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Abstract 

Authors: Emelie Lindén Persson & Lina Svensson 

Title: Att möta en ny verklighet – En kvalitativ studie angående skolkuratorers uppfattning 

kring elektronisk mobbning och skolans ansvar 

Supervisor: Frans Oddner 

We aimed to study the school counselors’ view regarding cyberbullying, also their opinion on 

the responsibility the school has on the matter. We also wanted to see if there was any link 

between the schools responsibility and actions towards the complicity that surrounds 

cyberbullying. To research this we based our study on semi-structured interviews with six 

school counselors from different schools in the middle part of Sweden. To analyze our results 

we used Potter´s discourse psychology. According to this theory, speech and action are 

inseparable and are always dependable of each other. This theory describes how we express 

ourselves and how we describe objects and events that affect how we take action in different 

situations. This allows Potter´s theory to be applicable on the subject and lets us study the 

perception and experience of how cyberbullying affects the schools responsibility. The theory 

also lets us study the connection between the responsibilities the school has along with the 

already existing work against cyberbullying or the lack of it. The results showed that the more 

knowledge and experience they had concerning cyberbullying, the more awareness they 

seemed to have. We also found that the level of responsibility reflects how the school handles 

the issues presented by cyberbullying, or the lack of work against it. 

Keywords: Cyberbullying, bullying, school responsibility, school counselors, discourse 

psychology, reality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Förord 

Vi skulle vilja börja med att varmt tacka samtliga intervjupersoner som tog tid ur sin vardag 

för att hjälpa oss att genomföra denna studie. Det har varit mycket intressant att samtala med 

dessa personer och deras utsagor har varit ovärderliga. 

 

Vi skulle också vilja tacka vår handledare Frans Oddner som visar stort intresse för vår studie 

och alltid kommit med råd och stöd när det har behövts.  

 

Slutligen skulle vi vilja tacka varandra för ett bra och givande samarbete. 

 

Lund 2014 

Emelie Lindén Persson 

Lina Svensson 
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Problemförmulering 

Amanda Todd var en 15-årig flicka från Kanada. Aftonbladet skildrar den 13/10 2012 hur hon 

begick självmord till följd av den grova elektroniska mobbningen hon utsatts för. Amandas 

historia, skriver Aftonbladet, började genom ett misstag. Hon skickade en bild på sina bröst 

till en kille hon umgicks mycket med. Efter detta började fotot cirkulera på internet och 

Amanda började trakasseras på olika sociala medier. Hon försökte byta skola men det hjälpte 

inte, mobbningen fortsatte och bilden spreds till den nya skolan. Innan sitt självmord 

publicerade Amanda en video och där hon i slutet av denna håller hon upp en lapp där det står 

– ”Varje dag tänker jag varför är jag här. Jag har ingen. Jag behöver någon”. Med dessa ord 

avslutar hon sin video och några veckor senare även sitt liv. (Aftonbladet, 2012) 

De senaste åren har intresset för en ny form av mobbning väckts i media, den elektroniska 

mobbningen. Elektronisk mobbning är mobbning som sker över internet. Ett exempel på just 

detta är Amanda Todds livsöde. Amanda Todd utsattes för elektronisk mobbning i Kanada 

men problematiken finns även i Sverige. En undersökning gjort av EU Kids Online visar att 9 

% av ungdomarna i Sverige hade blivit mobbade via internet (von Felitizen, Findahl & 

Dunkels, 2011:24).  

Intresset för elektronisk mobbning har även väckts inom forskningen. Shaheen Shariff är 

professor i pedagogik med inriktning på hur unga använder sociala medier. Shariff (2008) 

beskriver att mobbning är ett gammalt fenomen som antagligen alltid funnits. Elektronisk 

mobbning däremot är ett relativt nytt fenomen som har uppmärksammats de senaste åren. 

Shariff säger också att man bör skilja den elektroniska mobbningen från den traditionella 

mobbningen då det finns särskilda karaktäristiska drag som skiljer dem åt. Dessa drag som 

kännetecknar elektronisk mobbning är exempelvis mobbarens möjliga anonymitet, att det 

finns en oändlig publik samt att mobbningen blir svårare att undvika.  

Boken Cyberbullying av Kowalski, Limber och Agatston (2008:126) diskuterar om 

elektronisk mobbning, när det gäller unga offer, är skolans problem eller inte. Det har 

ifrågasatts om den elektroniska mobbningen är skolans ansvar, då den ofta sker utanför 

skoltid. På grund av att den elektroniska mobbningen ofta sker utanför skoltid är det dessutom 

oftast svårare för lärarna att upptäcka denna sortens mobbning (Kowalski, Limber & 

Agatston). Författarna argumenterar för att elektronisk mobbning ska åskådliggöras. För sex 

år sedan då denna bok publicerades var det många lärare som inte ens visste vad elektronisk 

mobbning var och därmed fanns det inte heller mycket hjälp att få från skolorna. Författarna 
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visade bristen på kunskap inom området genom ett exempel från deras studie. I deras studie 

tillfrågade de en rektor angående elektronisk mobbning. Författarna visar sedan på 

okunskapen som finns hos en del av skolpersonalen genom att berätta att inte ens rektorn som 

tillfrågades kände till fenomenet. Idag talas det mycket mer kring elektronisk mobbning men 

författarna menar att problemet med elektronisk mobbning fortfarande får alldeles för lite 

uppmärksamhet (ibid. s.123). Författarna visar upp resultat där flera av eleverna i åldern 11-

18 uttryckte att man håller kränkningar som skett på internet för sig själva. De menade på att 

skolan nog ändå inte skulle kunna göra så mycket åt det om elever blir kränkta på internet. 

Författarna menar på att elektronisk mobbning kan ses som skolans bekymmer och att skolans 

värld borde vara delaktiga i problematiken (ibid. s.124,127-129). De anser att lärare borde 

informera om lämpligt beteende på internet då tekniken blivit en del av klassrummet (ibid. 

s.127). Författarna anser att elektronisk mobbning är mobbning på en annan arena och att 

skolan behöver ta ett ansvar att lösa problematiken på grund av att alla barn ska kunna känna 

sig trygga på skolan. Problematiken kan enligt författarna lösas genom exempelvis att 

definiera fenomenet tydligt och skapa en medvetenhet bland skolpersonal samt att informera 

elever om internetbeteende och utveckla åtgärder för att motarbeta elektronisk mobbning 

(ibid.). 

Som skolkurator i Sverige arbetar man med att samtala med eleverna, både enskilt och i 

grupp, och ibland även tillsammans med elevens föräldrar. Detta för att kunna ge adekvat 

hjälp och stöd i sin sociala och emotionella utveckling samt för att klara av sin skolgång. De 

arbetar även med flera olika aktörer för att kunna ge bästa stöd och hjälp till elever, 

exempelvis socialtjänst, psykiatri och polis. Kuratorn är också med i arbetet att upprätta 

handlingsplaner och implementering av dessa på skolan (Sveriges Skolkuratorers Förening, 

2013). Det är viktigt för en skolkurator att de skapar en helhetsbild av elevens situation och 

behov innan insatser föreslås och sätts in (D-Wester, 2005:12). I kuratorns uppgift ingår det 

också att arbeta mot mobbning och annan kränkande behandling (ibid. s.15). 

Enligt lag är det skolans ansvar att arbeta och främja ungdomars rättighet att känna trygghet i 

skolan och inte utsättas för kränkningar. Skolans verksamhet ska överensstämma med 

grundläggande demokratiska värderingar och främja aktning för varje människas egenvärde 

och respekt för den gemensamma miljön. Skollagen (2010:800) slår fast att de som är 

verksamma inom skolan ska främja jämställdhet och aktivt motverka alla typer av kränkande 

behandling så som exempelvis mobbning. Diskrimineringsombudsmannen (2012) menar att 

för att fastställa dessa rättigheter ska skolan ha en likabehandlingsplan där alla elevers lika 
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värde ska vara grundstommen. Skolan har alltså ett ansvar när det gäller traditionell mobbning 

men frågan är hur skolorna själva ser på sitt ansvar när det kommer till det nya fenomenet 

elektronisk mobbning då den sker på en annan arena. 

Kalowski, Limber & Agatston belyser svårigheten angående att definiera elektronisk 

mobbning. Författarna menar att det alltid finns en begreppsmässig svårighet när man ska 

förklara ett nytt fenomen, så som elektronisk mobbning (Kalowski, Limber & Agatston, 

2008). Inom forskarvärlden finns det inte någon tydlig definiton av fenomenet elektronisk 

mobbning. Olika forskare beskriver samt karakteriserar problematiken kring elektronisk 

mobbning på olika sätt. På grund av den oklara definitionen är det intressant att undersöka hur 

skolkuratorer talar om fenomenet samt vilken uppfattning och vilka erfarenheter de har. 

Kalowski, Limber & Agatston (2008) anser att det är viktigt att definiera problematiken för att 

definitonen senare avgör hur man hanterar fenomenet.  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skolkuratorer uppfattar fenomenet elektronisk 

mobbning samt hur de ser på skolans ansvar gällande elektronisk mobbning. 

Frågeställningar 

 Vad har skolkuratorerna för erfarenhet och uppfattning om elektronisk mobbning? 

 I vilka avseenden upplever kuratorerna att skolan har ett ansvar gällande elektronisk 

mobbning? 

 Hur ser sambandet ut mellan skolkuratorernas syn på ansvar och skolans åtgärder? 
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Bakgrund 

Nedan kommer vi ge en bakgrund till de områden som berör elektronisk mobbning. Vi 

kommer bland annat gå igenom hur skolans lagliga ansvar ser ut. På grund av att våra 

intervjupersoner är skolkuratorer kommer vi även redogöra för arbetsuppgifter för 

skolkuratorer i Sverige samt deras roll på skolan. Efter detta följer en redovisning av statistik 

för att ge en tydligare bild av hur elektronisk mobbning ser ut i Sverige. 

Skolans lagliga ansvar 

För att få en förförståelse kring skolans faktiska ansvar när en elev på skolan utsätts för 

mobbning så har vi studerat Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen(2008:567) som 

båda rör skolans verksamhet. Ordet mobbning står aldrig utskrivet i lagarna utan det kallas då 

istället kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. Som nämnts ovan så uppstår 

mobbning när dessa behandlingar upprepas flera gånger samt under en längre tid. 

 

Enligt lag är det skolans ansvar att arbeta och främja ungdomars rättighet att känna trygghet i 

skolan och inte utsättas för kränkningar. Skolans verksamhet ska överensstämma med 

grundläggande demokratiska värderingar och främja aktning för varje människas egenvärde 

samt respekt för vår gemensamma miljö. Skollagen (2010:800) slår fast att de som är 

verksamma inom skolan ska främja jämställdhet och aktivt motverka alla typer av kränkande 

behandling såsom mobbning (6 kap. 1 §). Diskrimineringslagen (2008:567) används också i 

skolans verksamhet och denna lag rör diskriminering och trakasserier. För att fastställa dessa 

rättigheter ska skolan ha en likabehandlingsplan där alla elevers lika värde ska vara 

grundstommen. När personal upptäcker mobbning ska det startas en utredning för att 

förhindra vidare kränkning. I likabehandlingsplanen ska det stå vilka åtgärder personal ska ta 

vid när man upptäcker kränkningar, diskriminering och/eller trakasserier 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). 

 

Skollagen (2010:800) 6 kap. har som ändamål att motverka kränkning av barn och elever på 

skolan. En kränkning är i skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminerande enligt 

Diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet (6 kap. 3 §). Det är 

huvudmannen, det vill säga skolinspektionen, som ska se till att det finns speciellt uppsatta 

mål för detta och att personalen upprätthåller och arbetar mot dessa mål (6 kap. 6 §). Det 

ligger på huvudmannens ansvar att se till att personalen fullgör dessa skyldigheter när de är i 
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tjänst eller handlar inom ramarna för uppdraget (6 kap. 5 §). Liksom i Diskrimineringslagen 

ska personal anmäla till rektorn när kränkande beteende mot elev upptäcks. Rektorn ska i sin 

tur anmäla till huvudmannen som sedan ska utreda detta vid behov. Huvudmannen ska i så 

fall tillsätta åtgärder som ska motverka framtida kränkningar (6 kap. 10 §). Det är även 

huvudmannens ansvar att se till att det finns åtgärder för att förebygga och förhindra att 

eleverna utsätts för kränkande behandling (6 kap. 7 §). Dessa åtgärder ska finnas med i en 

plan och det är huvudmannens skyldighet att se till att en ny plan upprättas varje år (6 kap. 

