om de arbetar för att övervaka eleverna över nätet, nämnde Bea 

att hon inte gör det. Hon betonade dock att det skulle vara bra om hon hade en jobbfacebook 

för att kunna ha mer koll och vara i den digitala världen också. Frida berättade att hon inte 

heller har kollat upp eleverna på nätet även om hon fått kännedom om att eleverna blivit 

utsatta för nätmobbning, men även hon ansåg att hon skulle kunna göra det. Till skillnad från 

ovanstående respondenters svar uppgav Anna:   

...Jag känner mig väldigt kluven kan jag säga till nätet överhuvudtaget...Där 

tycker jag... risken är väldigt stor att man går över gränsen för vad privat och 

offentlig är. – Anna  

Utifrån respondenternas svar kan vi avläsa att skolkuratorerna har skilda åsikter och tankar 

kring hur långt man kan följa sina elever samt vart gränsen för elevernas privatliv går på nätet. 

Vår tolkning är att skolkuratorerna har olika kunskaper och använder sitt handlingsutrymme 

på olika sätt när de resonerar kring hur mycket man som skolkurator ska övervaka sina elever. 

Detta beror enligt vår tolkning på att skolkuratorerna har olika värderingar. Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) belyser att socialarbetarens handlingsutrymme påverkas av 

professionella tolkningar och individuella faktorer, vilket kan ha betydelse för hur 

skolkuratorerna resonerar kring hur långt man kan följa sina elever på nätet.  

Burrow-Sanchez et al. (2011) framhåller att skolkuratorerna kan erbjuda olika förebyggande 

program som kan hjälpa och stödja kommunikationen mellan föräldrarna och deras 

ungdomar. På så sätt skapas en effektiv kommunikation som kan minska risken för 

nätmobbning (Burrow-Sanchez et al. 2011). Under intervjuerna uppgav Cissi, Frida, Ebba och 

Doris att de anordnar informationskvällar åt föräldrarna i syfte att förebygga och informera 

om de sociala medierna på nätet. Samtliga respondenter beskriver att de nyligen börjat bjuda 



 

31 

 

in en elevombudsman för att informera om de sociala medierna över nätet. Detta visar att 

skolorna i X kommun uppmärksammat nätmobbning som ett växande problem och arbetar 

förebyggande med problematiken. Genom att bjuda in ombudsmannen visar detta att hälften 

av skolkuratorerna arbetar förebyggande för att öka sina egna, föräldrarnas, elevernas och 

skolpersonalens olika kunskaper om nätmobbning.  

5.6 Komplexiteten med nätmobbning 

Mobbningen sker på två olika slags arenor, i det fysiska rummet och i det virtuella rummet. I 

det virtuella rummet har mobbaren möjlighet till anonymitet, mobbningen når ut till en större 

publik över nätet, mobbaren slipper möta den utsatta och det som publicerats på nätet finns 

alltid sparat (Olin 2003, se Enochsson 2005). I det fysiska rummet är det oftast mindre folk 

som är involverade och när mobbningen upphört sprids det inte på samma sätt som i ett 

nätmobbningsfall. Kwan och Skoric (2012) belyser att ungdomar som mobbar i skolmiljön 

även börjar delta i nätmobbning eftersom mobbaren och offret troligtvis har samma sociala 

nätverk. Detta beror på att de maktförhållanden som existerar i det fysiska rummet överförs 

till liknande maktförhållanden i det virtuella rummet där nätmobbningen förekommer 

(Olweus, 1993, se Ewan & Skoric, 2012). Kwan och Skoric (2012) belyser således att det inte 

är förvånansvärt att ungdomar som mobbar på skoltid även mobbar på fritiden över de sociala 

medierna. 

 Alla respondenter belyste att nätmobbning faller under traditionell mobbning och att det i 

princip är samma sak men skillnaden mellan dem är att nätmobbning sker över nätet och de 

sociala medierna. Flera av respondenterna i vår studie menar att mobbning över nätet blir 

väldigt komplext på grund av olika faktorer såsom att mobbaren kan vara i samma rum som 

den som utsätts för nätmobbning samt att de slipper se varandras ansikts- och känslouttryck.  

