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Abstract 

The purpose of this study was to chart and analyze the level of knowledge among the 

professionals who in their line of work meet young girls who have been exposed for 

cyber bullying, also to identify what the consequences that cyber bullying has for young 

girls in the age of 13-15 years old, focusing on their wellbeing. In this study four semi-

structured interviews were used. The theories chosen for the analysis of our results were 

symbolic interactionism and objectification theory. Results from this study showed that 

girls were mostly exposed to cyber bullying because of the way they look. That results 

in negative consequences for the young girls’ wellbeing, in terms of lower self-esteem, 

questioning of their self, unease and anxiety. All our participators in this study were 

unanimous that education within the subject was important, but that the education they 

currently had wasn’t good enough. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftade till att kartlägga och analysera hur kunskapsläget såg ut hos 

professionella som i sitt arbete kommer i kontakt med unga tjejer som blivit utsatta för 

nätmobbning, samt att utifrån de professionellas synvinkel se konsekvenser som 

nätmobbningen fått med avseende på välmående för unga tjejer i 13–15-årsåldern. I 

denna studie genomfördes fyra halvstrukturerade intervjuer. För att analysera resultatet 

använde vi oss av symbolisk interaktionism och objektifieringsteorin. Studien visade att 

unga tjejer mestadels blev utsatta för nätmobbning rörande deras utseende. Detta 

resulterade i negativa konsekvenser för de unga tjejernas välmående såsom en sämre 

självkänsla, ett ifrågasättande av sig själva, oros- och ångestproblematik. Samtliga 

informanter i studien var eniga om att utbildning inom ämnet var viktigt, men att den 

utbildning de hittills fått inte var tillräcklig.  

 

Nyckelord: nätmobbning, unga tjejer, skola, internet, sociala medier 
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1. Inledning 
Användandet av sociala medier har under de senaste åren blivit allt vanligare. I dagens 

samhälle växer barn och unga upp med smartphones, surfplattor och datorer med tillgång till 

internet1 och sociala medier. Internet har blivit en naturlig del av vardagen för ungdomar. Det 

är framförallt en plats för socialt umgänge och underhållning. Men på nätet, liksom på andra 

platser där människor umgås, förekommer kränkningar, utanförskap och mobbning. Var 

tredje ungdom uppger att de blivit utsatta för kränkningar på internet under det senaste året 

(Friends, 2017). Internet har bidragit till en ny dimension för mobbning, nätmobbningen. 

Mobbningen är inte längre bunden till tiden eller miljön i skolan, den som är utsatt kan likväl 

vara det hemma i soffan, vid matbordet eller i sitt eget rum. “Varje gång det plingar till i 

mobilen ökar pulsen, varje gång hen ska gå igenom flödet på sociala medier slår ångesten till 

och varje gång hen gör ett misstag i favoritspelet knyter det sig i magen. Jakten slutar aldrig, 

de säkra zonerna försvinner.” (Arrhenius, 2016).  

 

Mobbning på nätet har bidragit till ett sämre mående hos många ungdomar, det finns starka 

samband mellan nätmobbning och depression, självskadebeteende och självmordsförsök. 

(Bauman, Toomey & Walker, 2013). Internet kan lätt bli till en ond cirkel då ett 

självdestruktivt beteende riskerar att förstärkas då den som är utsatt för nätmobbning tenderar 

att söka efter information kring sitt beteende på internetsidor som i många fall är opassande 

och snarare leder till ett sämre mående (Schurgin O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). 

Nätmobbning har blivit ett samhällsproblem vi inte längre kan förneka; “Medan diskussionen 

om hur frågan ska hanteras pågår fortsätter barn och unga att märkas för livet, förlora sin 

värdighet och till och med ta sina liv. Det är nog nu. Det är dags att vinna kampen mot 

mobbningen.” (Arrhenius, 2016).  

 

1.1 Problembakgrund 

Nätmobbning har en större inverkan på den psykiska hälsan än traditionell mobbning enligt 

Beckman (2016). Bidragande faktorer till det är bland annat att nätmobbningen inte är 

begränsad till skolan, den följer med hem. Det som förr förekom i skolans korridorer har nått 

nya arenor på internet och sociala medier. Ett elakt rykte, en bild eller en kränkande handling 

                                                 
1 I uppsatsen kommer vi att använda internet, nätet och online i samma betydelse för att undvika upprepningar. 
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kan snabbt spridas till en stor publik, och det kan vara svårt att få bort något som skrivs på 

nätet. I vissa sammanhang pratas det om nätet som en motsats till verkligheten, vi skiljer på 

det som sker på internet och det som sker “på riktigt”. Faktum är att internet idag är en 

integrerad och naturlig del av mångas liv och gränserna mellan att vara online/offline håller 

på att suddas ut och vi måste ta det som sker på nätet på fullaste allvar (Secher, 2016). 

 

Det finns studier som visar att tjejer och killars vanor på internet skiljer sig åt. Killar kollar i 

större utsträckning på filmklipp och spelar online-spel, medan tjejer ägnar mer tid åt sociala 

medier och att blogga. Tjejer är även mer benägna att lägga upp bilder på sig själva. Detta gör 

att tjejerna exponeras på en mer öppen arena och risken att bli utsatt för mobbning och 

kränkningar blir större (jfr. Beckman, 2016). Tjejer uppger att de ofta får kommentarer och 

utsätts för nätmobbning på grund av sitt utseende. Tjejer upplever även i högre utsträckning 

än killar att de får ovälkomna sexuella anspelningar och att de i hög grad får kommentarer om 

hur attraktiva eller oattraktiva de är (Friends, 2017). Tjejer har den generella utseendefixering 

som finns för kvinnor i samhället att leva upp till. Var vi än tittar ser vi snäva normer och 

skönhetsideal som säger vad som är kvinnligt, vackert och åtråvärt. Berne, Frisén & Klings 

(2014) forskning bekräftar att det är främst tjejer som drabbas av utseenderelaterad mobbning 

på nätet. Dessutom tenderar tjejer att bry sig mycket om vad andra tycker om dem och de 

tycker att andras åsikter är viktiga. 

 

Vi vill genom den här studien belysa de konsekvenser nätmobbning har för unga tjejers 

välmående, hälsa och välbefinnande. Vi hoppas att vår studie kan bidra till att nätmobbning 

prioriteras och synliggörs. I den senaste statistiken från Friends (2017) framkommer det att 

endast var 10:e elev som utsatts för nätmobbning berättar det för någon vuxen i skolan. För att 

kunna förebygga nätmobbning behövs detta, relativt nya, fenomen uppmärksammas. Det 

finns ingen tydlig struktur för hur skolan eller andra vuxna kan arbeta för att skapa en trygg 

och positiv skolmiljö. Det är inte heller självklart hos vem eller vilka ansvaret för att 

förebygga nätmobbning ligger (Pearce, Cross, Monks, Waters & Falconer, 2011). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga och analysera professionellas kunskap kring nätmobbning, 

samt deras åsikter angående konsekvenserna av nätmobbning med avseende på välmående för 

tjejer i 13–15-årsåldern. Vi kommer att utgå från följande frågeställningar: 

• Vilka konsekvenser för unga tjejers välmående har nätmobbning enligt professionella 

som arbetar med tjejer som drabbas av nätmobbning? 

• Hur ser kunskapsläget ut hos de professionella som kommer i kontakt med unga tjejer 

som blivit utsatta för nätmobbning? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats består av sju kapitel uppdelade i olika avsnitt. I kapitel 1, Inledning, 

presenteras problembakgrund, syfte och frågeställningar, avgränsningar samt definitioner av 

nyckeltermer. I kapitel 2, Tidigare forskning, finnes vår sökprocess, följt av våra valda teman 

utifrån den forskning vi tagit del av; Nätmobbning - den moderna mobbningen, Hälsa och 

välmående samt Vuxnas ansvar - hur kan nätmobbning förebyggas?. Dessa följs av en 

sammanfattning av kunskapsområdet samt en diskussion kring den tidigare forskningen. I 

kapitel 3, Teoretiska perspektiv, presenteras våra val av teorier; Symbolisk interaktionism och 

Objektifieringsteorin, samt relevanta begrepp till dessa två. Även vår teorianvändning 

diskuteras här. I kapitel 4, Metod, finnes vår förförståelse, vår forskningsdesign, vårt 

tillvägagångssätt rörande urvalsprocess, intervjuguide och datainsamling, vår analysmetod, 

uppsatsens trovärdighet utifrån validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, samt våra 

forskningsetiska överväganden. I kapitel 5, Resultat, presenteras våra intervjupersoner och 

våra resultat utifrån följande teman; Är det skillnad på traditionell mobbning och 

nätmobbning?, Vilka effekter får nätmobbningen för välmåendet? samt Har de vuxna 

ansvar?. I kapitel 6, Analys, återfinns vår analys av resultatet utifrån ovanstående teman. I 

kapitel 7, Diskussion, förs en diskussion rörande de viktigaste resultaten av studien, metoden 

och den tidigare forskningen. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi valde att genom halvstrukturerade intervjuer med professionella ta del av deras bild av 

nätmobbning bland unga tjejer i högstadieålder. Med professionella i det här arbetet avses 

följande kategorier; skolkurator och kurator på ungdomsmottagning. Vi valde dessa 
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yrkesgrupper till våra intervjuer eftersom dessa informanter är socionomer och vi vill ha det 

sociala arbetet i åtanke. Vi har valt att avgränsa våra informanter till verksamma inom socialt 

arbete som träffar unga tjejer som blivit utsatta eller har utsatt någon för nätmobbning. Ännu 

en avgränsning är att våra informanter skall ha träffat tjejer i just ungdomsåren som blivit 

utsatta eller utsatt någon för mobbning. 

 

1.5 Definitioner av nyckeltermer 

Facebook: På Facebook kan man skicka vänförfrågningar till andra och på så vis bygga upp 

ett eget nätverk. Man kan dela med sig av texter, bilder och filmer, och även följa vad andra 

delar med sig av. Man kan gilla och kommentera vad andra lägger upp samt skicka både 

offentliga och privata meddelanden till varandra (Friends, 2017). 

 

Instagram: Fungerar på ett liknande sätt som Facebook, man bygger upp ett nätverk med 

personer man följer. Instagram bygger på att man lägger ut bilder som man sedan har 

möjlighet att gilla - “likes” (Friends, 2017). 

 

Kränkning: En handling som gör att personen som blir utsatt känner sig ledsen, sårad 

och/eller mindre värd (Secher, 2016).  

 

Mobbning: Mobbning definieras utifrån tre kriterier: avsikten att skada, repetition av 

kränkningen och ett ojämnt maktförhållande mellan offer och förövare (Secher, 2016).  

  

Normer: Normer är ett begrepp som används för informella och formella beteenderegler. I en 

grupp följer medlemmarna vissa mönster och ett förutsägbart beteende kan förväntas. En 

individ som inte följer den norm som råder blir ofta tillrättavisad och stämplad som avvikare. 

Normer är betydelsefulla för den mänskliga samvaron, det är de som formar och reglerar hur 

vi är som individer och gruppmedlemmar (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015).   

 

Nätmobbning: Nätmobbning kan röra sig om elaka kommentarer, utfrysning, kränkande 

bilder, hot om våld och kapningar av identitet på internet. Den stora skillnaden från 

traditionell mobbning är att nätmobbning ger förövaren möjlighet att vara anonym, den 

kränkande handlingen kan spridas snabbt på internet och mobbningen kan pågå dygnet runt 

genom mobil/surfplatta/dator (Secher, 2016). 
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Självkänsla: Självkänsla handlar om hur man upplever sig själv. Det handlar om att acceptera 

och att tycka om sig själv för den man är. Självkänslan uppstår och utvecklas i relation mellan 

individen och dess omgivning (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015).  

 

Snapchat: På Snapchat kan man skicka tidsinställda bilder och korta filmklipp, “snaps”. 