8§). Diskrimineringslagen och Skollagen har många beröringspunkter. Likabehandlingsplanen 

som skolan upprättar varje år ska grunda sig i båda dessa lagar 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). 

Skolkuratorns roll i skolan  

Då det är skolkuratorers uppfattning vi har undersökt har vi letat litteratur för att ge en större 

förståelse kring skolkuratorns roll i skolan. Enligt Åsa Backlund är det ont om forskning kring 

just detta. Handböcker och riktlinjer från 80-talet berättar dock om att skolkuratorn är en 

förlängd arm från socialtjänsten och därmed en länk mellan dessa två, där skolkuratorns roll i 

socialtjänstens förebyggande arbete betonas (Backlund, 2007:29).  

Skolkuratorn ingår i skolhälsoteamet och står för det psykosociala perspektivet i teamet. 

Några av skolkuratorns arbetsuppgifter är att utöva professionella samtal, så som stöd-, 

motivations- och kris-samtal, men även utredande, rådgivande och bearbetande samtal med 

elever och deras föräldrar. De utreder också elevens sociala och psykosociala situation inför 

speciellt stöd och eventuella åtgärder för eleven. Kuratorn arbetar som tidigare nämnts med 

flera olika aktörer för att kunna ge eleven adekvat hjälp och stöd i sin sociala och emotionella 

utveckling samt för att klara av sin skolgång, exempelvis polis, psykiatri och socialtjänst. 

Skolkuratorn bidrar även till kompetensutveckling inom personalen gällande sociala och 

psykosociala kunskaper, samt ger handledning och konsultation till skolpersonal kring dessa 

områden. Kuratorn arbetar främjande för likabehandling och utveckling av skolans 

värdegrund samt arbetar med att upprätta handlingsplaner och implementering av dessa på 

skolan(Sveriges Skolkuratorers Förening, 2013). I denna uppgift ingår det också att arbeta 

mot mobbning och annan kränkande behandling. Skolkuratorn arbetar alltså på dessa olika 

nivåer, både med individer och med grupper för att skapa en god miljö i skolan som främjar 

lärandet (D-Wester, 2005:15). 
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D-Wester har skrivit en bok om skolkuratorers roll i skolan och beskriver skolkuratorn som 

ensam i sin profession på skolan. På en socialförvaltning är socionomens profession normen 

men här arbetar socionomen på en annan arena. Skolkuratorerna arbetar på en arbetsplats som 

i grunden är pedagogernas arena. Där råder det främst lärarnas synsätt, det vill säga 

pedagogernas synsätt, och deras synsätt har ett tolkningsföreträde. D-Wester menar att på 

grund av att det råder andra förhållningssätt och arbetssätt så är det pedagogerna som ges 

makt att bestämma vad som är bäst för eleven. (D-Wester, 2005:10-11) 

Backlund beskriver resultatet från en undersökning angående hur skolkuratorn upplever sin 

roll och sin arbetssituation. I en enkätundersökning berättar skolkuratorerna att deras 

arbetsuppgifter främst var att ge rådgivning till personalen, hantera mobbning, arbeta med 

annan konflikthantering och ge stöd och behandling till grupper eller enskild. Skolkuratorerna 

nämnde att mötet med barn värderades högst medan det som ansågs besvärligt med yrket var 

otydlig roll på arbetsplatsen, samt det ensamma arbetet och höga krav och förväntningar på 

vad som ska åstadkommas av en skolkurator. (Backlund, 2007:29-31) 

Elektronisk mobbning i ett statistiskt ljus 

Vi har tagit del av en undersökning kallad EU Kids Online som gjordes 2011. EU kids online 

leds av professor Sonia Livingstone och doktor Leslie Haddon vid London School of 

Economics and Political Science. Studien är finansierad av EU-kommissionens Safer Internet 

Plus Programme (von Felitizen, Findahl & Dunkels, 2011:7). Vi anser att detta är en lämplig 

källa då studien är gjort av på uppdrag av EU tillsammans med tillförlitliga författare.  

EU Kids Online är en undersökning som gäller 9-16 åringar i 35 olika länder i EU. 

Undersökningen gäller de barn som använder internet. Vi har valt att använda oss av en 

rapport baserad på denna undersökning gjort av Cecilia von Feilitzen, Olle Findahl och Elza 

Dunkels. Denna rapport koncentrerar sig på resultaten som gäller Sverige i denna 

undersökning. Dock tar den även upp resultat från resten av EU och jämför dessa med de 

svenska resultaten. I denna sammanfattning av relevanta resultat har vi medvetet valt att 

undvika denna jämförelse då vår studie handlar om svenska förhållanden. I den svenska delen 

av undersökningen intervjuades 1000 svenska barn i sitt hem tillsammans med en av sina 

föräldrar. (von Felitizen, Findahl & Dunkels, 2011:7,10) 

I undersökningen uppskattades att 98 % av ungdomarna i Sverige använder internet. 

Undersökningen visade dessutom att 84 % av Sveriges ungdomar använder internet varje eller 
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nästan varje dag, vilket toppar listorna i Europa. Genomsnittlig tid som läggs på internet i hela 

undersökningsgruppen var nästan 2 timmar per dag (von Felitizen, Findahl & Dunkels, 

2011:10). Detta visar hur vanligt internet användandet är bland ungdomar och att internet har 

en väldigt stor del i deras liv. 

Undersökningen tog även upp elektronisk mobbning och i vilken utsträckning ungdomarna 

själva hade blivit utsatta eller utsatt någon för elektronisk mobbning. Undersökningen visade 

att 9 % av ungdomarna i Sverige hade blivit mobbade via internet. Detta innebär att cirka 90 

ungdomar i undersökningsgruppen har blivit mobbade på internet. Undersökningen visade att 

genomsnittligen 6 % av ungdomarna som utsatts för mobbning i alla de 35 länderna hade varit 

utsatta för mobbning på internet (von Felitizen, Findahl & Dunkels, 2011:24). Detta betyder  

 att elektronisk mobbning är en aning mer utbrett i Sverige än i resten av EU-länderna i snitt. 

Undersökningen visade också att det är vanligast att bli mobbad i ålder 13-14 och då låg 

siffran på 11 %. I åldern 9-10 var det enbart 4 % som sade sig blivit mobbade på internet. 

Dock ökade sifforna lite i åldern 11-12 då siffran låg på 8 %. Dock sjunger siffran igen i 

åldern 15-16 då 9 % av ungdomarna hade blivit mobbade (von Felitizen, Findahl & Dunkels, 

2011:25). Detta innebär alltså att elektronisk mobbning inte är vanligare ju äldre man är utan 

är vanligast i åldern 13-14. 

Rapporten visar att det är vanligare ju äldre man blir att man har rollen både som mobbad och 

som mobbare. I åldern 13-16 säger 4 % av barnen att de är mobbare, 5 % att de är både har 

rollen som mobbare och mobbad medan 6 % uppger att de endast är mobbade. Detta kan 

jämföras med åldergruppen 9-12 då mindre än 1 % säger sig vara mobbare, 1 % uppger sig att 

de både har rollen som mobbare och mobbad och 5 % anser sig vara enbart mobbade (von 

Felitizen, Findahl & Dunkels, 2011:26). Detta innebär att alla tre kategorierna är vanligare i 

åldern 13-16 än åldern 9-12. 

Vi är medvetna om att det finns flera olika rapporter angående barn och ungdomars 

användande av internet och dessa visar väldigt olika resultat. Vi har dock valt att bara ta upp 

resultaten av EU Kids Onlines undersökning på grund av att vi enbart vill ge en bild över hur 

statistiken ser ut och inte ha en lång genomgång över all statistik på området. Vi valde 

rapporten av EU Kids online på grund av att den är gjort av seriösa forskare utan uppenbart 

vinstintresse. Vi valde bort flera olika rapporter av olika anledningar. Vissa rapporter var 
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vinklade på grund av vinstintresse medan andra var otydligt framställda eller inte visade en 

tillräckligt bred bild av problematiken.  

Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av olika forskare och deras forskning. Vi redogör både för 

forskare som har inriktat sig på traditionella mobbningen och forskare som har inriktat sig på 

elektronisk mobbning. Under den sista rubriken i avsnittet framkommer variation i de olika 

definitionerna av elektronisk mobbning. Det beror på att forskare än inte nått konsensus kring 

definitionen och dessa olikheter är av vikt att belysa då det ger oss en förförståelse hur 

komplext elektronisk mobbning är och visa på svårigheterna att peka på vad som faktiskt är 

elektronisk mobbning. 

Presentation av forskning 

Efter våra sökningar kring elektronisk mobbning kunde vi konstatera att det fanns mycket 

material angående traditionell mobbning men i jämförelse väldigt lite material angående 

elektronisk mobbning. Vi har valt att använda oss av termen traditionell mobbning för att 

särskilja mobbning ansikte mot ansikte från elektronisk mobbning. Den litteratur vi hittade 

var dessutom relativt ny vilket bidrar till vår uppfattning om att detta är ett tämligen nytt 

forskningsfält. Trots vårt fokus på elektronisk mobbning har vi valt att inbegripa traditionell 

mobbning i vår tidigare forskning till viss del, detta på grund av att det finns skillnader mellan 

de två varianterna av mobbning men också paralleller och likheter.  

 

Dan Olweus är en av de främste forskarna inom fältet mobbning i Sverige. Olweus är en 

svensk psykolog som numera är professor i personlighetspsykologi vid universitet i Bergen, 

Norge. Dan Olweus bok Mobbningen i Skolan (1991) baseras på resultaten av tre av hans 

tidigare undersökningar. Olweus skriver att mobbning antagligen har funnits i alla tider men 

att det inte var förrän under 1980-talet det började växa fram som forskningsområde. Hans 

undersökningar visar också att fysisk/direkt mobbning, exempelvis sparkar, slag och knuffar, 

är vanligast bland pojkar. Pojkar och flickor är lika utsatta för indirekt mobbning, det vill säga 

utfrysning, förtal, manipulation och ryktespridning. Pojkar som mobbar använder sig också 

mer av direkt mobbning medan flickor använder sig av indirekt mobbning. Olweus skriver 

också att det typiska mobboffret ofta har en ängsligare personlighet än elever i allmänhet. De 

ses ofta som försiktiga, känsliga och tystlåtna. De har dessutom ofta lågt självförtroende redan 
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innan mobbningen. En mobbare kännetecknas istället av deras aggressivitet mot andra 

kamrater, lärare samt andra vuxna. Utmärkande drag är ofta impulsivitet och ett starkt behov 

av att dominera andra. Olweus säger också att mobbare kännetecknas av högt självförtroende 

och antingen medelmåttig grad av eller ovanligt liten grad av ångest. 

 

Shaheen Shariff är en professor i pedagogik och hennes forskning rör användning av sociala 

medier bland ungdomar. Shariff (2008) beskriver också mobbning som ett gammalt fenomen 

som nu tagit en ny form, den elektroniska mobbningen. Shariff beskriver också att de som 

faller offer för mobbning oftast lider av konsekvenserna från detta långt fram i livet. Det är 

vanligare att någon som utsatts för mobbning som ung lider av psykosomatiska problem vilket 

inkluderar depression, ångest, lågt självförtroende men även allmänt sämre psykisk samt 

fysisk hälsa. Det har dock också visat sig att de barn som deltar i rollen som både mobbare 

och mobbad lider större risk för psykosomatiska problem än barn som bara deltagit som ena 

rollen oavsett vilken roll detta var.  