Det finns en människa på andra sidan skärmen som känner och tänker 

liksom...för det är nog det man ibland glömmer bort tror jag. Man ser liksom 

inte reaktionen på människor...när jag säger något dumt till någon framför mig 

så ser jag att den blir ledsen men man ser ju inte när man sitter bakom skärmen 

eller telefonen. Så att jag tror att det är ett problem som vi måste ta tag i mer än 

vad vi har gjort. – Frida 
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Det är svårare att säga nånting i verklighet än att bara sitta bakom en skärm 

eller en telefon och skriva nånting... utan man kan skriva ganska elaka saker 

och glömma sig bakom det man skriver eller datorn liksom. – Frida 

En av skolkuratorerna benämnde yttrandefriheten som ett hinder i arbetet med nätmobbning. 

...dom har inte uttryck någon vid namn, men den individen som det skrivs om 

förstår ju att det är riktat till mig beroende på vad som har hänt. Och det går ju 

inte att ta på. Det kan man ju inte jobba med. Vi har en yttrandefrihet också i 

Sverige, man får skriva vad man vill på sina bloggar. Om man inte skriver 

namnet kan jag ju inte säga att det handlar om dig, fast den personen upplever 

ju och förstår att det är riktat mot mig. Men det går ju inte att ta på det. Skriver 

man ett namn kopplat till en bild då blir det ju konkret, då kan man ju göra en 

polisanmälan på det och då kan man ju jobba med det. Men de här subtila 

sakerna kan man ju inte jobba med. Det är jätte svårt. – Cissi 

Ovanstående citat visar problematiken med nätmobbning. Att man kan kränka någon över 

nätet men inte nämna några namn gör att mobbaren slipper stå till svars för det han eller hon 

har orsakat. Detta innebär att nätmobbningen kan fortgå under en lång tid utan att någon tar 

ansvar för det då yttrandefriheten gäller enligt svensk lagstiftning. Samtidigt som arbetet med 

nätmobbning kan vara lättare att hantera eftersom eleverna kan spara de kränkande 

publikationerna, kan det diffusa som ovanstående respondent nämnt bidra till att arbetet med 

nätmobbning blir komplext och svårhanterligt.  

 

Den tysta kunskapen påverkar enligt vår uppfattning hur skolkuratorerna går tillväga när de 

reder i det unika nätmobbningsfallet. Eftersom den tysta kunskapen är omedveten och något 

som varje skolkurator har inom sig, används den på olika sätt vilket leder till att arbetet med 

varje nätmobbningsfall blir unikt. Eftersom respondenterna inte hade stött på många 

nätmobbningsfall är deras erfarenhetsbaserade kunskap och systematiserade kunskap 

begränsad. Detta på grund av att de går tillväga på samma sätt som vid ett traditionellt 

mobbningsfall. När arbetet med nätmobbning blir komplext och svårhanterligt är den tysta 

kunskapen nödvändig och i vissa fall avgörande för skolkuratorernas arbete. Detta på grund 

av, precis som skolkuratorerna har belyst, att det inte alltid finns en nedskriven mall på hur 

nätmobbningsfall ska hanteras när det uppstår hinder och svårigheter. Skolkuratorerna får 

därför använda den mall som finns för traditionell mobbning i arbetet med ett 
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nätmobbningsfall. Om skolkuratorerna då saknar erfarenhet av nätmobbning och inte har 

någon förskriven mall att utgå ifrån kan de använda den kunskap de har inombords, vilket vi i 

detta fall menar är den tysta kunskapen. Utifrån samtliga respondenters svar tolkar vi det som 

att nätmobbning är ett diffust och komplext fenomen och den tysta kunskapen ses som en 

nödvändighet. 

 

6. Sammanfattning av resultat och analys 

Utifrån studiens resultat och analys framgår att skolkuratorerna ser nätmobbning som ett 

växande problem som de har svårt för att greppa. På grund av internets snabba utveckling har 

skolkuratorerna begränsade kunskaper om nätmobbning. Eftersom deras kunskaper är 

begränsade har de svårigheter att hänga med i de sociala medierna på nätet. 