Mottagaren kan se bilden en kort stund innan den försvinner, men det går att spara snaps om 

man vill (Friends, 2017). 

 

Då vår studie handlar om nätmobbning och interaktion på internet så menar vi att detta är 

centrala och relevanta begrepp som kommer att ha betydelse i vår uppsats. 
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2. Tidigare forskning 
2.1 Kapitlets disposition 
Det här kapitlet kommer att behandla den tidigare forskningen kring fenomenet nätmobbning 

som vi funnit relevant för vår studie. I början av kapitlet förklarar vi hur vår sökprocess gått 

till, vilket följs av tidigare forskning förklarat utifrån tre valda teman relevanta för vårt 

examensarbete; Nätmobbning - den moderna mobbningen, Hälsa och välmående samt Vuxnas 

ansvar - hur kan nätmobbning förebyggas? En sammanfattning av den tidigare forskningen 

kommer efter dessa. Slutligen presenteras en diskussion kring den tidigare forskningen. 

 

2.2 Sökprocess 
Vi har sökt litteratur på databaserna SocIndex, Web of Science och Högskolan i Gävles 

biblioteksdatabas Discovery. Vi har valt artiklar som är från 2010 - 2017 och som är peer-

reviewed. Sökord vi har använt oss av är: cyberbullying, cyberbullying AND social media, 

cyberbullying AND school, bullying AND internet, hate speech AND online, cyberbullying 

AND mental health, nätmobbning, nätmobbning AND social media, mobbning AND internet, 

näthat, nätmobbning AND mental hälsa. Våra sökningar på artiklar på begrepp associerade 

med nätmobbning genererar svar i hundratal. Mer än hälften av resultaten om nätmobbning är 

skrivna under de senaste 3 åren. 

 

2.3 Nätmobbning - den moderna mobbningen  
Enligt Secher (2016) är det tre komponenter som skiljer nätmobbning från den traditionella 

mobbningen. (1) Man kan vara anonym. Ofta vet den som utsätts för nätmobbning vem som 

ligger bakom, men inte alltid. Känslan av maktlöshet ökar när man inte vet vem som ligger 

bakom, eller vilka det sprids vidare till. (2) Spridning är den största skillnaden mellan 

traditionell mobbning och mobbning online. Det kan vara svårt att förstå hur lätt och snabbt 

en bild eller kommentar kan spridas på nätet. (3) Mobbningen följer med hem. Traditionell 

mobbning och nätmobbning hänger ofta ihop. De elaka kommentarerna följer med hem från 

skolan, känslan av att hemmet är en trygg plats har suddats ut och kränkningarna kan fortsätta 

efter skoltid.  

 

I en studie av Smith, Stuck & Campain (2015) framkommer att nätmobbning i vissa fall är 

mer skadligt än traditionell mobbning, en av anledningarna är att arenan för mobbaren är så 

mycket större. Mobbaren kan även vara anonym och gömma sig bakom ett påhittat alias, utan 

att bli påkommen med att skriva elaka kommentarer. Känslan av anonymitet gör att man 
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känner sig mindre sårbar och att man kan distansera sig från sina handlingar. Anonymiteten 

gör att man blir mindre hämmad och man vågar uttrycka sig på ett sätt som man inte skulle 

göra i det verkliga livet (Dunkel, 2012). På grund av att nätmobbningen följer med hem anses 

den i många fall vara värre än traditionell mobbning. Den som är utsatt för nätmobbning nås 

av kränkningar och elaka kommentarer även i hemmet. Men det behöver inte betyda att 

hemmet automatiskt inte är en trygg plats. Känslan av trygghet handlar snarare om att omge 

sig med personer som inger trygghet och bryr sig om en (Secher, 2016).  

 

2.4 Hälsa och välmående 
Vanliga känslomässiga reaktioner av nätmobbning är ilska, oro, nedstämdhet, rädsla och 

skam. En känsla av rädsla och oro för att man ska råka illa ut på nätet igen, men även för att 

hoten man får på nätet ska bli till verkliga handlingar. Skam är en vanlig reaktion hos de som 

utsatts för nätmobbning, dels kan man skämmas för det man har blivit utsatt för (till exempel 

om hur man ser ut på bilder som har delats) och man kan känna skam inför tanken på hur 

många som har sett det man utsatts för. Skam bidrar ofta till en självkritisk bild och man 

tycker sig ha hamnat utanför de ramar och normer som man vill passa in i, vilket är särskilt 

viktigt i ungdomsåren. Skammen bidrar till att man känner sig dålig, oduglig och “fel”. 

Fysiskt reagerar man ofta genom att titta bort, vara tyst och dra sig undan (Frisén & Berne, 

2016). Nedstämdhet och depression kan starkt kopplas samman med nätmobbning. I en studie 

av Bauman, Toomey och Walker (2013) undersöks sambandet mellan depression, 

självmordstankar (även självmordsförsök) och mobbning. Deras resultat visar att det finns ett 

samband mellan att vara mobbad, såväl traditionellt som på nätet, och depression. Noterbart 

är att de som utsatts för nätmobbning i större utsträckning rapporterar att de varit 

deprimerade. Anledningen till det kan vara att offer för nätmobbning ofta känner sig mer 

hjälplösa, utsatta, ensamma och isolerade (Wang, Nansel & Iannotti, 2011). 

 

Internet har blivit en naturlig plats för ungdomar att forma sina föreställningar kring kropp 

och utseende i interaktion med andra. De som utsatts för nätmobbning är generellt mer 

missnöjda med sitt utseende och hur deras kroppar ser ut än ungdomar som inte mobbats. 

Dessutom kan man se en skillnad mellan killar och tjejer, tjejer har i större utsträckning 

negativa tankar om sitt utseende (Frisén & Berne, 2016). Ungdomar upplever det vanligt att 

nätmobbning riktas mot den utsattes utseende. Särskilt utsatta är tjejerna. Generella reaktioner 

hos tjejer som utsatts för nätmobbning är att de blivit mer inåtvända, de brukar dra sig tillbaka 

och undvika sociala relationer både på och utanför nätet. Nedstämdhet och låg självkänsla 
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återkommer hos flera av tjejerna. Objektifieringsteorin2 ger en förklaring till varför det är 

effektivt att ge sig på tjejers utseende (Berne, Frisén & Kling, 2014).  

 

I en studie av Gillander Gådin (2012) framkommer att tjejer i högre grad än killar upplever 

sig vara utsatta och i riskzon för att utsättas för kommentarer kring sitt utseende eller få 

sexuella anspelningar på internet. Vissa tjejer i studien slutade periodvis att gå till skolan på 

grund av det som skrevs till dem online. Dålig självkänsla och negativ kroppsuppfattning kan 

leda till andra problem som till exempel ätstörningsproblematik eller överträning (Frisén & 

Berne, 2016). 

 

2.5 Vuxnas ansvar - hur kan nätmobbning förebyggas? 
Som vuxen har man ett ansvar att hjälpa barn och unga att lösa konflikter som uppstår, även 

på nätet. En del vuxna upplever att det finns ett tekniskt hinder, de upplever inte att de har en 

tillräcklig kunskap om internet, vilket gör det svårt för dem att prata med ungdomen om vad 

som händer på nätet. Som vuxen behöver man inte ta del av allt som sägs och skrivs över 

internet, men genom att visa ett intresse och närvaro så kan man bygga upp ett förtroende som 

förhoppningsvis gör att den ungdom som råkar illa ut vill vända sig till dig som vuxen för 

hjälp (Secher, 2016). En vanlig orsak att ungdomarna låter bli att berätta för sina föräldrar om 

det som sker på internet är att man är rädd för att föräldrarna ska bli upprörda. Ungdomarna 

befarar att föräldrarna kan bli chockade, de tror inte att de vuxna kan ha förståelse för nätet 

och de kränkningar som finns där. Några av ungdomarna önskar att de vuxna i deras 

omgivning frågade dem om hur det är på nätet, då skulle det kännas lättare att berätta 

(Gillander Gådin, 2012). 

 

I Friends nätrapport (2017) framkommer att det bara är en 1 av 10 ungdomar som utsatts för 

nätmobbning som pratar om problemet med någon vuxen i skolan. En förklaring till det skulle 

kunna vara att de unga inte känner till skolans ansvar i frågan eller att man tänker att de som 

händer på nätet är ens eget ansvar. För att främja en trygg och positiv skolmiljö samt för att 

förebygga mobbning på och utanför internet är det viktigt att all skolpersonal, ledning, elever 

och föräldrar involveras i det förebyggande arbetet. För att motverka nätmobbning krävs en 

                                                 
2 Enligt objektifieringsteorin är kvinnans kropp ständigt granskad och bedömd av andra. Teorin förklaras vidare i 

kapitel 3.4 
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gemensam strategi. Struktur, kompetens och resurser är viktiga komponenter (Pearce, Cross, 

Monks, Waters & Falconer, 2011). 

 

Söderström (2013) har jämfört skolor som har en låg frekvens av mobbning med skolor som 

har en hög mobbningsfrekvens. Enligt Söderström är den avgörande skillnaden att de 

skolorna som har låg förekomst av mobbning har en stabil organisation och en positiv 

arbetsmiljö, eleverna har större tilltro till sina lärare och skolpersonal. Skolans arbetsmiljö och 

arbete med normer och värderingar har en stor betydelse i undersökningen. På skolorna med 

hög frekvens av mobbning upplevs oro och instabilitet, atmosfären präglas där av konflikter, 

misstänksamhet och otydlighet kring regler och normer. I skolorna med tydlig struktur och 

stabilitet skapas en känsla av sammanhang vilket bidrar till trygghet för eleverna. Även 

eleverna behöver involveras i processen att trygga skolan, fokus på sociala relationer och 

samspel kan motverka förekomsten av nätmobbning. När elever får möjlighet att öva på sin 

sociala kompetens, göra saker tillsammans och reflektera över sina värderingar kan en 

medvetenhet om sitt egna och andras beteende gentemot omgivningen göra att 

beteendemönster förändras och utvecklas i positiv riktning. Relationsfrämjande insatser 

mellan elever är också betydelsefulla i det avseende att det kan bidra till att stärka elevers 

nätverk, självkänsla och villighet att stötta varandra (Flygare & Johansson, 2013). 

 

2.6 Sammanfattning av kunskapsområdet  
Samtliga forskare i den litteratur som vi refererar till ovan är överens om att nätmobbningen 

kan ha allvarsamma konsekvenser för ungdomens hälsa och välmående. Oroskänslor, 

depression och skam är vanligt förekommande känslor hos den som blir utsatt. 

Nätmobbningen kan leda till att ungdomarna väljer att isolera sig från sociala relationer, 

vänner och familj. På internet är tjejer särskilt utsatta för kommentarer och kränkningar som 

rör deras utseende, vilket kan bidra till en låg självkänsla och en negativ kroppsuppfattning 

som i slutändan kan leda till självskadebeteende till exempel i form av 

ätstörningsproblematik. Internet är en plats där man kan vara anonym och i många fall kan 

man skriva till varandra utan att behöva uppge vem man är. I många fall vet inte den utsatte 

vem det är som mobbar. Man vet inte heller hur många som har tagit del av en bild, en 

kommentar eller film som sprids på nätet. Det skapar en känsla av maktlöshet och oro, man 

vet inte om eller när man kommer utsättas för fler kränkningar.   
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Forskningen visar att skolan spelar en stor och viktig roll i det förebyggande arbetet kring 

nätmobbning. Skolor som har en god sammanhållning, positiv arbetsmiljö och tydlighet kring 

struktur, regler och normer har en lägre statistik gällande nätmobbning. Det är av betydelse att 

engagera all personal, elever och föräldrar för att tillsammans motverka nätmobbning. 