 

Elza Dunkels är doktor inom filosofi men även docent inom pedagogiskt arbete vid Umeå 

universitet. Hennes doktorsavhandling handlar om vad unga gör på internet. Dunkels (2012) 

beskriver att en av de saker som lockar ungdomar till internet är den friheten som finns där. 

Det finns flera olika aspekter som påverkar hur vi kommunicerar på internet. Den första 

aspekten handlar om anonymiteten. På grund av anonymiteten blir vi ofta mindre hämmade 

på nätet och i mindre grad kopplar ihop våra handlingar med oss själva. Dunkels menar att vi 

blir mindre hämmade genom att vi helt enkelt inte ser den vi kommunicerar med. I boken 

jämförs detta med en psykoanalytiker som sitter bakom patienten vid samtal för att inte 

hämma patienten med eventuella reaktioner. En annan aspekt som påverkar är att vi inte 

kommunicerar i realtid utan det kan ta allt från minuter till timmar innan personen vi 

kommunicerar med svarar. Dunkels menar att vi blir mindre hämmade när vi inte möts av 

omedelbara reaktioner. En tredje aspekt handlar om att gränserna för jaget förändras. 

Författaren menar att textbaserad kommunikation leder till att vi litar mer på den vi pratar 

med. Anledningen till detta är att vi läser det som skrivs med vår egen röst i vårt huvud vilket 

bidrar till att en tillit skapas, då vi litar på oss själva. I boken beskrivs också att det finns en 

risk för att vi kopplar bort det som händer på internet från oss själva och från vårt liv i 

verkligheten. Ofta ser man den virtuella världen som en annan verklighet och det är lätt att 

man inte ser det som händer i denna värld som verkligt. 
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Robin Kowalski, Susan Limber och Patricia Agatston (2008) har tillsammans skrivit boken 

Cyberbullying. I boken beskriver författarna att ungdomar spenderar en stor del av sin tid 

online och nästan alla har tillgång till internet. Deras undersökningar visade också att många 

av barnen i deras undersökning inte var mobbade på själva skolan som fysisk plats men 

mobbningen ofta utfördes av andra elever på skolan. Författarna ansåg att skolan bör utbilda 

eleverna hur de för sig på internet och uppmuntra dem att rapportera om de blivit utsatta för 

elektronisk mobbning. Enligt författarna bör skolan upprätta speciella handlingsplaner som 

rör elektronisk mobbning.  

 

Denna tidigare forskning visar att även då elektronisk mobbning är ett nytt fenomen finns det 

en mängd adekvat forskning angående ämnet. Den tidigare forskningen visar att det finns 

vissa utmärkande drag hos både dem som mobbare och de som blir mobbade. Det har också 

framkommit att alla som deltar i mobbning har större risk att drabbas av psykosomatiska 

problem när de blir äldre. I avsnittet har det dessutom kommit fram att det finns flera aspekter 

som påverkar hur vi kommunicerar på internet och dessa aspekter gör oss ofta mindre 

hämmade i denna kommunikation. Det har också visat sig att ungdomar har stor tillgång till 

internet och många av dem spenderar en stor del av sin tid online. 

En inledande definition av elektronisk mobbning  

Under vår genomgång av den tidigare forskningen kom det fram att den inte fanns någon 

enhetlig definition angående elektronisk mobbning. Synen på problematiken varierar och de 

olika forskarna är inte alltid överens, detta har gjort att vi har valt att inte använda oss av en 

specifik definition. Vi vill dessutom betrakta intervjupersonernas verkligheter och 

beskrivningen och i fast definiton hade hämmat denna process.  Vi kommer istället gå igenom 

olika varianter på definitioner som olika forskare argumenterar för. Senare i analysen kommer 

vi föra en diskussion angående definitionerna samt jämföra dessa med skolkuratorernas 

uppfattningar och verkligheter. 

Dan Olweus är som sagt ett av de stora namnen inom forskning angående mobbning och det 

är Olweus definition många väljer att utgå från då man beskriver traditionell mobbing. 

Olweus definierar mobbning på följande sätt: 

”En person är mobbad när han eller han, upprepade gånger och 

under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera 

personer.” (Olweus, 1991:4) 
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Negativa handlingar innebär att en person åsamkar eller försöker åsamka en annan person 

skada eller någon form av obehag. Det finns enligt Olweus olika former av negativa 

handlingar, exempelvis genom elaka kommentarer, slag, sparkar eller utfrysning.  

Shaheen Shariff anser att många definitioner av traditionell mobbning och även elektronisk 

mobbning är för förenklade. Hon anser dessutom att elektronisk mobbning bör ha en egen 

definition då denna problematik måste förstås ur den kontext mobbningen sker då detta 

påverkar hur handlingarna utförs. Shariff menar också att hur vi ser på ett problem avgör hur 

vi hanterar det. Det som också gör definitionen av elektronisk mobbing svårfångad är att det 

som kan upplevas som elakt kanske inte alltid sägs med den avsikten. Exempelvis beskriver 

hon ett fall där orden bög/homo, om det riktas mot en kompis, är det positivt men om det 

riktas mot en ovän är det negativt. Hon definierar elektronisk mobbning mellan elever som 

dold psykologisk mobbning som förmedlas genom elektronisk media såsom telefoni, 

internetsidor, chattsidor men även social kommunikation, exempelvis Facebook eller 

YouTube. Shariff säger dock att elektronisk mobbning också kan ske framför lärarna men att 

detta är mer ovanligt. Shariff tar även upp ett flertal andra forskares definitioner och 

identifierar i dessa några huvuddrag som alltid återkommer. Dessa huvuddrag är att 

handlingarna sker genom elektronisk media, sker medvetet, med uppsåt samt att de upprepas 

och är uteslutande till sin natur. (Shariff, 2008:29-30) 

Shariff identifierar även själv några aspekter som är specifika för elektronisk mobbning. Den 

första är den anonymitet som kan finnas på internet. Anonymiteten innebär att elektronisk 

mobbning lättare kan ske utan att den som mobbar blir upptäckt. Shariff anser också att detta 

kan vara en av anledningarna till att unga finner internet så attraktivt. Den andra aspekten är 

den oändliga publiken. Det har också visat sig att ju längre mobbningen pågår desto mer 

publik samlas. Shariff berättar 30 % av de som ser mobbning stödjer mobbaren och inte 

offret. På internet kan hundratals människor delta i den elektroniska mobbningen. Den tredje 

aspekten är att det är svårare att undkomma den elektroniska mobbningen. Meddelanden kan 

skickas över internet alla tider på dygnet och det materialet som läggs ut på internet är oerhört 

svårt att radera. (Shariff, 2008:33-34) 

Dock har Shariffs definition fått kritik av Elza Dunkels. Dunkels har bland annat kritiserat 

Shariffs teori angående den elektroniska mobbningens utmärkande drag. Dunkels säger att 

även om det finns möjlighet att vara anonym på nätet vet de flesta vem det är som utför 

handlingarna. Mobbaren och offret vet ofta vem den andra är då kontakten över internet 
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nästan alltid sker i miljöer där man lätt känner igen varandra. Dunkels anser också att även 

ifall det finns möjlighet till en oändlig publik innebär inte detta att den faktiska publiken är 

oändlig. För att en publik ska skapas krävs intresse och Dunkels menar att detta intresse inte 

säkert finns hos internetanvändarna. Hon menar att även ifall det finns exempel på elektronisk 

mobbning där alla Shariffs utmärkande drag finns, så finns det inte adekvat forskning som 

visar att elektronisk mobbning är varaktigare, djupare eller en svårare form av mobbning, 

vilket hon menar att Shariff vill framställa det som. Istället anser Dunkels att internet är bara 

ett annat ställe för ungdomar att umgås, roa sig samt utvecklas och att mobbning kan 

förekomma där precis som i alla andra miljöer. (Dunkels, 2012:75-76) 

Robin Kowalski, Susan Limber och Patricia Agatston har även i sin bok definierat elektronisk 

mobbning. Författarna beskriver att när forskare börjar studera ett nytt område finns det 

många begreppsmässiga svårigheter som alltid måste redas ut. När det gäller detta är 

elektronisk mobbning inget undantag. Författarna menar på att bestämma en definition har 

visar sig vara svårt. Ett exempel på detta är argumentationer över internet. Ska man se ett bråk 

över en chatt som elektronisk mobbning? Författarna beskriver att gränsen mellan retning och 

mobbning skiljer sig beroende på vem man frågar. Retning kan också ske i god ton mellan 

vänner vilket gör definitionen av elektronisk mobbning desto svårare. Dock anser författarna 

att man kan skilja på retning mellan vänner och mobbning genom det aggressiva uppsåtet som 

finns bakom mobbning. De menar också att detta uppsåt är problematisk då den är svår att 

bevisa på grund av att den ofta är dold. Författarna menar att dessa resonemang visar varför 

det är svårt att definiera elektronisk mobbning i en mening eller två. Kärnan i definitionen av 

elektronisk mobbning är dock mobbning som sker via användandet av teknologi såsom 

internet och mobiltelefoner. (Kowalski, Limber & Agatston, 2008:43-46) 

Kowalski, Limber och Agatston skiljer också på två olika former av elektronisk mobbning, 

direkt elektronisk mobbning och indirekt elektronisk mobbning. Direkt elektronisk mobbning 

innebär att mobbaren själv utför handlingarna, exempelvis sänder elaka meddelanden. 

Indirekt elektronisk mobbning innebär däremot att mobbaren använder andra för att mobba 

den utsatte. Ett exempel på detta är när mobbaren provocerar den utsatte till att säga en 

olämplig kommentar för att sedan anmäla denna kommentar till hemsidan. Detta gör att den 

utsatte oftast förlorar sitt användarkonto. Ett annat exempel är när mobbaren hackar den 

utsattes konto och skickar elaka kommentarer eller utger sig från att vara den utsatte samtidigt 

som mobbaren skickar olämpliga meddelanden till den utsattes kontakter. (Kowalski, Limber 

& Agatston, 2008:44-45) 
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Genomgången av dessa författares olika definitioner av elektronisk mobbning har visat att 

även då det finns vissa likheter så finns det även skillnader. Fenomenet är enligt forskarna 

svårt att definiera och detta innebär helt enkelt att vad elektronisk mobbning är beror lite på 

vem man frågar. 

Teori 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vilken teori vi valt samt visa på dess lämplighet för vår 

undersökning. Vi kommer nedan att definiera samt förklara Jonathan Potters teori 

diskurspsykologi. Jonathan Potter är doktor i psykologi vid Loughborough University i 

Skottland. För att förklara hans teori kommer vi att använda oss av två källor även om båda 

redogör för Potters diskurpsykologi. Den ena källan är Potters egen bok Representing reality: 

Discourse, Rhetoric and Social Construction där han förklarar sin teori. Den andra källan är 

från Lennart E. H. Räterlinck som har skrivit ett kapitel i boken Det socialpsykologiska 

perspektivet. Räterlinck är doktorand vid Sociologiska institutionen på Uppsala Universitet. 

Boken sammanfattar olika socialpsykologiska perspektiv och i kapitelet skrivet av Räterlinck 

beskrivs Potters diskurspsykologi. Anledningen till att vi använt oss av båda böckerna är att 

Räterlinck inte förklarat alla begrepp lika detaljerat och därför fick vi gå till Potters egen bok. 

Anledningen att vi inte använde oss av bara Potters bok är att han skriver på ett komplicerat 

sätt. Genom att använda oss av både Räterlinck och Potter skapades en balans.  