 

Samtliga skolkuratorer ser sig själva ha ett visst ansvar för nätmobbning som sker både på 

fritid och skoltid men ansvarstagandet sträcker sig inte lika långt för alla. Några av 

skolkuratorerna belyste föräldraransvaret, andra ansåg att skolan i stort har ett ansvar och en 

del ansåg sig själva som skolkurator ha ett direkt ansvar i första kontakt med ett 

nätmobbningsfall. Ingen av skolkuratorerna arbetar aktivt för att öka sin kunskap gällande 

nätmobbning. Samtliga respondenter påpekade tidsbrist som den främsta anledningen till 

detta. Två av skolkuratorerna påpekade utöver tidsbristen att deras personliga intresse för 

nätmobbning och de sociala medierna inte finns.   

 

Samtliga skolkuratorer anser att traditionell mobbning och nätmobbning faller under samma 

rubrik men att det finns vissa skillnader. Den största skillnaden enligt dem är att nätmobbning 

sker över nätet. Hur skolkuratorerna arbetar i ett nätmobbningsfall jämfört med ett 

traditionellt mobbningsfall skiljer sig inte men däremot skiljer sig deras handlingsutrymme. 

Alla skolkuratorerna i vår studie använder sitt handlingsutrymme på olika sätt beroende på 

den kunskap de besitter. Skolkuratorerna anser sig ha en medvetenhet kring att nätmobbning 

förekommer men kunskaperna kring nätmobbningsproblematiken är begränsade.   
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7. Slutdiskussion 

Anledningen till att vi ville göra denna studie var för att nätmobbning är ett nytt fenomen som 

uppmärksammas allt mer i de sociala medierna och tidningsartiklar. Syftet med vår studie har 

varit att förstå skolkuratorernas kunskaper och handlingsutrymme gällande nätmobbning 

bland eleverna.  

 

Vårt empiriska material har visat att skolkuratorernas kunskaper kring nätmobbning är 

begränsade vilket påverkar deras sätt att arbeta med nätmobbning. De flesta av 

skolkuratorerna hade stött på minst ett nätmobbningsfall medan en saknade erfarenhet helt 

och hållet, vilket tyder på att skolkuratorernas erfarenhetsbaserade kunskap är begränsad. 

Detta eftersom den erfarenhetsbaserade kunskapen handlar om att skolkuratorerna får en viss 

kunskap av sina tidigare erfarenheter och hur de kan hantera problematiken kring 

nätmobbning. Det hade ingen betydelse om skolkuratorerna hade stött på nätmobbningsfall 

tidigare. Oberoende av detta använde skolkuratorerna sin kunskap kring arbetet med 

traditionella mobbningsfall när de beskrev sitt tillvägagångssätt i olika nätmobbningsfall. 

Skolkuratorerna gör således ingen skillnad på hur de arbetar med mobbning i det fysiska 

rummet och mobbning i det virtuella rummet. Detta kan tolkas som att skolkuratorerna inte 

besitter tillräcklig erfarenhetsbaserad kunskap kring arbetet med nätmobbning. Vår tolkning 

är att skolkuratorerna har en mängd tyst kunskap som de använder sig av när de saknar 

erfarenhet. Den tysta kunskapen har varit svår för oss att tolka då den är svår att uttrycka i 

ord, vilket även Svensson, Johnsson och Laanements (2008) och Polanyi (2013) beskriver. 

Även om vinjetten var till för att hjälpa oss att tolka skolkuratorernas tysta kunskap har det 

varit svårt att se den tydligt. Hade vi haft fler vinjetter anser vi att den tysta kunskapen hade 

framkommit i större utsträckning.  

 

Forskning kring nätmobbning tar upp att skolpersonal, vuxna och elever känner osäkerhet för 

vilka lagar som gäller på nätet (Friends nätrapport, 2013). I vår studie får vi uppfattningen att 

skolkuratorernas vetskap om lagstiftningen kring mobbning i det virtuella rummet är 

begränsad. Alla nämnde att de arbetar under skollagen men en annan viktig lag såsom 

diskrimineringslagen belystes bara av två respondenter. Trots att alla respondenterna nämnde 

skollagen utan några eftertänksamheter fick vi en antydan till att de var osäkra på andra 

viktiga lagstiftningar som de bör arbeta efter. En av våra respondenters svar lyder. 
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...Det hade behövts mer kunskap tänker jag. Vilka lagar man jobbar efter är ju 

bra att kunna till exempel...vad kan man skriva på nätet och vad blir det för 

konsekvenser av det? – Bea 

Med ovan belyst tolkar vi det som att skolkuratorernas systematiserade kunskap är begränsad 

och bör ökas. Skulle skolkuratorerna ta del av aktuell forskning kring nätmobbning och 

utbilda sig inom ämnet skulle den systematiserade kunskapen öka.  