 

2.7 Diskussion kring tidigare forskning 

Vår uppsats handlar om vad nätmobbning får för konsekvenser för unga tjejers välmående 

samt hur kunskapsläget hos de professionella som möter dessa ungdomar ser ut. Vi vill i vår 

studie undersöka om unga tjejers välmående enligt de professionella ser likadan ut som i de 

studier vi läst om ovan. Den tidigare forskningen tyder på att nätmobbning är ett ökande 

problem, det är viktigt att vuxna tar sitt ansvar samt ökar sin med medvetenhet kring vad som 

sker på nätet. Då vi avser intervjua professionella som möter ungdomar utsatta för 

nätmobbning hoppas vi få en bild av hur kunskapsläget ser ut hos de vuxna. Detta är relevant 

för det sociala arbetet då vi som blivande socionomer mest troligt kommer att stöta på detta 

allt ökande fenomen. 

 

Den tidigare forskningen visar att många barn och unga inte vågar berätta för någon vuxen 

om vad de blivit utsatta för, men om de vuxna vågar fråga ungdomen så är chanserna mycket 

större att ungdomen väljer att berätta. Skolan spelar en stor roll i arbetet att förebygga 

nätmobbning enligt den forskningen som vi tagit del av. Ett resultat från den tidigare 

forskningen är att en trygg skolmiljö med gemensamma normer och värderingar ger en lägre 

förekomst av nätmobbning. Vi avser intervjua yrkesverksamma inom olika områden, 

exempelvis skola och landsting. Vi kommer att beröra frågor som samverkan, vuxnas ansvar 

och möjligheter att samarbeta i frågor som rör nätmobbning. 
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3. Teoretiska perspektiv 
3.1 Kapitlets disposition 
I detta kapitel presenteras de teorier som vi använt oss av för att analysera vår insamlade data. 

Vi för även en diskussion kring varför vi valt dessa teorier till vår uppsats. De teorier som vi 

har valt är symbolisk interaktionism, samt objektifieringsteorin. I slutet av kapitlet presenteras 

hur vi kommer att använda oss av de valda teorierna i vår studie. 

 

3.2 Val av teorier 
Den symboliska interaktionismen är vårt huvudsakliga teorival. Vi har valt symbolisk 

interaktionism som teoretisk referensram för att vi anser att det mänskliga samspelet är av stor 

betydelse i frågan om nätmobbning. Teorin visar att vi människor tillskriver handlingar en 

mening, att vi agerar och anpassar oss efter den mening som vi tillskrivit fenomenet eller 

handlingen (Trost & Levin, 2010). Här kan nätmobbning tänkas ha olika mening i 

ungdomarnas liv och för deras välmående. Ungdomar tillskriver sociala medier och 

nätmobbning olika mening. Ungdomar använder idag internet och sociala plattformar 

dagligen, de har ett socialt liv på nätet och vi förmodar att det finns förväntningar på hur man 

ska framstå och bete sig för att ”passa in”. 

 

Objektifieringsteorin har sina rötter i feministisk teori som vi anser relevant  

för vår studie då teorin behandlar synen på kvinnokroppen och hur objektifiering kan påverka 

kvinnan och hennes välmående (Ramseyer Winter, 2017). Då vårt fokus i denna studie ligger 

på unga tjejer anser vi objektifieringsteorin ypperlig för att kunna analysera vårt empiriska 

material. 

 

3.3 Symbolisk interaktionism 
Denna teori handlar om ett intresse för människan som subjekt. Symbolisk interaktionism är 

ett teoretiskt perspektiv för att kunna analysera den sociala verkligheten. Det innebär bland 

annat att man vill utforska det som sker och präglar relationer människor emellan, 

karaktärsdrag och specifika mönster (Trost & Levin, 2010). Vi människor reagerar inte enbart 

på varandras handlingar som yttre stimuli, vi tolkar dem. Svaret eller reaktionen vi ger på en 

annan människas handling bygger på den innebörden som vi tillskriver denna människas 

handlingar. Människors handlingar är meningsbärande. För att människor skall orientera sig i 

en interaktion måste de således tolka andra meningsbärande handlingar. Det sker genom det 

interaktiva användandet av språkliga symboler. Saker och ting, vare sig det är föremål, 
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människor eller sociala problem, tillskrivs en mening, en innebörd, som får en betydelse för 

den enskilda individen (Månsson, 2013). 

 

Den symboliska interaktionismen har smält ihop med impulser från andra filosofiska och 

sociologiska tanketraditioner som alla har intresset för människan som subjekt gemensamt. 

Sociologen Erving Goffman har i sin forskning utvecklat tankarna om 

stigmatiseringsprocessen (Månsson, 2013). Det är för teorin om stigma som Goffman har 

blivit mest känd inom socialt arbete. Att bli stigmatiserad innebär att bli negativt stämplad 

som annorlunda eller en avvikare från den normativa standarden i en social grupp, en kultur 

eller av samhället. Stigmatiseringen sker genom användningen av stereotyper, vilka leder till 

ett “vi-och dem”-tänk och i förlängningen till diskriminering, vilket för den drabbade 

personen innebär en känsla av förlorad status. Teorin kan därför ses som starkt associerad 

med mobbning (Beckman, 2013). För att förstå stigmatisering är det relevant att även förstå 

vilka konsekvenser stämplingsprocessen har. Att få en negativ stämpel kan bidra till social 

isolering för individen, men även andra i dennes närhet påverkas av det sociala trycket och 

kan få en rädsla av att associeras med den utsatte. Detta kan leda till undvikande av kontakt 

med den utsatte individen för att själv undvika att bli mobbad (Beckman, 2013). 

 

Social klass, status och normer grundas i den sociala interaktionen mellan människor och 

beroende på hur vi människor väljer att tolka och reagera i interaktion med varandra 

tillskriver vi dem mening. Goffman menar att vi är skådespelare i våra egna liv. Vi vet att vi 

blir granskade av andra när vi är uppe på scenen (frontstage). Vi väljer då hur vi vill att andra 

ska uppfatta oss, vi visar upp våra bästa sidor och framhäver oss på det sätt vi vill att andra 

ska se. När vi går av scenen (backstage) blir vi mer privata och behöver inte tänka på hur 

andra tycker eller tänker om oss (jfr. Goffman, 2011; Trost & Levin, 2010). 

 

3.3.1 Relevanta begrepp 

Stigmatisering: Att vara stigmatiserad innebär att vara misstrodd, missaktad och vanärad på 

grund grupptillhörighet, utseende eller de åsikter man har. En person som blir stigmatiserad 

blir ständigt påmind att det är något fel eller skamligt att tillhöra den grupp denne gör eller att 

ha den felaktighet som denne sägs ha (Scheff & Starrin, 2013). Det finns två typer av 

stigmatisering; (1) offentligt stigma som innebär reaktioner i samhället gentemot en viss 

grupp och (2) personligt stigma där individen själv vänder sig inåt vid psykisk ohälsa. Den 
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offentliga stigmatiseringen kan påverka många människors liv, dels gällande deras sociala liv, 

men även deras självkänsla, vilket i vissa fall kan leda till en mer personlig stigmatisering 

(Beckman, 2013). 

 

Stämpling: En process med upprepade reaktioner från andra människor som får konsekvenser 

för den utsatte individens självbild. Individens självbild omdefinieras av negativa reaktioner 

så att den blir mer negativ än den tidigare har varit (Goldberg, 2010). 

 

3.4 Objektifieringsteorin  
En annan teori som är relevant för och kommer att användas i vår studie är 

objektifieringsteorin. Enligt objektifieringsteorin granskas kvinnans kropp ständigt och 

bedöms av andra. Teorin utgår från den sociala konstruktionen av den kvinnliga respektive 

manliga kroppen. Enligt objektifieringsteorin är kvinnokroppen socialt konstruerad som ett 

objekt, vilket gör att kroppen utsätts för granskning av andra. Man hävdar att kvinnokroppen 

ofta ses och behandlas som om den vore ett objekt som kan kontrolleras och manipuleras. 

Ofta bedöms kroppen utifrån rådande utseendeideal i samhället, som exempelvis värdet i att 

vara smal (Ramseyer Winter, 2017).  

 

Enligt objektifieringsteorin blir tjejer som bedömer sig själva efter denna måttstock väldigt 

sårbara för kommentarer om utseendet i allmänhet och speciellt den typen av negativa 

kommentarer som är vanliga vid nätmobbning (Frisén & Berne, 2016). I och med att kvinnan 

utsätts för granskning av andra är risken stor att kvinnan börjar se på sin kropp utifrån en 

betraktares perspektiv, och internaliserar då ett yttre perspektiv på sin kropp. Genom det yttre 

perspektivet ser hon på sig själv som ett objekt, hon självobjektifierar sig. Kvinnan granskar, 

värderar och korrigerar sitt utseende och sin kropp baserat på vad andra uppskattar att se 

(Ramseyer Winter, 2017).  

 

3.4.1 Relevanta begrepp 

Självobjektifiering: Innebär en självmedvetenhet utöver det vanliga. Kvinnan internaliserar 

en objektifierad syn på den egna kroppen (Frisén & Berne, 2016).  
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3.5 Teorianvändning 
Den symboliska interaktionismen är en teori som ser på människan som subjekt och 

objektifieringsteorin är en teori som ser människan som objekt. För att få en nyanserad bild av 

de tolkningar vi kommer göra tänker vi att det kan vara en fördel att få med båda 

perspektiven. Gemensamt för de båda teorierna är att de bygger på att vår sociala tillvaro är 

socialt konstruerad. Symbolisk interaktionism är den teori vi främst kommer att använda för 

att tolka resultaten från vår undersökning. Symbolisk interaktionism hjälper oss att förstå hur 

processen går till när vissa personer blir stämplade som avvikare. ”Genom vilka sociala 

processer blir vissa individer kategoriserade som avvikare, och vad får denna kategorisering 

för betydelse för individerna själva och för deras interaktion med andra?” är en fråga som 

Meeuwisse & Swärd (2013, s. 98) anser vara central i symbolisk interaktionism. 

 

Beckman (2013) kopplar Goffmans teori om front- och backstage till mobbning. Vi väljer att 

förlänga kopplingen till nätmobbning. Att gå offline eller online går enkelt att jämföra med 

hur internet fungerar när en ungdom sitter bakom en skärm. Ungdomen kan gå “offline”, att 

välja att inte synas eller “online”, där ungdomen kan exponeras för kommentarer eller 

reaktioner från andra ungdomar och vuxna på nätet. Ungdomarna väljer själva vilken sida de 

vill visa upp, de väljer vilken sida som skall visas “online”, exempelvis på sociala medier, och 

vilken sida de kan visa “offline”, exempelvis när de är hemma och kopplar bort sig från nätet. 

Detta går att jämföra med Goffmans “backstage” och “frontstage” - och även med 

objektifieringsteorin. Objektifieringsteorin anser vi är lämplig då den tidigare forskningen 

visar att tjejer är mer benägna att publicera bilder på sig själva och att det är vanligt 

förekommande att tjejer utsätts för kränkningar på nätet på grund av sitt utseende. Teorin 

bidrar till en ökad förståelse för hur den sociala konstruktionen av kvinnokroppen ser ut samt 

de konsekvenser denna konstruktion kan få för kvinnors välbefinnande. 
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4. Metod 
4.1 Kapitlets disposition 
I detta kapitel redovisar vi vår förförståelse och våra metodologiska val. Genomförande 

gällande intervjuguide, urvalsprocess och halvstrukturerad kvalitativ intervju, samt vår 

analysmetod beskrivs och vi förklarar hur vi använt dessa i vårt arbete. Vi diskuterar studiens 

trovärdighet och hur vi arbetat för att styrka den i vår uppsats.  I slutet av kapitlet finne en 

genomgång av de forskningsetiska överväganden som vi beaktat och hur vi använt dessa i 

studien. 