Diskurspsykologi 

Robin Kowalski, Susan Limber och Patricia Agatston (2008:43-46) beskriver som tidigare 

nämnts att så fort en forskare börjar studera ett nytt fenomen finns det begreppsmässiga 

svårigheter som måste redas ut, elektronisk mobbning är inget undantag. Författarna menar att 

det finns en oklarhet inom forskarvärlden gällande hur man diskuterar problematiken. Vi 

undrar, i vår studie hur skolkuratorerna uttrycker sig om sin erfarenhet och sina uppfattningar 

angående elektronisk mobbning samt hur dessa uppfattningar påverkar deras syn på skolans 

ansvar inom området. Diskurspsykologin är en lämplig teori då den förklarar hur våra 

uppfattningar och förklaringar konstruerar hur vi ser på verkligheten. Med diskurspsykologin 

förklaras det hur vi konstruerar verkligheten omkring oss och kategoriserar objekt och 

händelser utifrån hur vi pratar om problematiken. Ett exempel på detta är kategorisering. Om 

en person exempelvis kategoriserar en annan person som otrevlig kommer denna 

kategorisering av personen att påverka interaktionen mellan dessa människor Vi kommer att 
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använda diskurspsykologin för att undersöka och jämföra hur våra intervjupersoner benämner 

och kategoriserar elektronisk mobbning olika och därmed har olika uppfattningar om 

problematiken. Teorin visar hur olika uppfattningar påverkar vår syn på olika fenomen samt 

hur detta i sin tur påverkar våra handlingar.  

 

Potters forskning inom diskurspsykologi handlar om hur vårt språk och hur vi uttrycker saker 

konstruerar verkligheten vi lever i (Räterlinck, 2011). Med konstruktion menas föreställningar 

om verkligheten. Ingrid Sahlin är professor vid Socialhögskolan vid Lunds Universitet. Hon 

menar att ordet oftast användas i bemärkelsen lögn i dagligt tal men att detta inte är fallet 

inom samhällsvetenskapen. Istället är en konstruktion i det här sammanhanget en föreställning 

om verkligheten, oavsett ifall den är en sanning eller en lögn (Sahlin, 2002:111).  

 

Enligt Potters teori kan man inte se verkligheten som given samt helt oberoende från våra 

beskrivningar av den. Potter menar att vår uppfattning av verkligheten är ett resultat av en 

ständigt retoriskt konstruktion och förhandlingar mellan oss människor. Diskurspsykologin 

anser alltså att språket inte är något som kan skiljas från den övriga sociala verkligheten. 

Språket uppfattas som en byggnadsplats för språkliga beskrivningar som båda är konstruerade 

men även konstruerar verkligheten runt om kring oss (Potter, 1996:211-213). 

Diskurspsykologin menar att man inte bör betrakta social struktur och kontext som någonting 

som läggs över människors interaktion. Istället menar Potter att de sociala strukturerna tar 

form genom interaktionen (Räterlinck, 2011:227). Det är dock viktigt att vara medveten om 

att alla som deltar i interaktioner är med och formar den. Detta innebär att även vi som 

intervjuar är med och formar den diskurs som skapas i intervjuerna. 

 

Potter använder två metaforer för att beskriva hur språket konstruerar vår verklighet, spegeln 

och byggnadsplatsen. Spegel-metaforen innebär att det finns faktiska objekt i världen som i 

sin tur speglas av spegelns blanka yta. I denna metafor är dock inte ytan en spegel utan 

språket. Språket reflekterar hur saker är i verkligheten genom sina beskrivningar, 

representationer och berättelser. Spegel- metaforen gör beskrivningar passiva då de enbart 

speglar världen runt omkring. Metaforen angående byggnadsplatsen är den metafor som är 

vägledande inom diskurspsykologin. Metaforen arbetar på två olika nivåer. Den första nivån 

är att beskrivningar och berättelser konstruerar olika versioner av världen. Den andra nivån är 

att dessa konstruktioner i sig är konstruerade. Om man jämför detta med spegelmetaforen 

inser man att spegeln är oföränderlig. Du kan göra spegeln renare och klarare men inte 
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förändra den bild som speglas. När det gäller byggnadsplatsen kan dock allt förändras. Ett hus 

kan ha fem skorstenar och tio fönster, eller inget av det. Detta är på grund av att huset är 

byggt av människor som väljer vilket material som ska användas samt hur detta material ska 

se ut. (Potter, 1996:97-99) 

 

Potter beskriver också att människors uppfattning av världen beror på och avgörs av vilket 

slags språk man använder. För att exemplifiera detta tar Potter upp eskimåer och deras språk. 

Eskimåer sägs kunna göra hårfina skillnader på olika sorters snö. Anledningen till detta är att 

de hade så många olika ord för olika sorters snö. Denna innebär att ifall man inte har ord nog 

att beskriva en situation eller en företeelse kan man heller inte prata om det. (Potter, 1996:97-

99) 

 

Diskurspsykologin skiljer sig från mer traditionella psykologiska perspektiv som ofta byggs 

upp kring tekniska framställningar och processer kring mänskligt handlande samt olika 

mentala tillstånd. Diskurspsykologin fokuserar istället på de integrerande människornas egna 

konstruktioner som skapas utifrån den specifika situation människan befinner sig i. Uttryck 

som ”jag är så arg”, intresserar inte alls diskurspsykologin när det kommer till huruvida det 

sagda speglar ett inre eller yttre tillstånd eller inte. Det som istället anses vara intressant är hur 

uttrycket får människor att handla i specifika situationer. Frågan om hur det är faktiskt är 

ersätts med frågor som ” Vad åstadkommer användning av denna beskrivning i 

interaktionen?”. (Räterlinck, 2011:212) 

 

“Stake”(intresse) är ett begrepp som används inom diskurspsykologin. Potter beskriver detta 

begrepp som att den som talar har något att vinna eller förlora i konversationen. De har helt 

enkelt ett intresse i det som sägs. Detta intresse kan vara personligt, ekonomisk eller handla 

om makt. Intresset påverkar också talaren i hur denna konstruerar det hen säger (Potter, 

1996:124-125). Ett exempel på detta sätt att tänka är hur människor kan konstruera skuld 

gentemot någon annan genom att framställa det som berättas som ren fakta. Potter tar upp ett 

exempel på detta genom att beskriva en situation i en rättssal angående en eventuell våldtäkt 

som skedde på en klubb. Advokaten frågar ut kvinnan och säger: ” its where girls and fellas 

meet ’isent it?” Advokatens ordval insinuerar att en klubb är en plats dit människor går med 

vissa förväntningar och att alla som deltar i aktivitet bör vara medveten om dessa 

förväntningar. Detta är inte ren fakta men advokatens ordval konstruerar en verklighet för 

åhörarna utifrån advokatens intresse om att vinna fallet (Räterlinck, 2011:218). 
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Det finns en mängd olika diskursanalytiska perspektiv och därför kan det vara svårt att förstå 

vad som menas med begreppet diskurs. Detta ord återfinns i dess mer allmänna förståelse i 

Nationalencyklopedin. Ordet diskurs i sig betyder enligt Nationalencyklopedin i vardagligt 

tal; samtal. Dock kan det användas i filosofiska sammanhang och då betyder ordet en helhet 

av sammanhängande uttryck, berättelser och begrepp, exempelvis den vetenskapliga 

diskursen. Ur de olika traditionella och mer precisa användningar av ordet har en mer allmän 

betydelse vuxit fram. Denna handlar om att vårt förhållande till verkligheten uttrycks genom 

diskurser (Nationalencyklopedin, 2014). Potter (1996:105) skriver också att diskurs är ett 

begrepp som används mycket och kan skilja i sin betydelse. Potter har dock valt att se diskurs 

som att den kommer fram i språk och text som är en del av sociala processer. Potter definierar 

diskurs på följande sätt: 

 

“I am taking a focus on discourse to mean that the concern is with 

talk and texts as part of social practices.” (Potter, 1996:105)  

 

Det finns inom diskurspsykologin tre huvudtankar som beskriver hur man ser på diskursen 

inom teorin. Först och främst är diskursen konstruerad. Det här innebär att beskrivningar och 

kategorier används av människor för att bygga upp versioner av verkligheten. Ett exempel på 

detta är meningen ”idag åkte vi in till stan för att ta en fika med min bror och se hans nya 

lägenhet” (Räterlinck, 2011:s225). I detta uttryck definieras bland annat familjetillhörighet, 

plats, handling och mycket mer. Detta uttryck är konstruerat då den ger en version av 

verkligheten som varken existerade före eller utanför det som sagts. Det sagda är alltså en 

retorisk handling som syftar till att åstadkomma någonting här och nu, i den situation man är 

en del av. Diskurspsykologin menar att verkligheten är språkligt konstruerad samtidigt som 

vårt språk konstruerar denna verklighet (Räterlinck, 2011:224-225). 

 

Den andra grundtanken är att diskursen är handlingsorienterad. Det som konstrueras genom 

språket är ett utförande av någonting, alltså en handling. Exempelvis ger vi komplimanger, 

hävdar, förolämpar och så vidare. Diskurspsykologen menar att det inte finns möjlighet att 

skilja mellan talet och handlingen då handlingen sker genom språket. (Räterlinck, 2011:225-

226) 
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Den sista grundtanken handlar om att diskursen är situationsspecifik. Allting vi säger sker i en 

specifik situation där kontexten är av stor vikt. Ett exempel som tas upp på detta är en man 

som har sex med en annan man på allmän plats. I ett uttalande om detta beskriver mannen att 

det han gör är inte sex då han anser sex är någonting han har med sin fru i sängen. Han 

förklarar att det bara är någonting han får en kick av. Man behöver alltså alltid fokusera på 

sammanhanget där exempelvis kategoriseringarna används då kontexten avgör diskursen. 

(Räterlinck, 2011:226-227) 

 

Det finns ingen färdig modell för hur världens ska kategoriseras. Det är till exempel inte en 

Gud eller naturen som har kategoriserat världen och att vi då skulle vara bundna att slaviskt 

följa dessa kategoriseringar. Världen upprättas efterhand av oss människor och beroende på 

vem det är som säger det så kategoriseras världen på ett eller annat sätt när människor pratar, 

skriver eller argumenterar (Potter, 1996:98). Att beskriva något är en central roll i att 

kategorisera. När man beskriver något, ett objekt eller en händelse, så förklarar man dess 

varande. Exempelvis om det är bra eller dåligt, stort eller litet, fast oftast då med andra ord. 

Ett annat sätt att beskriva något är att förklara en handling som något rutinmässigt eller 

motsatsen exceptionellt (ibid., s.111). Om man har en profession i ryggen eller innehar en titel 

har man i vissa sammanhang där professionen spelar roll ett företräde att benämna och 

kategorisera ett objekt eller händelse. Detta för att de förväntas att ha en viss vetskap om det 

enskilda fallet. Till exempel så lyssnar vi hellre till vad en doktor har att säga om vi 

exempelvis brutit ett ben än en någon i vår krets som hävdar något om situationen utan att ha 

gått en läkarutbildning (ibid., s.114).  

 

Ett annat sätt att tillskrivas trovärdighet för att beskriva en situation är om det i en berättelse, 

både vad gäller språk och text, framkommer att man var där själv och därför vet vad som 

hände. Räterlinck uttrycker: 

 

“Personen i fråga betraktar ett händelseförlopp, som ges sken av att 

endast refereras genom texten.” (Räterlinck, 2011:220) 

 

Detta blir en detaljbeskrivning av någon som var närvarande och därför kan man referera till 

denna i sitt kategoritillskrivande. Kategoritillskrivandet behöver inte bara refereras utan kan 

även ha en “systematisk vaghet” (systematic vagueness). Systematisk vaghet innebär att man 

använder vaga formuleringar som “ resultaten bekräftar” eller “ fakta visar”. Detta gör att 



23 
 

beskrivningarna får ett sken av opersonlighet och fakticitet även fast dessa citat inte alls är 

allmängiltiga och opersonliga (Räterlinck, 2011:220). Exempelvis kan man använda sig av 

orden ”fakta visar” för att ge styrka åt ett resonemang utan att faktiskt ha en kunskap om vad 

fakta inom området visar.  