 

En av respondenterna förklarade tydligt för oss att mobbning är mobbning och att hennes 

intresse för nätmobbning inte är speciellt stort. Detta tolkar vi som att hon besitter kunskap 

kring mobbning i stort men saknar specifik kunskap om nätmobbning. Vi menar att 

respondenten med hjälp av sin breda kunskapsbas kring traditionell mobbning även kan 

hantera ett nätmobbningsfall. Men vi anser att detta resonemang inte håller för 

nätmobbningsfenomenet som växer fram och berör dagens ungdomar. Vi menar att 

skolkuratorerna har en skyldighet att hänga med i internets snabba utveckling. Det är en ny 

social arena som träder fram där dagens ungdomar rör sig mycket och många av våra 

respondenter har uppgett att de inte hänger med i utvecklingen. I ett citat berättar en av 

respondenterna följande: 

 

Jag känner att man skulle kunna hålla sig ajour jättemycket men jag känner att 

det är inte min sak att utforska nätet för att ta reda på nätmobbning. – Anna 

 

Respondenten belyser också: 

...Jag känner mig väldigt kluven kan jag säga till nätet överhuvudtaget... – Anna 

 

Som skolkurator har man själv valt att arbeta med ungdomar och ens privata åsikter kring 

något anser vi inte bör påverka den professionella rollen. Som skolkurator arbetar man 

övergripande gällande sociallagstiftningen och man är den enda personen i skolan som 

besitter den sociala och psykosociala kompentensen. Nätmobbning är ett ämne som berör 

dagens elever i stor utsträckning och för att kunna hjälpa eleverna bör man som skolkurator 

ha ett öppet sinne för vad nätmobbningsproblematiken handlar om. Därför bör inte kunskapen 

begränsas på grund av en personlig åsikt.  
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Som vi ovan belyst angående skolkuratorernas kunskaper kring nätmobbning bottnar dem i 

kunskaper om traditionell mobbning, likaså är det när det handlar om skolkuratorernas 

handlingsutrymme. Handlingsutrymmet är ofta kopplat till invanda rutiner hos socialarbetare 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Därför skaffar sig skolkuratorerna inte några nya 

verktyg och metoder när de arbetar med nätmobbning. En av skolkuratorerna belyste dock att 

hon skulle vilja ha bättre verktyg och metoder för att upptäcka och arbeta med 

nätmobbningsfall.   

Om man som skolkurator arbetar med nätmobbning på samma sätt som man arbetar med 

traditionell mobbning, anser vi att man förlorar viss kunskap för det nya fenomenet 

nätmobbning. Vad vi menar är att mobbningen sker på två olika arenor, det fysiska rummet 

och det virtuella rummet. I det virtuella rummet har mobbaren möjlighet till anonymitet, 

mobbningen når ut till en större publik över nätet, mobbaren slipper möta den utsatta och det 

som publicerats på nätet finns alltid sparat (Olin 2003, se Enochsson 2005). I det fysiska 

rummet är det oftast mindre folk som är involverade och när mobbningen upphört sprids det 

inte på samma sätt som i ett nätmobbningsfall.  

Eftersom mobbningen sker på olika arenor behövs olika kunskaper och därför menar vi att 

skolkuratorerna behöver tänka annorlunda istället för att följa sina invanda rutiner med arbetet 

kring nätmobbning. Om skolkuratorernas befintliga metoder och verktyg kring traditionell 

mobbning även fungerar bra i nätmobbningsfall är en fråga som vi inte kan besvara. Vår 

mening är inte att kritisera skolkuratorernas arbetssätt kring nätmobbning. Vi anser att 

skolkuratorerna har ett val och kan se på detta på två sätt. Antingen kan de använda de redan 

befintliga metoder och verktyg som finns för traditionell mobbning på nätmobbning. Eller så 

kan de finna nya metoder och verktyg för att upptäcka och arbeta med nätmobbning. Oavsett 

vilket val de gör måste de utöka sina kunskaper kring fenomenet nätmobbning.  