 

4.2 Förförståelse 
Vår tolkning är att nätmobbning bland unga tjejer är ett växande problem, då ungdomar lever 

i en digitaliserad värld, i ständig tillgänglighet via internet och därmed befinner sig i en ökad 

riskzon för att bli utsatta för nätmobbning. Frågeställningar och problemformuleringar som 

reses överlag i den forskning vi läst kring nätmobbning är om det går att identifiera hur 

nätmobbning på sociala medier påverkar barn och unga, hur nätmobbningen ser ut, hur 

nätmobbningen är relaterad till skolan, finns det konsekvenser av nätmobbning som inte finns 

av traditionell mobbning, vilka utsätts för nätmobbning och hur vanligt är det? Samt hur man 

kan öka medvetenheten hos vuxna kring nätmobbning. 

 

Vi bedömer att nätmobbning är mer förekommande än traditionell mobbning idag, dels på 

grund av den tillgänglighet som idag finns på sociala medier, men även på grund av den 

anonymitet som uppstår när en person kan mobba någon anonymt bakom en skärm. Media 

speglar en bild av att nätmobbningen ökar, och man hör allt mindre om mobbning utfört på 

traditionellt vis och allt mer om mobbningen utfört på nätet. Nätmobbningen påverkar de 

utsatta ungdomarna olika beroende på bland annat hur starka de är som individer, men att det 

har för den utsatte individen negativa konsekvenser är för oss givet. Goffman talar om att vi 

väljer vilken bild vi vill framställa av oss själva inför andra, och detta syns tydligt på sociala 

medier. Det är sällan någon publicerar något med syftet att berätta hur dåligt denne mår, vi 

väljer istället att framställa den bästa sidan av oss själva dagligen. Hur detta påverkar 

självkänslan är något att tänka på. Det finns goda skäl att tro att de professionellas bild av hur 

väl vuxna förstår ungdomarna i frågan om nätmobbning kommer visa sig vara låg. Detta dels 

för att ungdomar har svårt att prata med vuxna om det som händer på nätet, dels för att de 

vuxna själva inte befinner sig på de sociala medier i samma utsträckning som ungdomarna 

gör. 



 

16 

 

4.3 Forskningsdesign 
Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att få fram detaljerad information från våra 

intervjupersoner. Vi bedömer att kvalitativa intervjuer ger mer djupgående och innehållsrika 

svar än exempelvis enkäter. Larsson (2005) klargör att vid användningen av en kvalitativ 

forskningsmetod så har forskaren som syfte att förstå den studerade individens kognitiva-

emotionella eller andliga upplevelsevärld. Detta görs genom framförandet av individens egna 

ord och tankar, känslor, beskrivningar, upplevelser, minnen och kunskaper. Forskaren vill se 

en situation eller ett perspektiv på världen utifrån den studerades ögon. Det är utifrån den 

intervjuades beskrivningar vi gör en analys med hjälp av vår valda teori. Inför en 

forskningsintervju är det av stor vikt att forskaren är väl insatt i ämnet och har en bra 

förkunskap kring det som kommer att diskuteras under intervjun. Att vara medveten om hur 

viktigt det är att vara öppen inför intervjupersonens livsvärld är av stor betydelse (ibid). Vi 

valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer i vår studie då detta är ett bra instrument för 

att besvara våra frågeställningar och syfte. I en halvstrukturerad intervju följer forskaren en 

intervjuguide, utformad från studiens syfte och valda teman. Intervjuguiden innehåller frågor 

som kan följas upp med hjälp av följdfrågor om man vill fördjupa sig. Vi som forskare blir 

inte låsta vid intervjuguiden, men det finns ändå en genomgående ram som följs. Denna typ 

av intervjumetod ger oss större utrymme för följdfrågor kring valda teman vilket ökar 

möjligheterna till en mer detaljrik intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Urvalsprocess 

Vår grundtanke var att utföra intervjuer med skolungdomar kring deras erfarenheter av 

nätmobbning, men de etiska aspekter som behöver beaktas, samt tidsbristen, begränsade oss. 

Genom att ställa frågor kring nätmobbning kan vi sätta igång en process som gör att 

ungdomen mår dåligt efter intervjun. Känslor av skam, rädsla eller en generell otrygghet kan 

efter ett samtal rörande svåra teman, som i detta fall nätmobbning, uppstå hos ungdomen (jfr. 

Berg Kelly, 2014; Øvreeide, 2010). Därför gjorde vi övervägandet att söka svar på våra 

frågeställningar hos vuxna som i sin profession kommer i kontakt med ungdomar. De 

professionella som vi kontaktat är skolkuratorer på slumpmässigt valda högstadieskolor, 

familjebehandlare inom socialtjänsten och kurator på ungdomsmottagning. Vi har en tanke 

om att dessa yrkesgrupper i sitt arbete möter tjejer i vår målgrupp, 13–15-årsåldern. Vi valde 

att rikta fokus på högstadietjejer på grund av att tonåren är en känslig ålder, med en pågående 
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psykologisk utveckling och instabilitet för ungdomen som i det här skedet är mycket beroende 

av sin sociala närmiljö (Berg Kelly, 2014). 

 

4.4.2 Intervjuguide 

Utifrån våra frågeställningar och de insikter vi fått från tidigare forskning har vi utformat en 

halvstrukturerad intervjuguide (se Bilaga 2). Enligt Kvale & Brinkmann (2009) skall en 

intervjuguide vara kort och koncis med syftet att frågorna skall vara lättbegripliga och 

användbara. Vi utgick från de tre teman vi valt; Nätmobbning - den moderna mobbningen, 

Hälsa och välmående samt Vuxnas ansvar - hur kan nätmobbning förebyggas? Under varje 

tema formulerade vi tre till sex frågor, samtliga kopplade till våra frågeställningar. Vi utgick 

från att dessa skulle hjälpa oss till en djupare förståelse kring fenomenet nätmobbning och hur 

de yrkesverksammas kunskapsläge ser ut. 

 

4.4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen till vår studie består av fyra halvstrukturerade intervjuer med professionella 

inom socialt arbete. För att få tag på informanter skrev vi ett informationsbrev (se Bilaga 1) 

som vi mailade till våra urvalspersoner. När vi fått kontakt med informanter så genomfördes 

intervjuerna på en plats som informanterna själva fick välja. Innan intervjuerna genomfördes 

så utformade vi en intervjuguide (se Bilaga 2, utformning beskrivs i kapitel 4.4.2 

Intervjuguide). Den halvstrukturerade intervjuguiden visade sig vara lämplig för att kunna 

följa upp relevanta frågor som uppstod under intervjuns gång. Efter informanternas 

godkännande spelades intervjuerna in för att sedan kunna transkriberas, skrivas ut och på så 

sätt bli föremål för analys. Genom att vi transkriberade intervjuerna gav det oss möjligheten 

att ordagrant kunna citera intervjupersonerna i vår resultatdel. Under intervjuerna var vi båda 

medverkande och vi turades om att ställa frågor, samt anteckna. Vi inledde varje intervju med 

en kort presentation kring studiens syfte och de forskningsetiska riktlinjer vi förhåller oss till. 

Under intervjuerna lyssnade vi aktivt och kom med följdfrågor vid behov för att få detaljrika 

beskrivningar. Vi uppmuntrade intervjupersonerna till att fortsätta sina berättelser genom att 

vi ställde direkta frågor, nickade medhållande och lämnade utrymme för betänketid (jfr. 

Larsson, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna pågick mellan 30 till 50 minuter. 

Efter intervjuerna fick intervjupersonerna möjlighet att ställa frågor eller komplettera med 

övriga tillägg. Vi valde att ordagrant transkribera våra intervjuer i direkt anslutning till 

intervjutillfällena. 
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4.5 Analysmetod 
Vi påbörjade vår analys genom att lyssna igenom våra intervjuer och transkriberade dem en 

för en. Vi skrev sedan ut våra transkriberingar för att läsa igenom dem ett flertal gånger. Vi 

bestämde oss för att färgkoda vårt empiriska material för att tydligare se vem som sa vad och 

vad intervjupersonerna hade för gemensamma och olika svar. Vi tematiserade 

intervjupersonernas svar och valde utefter det ut relevanta teman kopplade till våra 

frågeställningar och vårt syfte utifrån vad som framkommit i intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann, 2010). De teman vi valde ut som relevanta för vår studie var Är det skillnad på 

traditionell mobbning och nätmobbning?, Vilka effekter får nätmobbningen för välmåendet? 

och De vuxnas ansvar. Vi valde även att formulera underrubriker till varje valt tema, vilka 

presenteras i våra resultat. Vi gick igenom våra valda teman och underteman för att bekräfta 

att de var relevanta för vår studie och dessa blev sedan grunden för vårt resultat i kommande 

resultatavsnitt.  Vi gjorde ett tolkningsarbete för att få fram innebörden av svaren. Tolkningen 

styrdes av vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har analyserat empirin med hjälp av tidigare 

forskning och våra valda teorier. Under arbetets gång kontrollerade vi genomgående att 

analysen återspeglade studiens syfte och frågeställningar. 

 

4.6 Uppsatsens trovärdighet 

4.6.1 Validitet 

Validitet handlar om huruvida vi som forskare undersöker det vi avser att undersöka (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi har i vår studie formulerat våra intervjufrågor på ett tydligt och enkelt 

sätt för att öka validiteten och undvika misstolkningar. Vi har även under intervjuernas gång 

återkopplat det som intervjupersonerna har sagt för att undvika missförstånd. När vi 

utformade intervjufrågorna var vi noggranna med att de skulle kopplas an till våra 

frågeställningar och syfte, detta för att försäkra oss om att studien avser undersöka det som vi 

vill undersöka och därmed har en hög validitet. Vi har innan påbörjad studie skrivit ner vår 

förförståelse för att sedan kunna lägga den åt sidan för att undvika risken att göra subjektiva 

tolkningar (ibid). Även detta för att öka trovärdigheten i studien. 

 

4.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om möjligheten för andra forskare att genomföra samma studie med 

liknande resultat samt hur intervjupersonernas svar kan ändras beroende på vem som 
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intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2009). Studien ska vara så tydligt beskriven att den kan 

återupprepas av en annan forskare, med ett liknande resultat (Larsson, 2005). Vi har på ett 

grundligt och detaljerat vis redogjort för hur vi planerat och genomfört vår studie. Reliabilitet 

stärktes även då vi under intervjuerna testade konsistensen på intervjupersonernas svar genom 

att vi ställde snarlika frågor för att se om svaren blev liknande.  

 

4.6.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten handlar om huruvida våra resultat kan generaliseras till en större 

population (Kvale & Brinkmann, 2009). Då studien enbart har fyra stycken informanter kan 

inte resultatet generaliseras till en större population. Resultatet är dock inte helt olikt den 

tidigare forskning vi tagit del av, därför är det tänkbart att resultatet går att generalisera till 

liknande situationer.  

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska övervägandena det här arbetet utgår från är Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Vetenskapsrådet tar upp de krav som vi forskare har att 

förhålla oss till och vi kommer nu att presentera hur vi beaktat dessa i vår studie. Vi tog 

kontakt med våra eventuella intervjupersoner genom att vi skickade ut ett informationsbrev 

via mail om studien. Vi beskrev studiens syfte och informerade om de etiska riktlinjer vi 

kommer att följa, informationskravet, vi bad informanterna att svara skriftligt på vårt mail om 

de kunde tänka sig delta i vår studie, men vi betonade även den frivilliga medverkan muntligt 

före intervjuns start. Vi meddelade även om att deras medverkan inte var bindande och att de 

när som helst kunde avsluta sin medverkan både i informationsbrevet, men även muntligt då 

intervjun ägde rum, samtyckeskravet. Vi hade sedan en fortsatt kontakt via mail för att 

kommunicera inför att intervjun skulle äga rum. När vi transkriberade intervjuerna var vi 

noggranna med att avidentifiera våra informanter för att behålla deras anonymitet. Vi förvarar 

våra inspelade intervjuer och våra transkriberingar i säkert förvar och likaså vårt skriftliga 

arbete, konfidentialitetskravet. Vi använder enbart att vårt insamlade data till vår studie, 

nyttjandekravet. Efter avslutad studie har vi raderat våra inspelningar samt våra 

transkriberingar. Vi kommer att skicka vårt arbete till informanterna när studien är helt 

färdigställd och godkänd. 
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5. Resultat 

5.1 Kapitlets disposition 
I det här kapitlet börjar vi med en kort presentation av intervjupersonerna. Vi kommer att 

redovisa studiens viktigaste resultat. Vi har delat upp resultatet i tre teman: Är det skillnad på 

traditionell mobbning och nätmobbning, Vilka effekter får nätmobbningen för välmåendet och 

De vuxnas ansvar. Under dessa teman har vi två till tre underrubriker för att lättare kunna 

strukturera upp resultatet.     