 

Diskurspsykologin anser alltså att språket aldrig kan skiljas från den övriga sociala 

verkligheten. Detta är på grund av att verkligheten är konstruerad av språket men även att 

själva språket är konstruerat. Detta innebär att vad vi säger avgör hur vi ser på och ”lever” 

fenomen. Det är våra uttryck, definitioner och hur vi benämner saker som avgör hur vi ser på 

dem. Det finns tre stycken huvudtankar inom diskurspsykologin och dessa är att diskursen är 

konstruerad, handlingsinriktad och situationsspecifik.  

Metod 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vårt val av metod samt fördelar och nackdelar med 

denna. Nedan går vi även igenom urval och avgränsningar för studien samt avidentifiering. Vi 

kommer också att gå igenom kriterier för etiska överväganden samt tillförlitlighet i 

förhållande till syfte och frågeställningar. Här kommer vi även föra en diskussion angående 

vår tidigare förförståelse. Under rubriken genomförande kommer vi visa hur 

kodningsprocessen gått till och hur vi gick till väga för att kontakta deltagare till våra 

intervjuer. Vi kommer även i detta avsnitt kort diskutera kring intervjusituationen. Slutligen 

har vi kortfattat redogjort för vår arbetsfördelning. 

Val av metod 

Vi har undersökt vilken uppfattning kuratorer på skolor har om problematiken kring 

elektronisk mobbning samt hur de ser på skolans ansvar. Då vi i studien har undersökt 

uppfattningar och utveckla förståelse har vi valt att använda oss av kvalitativ metod i form av 

intervjuer. Kvalitativ metod lägger vikten på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet (Bryman, 2011:41). Detta innebär att vi kan fånga nyanser samt sätta normer och 

värderingar i ett sammanhang. Ett kvalitativt angreppsätt förknippas med en induktiv ansats. 

En induktiv process är att först få fram resultat, sedan hitta en passande teori och applicera 

denna i analysen av resultaten (Bryman, 2011:26-29). Vi har valt att använda en induktiv 

strategi då elektronisk mobbning är ett nytt fenomen där vi inte vet vilka resultat vi kommer 

att få fram i våra intervjuer. 
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Kvantitativ metod innebär ofta att man har som mål att mäta sin omvärld. Mätning gör att 

man kan upptäcka och beskriva hårfina skillnader när det gäller de variabler som är aktuella 

(Bryman, 2011:155). En kvantitativ forskning är dessutom ofta till för att beskriva varför 

någonting är, istället för hur det är (Bryman, 2011:168). På grund av att vi i vår undersökning 

har valt att fokusera på att beskriva skolkuratorernas uppfattningar om elektronisk mobbning 

samt varför de har ju dessa uppfattningar har vi valt att använda en kvalitativ metod istället 

för en kvantitativ metod. Vi anser att en kvalitativ metod är det lämpligaste alternativet för att 

på bästa sätt besvara vårt syfte. 

 

I vår undersökning har vi utfört semi-strukturerade intervjuer där frågorna är flexibla och 

öppet formulerade. Därmed får man oftare svar med en bredare bild med fler nyanser samt 

dimensioner. Dessutom har vi möjlighet att ställa följdfrågor samt fördjupa oss i relevanta nya 

aspekter som uppkom under själva intervjun. (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011:40). Dessa 

aspekter är av vikt i vår undersökning på grund av att vi vill undersöka skolkuratorernas 

uppfattningar vilket kan kräva flexibilitet för att komma åt dessa. Även då denna metod är 

flexibel så har intervjupersonen inte allt för stor inverkan på vilken riktning intervjun tar då 

intervjuaren har vissa teman och frågeställningar som ska undersökas. Flexibiliteten behöver 

inte bara vara till nytta utan kan även komma att försvåra intervjun om vår intervjuade endast 

pratar om vad denne tycker är intressant och inte vad som är intressant för vår undersökning. 

För att vi lättare skulle hålla intervjun inom ramen för vårt syfte och inte låta intervjupersonen 

gå in på sidospår så använde vi oss av en intervjuguide (Se Bilaga 1). Dock behöver man inte 

följa intervjuguiden till punkt och pricka, vilket vi inte heller gjorde (May, 1997:152). 

 

Urval  

I vår studie valde vi att undersöka kommunala och privata högstadieskolor i en mellanstor 

kommun i Mellansverige. Att vi utförde undersökningen i Mellansverige beror på att det var 

lättast att genomföra studierna i just denna kommun. Detta är på grund av att en av oss bor i 

denna del av landet. Bryman beskriver denna sorts urval som ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att man undersöker personer och platser som råkat finnas 

tillgängliga för undersökaren för tillfället (Bryman, 2011:194). Vi avgränsade oss till dessa 
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och kommer därför inte att undersöka elektronisk mobbning på högstadieskolor som är 

resursskolor och särskolor då studien skulle bli för omfattande på grund av antalet skolor. 

Undersökning gjord av EU Kids Online visar att de som har utsatts för elektronisk mobbning 

ökar med 4 procentenheter från ålder 9-12 till åldern 13-16 (von Felitizen, Findahl & 

Dunkels, 2011:25). Detta innebär att elektronisk mobbning är vanligare i åldern 13-16 än i 

åldern 9-12. Detta är anledningen till varför vi har valt att undersöka just högstadieskolor.  

För att vi skulle kunna undersöka skolkuratorneras uppfattning kring fenomenet elektronisk 

mobbning valde vi att använda oss av ett målinriktat urval då vi valde intervjupersoner som var 

relevanta för vårt syfte. I ett målinriktat urval väljs helt enkelt personer för att de har en relevans för 

en förståelse av en social företeelse (Bryman, 2011:392). I vår undersökning valde vi att intervjua 

skolkuratorer. Anledningen till detta är att kuratorerna i sin yrkesroll ingår i det elevhälsoteamet som 

finns på varje skola och har i detta team en specifik kunskap samt expertis angående just sociala 

problem på sina skolor. 

Vi började med att tillfråga tio skolkuratorer angående deltagande i intervju via mejl. Det var 

enbart tre av dessa som svarade på detta mejl. På grund av den låga svarsfrekvensen valde vi 

att göra ytterligare en förfrågan, via telefon. Denna gång fick vi besked utav de resterande 

skolorna. Efter förfrågningarna via telefon var det totalt sex skolkuratorer som ville delta i 

undersökningen. 

På vissa skolor vi undersökte fanns det en tjänst som kallades socionom i skola samt en tjänst 

vid namn skolpsykolog. Vi beslöt att ringa några av skolorna för att undersöka vilken av dessa 

befattningar som bäst kunde besvara frågorna i vår studie. Informationen vi fick genom dessa 

samtal gav oss slutsatsen att socionom i skola var lämpligast att intervjua. Anledningen till 

detta var att dessa hade en bättre överblick över arbete gällande mobbning. På andra skolor 

fanns titeln skolkurator. I arbetet kommer vi att benämna både intervjupersoner med titeln 

skolkuratorn och med titeln socionom i skola som skolkurator. Anledningen till detta är att vi 

vill göra texten mer flytande. Vi vill heller inte göra en särskiljning mellan de två titlarna i 

analysen på grund av att vi inte vill att det ska gå att identifiera vilka utsagor som kommer 

från kommunala skolor och vilka utsagor som kommer från privata skolor. 

Vi kommer i avsnittet om resultat och analys kalla intervjupersonerna för just 

intervjupersoner. Vi kommer särskilja intervjupersonerna genom att använda oss av en 

numrering, alltså intervjuperson 1, intervjuperson 2 och så vidare. I citaten kommer vi att 
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förkorta intervjuperson till IP. Att vi har valt att inte använda fiktiva namn beror på att vi inte 

kände oss bekväma angående vilka namn som skulle väljas i avseende om att inte röja kön 

och identitet. Även vid könsneutrala namn kan det finnas vissa föreställningar om kön som 

kan påverka hur man ser på intervjupersonerna. 

Tillförlitlighet i förhållande till syfte och undersökningsområde 

Med hjälp av våra intervjufrågor och diktafon har vi försökt fånga en mer rättvis bild av 

kuratorernas uppfattningar och erfarenheter då vi kommer att ha tillgång till exakta citat efter 

transkriberningen av intervjuerna. Bryman tar upp vikten av att ge en rättvis bild och detta är 

ett av kriterierna som Guba och Lincoln utformat för äkthet. Ett annat av kriterierna är 

huruvida det efter studien finns ontologisk autenticitet, vilket handlar om att personerna som 

medverkat får en större förståelse av den sociala situation och den sociala miljön som de 

befinner sig i. Bryman menar att Lincoln och Guba uttrycker svårigheter att överföra och 

jämföra resultaten från en kvalitativ studie till en annan (Bryman, 2011:354-357). Vi ser ett 

värde av att vara medveten om att våra resultat troligtvis kommer vara svårt att överföra och 

upprepa i en ny studie. Dock är svårigheten att föra över resultat och upprepa studier något av 

den kvalitativa metodens natur eftersom det handlar om att studera människors egna 

upplevelser och historier.  

En av oss som genomför denna undersökning kommer från området där undersökningen görs. 

Detta innebär att det finns en viss uppfattning angående de olika högstadieskolorna hos denna 

person. Dock kommer vi i denna undersökning att så gott det går frångå dessa uppfattningar 

då de inte har med studiens syfte att göra och därmed inte bör påverka vår undersökning. 

Ingen av oss har någon personlig relation till kuratorerna vi kommer intervjua. Vi ser dock ett 

värde i att vara medvetna om vår tidigare kännedom angående skolorna.  

Etiska överväganden 

Forskning är betydelsefullt samt nödvändigt både för samhällets utveckling men även för 

enskilda individer. Samhället och dess medlemmar har därför skäliga krav på att forskning 

bedrivs men även på att den fokuserar på substantiella frågor samt håller god kvalité. Dock 

har samhällets medlemmar också rätten att skyddas mot kränkning av dennes integritet eller 

fysiska person när undersökningar genomförs (Vetenskapsrådet, s.5). För att vara säkra på att 

uppfylla kravet på skydd för enskild person har vi valt att använda oss av vetenskapsrådets 
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forskningsetiska principer i vår undersökning. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Vi har valt att 

i vår undersökning intervjua kuratorer om deras uppfattning om elektronisk mobbning. En av 

anledningarna till detta val är att kuratorerna är professionella och vi intervjuar dem i sin roll 

som detta. Vi har medvetet valt att inte tillfråga eller involvera eleverna på skolorna på något 

vis då dessa är under 18 år och därmed inte själva kan ge samtycke till studien på ett adekvat 

sätt. 

För att uppfylla informationskravet har vi vid förfrågan om deltagande i intervjun berättat om 

studiens innehåll samt informerat om deltagarens roll i studien. För att vara helt säkra på att 

intervjupersonen har förstått har vi att upprepat all denna information innan intervjun började. 

Vi har också informerat intervjupersonen vid avslutandet av intervjun om att de har möjlighet 

att ta del av studien när den är färdig. 

För att uppfylla samtyckeskravet har vi vid förfrågan om deltagande men även vid intervjuns 

start frågat ifall personen är villig att delta i studien. Vi har även informerat om att deltagandet 

i studien är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan konsekvenser 

eller påtryckningar. Vi har även valt att intervjua personer som är okända för oss sedan 

tidigare för att undvika interna relationer eller beroendeförhållanden som kan tänkas påverka 

vår studie.  

För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi behandlat de uppgifter vi får i intervjuerna med 

varsamhet samt avidentifierat intervjupersonerna i själva studien. Vi har inte använt verkliga 

namn på intervjupersoner, på arbetsplatser eller på kommuner eller på annat vis avslöjat 

information som kan leda till att röja intervjupersonernas identitet. Detta har vi också 

informerat om vid intervjuns start. 

För att uppfylla nyttjandekravet kommer vi att använda uppgifterna vi fått av 

intervjupersonerna enbart för denna studie samt en tid efter studien förstöra dessa uppgifter på 

lämpligt sätt. Även detta har intervjupersonen informerats om. 