Vi tror att skolkuratorerna förr inte hade lika mycket ansvar för det som hände på fritiden men 

i och med de sociala mediernas framväxt måste de ta större ansvar om det påverkar i 

skolmiljön. Eftersom traditionell mobbning var den enda mobbningen innan internet 

konstruerades fanns inte möjligheten för mobbaren i skolmiljön att följa med den utsatta 

överallt. Nu möjliggör internet och de sociala medierna för mobbning dygnet runt. I denna 

studie kan konstateras att skolkuratorerna inte gör en tydlig gräns för deras ansvar för 

mobbning på skoltid och fritid så länge det påverkar eleverna i skolmiljön. När det endast 

förekom traditionell mobbning hade skolkuratorer tydliga gränser för hur långt ansvaret gick. 
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Nu när mobbningen kan förekomma dygnet runt blir gränsen för hur långt skolkuratorernas 

ansvar bör sträcka sig tvetydig. Någonstans måste föräldraansvaret träda in och våra 

respondenter har uppgett att föräldrarna själva har svårigheter att se sitt ansvar.  

Respondenterna har även uppgett att tidsbristen begränsar dem till att kunna öka sina 

kunskaper kring nätmobbning som i sin tur kommer att påverka deras arbetssätt. Vi kan förstå 

all denna problematik och anser att det är en politisk fråga. När ett nytt fenomen som 

nätmobbning konstrueras och blir ett socialt problem måste alla ta sitt ansvar. Ansvaret måste 

fördelas rätt mellan skolkuratorerna, föräldrarna och samhället i stort. Dessvärre tror vi utifrån 

denna studie att skolkuratorerna har för mycket på sitt skrivbord vilket leder till att de inte har 

tillräckligt med kunskap för att hantera nätmobbningsproblematiken. Detta drabbar tyvärr de 

utsatta eleverna.  

Vi anser att det hade varit intressant att föra nätmobbningsfrågan till en politisk nivå och 

diskutera kring ansvarsfördelning för att förebygga och minska nätmobbningsproblematiken. 

Några förslag kan vara att erbjuda skolkuratorer utbildning om nätmobbning, utveckla 

skollagen kring hur nätmobbningsfrågan kan hanteras bättre samt anställa fler skolkuratorer 

på en och samma skola. När nätmobbningsfrågan har diskuterats på en politisk nivå kanske 

folk börjar se nätmobbning som ett eget socialt problem och inte som ett underproblem till 

traditionell mobbning.  

7.1 Metoddiskussion  

I vår intervjuguide hade vi med en vinjettstudie. Detta var positivt eftersom det gav 

skolkuratorerna möjlighet att resonera sig fram till sina beslut och varför de skulle agera på ett 

visst sätt. Det resulterade i en mer djupgående och konkret diskussion som visade hur 

skolkuratorerna använde sitt handlingsutrymme men framförallt vad de hade för tysta 

kunskaper när de resonerade kring det beskrivna fallet. Vi anser dock att det hade varit 

positivt för vår studie om vi använt oss av fler små vinjetter eftersom det hade gett 

skolkuratorerna mer utrymme för att prata fritt om hur de skulle agerat. Fler vinjetter hade 

även gett denna studie en klarare bild av vad skolkuratorerna har för olika kunskaper och 

framförallt speglat den tysta kunskapen mer, vilket i sin tur tydligare visat hur de utnyttjar sitt 

handlingsutrymme i olika nätmobbningsfall. Under varje intervjutillfälle gav vi 

skolkuratorerna en utskrift av vinjetten samt frågorna till den. Efter att respondenterna hade 

tagit del av vinjetten började vi diskutera frågorna. Vi anser att det har varit positivt för vår 

studie att skolkuratorerna fick ta del av frågorna till vinjetten direkt. Detta medförde enligt oss 
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att skolkuratorerna kunde diskutera fallet mer djupgående då de visste vad det var vi ville få 

besvarat redan från början. En brist vi ser med att skolkuratorerna fick ta del av frågorna 

direkt var att vi inte fick några spontana svar utan vi fick mer genomtänkta svar.   