 

5.2 Presentation av intervjupersonerna 
De fyra intervjupersonerna som deltagit i denna studie är alla socionomer av kvinnligt kön 

verksamma inom det sociala arbetet. Samtliga är i dagsläget kuratorer på högstadieskolor och 

ungdomsmottagning. Vi kommer ej att beskriva informanternas yrkesroller vidare i detalj med 

hänsyn till informanternas anonymitet. Samtliga informanter har träffat unga tjejer som blivit 

utsatta för nätmobbning och faller inom ramen för våra kriterier. Vi har valt att ge våra 

informanter fingerade namn; Eva, Anna, Karin och Sara. 

 

5.3 Är det skillnad på traditionell mobbning och nätmobbning? 
Utifrån det som framkommit under intervjuerna har vi under detta tema samlat faktorer, 

skillnader och likheter som finns kring traditionell mobbning och nätmobbning. De 

underteman vi har är: Skillnaden mellan verkligheten och nätet, Anonymitet och spridning och 

Tonåren.  

 

5.3.1 Skillnaden mellan verkligheten och nätet 

Nätmobbning är mobbning. Men man har satt “nät” på nåt vis för att då ska man 

beskriva arenan där det pågår, på något vis. Man säger ju inte “skolmobbning” 

eller “fritidsmobbning”. Det är mobbning. – Anna  

 

Våra informanter är eniga om att nätmobbning och traditionell mobbning ofta går hand i 

hand. De upplever att ungdomar som är utsatta för mobbning ofta är det både i skolan och på 

nätet. Karin tycker att nätmobbning förstärker den traditionella mobbningen och att internet 

har öppnat nya arenor för mobbningen. Hon upplever att mobbningen får en snöbollseffekt - 

det börjar med kränkningar i skolan och förvärras och förstärks på internet, eller vice versa.  
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Och det är ju svårt, när man inte ens kan ha lov från skolan och slippa mobbningen, 

utan man blir ständigt utsatt. – Sara 

 

Anna och Sara menar att det kan vara svårt för ungdomarna att veta hur de ska förhålla sig till 

varandra i verkliga livet och på nätet. Sara berättar att hon ofta träffar ungdomar som har svårt 

att hantera det som sker på nätet i relation till det sociala samspelet, det kan handla om 

konflikter mellan ungdomar som pågår på sociala medier, men när de ses i skolan är det som 

vanligt.  

 

Det finns liksom regler som man kanske inte är medveten om, utan det är kidsen 

själva som uppfinner dem. Man ger det man gör på nätet olika betydelse än i 

verkliga livet i samspelet med varandra. – Anna  

 

Eva och Anna berättar att de i samtal med ungdomar märker att det är ett ständigt inflöde på 

ungdomarnas mobiltelefoner. När de sitter i samtal så blinkar det ofta till på ungdomarnas 

mobiltelefoner när de får meddelanden och notiser. Att interagera och ha social kontakt på 

nätet är något ständigt pågående, och kan vara problematiskt. Även Sara upplever att 

ungdomar har ett behov av att hålla sig uppdaterade om vad som läggs ut och skrivs på 

internet, de kan ha svårt att släppa sina telefoner och vill gärna ha dem synliga så att de kan se 

skärmen. Hennes uppfattning är att de som inte mår bra mår ännu sämre på grund av detta. 

Ungdomarna kan inte sluta titta på sina telefoner, de är rädda att det ska skrivas mer om dem 

eller är oroliga för vilka kommentarer som kommer om dem. Det blir som en ond cirkel, man 

vill bort från nätet, men man kan inte sluta titta. 

 

Karin upplever att nätmobbningen kan vara jobbigare än den traditionella på grund av att det 

kan vara hårt att läsa någonting om sig själv, det förstärker känslan av att man inte kan 

kontrollera det. Sara tydliggör att nätmobbning inte enbart handlar om att bli uthängd eller 

kränkt, det kan också vara ett sätt att bli utfryst på.  

 

Man kanske frågar sin tjejkompis om man ska hitta på något efter skolan, men den 

kompisen kanske säger att, nej, jag måste vara hemma eller så... Och sen ser man 

att det har lagts upp bilder när typ hela klassen är och fikar och gör saker 

tillsammans, men själv är man inte inbjuden. Och det är jättesmärtsamt för den som 

ser det. – Sara 
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Sara påpekar att nätmobbning är vanligt förekommande kring ungdomarna idag. Karin har 

samma uppfattning, nätmobbning är inte enbart något som försiggår mellan två personer eller 

små grupper, utan ofta sprider det sig på så vis att det kan vara flera personer mot en enskild.  

 

Jag tänker att nästan alla elever är med om det här någon gång, det låter ju hemskt 

att säga. Fast det är en del av deras vardag, att det dyker upp förr eller senare. 

– Karin 

 

5.3.2 Anonymitet och spridning 

Sara har uppfattningen att det är ett hårdare och elakare språk på nätet än i det verkliga livet. 

Hennes tolkning är att det är lättare att vara elak när man inte står ansikte mot ansikte med 

någon, man kan till och med vara anonym, och behöver därmed inte stå till svars för sina 

handlingar. Det blir enklare att komma undan, det blir inte på riktigt när det sker på nätet. 

Anna tänker att nätmobbningen nästan är värre än annan mobbning för att det är så många fler 

som kan vara delaktiga. Det kan även vara vem som helst, och ibland vet man inte vilka det 

är, men det vet man när det pågår på skolgården. 

 

När vi intervjuar Eva berättar hon om att många ungdomar som är mobbade på internet 

känner en större maktlöshet än ungdomar som “enbart” är mobbade traditionellt. 

Maktlösheten menar Eva till stor del beror på hur svårhanterligt internet är, man har ingen 

aning om hur många som tar del av en bild, film eller en kommentar som sprids. Det blir en 

extra svårighet när man inte vet om bilden, filmen eller kommentaren finns kvar, och det kan 

ge ungdomarna en förstärkt känsla av maktlöshet. 

 

Det är svårt att veta vad som är vad. Det gör inte saken lättare. Jag tänker 

mobbning i andra sammanhang, i klasser och annat så, där är det mer definierbart, 

men så är det inte på nätet, där kan man inte alltid veta vem och vilka, och det gör 

det extra osäkert för många. – Eva  

 

5.3.3 Tonåren 

Eva har pratat med många unga tjejer som är utsatta för nätmobbning och upplever att det är 

svårt att nå fram till tjejer i 13–15-årsåldern, det är en känslig ålder. Tjejerna är uppfyllda med 
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tankar om vem man är, vad man ska bli och hur man ska vara. Många ungdomar hon möter 

har tankar om att vuxna inte bör lägga sig i deras liv, att man som vuxen i alla fall inte vet 

någonting om hur det är i deras liv. Eva berättar att det är en balansgång att bemöta dessa ofta 

kaxiga tjejer. Det kan vara en utmaning att tala om internet och bemötande med dessa 

ungdomar som inte har utvecklat ett konsekvenstänk än utan lever mer här och nu. Även 

Karin upplever att det kan vara problematiskt att få ungdomar att förstå konsekvenserna av 

sitt handlande på nätet, exempelvis vad det kan innebära att skicka en avklädd bild eller att 

skriva en elak kommentar.  

 

De är ju fortfarande barn, dom är ju så små, de förstår ju inte. De är bara barn. 

Man förstår inte konsekvenserna och verkligheten. – Karin 

 

Evas uppfattning är att det inte är förrän när tjejerna är lite äldre, ungefär i gymnasieåldern, 

som de börjar få ett utvecklat konsekvenstänk och själva reflekterar över de konsekvenser 

deras handlingar kan få. Sara berättar att det inte är ovanligt att de unga tjejerna hon träffar 

faller för grupptryck i olika former, det är viktigt för de unga tjejerna att passa in och följa 

gruppen. Detta kan leda till att man säger eller gör saker som man egentligen inte vill för att 

bibehålla sin plats i gruppen. Det finns inga tankar på vilka konsekvenser som kan uppstå. 

 

Det har hänt att jag träffat ungdomar som inte alls velat vara med och mobba en 

klasskompis eller liknande, men att de är rädda att om de inte skulle följa gruppen 

så skulle de själva bli utsatta för mobbningen. Det är inte lätt att vara ung tjej idag. 

– Sara 

 

5.4 Vilka effekter får nätmobbningen för välmåendet? 
Under det här temat presenterar vi vad nätmobbning är, hur det påverkar de unga tjejerna samt 

vilka konsekvenser nätmobbningen får för de unga tjejerna. De underteman vi valt under detta 

tema är Konsekvenser av nätmobbning, Normer och Tjejers utsatthet. 

 

5.4.1 Konsekvenser av nätmobbning 

Våra informanter är alla eniga om att nätmobbning, precis som den traditionella mobbningen, 

ger den utsatta individen konsekvenser. De påpekar hur pass viktigt det är att man som utsatt 

måste få chansen att prata om nätmobbningen och vilka känslor det ger den utsatte. De 
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upplever att de som är utsatta för nätmobbning i större utsträckning har en ökad inre oro och 

ångest, och det är inte ovanligt att man går runt med en ständig orosklump i magen. Andra 

konsekvenserna som våra informanter urskiljer på grund av nätmobbning kan vara en känsla 

av ilska, maktlöshet, otrygghet och sömnen kan påverkas negativt. Skolan kan bli lidande på 

grund av hög frånvaro samt bristande koncentration. Aptiten kan förändras, självbilden och 

självkänslan skadas, ett utanförskap kan skapas eller förstärkas. Självförakt och 

självskadebeteende tas upp under flera intervjuer som allvarliga konsekvenser på grund av 

nätmobbningen. Eva tar upp ett exempel om en 13-årig flicka som hoppade framför ett tåg 

och tog sitt liv efter enbart tre dagar av nätmobbning. Det är ett bildligt exempel som visar att 

nätmobbningen kan få allvarliga konsekvenser väldigt fort om fel personer utsätter fel 

personer. 

 

Nätmobbning påverkar ungdomarna på så himla många sätt. Jag träffar en del som 

är väldigt rädda, framförallt när de inte vet vilka mobbarna är. Vissa har problem 

att gå på stan eller till och med till skolan för att de är oroliga och osäkra på om de 

ska utsättas för ytterligare mobbning. Rädslan leder till ångest, och en känsla av 

maktlöshet. De jag träffar är ofta nedstämda och mår mer eller mindre dåligt hela 

tiden.  – Sara 

 

Anna säger att ungdomarna i stort förstår att de blir utsatta för nätmobbning, men att de är 

“fast i klorna”. De utsatta har ingen rätt att varken avfölja, blockera eller ta bort personen som 

mobbar då det riskerar att förvärra nätmobbningen. Man måste följa sina kompisar och gilla 

deras bilder på sociala medier, det är inte okej av en kompis att inte göra det. Skulle en 

avföljning eller liknande ske för att visa att jag som utsatt inte vill ha det här i mitt liv skulle 

stora konsekvenser komma utav detta, Anna anser det vara som att begå socialt självmord. 