Genomförande 

Vi började vår intervjuprocess genom att skicka ut en förfrågan samt information om 

deltagande i undersökningen via mejl (se Bilaga 2). Vi föreslog i vår förfrågan att genomföra 
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intervjun på intervjupersonens arbetsplats men erbjöd dem också att bestämma plats själva. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:44-45) menar att en intervju påverkas av olika faktorer 

och en av dessa faktorer är just vart intervjun genomförs. Vilken uppfattning personen vill ge 

av sig själv kan bero på vart han/hon befinner sig. Då vårt syfte var att intervjua kuratorerna i 

deras yrkesroll föreslog vi att intervjua dem på deras arbetsplats. Dessutom ville vi att 

deltagarna skulle vara så bekväma som möjligt i situationen. Deras kontor eller annan plats 

vald av dem kan ses som deras hemarena vilken vi anser skapar en trygghet och smidighet för 

intervjupersonen. 

Innan intervjuerna förde vi en diskussion angående ifall vi skulle intervju en och en eller 

intervjua tillsammans. Fördelarna vi såg med att vara ensamma intervjuare var på grund av 

tidspress i studien samt att vi kände oss mer bekväma med detta arrangemang. Vi ville heller 

inte att det skulle kännas obekvämt för intervjupersonerna, då de hade kunnat få en upplevelse 

av en två-mot-en-situation. Nackdelen med denna metod är dock att den som inte medverkar i 

intervjun går miste om vilken kontext intervjun utfördes, exempelvis gester och tonfall.  

Vår kodning användes för att strukturera upp det material som samlats in och den ska också 

hjälpa till att synliggöra mönster och samband. Efter att ha inhämtat, transkriberat och läst 

igenom våra data görs koder utifrån kategoriseringar och olika begrepp. Kodningen går ut på 

att sortera in materialet i olika kategorier (Jönson, 2010:56). Kodningen samt transkribering 

ska ske så tidigt som möjligt enligt Bryman. Detta kan leda till större förståelse av data som 

inhämtats och bidragit till det teoretiska urvalet (Bryman, 2011:514,523, 525). Vi valde att 

använda oss av Brymans olika steg i kodningsprocessen. Detta innebar att vi först läste 

igenom alla transkriberingar för att sedan anteckna vad som upplevdes som intressant eller 

viktigt. Efter detta läste vi igenom materialet en gång till men denna gång skrev vi små notiser 

i marginalerna gällande exempel på koder som hade kunnat vara applicerbara. Efter detta 

granskade vi koderna kritiskt och valde ut vilka av dem som var relevanta för vår 

undersökning (Bryman, 2011:525). Koderna vi valde baserade sig både på det som framkom 

under läsningen av materialet men även på våra frågeställningar och till viss del på vår 

intervjuguide. När vi väl hittade begrepp och kategorier plockade vi ut och ordnade vår text så 

att vi sedan kunde finna kopplingar och samband. Kodningen gjordes manuellt och vi 

använde oss av färgmarkeringar för att urskilja de olika kodernas betydelse när vi behandlade 

materialet (Jönson, 2010:56-57).  
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I analysen har vi valt att använda oss av citat från intervjupersonerna för att försäkra att vi 

återger en så korrekt bild som möjligt av deras uppfattningar och åsikter. Ahrne och Svensson 

(2011:220) säger att det finns två huvudtraditioner när det kommer till hur man återger citat. I 

den första återger man citaten precis som de är, inklusive hummanden, pauser och talspråk. I 

den andra traditionen tillåts man gör mindre redigeringar för att citaten inte skall upplevas 

som konstiga när de skrivs ut. Vi har valt att använda oss av den sistnämnda eller traditionen 

och därmed är våra citat en aning redigerade med jämna mellanrum. Anledningen till att vi 

valt detta är att vi vill framställa våra intervjupersoners uttalanden på ett lämpligt sätt i skriven 

text. Vi vill också att läsaren ska ha en flytande text att läsa i analysen. Vi har dock alltid varit 

noga samt försiktiga i våra redigeringar då vi inte vill påverka innebörden i det som sägs.  

Arbetsfördelning 

Vårt arbete har varierat mellan att arbete tillsammans och var för sig beroende på vad vi ansåg 

vara lämpligt för just den delen av materialet. Arbetet har dock oftast skett tillsammans men 

vid var sin dator. Detta på grund av att vi då kan ge varandra stöd, tips och plats att diskutera 

men fortfarande ha möjlighet att skriva samtidigt. Vid vissa tillfällen har vi dock arbetat helt 

själva. Vi valde exempelvis att arbeta enskild vid genomförandet av intervjuerna. Dock 

diskuterade vi de olika intervjuerna samt vilka koder vi skulle använda. Efter allt material var 

skrivit diskuterade vi och skrev om alla aspekter av det tillsammans för att säkerställa att båda 

var nöjda med uppsatsen.  
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Resultat och Analys 

I avsnittet som följer kommer vi kortfattat redogöra för intervjuernas innehåll i form av 

presentationer av de olika intervjupersonernas utsagor. Detta för att ge en bild av 

intervjupersonernas uppfattning i stort och att underlätta för läsaren att särskilja mellan 

intervjupersonerna. Efter denna presentation kommer vi presentera vår analys utifrån 

resultaten. Vår analys kommer följa studiens frågeställningar i form av huvudrubriker. Dessa 

centrala huvudrubriker kommer följas av underrubriker som har skapats från olika teman. 

Dessa teman har kommit fram under kodningen och genomläsning av material samt under 

analysens gång.  

Kortfattad presentation av resultat 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 anser att elektronisk mobbning är väldigt vanligt mellan hens elever och att 

det finns som ingrediens i nästan alla hens fall nuförtiden. Hen anser att elektronisk mobbning 

är ifall en person blir kränkt över elektronisk media, oavsett vilken form kränkningen tar. 

Intervjupersonen skiljer sedan även på kränkning och mobbning och anser att man får 

definiera detta från fall till fall. Hen anser att skolan absolut har ett ansvar gällande 

elektronisk mobbning ifall de får kännedom om att det pågår. Intervjuperson 1:s skola har 

flera förebyggande åtgärder mot elektronisk mobbning och intervjupersonen verkar ha stor 

medvetenhet om vilka åtgärder som bör sättas in om problematiken uppstår. 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 2 anser att elektronisk mobbning är vanligt men att det utvecklas och blir allt 

vanligare. Intervjuperson 2 har själv arbetat med fall kring elektronisk mobbning men säger 

att det finns duktiga lärare på hens skola som ofta löser problematiken. Hen ser att alla på 

skolan har stort ansvar på grund av att eleverna som är involverade möts i skolan. 

Intervjupersonen tycker att ansvaret också ligger hos föräldrarna att vara uppmärksamma på 

förändringar i beteenden hos ungdomarna. Även eleven har ett eget ansvar efter stigande ålder 

angående val kring vilka sidor man väljer att besöka samt sitt eget beteende. För att förebygga 

har lärarna infört exempelvis netikett och för att åtgärda elektronisk mobbning använder man 

sig av handlingsplan för traditionell mobbning då hen anser att elektronisk mobbning är som 

traditionell mobbning fast via text. 
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Intervjuperson 3 

Intervjuperson 3 anser att elektronisk mobbning förekommer men hen har ingen uppfattning 

om hur mycket det förekommer i samhället. Personligen har intervjupersonen inte kommit i 

kontakt med elektronisk mobbning utan det är mer någonting hen har hört talas om. 

Intervjuperson 3 anser att elektronisk mobbning är när man skriver elaka saker över internet 

till varandra men att det i grunden är samma sorts problematik som traditionell mobbning. 

Hen anser att skolan har ett ansvar till en viss del men att även föräldrarna har ett stort ansvar 

när det kommer till att hantera problematiken. Intervjupersonen har ingen större uppfattning 

om hur skolan hen jobbar på arbetar med elektronisk mobbning. 

Intervjuperson 4 

Intervjuperson 4 arbetar inte med traditionell mobbning om inte mobbningsteamet behöver 

hjälp från elevvårdsteamet och har heller ingen erfarenhet av elektronisk mobbning. Hen vet 

inte om elektroniska mobbingen är vanlig på hennes skola men hört mycket om fenomenet via 

media. Därför har tankar väckts om att det kanske sker på hennes egen skola. Hen anser att 

det är ett nytt fenomen som skolan kanske bör börja hantera. Intervjupersonen tycker att det är 

en svår problematik på grund av att det är så dolt. Hen anser att elektronisk mobbning handlar 

om fula kommentarer, kränkningar och hot på sociala medier. Intervjupersonen menar också 

att skolan inte kan göra något utan att det är bättre om eleverna vänder sig till sina föräldrar 

och som hen tycker har möjlighet att vara mer uppmärksamma då elektronisk mobbning sker 

på fritiden. Hen tycker dock att skolan kan vara ett stöd för eleven att våga berätta för 

föräldrarna och att skolan annars kan förebygga med att informera om beteende och 

konsekvenser samt öka medvetenheten om fenomenet. Skolan har dock inte arbetat 

förebyggande hittills och har inga åtgärder kring elektronisk mobbning. 

Intervjuperson 5 

Intervjuperson 5 anser att elektronisk mobbning är vanligt men har exploderat på sistone. Hen 

menar att elektronisk mobbning funnits några år men det är inte förrän i år skolan arbetat mer 

strukturerat med problematiken. Skolan har haft paneldebatter och informationer kring 

beteende på internet både för föräldrar och för elever. Intervjuperson 5 anser att elektronisk 

mobbning är något som spiller över på skolan och därför blir det skolans ansvar. Hen 

informerar även föräldrar om att vara uppmärksamma och medvetna om ungdomarnas 

internetanvändning. Skolan har åtgärder kring elektronisk mobbning men ska detta året 
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utforma tydligare åtgärder för elektronisk mobbning i likabehandlingsplanen. Hen tycker att 

elektronisk mobbning är när negativa kommentarer över internet blir upprepade och det är när 

mottagaren tar illa vid sig av kommentarerna.  

Intervjuperson 6 

Intervjuperson 6 menar att elektroniska kränkningar är vanligt förekommande. 

Intervjupersonen har själv kommit i kontakt med elektronisk mobbning via några fall på 

skolan. Hen anser att elektronisk mobbning är när någon skickar en bild eller skriver 

någonting elakt och det finns uppsåt bakom handlingen. Intervjupersonen är dock osäker på 

om det finns en skillnad mellan elektroniska kränkningar och elektronisk mobbning. Enligt 

intervjupersonen ligger skolans ansvar på att förebygga, genom att exempelvis skapa en 

medvetenhet hos eleverna. Dock har föräldrarna också ett stort ansvar gällande att hantera 

problematiken. Intervjuperson 6:s skola har få förebyggande åtgärder riktade mot just 

elektronisk mobbning. Till viss del finns det åtgärder kring hur man ska hantera ett fall på 

skolan. 