 

Något negativt med vår studie var att vi borde haft fler intervjufrågor kring 

handlingsutrymme. Skolkuratorerna hade svårt att förstå vår enda fråga om 

handlingsutrymme. Vi inser i efterhand att vi hade kunnat omformulerat frågan eller byggt in 

frågor om handlingsutrymme i de övriga frågorna. Innan vi gick ut och intervjuade våra 

respondenter hade vi läst in oss på tidigare forskning om nätmobbning. Vi hade även läst in 

oss på våra valda teoretiska utgångspunkter för studien. Vi anser dock att vi hade kunnat läsa 

in oss mer på nätmobbning i stort och framförallt hur nätmobbningen på de sociala medierna 

går till samt nätmobbningens konsekvenser på ungdomar.  

 

En sak vi hade kunnat göra annorlunda är att omformulera intervjufrågorna så att de hade 

blivit mer djupgående och mer inriktade på just nätmobbning. I vår intervjuguide har vi vid 

två tillfällen pratat om både mobbning och nätmobbning i samma fråga. I efterhand anser vi 

att vi bara borde pratat om nätmobbning eftersom det kan ha påverkat respondenterna på så 

sätt att vi genom våra frågor har lett dem in på att traditionell mobbning och nätmobbning hör 

ihop. Respondenterna har därför i sina svar använt sina kunskaper om mobbning när de har 

pratat om nätmobbning. Vi vet inte om det hade gjort någon skillnad, men det kan ha påverkat 

skolkuratorerna och deras svar. Om det varit positivt eller negativt har vi ingen uppfattning 

om.  

 

Vi upplevde att skolkuratorerna hade svårt för att prata om nätmobbning och de upplevdes 

som begränsade i sina svar när vi ställde våra intervjufrågor. Beroende på frågans struktur 

kunde det ibland finnas viss dubbelhet och motsägelsefullhet i svaren. Hade vi ställt mer 

öppna frågor kanske denna motsägelsefullhet minskat eftersom respondenterna fått färre 

frågor som gett mer utrymme för att diskutera fritt kring nätmobbning.  

 

Om vi skulle använt oss av en kvantitativ metod skulle vi nått ut till fler skolkuratorer men vi 

tror att en nackdel skulle vara att vi inte hade kunnat förstå deras olika kunskaper kring 

nätmobbning. Vi hade bara kunnat avläsa mängden kunskap, men inte vilka sorters kunskaper 

de besitter. Det hade även varit svårt att avläsa hur skolkuratorerna utnyttjar sitt 

handlingsutrymme då det inte funnits utrymme för diskussion. Att vi använt oss av en 
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kvalitativ metod har gett oss utrymme för tolkning och analys av svaren samt följdfrågor 

under intervjuerna. Att vi haft med två skolkuratorer från gymnasiet när vi egentligen ville ha 

skolkuratorer som alla arbetade på högstadiet har inte påverkat studiens resultat.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev angående intervju om nätmobbning 

 

Vi har varit i kontakt med Er tidigare angående en intervju till vårt examensarbete och vill 

med detta brev ge mer information angående vår studie. 

Vi heter Victoria Greiff och Mahsa Edalat och läser på socionomutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är inne på vår sjätte termin och ska skriva vårt examensarbete. 

Vårt examensarbete kommer att handla om nätmobbning och syftet med denna studie är att 

förstå skolkuratorers kunskaper och tillvägagångssätt gällande nätmobbning bland eleverna. 

Ert samtycke till intervjun kan ske både muntligt och skriftligt. Eftersom intervjun är frivillig 

har ni rätt att när som helst avstå från att medverka i studien. Vi kommer under intervjun att 

spela in samtalet med våra mobiltelefoner, vilket vi gör för att kunna återge en korrekt analys 

av era svar. Det är enbart vi, vår handledare samt examinatorn som kommer kunna ta del av 

den inspelade intervjun. När examensarbetet är godkänt kommer det inspelade materialet att 

raderas och vi vill poängtera att detta material enbart kommer att användas som 

forskningsmaterial för denna studie.  

Personuppgifter, arbetsplats samt kommunens namn kommer att anonymiseras i 

examensarbetet, vilket betyder att ni kommer bli oidentifierbara.  

Har ni några andra frågor kring studien är ni välkomna att kontakta oss samt vår handledare. 

Vi vill tacka ännu en gång för att Du tar dig tid och vill medverka i denna studie! 