Om man tittar på samspelet som framförallt unga tjejer har med varandra på nätet kan det vara 

problematiskt på grund av att relationerna på sociala medier kräver vissa saker av dig som 

kompis, samtidigt som du själv riskerar att hamna i en jakt på bekräftelse. Anna liknar detta 

som vilket beroende som helst: 

 

Vad man inte tänker på är att telefonen vi har, när vi får ett sms eller en snap eller 

så, att det går rakt in i dopaminsystemet, att det gör oss glada och höga och ger 

samma effekter som att ta ett glas vin eller röka på eller spela och man vinner. Det 

är liksom samma hormoner som drar igång. Och när man inte får de snapchattar 
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man är van att få, om man exempelvis är ovän med någon så får man kanske en 

svart bild istället för att då ska man veta att “du, jag gillar inte dig”. Så. Och då får 

man ju liksom det andra hållet, att du blir torsk på det här. Du får inte dopaminet 

och då blir det som abstinens. Jag tänker att det är de här sakerna som pågår i 

kroppen och man mår dåligt. Man får inte det man vanligtvis mår bra av, man får 

inte sin kick. Man får inte sin bekräftelse. Och därav tänker jag att man mår dåligt.  

– Anna 

5.4.2 Normer 

Sara uppger att nätmobbning ofta påverkar ungdomarnas självbild, vilket kan leda till att de 

börja ändra sin uppfattning om sig själva. Det som de förut tyckte var normalt kan nu falla 

inom ramen för annorlunda, eller tvärtom. Sara upplever att tjejer har mycket att leva upp till, 

enligt henne är det många ungdomar som påverkas av de bloggare som är stora inom sociala 

medier. Karin påpekar att de normer vi har i samhället blir tydliga på sociala medier och på 

hur nätmobbningen ser ut, vad som är kvinnligt och manligt förstärks. Det finns en struktur 

om hur tjejer ska se ut och bete sig. Visar du som tjej upp dig för mycket blir du en slampa, 

visar du inte upp någonting är du tråkig.  

 

Det blir hela tiden en självobjektifiering, som inte fanns förut. För det finns så 

många att kolla av med nu, jag fick fler likes på den här bilden än den andra, varför 

det? Då kanske jag gjorde något fel på den andra bilden, eller är det fel på mig? Är 

jag ful? Och så drar man igång hela den processen. (…) Mycket av relationerna 

kanske inte ens finns i det här som vi gör nu, vi sitter och tittar på varandra och 

pratar med varandra. Utan man spenderar mer tid på att ta den perfekta bilden på 

det vi gör och kolla hur många likes vi fick. Det blir det som blir betydande och jag 

tänker att det blir problematiskt.  – Anna 

 

Både Anna och Karin menar att självobjektifieringen i många fall kan leda till att man börjar 

ifrågasätta sig själv och man kan få en känsla av skam om man inte faller inom ramen för vad 

man tror är “normalt”. Anna förklarar att det är lättare att man som ung tjej tar åt sig av de 

elaka kommentarerna snarare än de schyssta på nätet. Sara säger att det har blivit tuffare på 

nätet idag och att framförallt unga tjejer använder sig av ett hårdare språk: 
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Det är ett hårdare klimat på nätet idag. Ungdomarna pratar med varandra med ett 

språkbruk som jag själv aldrig skulle använda mot mina nära och kära. Det är 

liksom normaliserat, att ha en hårdare ton mot varandra i vad man säger och 

skriver. Jag tror inte att ungdomarna själva tänker på hur de själva påverkas eller 

hur de kan påverka varandra med vad och hur de säger saker till varandra och med 

det ibland väldigt fula ordvalet som de har. Att kalla en kompis för något på nätet är 

som att det inte är på riktigt, medan man egentligen inte alls vet hur ens kompis 

tolkar det man säger eller hur det påverkar hennes bild av sig själv.  – Sara 

 

Den traditionella könsmaktsordningen i samhället hänger kvar och tjejer har en större press på 

sig kring hur de borde vara och se ut. Tjejer har även en tendens att ta på sig skulden för att de 

blir utsatta för nätmobbningen: 

 

Att man inte pratar om det för att man skäms, och man tycker att det är pinsamt. 

Speciellt tjejer. De har en förmåga att tycka att det är deras fel, killar tänker 

annorlunda. Tjejer lägger det lätt på sig, att det är mitt fel, jag borde ha fattat och 

sådär. Som gör det extra svårt. – Eva 

 

5.4.3 Tjejers utsatthet 

Våra informanter är överens om att tjejer är mer utsatta än killar för nätmobbning. Även att 

tjejer är utsatta på andra sätt än killar är informanterna ense med om. Eva menar att medan 

killar blir utsatta för kommentarer kring deras identitet och sexuella läggning, till exempel att 

de är bög. Tjejer blir oftare offer för kommentarer kring deras kroppar, det kan vara att man är 

tjock eller ful.  

 

Man kan få kommentarer om sitt utseende och sin kropp, det är väldigt vanligt att 

unga tjejer får det. Man kanske skriver att de är fula, kanske att de är tjocka. Och 

det vet man ju att det sårar dem väldigt mycket. Vanligt att man blir nedstämd, och 

kanske väljer att dra sig undan, slutar lägga upp bilder på nätet, men också väljer 

bort att vara i andra sociala sammanhang. – Sara 

 

Sara tänker att de förebilder som finns på sociala medier spelar en viktig roll även här, de 

bloggare som har många unga följare behöver bli medvetna om hur de kan vara med och 
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påverka stämningen på nätet. Anna är inne på samma spår, hon nämner några stora kända 

bloggare som de unga tjejerna hon möter ser upp till. Det kan bli problematiskt när unga tjejer 

tror att de behöver leva upp till en viss idealbild för att passa in.  

 

Den bilden som finns av mig på sociala medier jämfört med den bilden jag har av 

mig själv i verkligheten går liksom inte ihop. Man blir som en produkt av sig själv 

som man ska sälja till andra på nåt vis. – Anna 

 

5.5 Har de vuxna ansvar? 
I det här temat presenterar vi de vuxnas ansvar. Föräldraansvaret och samverkan mellan 

Föräldrar och skola är de underteman vi valt för att sammanställa vårt resultat.  

 

5.5.1 Föräldraansvaret 

Samtliga informanter var eniga om att föräldrar bär det främsta ansvaret för att förhindra 

nätmobbning. Anna anser att det är viktigt att föräldrar börjar prata mer med sina barn om 

nätet och hur de samspelar med andra online. Föräldrarna behöver sätta sig in i de appar och 

internetsidor som barnen är aktiva på, för att få en ökad förståelse om vad barnen gör på nätet. 

Anna tror att många föräldrar tänker att “det är lugnt, det är ingen fara”, men egentligen har 

de ingen aning om hur barnen har det online. Hon förespråkar öppenhet och att man kan få in 

diskussioner om nätet på ett naturligt och vardagligt sätt med sina barn.  

 

Var och ens familj måste prata om nätet. Precis som man pratar om hur man beter 

sig i trafiken, och hur man beter sig bland folk och hela den biten så måste man 

också prata om vad det är som gäller kring datorer, kring ipads, kring telefoner. Så 

där tänker jag att det absolut största ansvaret ligger, i var och ens hem. Och sen har 

ju också skolan ett ansvar vad gäller att, jag tror till och med att det står i skollagen 

att vi ska göra barnen till goda samhällsmedborgare, någonting sånt står det. Så 

skolan har ett jättestort ansvar kring att lära barn hur man är i samhället. Och för 

vissa tar det längre tid att lära sig än andra. Och barn är i nuet, dom reagerar 

snabbare innan de har hunnit tänka efter, och det är en del av barndomen. Och det 

är någonting som sker också med utveckling, så att tokiga saker händer, det måste 

ju få hända. Sen måste vi som vuxna veta vad vi ska göra för att förhindra när 

någonting uppkommer. – Anna 
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Anna och Sara tar båda två upp risken med att förbjuda barnen från att använda internet eller 

vissa appar. Om man förbjuder barnen så kommer de antagligen inte att komma till dig som 

vuxen och berätta om det händer något sen eftersom de vet att de har gjort fel från början. 

Anna och Eva tar upp internet som en generationsfråga. Många föräldrar tror att de har koll på 

vad barnen gör på internet, men oftast har de inte det. Eva tycker att det är viktigt att prata 

med föräldrarna om att de måste se till att det finns regler för hur internet får och bör 

användas.  

 

Föräldragenerationen behöver resa sig upp och ta kontrollen och ta reda på mer. 

Och att man tidigt informerar sig om vad ungdomarna är ute på för sajter och vad 

de gör. Även om man har världens gulligaste ungdom och man litar på den så har 

man ingen aning. Att föräldrarna tar tillbaka makten på något sätt och håller sig 

informerad om vad barn och ungdomar kan göra för de flesta har ju en mobil eller 

platta redan när de är 4-5 år nu. Och de lär sig mycket snabbare än sina föräldrar, 

de vet precis hur de ska göra för att ta bort så inte föräldrarna ska hinna se vad de 

är inne på för sidor. – Eva 

 

Föräldrarna vet inte riktigt hur de ska hantera när ens barn far illa och kan lätt “dra igång” 

enligt Karin. Hennes uppfattning är att många ungdomar låter bli att berätta för sina föräldrar 

för att de är oroliga för hur föräldrarna kommer att reagera. Det kan också vara mycket skam i 

att prata med en vuxen, ofta vågar man inte prata med sina föräldrar om det man har blivit 

utsatt för, man tror inte att föräldrar eller andra vuxna förstår, att de ska överreagera och göra 

saken värre. 

 

Jag vet inte om man kan bromsa det, men man kan försöka hantera det. – Karin 

 

5.5.2 Föräldrar och skola 

Karin tänker att skolan har en viktig roll, att tidigt börja prata om internet och hur man ska 

bete sig mot varandra. Hennes uppfattning är att eleverna redan på lågstadiet har egna 

mobiltelefoner och skriver till varandra på olika appar. Sociala medier finns med tidigt och 

även skolan måste hänga med och informera barnen redan från början om vad som är okej och 

inte. Det bästa enligt Karin vore en regelbundenhet i information som når ut både till föräldrar 
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och elever. Även Eva delar uppfattningen om att man måste börja informera barn och 

föräldrar tidigt om nätet, eventuellt redan på BVC. All personal som möter barn och 

ungdomar har ett ansvar att tillsammans med föräldrarna att bidra med det man kan. 

 

För vissa barn kanske inte har föräldrar som har förmåga att skydda och sådär men 

då är ju skolan jätteviktig. Och vi som jobbar inom regionen, skolan, socialtjänsten 

och hälso-/sjukvård har ju också ett ansvar. Så det är ansvar på många nivåer. Man 

kan ju tänka att ungdomarna också har ansvar men när man är 13, 14, 15… Det är 

inte lätt alltså. Så skulden kan man inte lägga på dem, det är vuxenvärlden. – Eva 

 

Karin berättar att de informerar om sociala medier och nätmobbning på föräldramöten, samt 

att lärarna har ett fortsatt ansvar att prata med eleverna om nätet och kränkningar online. Anna 

berättar att de varje år har en dag om sociala medier i skolan. Bland annat polisen brukar 

komma och föreläsa. Det är olika program för varje år, föreläsningar och teman uppdateras 

efter vad som är relevant just nu. Sara nämner att hon gärna skulle arbeta med sådana dagar i 

framtiden, då hon tror att det är ett bra sätt att engagera ungdomar och sprida viktig 

information. 

 

Man kanske kan ha temadagar, där man pratar specifikt om internet, sociala medier 

och nätmobbning. Jag tror att alla behöver engageras, såväl som föräldrar, elever 

och skolpersonal. – Sara 

 

Samtliga informanter är eniga om att de inte har tillräcklig utbildning inom ämnet. Eva 

uppger att hon har fått tagit del av en kort utbildningsinsats för några år sedan som gällde 

nätmobbning. Hon upplever att det är svårt att hänga med om man inte själv ser till att hålla 

sig uppdaterad om vilka sidor som ungdomarna rör sig på. Även Anna tänker på samma sätt. 