Skolkuratorernas uppfattning om problematiken 

Okunskap om ords betydelse 

Som vi nämnt i avsnittet tidigare forskning har det visat sig att problematiken runt elektronisk 

mobbning är svår att definiera inom forskarvärlden. Dock anser Shariff att det är viktigt att 

definiera problematiken då definitionen avgör responsen som problemet får. Ifall våra 

intervjupersoner skulle finna svårigheter i att definiera problematiken kan det därmed vara 

svårt att åtgärda denna. Vår undersökning har visat att alla intervjupersoner har erfarenhet 

samt en medvetenhet om elektronisk mobbning, dock till varierande grad. Det har visat sig att 

det råder en osäkerhet bland kuratorerna och de är ofta inte helt säkra på hur de ska diskutera 

problematiken, exempelvis vilka begrepp eller ord som skulle användas. Exempelvis beskrev 

Intervjuperson 6 denna genom följande utsaga: 

”Jag är ju så gammaldags på detta. Men jag kan! Jag vet det ändå ju 

men jag kan inte begrepp kanske.”(IP6) 

I detta citat beskriver intervjuperson 6 att hen inte kan just begreppen när det kommer till 

elektronisk mobbning. Detta kan exempelvis innebära att hen inte vet vad olika hemsidor 

ungdomarna använder heter eller hur man beskriver olika funktioner på nätet. 
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Intervjupersonen vet helt enkelt inte vilka ord hen ska använda för att beskriva elektronisk 

mobbning. Potter beskriver som tidigare nämnt att det är vårt språk som konstruerar vår 

verklighet. För att beskriva sin teori använder sig Potter av en metafor för att beskriva hur vi 

konstruerar vår verklighet. I denna metafor menar Potter att vårt språk är som på en 

byggnadsplats där vi konstruerar vår verklighet (Potter, 1996:97-99). Materialet i detta fall är 

språket, alltså det som konstruerar huset som då är verkligheten. Enligt Potters teori kan man 

aldrig se språket som frånskilt den sociala verkligheten utan det är alltid en del av vår 

konstruerade verklighet (Räterlinck, 2011:211-213). Detta gör att denna okunskap om ord är 

problematisk. Om man ser till Potters teori konstruerar vi vår verklighet genom orden vi 

använder. Vad händer då ifall vi inte har ord för att beskriva verkligheten? Dock kan man 

givetvis förstå Intervjuperson 6:s tankegång när hon säger att hon kan och hon vet, men hon 

kan bara inte beskriva det. Det finns en stor möjlighet att Intervjuperson 6 har stor kunskap 

om problematiken kring elektronisk mobbning men hen kanske inte kan uttrycka det på 

förståeligt sätt. Detta kan dock skapa problem i kommunikationen med exempelvis 

ungdomarna. Om man då använder olika ord eller har en okunskap om de ord som bör 

användas kan det uppstå en förvirring. Om en kurator till exempel möter en ungdom och 

ungdomen vill diskutera någonting angående elektronisk mobbning. Ungdomen kommer att 

ha sitt språk som konstruerar dennes verklighet medan kuratorn kommer att ha sitt språk som 

konstruerar hens verklighet. Potter beskriver att människors uppfattning om världen avgörs av 

vilket språk man använder. Exempelvis kan eskimåer beskriva snö bättre än de flesta andra på 

grund av att de har så många olika ord för just snö. Potter menar på att om man inte har ord 

som kan beskriva ett fenomen kan man heller inte prata om det (Potter, 1996:97-99). 

Intervjuperson 3 beskriver elektronisk mobbning på följande sätt: 

”När man skriver om någon annan. Nu kan jag ju inte alla 

programmen. Nej men när man skriver taskiga saker om varandra.” 

(IP3) 

Om man liksom intervjuperson 3 beskriver internet som olika program kan det uppstå en 

förvirring i kommunikationen mellan ungdom och kurator då ordet program antagligen inte 

betyder samma sak i bådas verkligheter. Detta handlar helt enkelt om att ungdomen och 

kuratorn måste kunna mötas i en gemensam verklighet med en gemensam förståelse för 

språket och därmed konstruktionen av verkligheten. Problematiken kring den bristen på 

kunskap beskriver Intervjuperson 4 på ett passande sätt. 
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”För det är ju det… om vuxna inte vet så ställer man inte frågan 

heller.” (IP4) 

Med detta menar intervjuperson 4 att ifall man inte vet tillräckligt mycket om elektronisk 

mobbning så kan man heller inte ställa frågor till eleverna angående problematiken. Man kan 

precis som Potter säger inte prata om någonting på ett förståeligt sätt om man inte har ord för 

att beskriva det. Och för att kunna använda dessa ord måste man ha kunskap (Potter, 1996).  

Att möta en ny verklighet 

En av våra frågor i intervjuerna var om skolkuratorn ansåg att elektronisk mobbning var ett 

nytt fenomen eller inte. Tre av skolkuratorerna anser att man kan se problematiken som 

relativt ny om man enbart räknar internet men att det har funnits elektronisk mobbning över 

sms så länge man har kunnat skicka sms. Detta beskriver bland annat Intervjuperson 1 genom 

följande utsagor: 

”Då var det mer smskränkningar (IP refererar till när hen började 

arbeta). Så det här med fokus mer på sajter och sånt har varit mer de 

sista åren. Det har ökat med internet. Med absolut med sms och så 

tänker jag att man har jobbat länge med.” (IP1) 

”Nej jag tänker att så länge det har funnits sms så har det funnits. Sen 

vet jag inte riktigt när det slog igenom, rent sådär vilket år. Men det 

är ju klart. Jämfört med annan mobbning är det nytt såklart.” (IP1) 

Intervjuperson 2 menar att det är relativt nytt men säger också att det är ett nytt fenomen just 

för oss vuxna vilket skulle innebära att ungdomar har varit medvetna om det en längre tid. 

”Man får ju tänka att det här är ju ganska nytt för oss vuxna.” (IP2) 

Intervjuperson 5 menar också att det har exploderat den senaste tiden som visar sig i följande 

konversation: 

IP 5: ”Ja, det tycker jag ju, att det har exploderat på sistone.” 

Intervjuare: ”Jag tänker att du bara varit här i två år, men då har du 

redan sett en skillnad?” 

IP 5: ”Ja.” 
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Den osäkerhet vi har upplevt som finns hos kuratorerna kan mycket väl bero just på att 

fenomenet är relativt nytt. Som vi beskrev i tidigare forskning finns det alltid en 

begreppsmässig osäkerhet när det kommer till kunskap om ett nytt fenomen (Kowalski, 

Limber & Agatston, 2008:43-46). Däremot beskriver intervjupersonerna, såsom 

Intervjuperson 5 exemplifierar i sin utsaga, att problematiken ökar på grund av ökad tillgång 

till elektroniska verktyg för att kommunicera. Detta gör att det kommer krävas en 

medvetenhet kring problematiken för att kunna bemöta den på ett korrekt sätt, precis som vi 

kom fram till i föregående stycke. Detta kan dock problematiseras av att fenomenet är nytt.  

Ords betydelse för konstruktionen 

Shariff beskriver att en av de aspekter som gör att problematiken kring elektronisk mobbning 

är svår att definiera är att det som vuxna upplever som olämpligt eller elakt skrivit av 

ungdomarna kan av ungdomarna ses som helt normalt eller till och med positivt (Shariff, 

2008:29-30). Detta är en problematik som även våra intervjupersoner diskuterar. Bland annat 

beskriver intervjuperson 1 denna problematik väl. 

”En kränkning kan ju i princip vara så fort någon använder ordet 

hora. Ska man vara krass är det faktiskt en kränkning. Men jag tänker 

ju att det finns ju ett språk bland elever som man som vuxen tänker, 

”Det där är ett kränkande sätt att prata”, om man kallar någon ful 

eller dum eller så. Men sen så sker ju det också mellan kompisar och 

då är det ju inte riktigt mobbning.” (IP1) 

Intervjuperson 1 menar här att de ord som ungdomar använder ofta kan uppfattas som 

negativa av de vuxna i närheten men ungdomarna som ingår i konversationen kanske inte alls 

ser det som om de blivit kränka. Istället är ordet använt mellan kompisar och inte illa menat. 

Ifall det är på detta sätt menar dessutom intervjuperson 1 att man inte bör definiera detta som 

mobbning. Vi anser att detta exempel kan appliceras både på traditionell samt elektronisk 

mobbning.  

Jonathan Potter menar som tidigare nämnts att vi konstruerar vår verklighet. Detta är ett 

exempel på hur olika tolkningar av ett ord kan konstruera olika verkligheter. Om en lärare 

bevittnar en konversation där en elev kallar en annan elev hora är det mycket möjligt att 

läraren tolkar denna kommentar som kränkande. Läraren har nu konsturerat en verklighet 

utifrån hur hen upplever användandet av ordet och därmed användandet av språket. Eleven 
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däremot kanske har en helt annan uppfattning om vad hen menade med ordet hora. Så som 

intervjuperson 1 beskriver kan användandet av ordet ske i en positiv anda och om det är 

mellan vänner kanske det inte är menat som kränkande. Mottagaren (den som blev kallad 

hora) avgör själv om hen upplever sig som kränkt. Men om mottagaren inte upplever sig som 

kränkt och den som sagt hora inte menade det som kränkande, har det verkligen varit en 

kränkande situation? Om vi återgår till lärarens tolkning av situationen är det mycket möjligt 

att denne upplever ordet hora som kränkande. Låt oss nu tänka oss att denna lärare sedan 

återberättar sin konstruerade version av verkligheten till kuratorn. Denna konstruktion 

överförs sedan till kuratorn och bidrar till kuratorns uppfattning om händelsen. Det är den här 

uppfattningen som sen avgör hur kuratorn handlar. 

Ett annat sätt att se på detta fenomen är kategoriserande. Potter beskriver att vi människor 

upprättar världen genom våra kategorier. Det är genom beskrivandet som kategoriserandet 

främst sker. Genom denna kategorisering förklarar man sedan ett fenomens varande (Potter, 

1996:111). Kuratorn får nu enbart höra lärarens beskrivning av det som hände. I denna 

beskrivning har läraren kategoriserat ordet hora som kränkande. Denna kategorisering avgör 

hur läraren ser på det som hände. Denna version av händelsen förs nu över till kuratorn som 

antagligen kommer dela lärarens kategorisering av ordet. Eleverna däremot kanske inte alls 

kategoriserar ordet hora som kränkande utan kanske ser det som ett skämt mellan vänner. Här 

ser man tydligt hur olika kategoriseringar i vårt språk och därmed våra konstruktioner av 

verkligheten avgör hur vi reagerar på en situation. 

Skolkuratorns uppfattning och forskarnas definitioner 

I vårt avsnitt angående tidigare forskning framkom det att det inte finns en enhetlig definition 

i forskarvärlden angående elektronisk mobbning. Shariff anser att många definitioner av 

elektronisk mobbning är för enkla och att elektronisk mobbning bör ha en egen definition då 

det finns unika aspekter av problematiken (Shariff, 2008:29-30). Dunkels anser att internet 

bara är ett ställe för ungdomar att umgås samt roa sig och att mobbning kan förekomma där, 

likväl som i andra miljöer (Dunkels, 2012:75-76). Vi undrar då givetvis vad våra 

intervjupersoner med sina erfarenheter från fältet har för uppfattning om elektronisk 

mobbning. Den allmänna uppfattningen bland skolkuratorerna verkar vara att elektronisk 

mobbning är kränkningar som helt enkelt sker över internet. Exempelvis beskriver 

Intervjuperson 1 detta genom att beskriva elektronisk mobbning på följande sätt: 
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”När någon blir utsatt eller kränkt, upplever sig utsatt eller kränkt, 

och det sker via sms eller sociala medier eller på någon sajt. (…) Det 

är när en person känner sig kränkt och det är den vägen, oavsett 

vilket.” (IP1) 

Beskrivningar som liknar denna finns hos flera intervjupersoner. Sedan gör dock 

Intervjuperson 1 en särskiljning mellan en kränkning och mobbning senare i intervjun. Denna 

särskiljning beskriver flera av intervjupersonerna på ett liknande sätt. 

”En handling en gång som är plump, klantig eller sker i en tillfällig 

aggression behöver inte vara mobbning. Men om det forsätter och är 

riktat mot en person, då är det mobbning tänker jag. Även om det inte 

är med mening blir det mobbning ändå” (IP1) 

Några av våra intervjupersoner ser istället stora likheter mellan elektronisk mobbning och 

traditionell mobbning. Intervjuperson 2 beskriver elektronisk mobbning på följande sätt: 

”Det här med nätmobbning då, är ju precis som mobbning och 

utfrysning. Det är sånt som händer mellan oss människor” (IP2) 

I just detta uttalande kan man dra paralleller till det som Dunkels säger angående elektronisk 

mobbning. Att internet är ett ställe för ungdomar att roa sig och att mobbning kan förekomma 

där, precis som på andra ställen. 