 

Victoria Greiff                       Mahsa Edalat 

070X-XX XX XXX               07X-XX XX XXX 

victoriagreiff@hotmail.se                        mahsaedalat@hotmail.com 

 

Anders Lundberg - Handledare 

anders.lundberg@lnu.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Victoria & Mahsa 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Information 

 Hej, vi heter Victoria och Mahsa. Vi läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

 Syftet med vår studie är att förstå skolkuratorers kunskaper och tillvägagångssätt 

gällande nätmobbning bland eleverna. 

 Vi kommer att spela in den här intervjun med våra mobiltelefoner. Detta för att kunna 

ge en korrekt analys av det som sagts under intervjun. När examensarbetet är godkänt 

kommer det inspelade materialet att raderas och vi vill poängtera att detta material 

enbart kommer att användas som forskningsmaterial för denna studie. Det är enbart vi, 

vår handledare samt examinatorn som kommer kunna ta del av den inspelade 

intervjun. 

 Personuppgifter, arbetsplats samt kommunens namn kommer att anonymiseras i 

examensarbetet, vilket betyder att ni kommer bli oidentifierbara.  

 Ni har under intervjuns gång när som helst rätt av avbryta ert deltagande.  

Allmänt 

 Hur länge har du arbetat som skolkurator?  

 Vilken målgrupp arbetar du med? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Vinjettstudie 

På en idrottslektion blir en flicka fotograferad av några klasskompisar. En av klasskompisarna 

lägger på kvällen ut bilden som tagits på sin blogg. Under bilden skriver klasskompisen 

kommentaren "såhär kan det se ut en helt vanlig dag på vår idrottslektion i klassen :)". Det 

dröjer inte länge innan kommentarerna börjar ta fart. En del av kommentarerna som flickans 

klasskompisar har skrivit innehåller nedvärderande ord, medans andra inte gör det. 

En vecka senare tar kontaktläraren för klassen kontakt med dig. Kontaktläraren berättar för 

dig att hon inte vet om flickan på bilden vet om att den finns ute på klasskompisens blogg och 

kontaktläraren vet inte heller om flickan i så fall läst kommentarerna. Då kontaktläraren inte 

vet hur hon ska agera i detta fall tar hon hjälp av dig. Du har ingen vetskap sedan tidigare om 

vem flickan är eller att hon skulle vara utstött på något sätt i klassen. Du vet inte heller om det 
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finns några konflikter i klassen. Bilden som lagts ut och alla kommentarer till den har framför 

allt skett under elevernas fritid men vissa även under skoltid. Eftersom det är kontaktläraren 

som tagit kontakt med dig vet du inte heller om flickan tagit illa vid sig eller om hon ens vet 

om att bloggen och bilden finns.  

Har du något ansvar som skolkurator att reda i detta? Om ja, vad har du för ansvar och varför? 

Har du något ansvar då detta delvis skett på elevernas fritid? När blir det isåfall ditt ansvar att 

reda i detta?  

Nätmobbning 

 Hur definierar du mobbning respektive nätmobbning?  

 Vilka lagar ska du som skolkurator ta hänsyn till i ett fall med nätmobbning? (Vilka 

lagar gäller mobbning?)  

 Har du någonsin som skolkurator stött på ett nätmobbningsfall? Om ja, berätta hur du 

gick tillväga.  

 Hur arbetar skolan i stort och framförallt du som skolkurator mot mobbning respektive 

nätmobbning?  

 Hur arbetar skolan för att medvetandegöra problematiken kring nätmobbning bland 

skolpersonal och elever?  

Kunskap och handlingsutrymme 

 Hur upplever du att kunskapen ser ut kring nätmobbning på din arbetsplats? 

 Hur arbetar du för att öka din kunskap gällande nätmobbning?  

 Tar du som skolkurator del av aktuell forskning kring nätmobbning på olika sätt? 

 Upplever du att det finns några svårigheter med arbetet kring nätmobbning? 

 Hur bemöter du elever som du vet är och har blivit utsatta för nätmobbning? 

 Nätmobbning kan ske både på skoltid och på elevernas fritid. Hur långt sträcker sig 

ditt ansvar som skolkurator att reda i de olika fallen?  

 Hur ser ditt handlingsutrymme ut när du reder i nätmobbningsfall? 

 

Övrigt 

 Är det något du vill tillägga som du anser är viktigt och relevant kring 

nätmobbningsfrågan under denna intervju? 