Hon har inte gått någon speciell utbildning men hon ser till att hålla sig själv uppdaterad om 

vad som händer och när det kommer en ny app. Annars blir det svårt att prata med 

ungdomarna, om de först måste berätta om hur appen fungerar där nätmobbningen försiggår 

innan de kan prata om själva problemet. Samtliga informanter hade önskat mer utbildning 

inom ämnet, Eva säger att: 
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Det är viktigt att ligga med i tiden, att ligga i framkant och ha lite koll på vad som 

händer. Det är en snabb utveckling och vi måste hänga med i vad som finns liksom. 

– Eva 
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6. Analys 
6.1 Kapitlets disposition 

I det här avsnittet kommer vi att analysera våra resultat med hjälp av de teoretiska verktyg 

som vi har tillgodogjort utifrån vår läsning av symbolisk interaktionism och 

objektifieringsteorin. Vi kommer att analysera resultatet utifrån våra valda frågor: Är det 

skillnad på traditionell mobbning och nätmobbning?, Vilka effekter får nätmobbningen för 

välmåendet? och Har de vuxna ansvar? 

 

6.2. Är det skillnad på traditionell mobbning och nätmobbning? 
Alla våra informanter är eniga om att den traditionella mobbningen stärks av den moderna 

mobbningen - nätmobbningen. Mobbningen sker fortfarande på skolans områden, men till 

skillnad från traditionell mobbning kan nätmobbningen även följa med ungdomarna hem på 

ett sätt som inte förut var möjligt.  

 

Jag tror att traditionell mobbning och nätmobbning ofta går hand i hand. Oftast är 

man utsatt både här i skolan och på nätet. (...) Jag upplever att barn och ungdomar 

mår sämre nu än för några år sen, för inte ens när de är hemma kommer de undan 

mobbningen. – Sara 

 

Den sociala interaktionen och de sociala kontakterna är ständigt pågående, dels i och med 

möjligheten för oss människor att idag kunna ta med oss våra mobiltelefoner överallt vi går. 

Trost & Levin (2010) menar att den sociala interaktionen är av stor betydelse för vårt sociala 

liv. Den sociala interaktionen ligger till grund för hur exempelvis social klass, social status 

och normer i samhället eller i våra grupperingar som vi lever och umgås i påverkar vårt 

beteende och vem vi skapas till som människa. Genom social interaktion kan man förstå 

processer och social samvaro. Våra informanter, särskilt Sara, lägger vikt vid att de unga 

tjejerna som blir utsatta inte slipper undan nätmobbningen när de är hemma, den följer med 

hem och är ständigt pågående efter skolan, på helgerna och på skolloven. De berättar att det 

finns normer i samhället och i kompisgäng som de unga tjejerna försöker leva upp till genom 

att exempelvis bete sig på ett visst sätt eller att följa gruppens handlingar och värderingar. 

 

Tjejerna har sån koll… De är hela tiden medvetna om hur de framställer sig så att 

andra ska uppfatta dem bra, många är livrädda att de ska sticka ut för mycket eller 

inte vara tillräckligt fina, bra, snygga för att få vara med. – Sara  
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Den sociala interaktionen mellan de unga tjejerna och deras medmänniskor på nätet ser 

annorlunda ut än vad de gör i det verkliga livet. Det sociala samspelet som försiggår dels i det 

verkliga livet, men även på nätet, påverkar hur de unga tjejerna utvecklas som människor.  

 

Enligt symbolisk interaktionism sker utformningen av en människas identitet i en ständig 

process. Det vill säga att vi förändras i interaktion med varandra och när samhället förändras 

så förändras även människan. Vi agerar i nuet och i den situation vi befinner oss i, det språk 

och de handlingar vi har kan tolkas annorlunda av någon annan. Det som en individ säger på 

skämt kan upplevas kränkande av någon annan (Trost & Levin, 2010). Enligt våra 

informanter förekommer det ett tufft språk mellan ungdomarna idag, Sara har reagerat på 

detta och tror att ungdomarna inte tänker på konsekvensen av hur kompisen tolkar det man 

säger. Evas uppfattning är densamma, hon upplever att ungdomar i 13–15-årsåldern saknar ett 

utvecklat konsekvenstänk och att ungdomarna inte reflekterar över vilka konsekvenser vissa 

handlingar kan få. 

 

Jag tänker såhär, att man vet ju att i 13-14-15-årsåldern så är inte hjärnan helt 

utvecklad, så man har inte det där konsekvenstänket än. Man lever mer här och nu 

utan tankar på konsekvenser. – Eva 

 

6.3 Vilka effekter får nätmobbning för välmåendet? 
Goffman jämför social interaktion med en teaterföreställning där man kan välja att gå 

backstage och frontstage. I och med detta förväntas även att det finns en publik, publiken 

förväntar sig att aktören som är på scenen ska agera på ett visst sätt (Goffman, 2011). Det blir 

problematiskt för de unga tjejer som så gärna vill passa in i de rådande normer som finns och 

vara en del av den gemenskap som finns. Sökandet av bekräftelse och acceptans bidrar till att 

de blir tvungna att agera och framställa sig själva på ett sätt som de är obekväma i, men de 

känner sig tvungna för att bli accepterade av gruppen. Människor är i grunden sociala 

individer som oftast trivs med att vara delaktiga i olika sociala relationer, att bli stigmatiserad 

och hamna i ett utanförskap påverkar måendet avsevärt och depression är en vanlig 

konsekvens (Trost & Levin, 2010). Anna problematiserar hur samspelet mellan unga tjejer på 

nätet ser ut idag. Hennes uppfattning är att unga tjejer känner att de måste lägga upp samma 

typ av bilder som sina vänner för att inte hamna utanför.  
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Man spenderar mer tid på att ta den perfekta bilden på det vi gör och kolla hur 

många likes vi fick. Det blir det som blir betydande och jag tänker att det blir 

problematiskt. – Anna 

 

Trost & Levin (2010) menar att den sociala interaktionen inte bara sker via ord och språket, 

utan även det man visar upp har en stor betydelse. Man kan med hjälp av sina kläder och sitt 

utseende förmedla information, ett budskap eller en mening. Våra informanter berättar om 

utsattheten gentemot tjejer riktat mot deras utseende; att de är fula, tjocka eller inte passar in.  

 

Flera av våra informanter tar upp objektifieringsteorin och självobjektifiering som en del av 

problematiken som uppkommer på grund av nätmobbning. De unga tjejer som våra 

informanter träffar upplever att de har mycket att leva upp till, deras självbild påverkas och de 

blir osäkra på sig själva. Enligt objektifieringsteorin ökar tjejers självmedvetenhet genom att 

de börjar granska, värdera och förändra sin kropp utifrån hur omvärlden vill att de ska se ut. 

Självobjektifiering blir som en strategi unga tjejer använder sig av för att kunna förutse och 

styra hur hon kommer att uppfattas av andra, det blir ett sätt att ta kontroll över sitt eget liv. 

När kvinnan når upp till de rådande ideal som finns i samhället slipper hon bli bemött av 

negativa bedömningar (Calogero, Tantleff-Dunn, Thompson, 2011). Detta överensstämmer 

med vårt resultat, unga tjejer har en benägenhet att ifrågasätta sig själva och de är oroliga att 

de inte ska falla inom ramen för vad som är “normalt”. Våra informanter anser att tjejerna de 

möter påverkas av samhällets krav på hur man bör vara som kvinna. Enligt våra resultat så är 

tjejer mer utsatta på nätet än killar. Det finns flera kvinnliga förebilder som är stora på sociala 

medier och har många följare, det som de skriver påverkar unga tjejer och skapar en bild av 

hur man bör se ut, det kan leda till att unga tjejer försöker ändra på sig för att behaga andra. 

Enligt objektifieringsteorin finns ett samband mellan att ha en låg grad av kroppsnöjdhet, låg 

självkänsla och nedstämdhet (ibid). De stämmer överens med den information som 

informanterna lämnar, de utsatta tjejerna upplevs oroliga, har ångest, är otrygga, känner ilska 

och maktlöshet. 

 

I och med att man idag kan ta med sig sociala medier överallt visar studierna att det skapas 

fler möjligheter till nätmobbning. På vissa internetsidor och appar är det möjligt att skriva till 

varandra anonymt, vilket ökar känslan av maktlöshet, oro och ångest i samband med 

mobbning. Samtidigt som de utsatta ungdomarna mår sämre på grund av det som skrivs till 

dem på nätet så kan de inte sluta att hålla koll på sina sidor och inkorgar på sociala medier 
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ifall det dyker upp någon mer elak kommentar eller liknande. Några av våra informanter tar 

upp denna problematik, då de ser att dessa ungdomar mår väldigt dåligt, de beskriver det som 

en ond cirkel.  

 

Flera av våra informanter talade om skam som en av konsekvenserna av nätmobbningen. 

Ungdomarna skäms för att de blivit utsatta, de skäms gentemot sina kompisar, föräldrar och 

även andra vuxna och de inte vågar berätta för dem om nätmobbningen. Det är lätt att de unga 

tjejerna som utsatts för nätmobbningen lägger skulden på sig själva för utsattheten. Trost & 

Levin (2010) förklarar att skam är något som är direkt kopplat till det sociala livet. Man kan 

känna skam om man blivit utskämd, gjort bort sig eller “förlorat ansiktet” i sociala 

sammanhang. Vi menar att både skolan och föräldrar behöver prata mer om nätmobbning. 

Kan man uppmärksamma och göra nätmobbning pratbart tänker vi att det inte kommer vara 

lika skambelagt att våga prata med vuxna om problemet. 

 

6.4. Har de vuxna ansvar? 
Våra informanter är överens om att föräldrar och skola har viktiga roller för att kunna 

förebygga nätmobbning. Enligt Söderström (2013) så kan skolan motverka mobbning och 

främja en positiv skolmiljö genom att arbeta med normer och värderingar. Skolor som 

involverar eleverna och har fokus på sociala relationer har en lägre förekomst av nätmobbning 

och mobbning. Anna berättar att de på hennes skola arbetar med temadagar kring sociala 

medier, de andra nämner att de inte har specifika insatser för just nätmobbning men att de 

önskar mer.  

 

Secher (2016) anser att man som vuxen bör visa intresse för ungdomar och deras 

internetvanor. Om man bygger upp ett förtroende så vill förhoppningsvis ungdomen vända sig 

till den vuxne för hjälp om denne råkar ut för mobbning eller kränkningar på nätet. Anna 

tycker att det borde vara en självklarhet att man som förälder och vuxen pratar om hur man 

ska bete sig på nätet och lära sina barn om vad som är okej eller inte, det finns regler om så 

mycket annat till exempel trafiken, internet borde vara lika naturligt att lära sig rätt och fel på.  

 

Informanten Karin upplever att en del av de tjejer hon möter är oroliga att prata med sina 

föräldrar för att de inte vet hur de ska reagera, de är rädda att föräldrarna ska bli arga eller 

oroliga och kunna förvärra situationen. Det är en av de vanligaste orsakerna till att 
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ungdomarna låter bli att berätta, man är rädd att inte föräldrarna har tillräcklig förståelse och 

man vet inte hur de kommer att reagera (Gillander Gådin, 2012). 

 

Jag tror att man skäms lite inför sina föräldrar, och man vill inte att de ska oroa sig. 

Och så kanske man tänker att de blir så oroliga att de drar igång, föräldrar och 

vuxna kanske inte är så lugna när de får höra sånt här och går igång, det kan ju 

vara lite jobbigt. – Karin 
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7. Diskussion 

7.1 Kapitlets disposition 

I detta kapitel kommer en sammanfattning av studiens viktigaste resultat att redovisas samt en 

resultatdiskussion där vi presenterar de resultat vi fått fram i studien samt knyter an till 

tidigare forskning. Därefter kommer en metoddiskussion att föras och avslutningsvis tankar 

om hur studier kring nätmobbning kan fortsätta med förslag till fortsatt forskning. 

 

7.2 Studiens viktigaste resultat 

Denna studie syftar till att uppmärksamma professionellas kunskap kring nätmobbning, samt 

vilka konsekvenser de professionella uppmärksammar för unga tjejers välmående på grund av 

nätmobbningen. Våra frågeställningar syftar till de konsekvenser som de professionella som 

möter utsatta ungdomar ser, samt hur kunskapsläget ser ut hos de professionella. Ett av de 

viktigaste resultaten vi fått fram är att unga tjejer blir utsatta för nätmobbning på grund av de 

normer som finns i samhället. De utsätts för kommentarer och kränkningar som rör utseendet, 

vilket leder till att de får en sämre självkänsla och börjar ifrågasätta sig själva. Att 

nätmobbningen kan följa med de unga tjejerna hem är något som kan skapa eller förstärka en 

oros- och ångestproblematik hos de unga tjejerna som den traditionella mobbningen inte 

kunde göra i samma utsträckning. 

 

De informanter som medverkat i vår studie säger att de har en liten eller ingen utbildning alls 

inom området. Samtliga informanter anser att utbildning inom området är viktigt och att det 

borde prioriteras hos alla som arbetar med ungdomar. Våra informanter indikerar att de unga 

tjejernas föräldrar tror sig ha kunskap om internet och sociala medier, men enligt våra 

informanter upplever inte de unga tjejerna att föräldrarna har tillräcklig kunskap. De unga 

tjejerna har enligt våra informanter inget förtroende att prata med vuxna i sin omgivning om 

nätmobbning. Detta är ett viktigt resultat att ta med sig ifrån studien. 

 

7.3 Resultatdiskussion 

Vi ser många likheter med den tidigare forskningen i vårt resultat, detta kan bero att den 

forskning om nätmobbning som vi har tagit del av är uppdaterad och skriven under närtid. 

Något som kan skilja den tidigare forskningen från vårt resultat kan vara hur 

internetanvändningen ser ut i de länder där studierna genomförts. Detta är någonting vi är 

medvetna om. 
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En stor del av ungdomarna i de tidigare studier vi tagit del av nämner att de varit nätmobbade. 

Vi anser att ett centralt och viktigt resultat från den tidigare forskningen är att man kan se 

samband mellan nätmobbning och depression samt självkänsla och kroppsuppfattning (jfr. 

Bauman, Toomey & Walker, 2013; Frisén & Berne, 2016). De resultat vi fått fram i denna 

studie visar på liknande utfall. Unga tjejer som utsätts för nätmobbning kan få en negativ 

kroppsuppfattning, må psykiskt dåligt och få en skadad självkänsla. Enligt studier vi har tagit 

del av är tjejer mer utsatta på nätet, dels på grund av att de är aktiva på sociala medier och 

publicerar bilder på sig själva, och dels på grund av de normer och skönhetsideal som råder i 

samhället (jfr. Beckman, 2016; Berne, Frisén & Kling, 2014). Några av informanterna 

uppmärksammade oss på en ond cirkel som de upplevde att flera unga tjejer fastnat i. De 

ungdomar som är utsatta för nätmobbning kan inte låta bli att gå in på de sidor där 

mobbningen pågår, de vill hålla sig uppdaterade på om det skrivs eller delas något mer elakt 

om dem samtidigt som de inte vill ha någonting med det att göra. De önskar att det kunde få 

ett slut. 

 

Ett återkommande resultat i den tidigare forskningen är att det krävs mer forskning inom 

området nätmobbning. Våra fyra informanter anser att de finns för lite utbildning inom 

området, enbart en av fyra har fått en kort utbildning inom området nätmobbning. Övrig 

kunskap får de själva se till att hålla sig uppdaterade med. Vi anser att denna 

samhällsförändring som skett, med framfarten av internet och sociala medier, kräver att de 

vuxna tar ett större ansvar för vad som sker på nätet och vad de som vuxna kan göra för att 

förebygga att barn och ungdomar blir kränkta på nätet. Vi tänker att det är extra viktigt att de 

som arbetar med barn och ungdomar behöver ha kunskap om hur ungdomar interagerar med 

varandra på internet.  

 

7.4 Metoddiskussion 

Till att börja med vill vi klargöra att vi är medvetna om att det är de professionellas tolkning 

av unga tjejers berättelse vi tagit del av. Vi kan inte veta om informanternas tolkningar helt 

återspeglar verkligheten eller om viktig information från de utsatta tjejerna kan ha missats. Vi 

är även medvetna om att de professionella vi intervjuat ej träffar så många utsatta tjejer att 

deras bild av nätmobbning kan generaliseras. Vi tänker också på att informanterna uppger att 

de flesta unga tjejerna har svårt att prata med någon vuxen om nätmobbning, så i själva verket 
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skulle nätmobbning kunna vara ett mycket allvarligare problem än de själva förstår. Vi kan 

inte heller veta om våra informanter har mött “extremfall” och inte kan ge oss en överskådlig 

bild av hur det är i verkligheten. 

 

Vår grundtanke var att även intervjua familjebehandlare inom socialtjänsten som möter unga 

tjejer som utsatts för nätmobbning. Vi mailade information om studien till berörda enheter på 

socialtjänsten i vår valda kommun samt kollade med personliga kontakter som arbetar som 

familjebehandlare. Ingen av dem vi kontaktade kände sig ha tillräcklig kunskap kring ämnet, 

eller så upplevde de inte att det är ett problem som de möter i sitt arbete. En familjebehandlare 

uttryckte inte bara sin egen okunskap kring ämnet utan trodde att socialtjänsten överlag har 

svårt att se detta som ett etablerat problem.  

 

Ett annat intressant faktum är att vi även har tillfrågat män att delta i studien, men det är 

enbart kvinnor som har tackat ja. Det flesta av männen svarade inte ens på vår förfrågan, och 

de som gjorde det uppgav tidsbrist som skäl till att de ej kunde delta. 

 

När vi analyserade det empiriska materialet från våra intervjuer var vi medvetna om att vår 

förförståelse kan ha påverkat vår syn av nätmobbningen under studiens gång. Vi har blivit 

influerade av den tidigare forskningen, våra informanter och ren fakta om nätmobbning. Vi 

har i vår tolkning försökt att ha ett neutralt perspektiv på det informanterna berättar. Att vi 

genomfört vår studie med samtliga informanter i en mellanstor kommun kan påverka 

generaliserbarheten. Skulle studien genomföras i en annan kommun finns möjligheten att 

andra resultat skulle framkomma. Dels kan detta kan bero på hur man arbetar i respektive 

kommun eller hur samarbete mellan olika organisationer och myndigheter ser ut. Dels på hur 

stor utsattheten är hos unga tjejer, som vi tänker kan variera mellan olika kommuner. 

 

Intervjuguiden vi utformade börjar med frågorna “Vad tänker du när du hör nätmobbning? / 

Hur skulle du beskriva nätmobbning?” som kan tyckas obetydliga för de frågeställningar vi 

har i studien, men vi ansåg att det var behövligt att få informantens version av nätmobbning 

för att kunna inleda en intervju på ett inbjudande sätt och för att få veta hur de såg på 

nätmobbning för att försäkra oss om att vi pratade om samma saker. Vi är relativt oerfarna 

gällande intervjuer, vilket vi förstår har påverkat våra intervjuer till viss del. Vi märkte i 

efterhand att vi ibland gick utanför våra frågeställningar under intervjuerna. Vi ledde 
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fortfarande intervjuerna, men informanterna fick komma in på spår som de fann relevanta och 

viktiga för att de skulle få fram deras bild av nätmobbningen. 

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Om vi haft mer tid till vår studie hade vi önskat göra en jämförelse med andra kommuner, 

alternativt även sett konsekvenserna under en längre tid för de ungdomar som utsätts för 

nätmobbning. Vi hade även önskat jämföra skillnaden mellan tjejer och killar rörandes både 

utsattheten och utövandet av nätmobbning. Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att 

studera hur identitetsutvecklingen hos ungdomar berörs när de sociala medierna spelar en allt 

större roll i deras liv. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Inbjudan till intervju 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle och vi skriver just nu vårt examensarbete 

inom socialt arbete. Vi har valt att rikta vårt examensarbete mot nätmobbning på sociala 

medier och hur professionella inom socialt arbete som möter unga tjejer som utsatts ser på 

fenomenet. Syftet med vår studie är undersöka vilka konsekvenser nätmobbning har för unga 

tjejers välmående, samt hur kunskapsläget ser ut hos professionella kring ungdomarnas 

omgivning. Vi söker informanter som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar som blivit 

utsatta/utsatt någon för nätmobbning. Vi hoppas att du vill vara den kontakten vi söker som 

kan bidra med just din kunskap och dina erfarenheter kring ämnet! 

 

Du som deltar gör det helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Det 

material vi samlar in genom våra intervjuer kommer hanteras konfidentiellt, det kommer 

enbart att användas till vårt examensarbete och materialet kommer att göras oidentifierbart. 

Det kommer alltså inte gå att ta reda på vem som medverkat, i vilken stad eller vad du heter. 

Efter vårt arbete är avslutat kommer vi att radera vårt intervjumaterial. Intervjuerna förväntas 

ta mellan 30-60 minuter och kommer att spelas in. Intervjuerna förväntas äga rum mellan 

v.15-18 och vi kommer tillsammans överens om tid och plats. 

 

Vill du delta, har du frågor eller önskar du avböja medverkan är du mer än välkommen att 

kontakta oss! Tack på förhand! 

 

Maria Gullberg: gullberg.m@hotmail.com alt. telnr. 070XXXXXXX 

Gabrielle Gillberg: gabrielle.gillberg@hotmail.com alt. telnr. 070XXXXXXX 

Handledare: Professor Dimitris Michailakis:  

 

Med vänliga hälsningar 

Gabrielle Gillberg och Maria Gullberg 

 

  

mailto:gullberg.m@hotmail.com
mailto:gabrielle.gillberg@hotmail.com
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Syftet med studien är att kartlägga och analysera professionellas kunskap kring nätmobbning, 

samt deras åsikter angående konsekvenserna av nätmobbning med avseende på välmående för 

tjejer i 13–15-årsåldern. Vi kommer att utgå från följande frågeställningar: 

• Vilka konsekvenser för unga tjejers välmående har nätmobbning enligt professionella 

som arbetar med tjejer som drabbas av nätmobbning? 

• Hur ser kunskapsläget ut hos de professionella som kommer i kontakt med unga tjejer 

som blivit utsatta för nätmobbning? 

 

Nätmobbning - den moderna mobbningen 

• Vad tänker du när du hör nätmobbning? / Hur skulle du beskriva nätmobbning? 

• Ser du en ökning av nätmobbning? Är traditionell mobbning lika/mindre vanlig? 

• Ser du någon skillnad på utsattheten bland tjejer respektive killar? 

• Har traditionell och nätmobbning samma effekter hos den utsatte? Ser du någon 

skillnad/likhet? 

• Är nätmobbning en anledning till att de söker upp dig? Eller kommer man av annan 

anledning och problemet med nätmobbning kommer fram i senare skede?  

 

Hälsa och välmående 

• Vilken bild har du av hur nätmobbningen påverkar ungdomarna? 

• Vilka anser du vara de främsta konsekvenserna av nätmobbningen? 

• När söker ungdomarna hjälp? Har nätmobbningen pågått under längre tid? 

 

Vuxnas ansvar - hur kan nätmobbning förebyggas? 

• Vad har ni för handlingsplan vid nätmobbning på er arbetsplats? / Vad gör ni när 

nätmobbning kommer till “ert bord”? 

• Pratar ni om nätmobbning på er arbetsplats? På vilket sätt? Vilka insatser? Utbildning? 

• Vad gör ni på er arbetsplats för att förebygga nätmobbning? 

• Hur anser du att nätmobbning bäst skulle kunna förebyggas? Vems ansvar anser du att 

det är? 

• Samarbetar ni med andra aktörer/organisationer för att förebygga nätmobbning?  

• Tror du att vuxna idag har tillräcklig kunskap inom ämnet? 
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