En tredje intervjuperson anser att elektronisk mobbning handlar mycket om att man skriver 

elaka saker till varandra. Denna intervjuperson beskriver elektronisk mobbning som följande: 

”Det är när man är jävligt taskig mot någon annat och bara skriver 

det. Det kan ju vara på Facebook, när man skriver om någon annan 

(…) Men när man skriver taskiga saker om varandra”(IP3) 

En annan skolkurator vi intervjuade anser att vad som avgör ifall det är elektronisk mobbning 

eller inte är avsikten bakom. Detta beskrev intervjupersonen på följande sätt: 

”Det är allt från att skicka ”vad du är ful och äcklig” till det är någon 

som skickar en bild, någon som skickar en ful bild. Något man känner 

sig så här, att det är elakt menat. Varför gör denna person detta, som 
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jag vet inte gillar mig så mycket (…) Att man bara känner att det är, 

det är illa menat.” (IP6) 

Denna genomgång av skolkuratorernas olika uppfattningar om fenomenet elektronisk 

mobbning har visat att det finns flera olika nyanser i skolkuratorernas uppfattning angående 

elektronisk mobbning. Vissa av intervjupersonerna menar att elektronisk mobbning är en 

kränkning som sker upprepade gånger genom internet, oavsett avsikten bakom eller vilken 

form denna kränkning tar, exempelvis via skrift. Andra intervjupersoner menar att avsikten 

bakom den upplevda kränkningen kan vara en avgörande faktor. Flera av intervjupersonerna 

anser också att man bör skilja mellan en kränkning och elektronisk mobbning medan andra 

intervjupersoner inte alltid gör denna särskiljning. Dessa olika uppfattningar kan bero på 

skolkuratorernas olika upplevelser och erfarenheter kring elektronisk mobbning. Exempelvis 

kanske skolkuratorn vars uppfattning är att uppsåt är en vital faktor har erfarenhet av ett fall 

där just uppsåt bidrog till problematiken. Om man har erfarenheter av ett en form av fall är det 

rimligt att man i sin uppfattning om problematiken utgår från dessa fall. Hur man handlat i en 

situation bidrar till hur man kommer att tala om det. Det är sedan detta språk som avgör hur 

man kommer att handla framöver. Enligt Potter kan man aldrig skilja på språk och handling 

(Potter, 1996).  

Precis som bland forskarna råder det ingen enhetlighet men det finns flera likheter mellan 

utsagorna. Dock finns det även skillnader. Potter beskriver med sin teori att verkligheten är 

konstruerad av det språk vi använder. Han menar också att det som konstrueras genom språket 

är menat att utföra någonting. Potter menar att det inte finns någon möjlighet att skilja mellan 

talet och handling. Detta på grund av att handlingen sker genom talet. (Räterlinck, 2011:225-

226). Som tidigare nämnts skiljer sig skolkuratorernas olika uppfattningar och dessa 

uppfattningar gör att de diskuterar problematiken på olika sätt. Detta innebär alltså att hur 

skolkuratorerna pratar om problematiken avgör hur de handlar. Exempelvis beskrev 

Intervjuperson 6 att det är avsikten bakom handlingen som avgör om det ska ses som 

mobbning eller inte medan Intervjuperson 1 menar att det är beror på ifall mottagaren känner 

sig kränkt eller inte. Det här är två ganska skilda uppfattningar om vad det är som avgör om  

det handlar om elektronisk mobbning eller inte. Man skulle kunna exemplifiera detta genom 

att ta ett fiktivt fall där en ungdom kommer till en skolkurator med en utskrift från en chatsajt. 

Denna utskrift visar att en skolkamrat till ungdomen har skrivit en elak kommentar men vid 

konfrontation av ungdomen sagt att det bara var på skoj. Om Intervjuperson 6 hade tagit hand 

om detta fall hade hen kanske valt att försöka lugna ungdomen och förklara att det kanske inte 
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var elakt menat, utan bara på skoj. Intervjuperson 1 hade kanske istället valt att se det som 

elektronisk kränkning och handlat utifrån denna kategorisering. Vi vill dock avsluta detta 

exempel med att säga att det inte på något sätt är menat att beskriva hur intervjupersonerna 

troligtvis hade handlat, utan det är till för att exemplifiera hur olika uppfattning om en viss 

problematik kan avgöra hur man handlar. Potter menar att diskurspsykologin inte är 

intresserad av olika mentala tillstånd, exempelvis ilska och glädje, utan intresserar sig enbart 

för hur språket får oss människor att handla. Potter exemplifierar detta genom att berätta att 

diskurspsykologin ställer frågor som liknar denna: “ Vad åstadkommer användningen av 

denna beskrivning i situationen?” (Räterlinck, 2011:212). Om man ser de olika 

uppfattningarna utifrån Potters teori upplever vi att de olika uppfattningarna kan göra att 

samma fall inte bemöts på samma sätt av olika skolkuratorer. Potter anser att man inte kan 

skilja vårt språk från våra handlingar då dessa är sammanlänkade. Detta innebär att beroende 

på hur vi beskriver ett problem avgör hur vi senare handlar. Det här innebär att 

skolkuratorernas uppfattningar avgör hur de hanterar problematiken och de fall som skulle 

kunna uppstå eller redan har uppstått på deras skolor. 

Specifika aspekter eller samma mekanismer? 

Shariff anser, precis som vi beskrivit i avsnittet tidigare forskning, att det finns aspekter av 

den elektroniska mobbningen som är specifika för just denna form av mobbning. Dessa 

aspekter är anonymitet, den oändliga publiken och att elektronisk mobbning är svårare att 

undkomma (Shariff, 2008:33-34). Dunkels kritiserar dock Shariff genom att säga att de flesta 

som utsätts för mobbning vet vem den andra är då mobbning ofta sker i miljöer där man 

känner igen varandra. Dunkels menar också att den oändliga publiken inte finns ifall intresset 

för handlingarna inte finns, ett fenomen som Shariff inte problematiserar. Hon kritiserar också 

Shariff genom att säga att det inte finns någon forskning som visar att elektronisk mobbning 

är en svårare form av mobbning (Dunkels, 2012:75-76). Vi är då givetvis intresserade av vad 

intervjupersonerna anser om den elektroniska mobbningens eventuella specifika aspekter. 

Flera av våra intervjupersoner anser att det är samma mekanismer som står bakom elektronisk 

mobbning och traditionell mobbning. Detta illusterar Intervjuperson 1 genom att säga: 

”Det händer så mycket mer på nätet men egentligen är det samma 

mekanismer.” (IP1) 
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Intervjuperson 1 menar med detta uttalande att det i grunden är samma problematik, 

elektronisk mobbning och traditionell mobbning. Det finns kanske samma bakgrund, samma 

person deltar/blir utsatta och samma faktorer spelar in. Intervjuperson 1 menar helt enkelt att 

det finns väldigt stora likheter mellan traditionell mobbning och elektronisk mobbning. Potter 

anser att vi handlar utifrån vilka konstruktioner som har skapats genom vårt språk (Potter, 

1996). Ifall vissa intervjupersoner anser att det inte finns några specifika aspekter gällande 

elektronisk mobbning utan att problematiken utgår från samma mekanismer som traditionell 

mobbning, varför ska man då definiera elektronisk mobbning som en särskild form av 

problematik? Dock menar Potter att vi konstruerar vår verklighet utifrån språket (Potter, 

1996). Detta skulle innebära att om vi inte sker någon skillnad mellan traditionell mobbning 

och elektronisk mobbning kommer båda former av problematik att hanteras på samma sätt.  

Dock finns det flera intervjupersoner som tar upp aspekter av den elektroniska mobbningen 

som är unika just för denna. Exempelvis så är det flera av de intervjuade som beskriver att det 

är lättare att skriva någonting över nätet än att säga det ansikte mot ansikte. Detta beskriver 

både Intervjuperson 2, Intervjuperson 5 och Intervjuperson 6 på ett adekvat sätt. 

”Det är lätt att vräka ur sig på nätet, när man inte sitter öga mot öga. 

Det är något med det… att det blir ett annat möte på nätet.” (IP2) 

”Det kan vara mycket lättare att skriva något.” (IP5) 

”Men det är ju det här klassiska, det är lättare säger många. Att 

skriva det där elaka som man inte vågar säga.” (IP6) 

Intervjupersonerna menar i dessa exempel att de kränkningar som elektronisk mobbning 

består av skulle vara lättare att genomföra just över nätet än ansikte mot ansikte. 

Intervjupersonerna menar också på att man inte behöver möta sitt offer på samma sätt över 

elektroniska medier som om mobbningen skulle ske ansikte mot ansikte. Denna aspekt gör 

kränkningarna lättare att genomföra.  

Intervjuperson 5 beskriver hur anonymiteten kan särskilja den elektroniska mobbningen från 

den traditionella mobbningen. Detta beskriver intervjupersoner genom följande utsaga: 

”Nä, men man vet ju inte ofta. I många fall vet man inte vem som 

skriver, men dom kan misstänka vem det är.” (IP5) 
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Dock är det flera andra intervjupersoner som anser att det är vanligt att de som är inblandade i 

elektronisk mobbning känner varandra genom skolan. Exempelvis säger Intervjuperson 2 

följande: 

”Det vanligaste är ju att de går på samma skola.” (IP2) 

Denna genomgång av materialet från intervjuerna visar tydligt att det finns vissa skillnader 

från traditionell mobbning när det kommer till huruvida den elektroniska mobbningen har 

några specifika aspekter. Intervjuperson 5 tar som nämns ovan ett tydligt exempel på detta då 

hen anser att man sällan vet vem det är som faktiskt skriver, även om man misstänker vem det 

är. Dock säger Intervjuperson 2 att det är vanligast att den utsatte och mobbaren går på samma 

skola. Dessa utsagor ger styrka till både Shariffs åsikter men även Dunkels. 

Dunkels menar också att det inte finns något belägg för att elektronisk mobbning skulle vara 

svårare än traditionell mobbning. Med svårare menar Dunkels att den elektroniska 

mobbningen inte är en allvarligare form av mobbning som på något sätt skulle vara svårare 

för offren att hantera än traditionell mobbning (Dunkels, 2012:32). Detta är någonting som 

även Intervjuperson 1 håller med om då hon säger att det egentligen är samma mekanismer 

men att det bara händer mycket mer på internet. Dock är det flera intervjupersoner som tar 

upp en aspekt som Shariff inte nämner och det handlar om att det är lättare att utföra 

gärningen på internet. Detta på grund av att man inte behöver vara ansikte mot ansikte samt 

att det är lättare att skriva någonting än att säga det. Det här är dock en aspekt som tas av 

Dunkels. Dunkels menar att det finns flera aspekter som påverkar våra handlingar internet. En 

av dessa aspekter är anonymiteten och denna gör att vi blir mindre hämmade. Hon menar 

dock på att man ofta känner varandra i just mobbningssituationer (Dunkels, 2012:32). 

Skolans ansvar 

En av våra frågeställningar handlar om hur skolan ser på sitt ansvar angående elektronisk 

mobbning. En grundpelare i vår intervjuguide var därför att undersöka intervjupersonernas 

upplevelse av skolans ansvar när en elev blir kränkt på internet. Återupprepade kränkningar 

och andra negativa handlingar, som slag och sparkar, utfrysning eller olämpliga gester från en 

eller flera personer definieras som mobbning enligt Olweus (1991:4). Shariff (2008) menar att 

detta fenomen, traditionell mobbning, nu tagit ny form och identifieras som den elektroniska 

mobbningen. Denna elektroniska mobbning sker från elektroniska källor såsom via internet 

eller från mobiltelefoner (ibid. 29-30). Traditionell mobbning har länge varit ett av problemen 
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som ligger under skolans ansvar och det ska finnas handlingsplaner och åtgärder för hur man 

går tillväga vid denna sortens mobbning enligt Skollagen (2010:800). Det står fast i Skollagen 

samt Diskrimineringslagen att kränkningar, diskriminering och trakasserier inom skolans 

område, faller under skolans ansvar. Som tidigare nämnt står ordet mobbning aldrig utnämnt i 

lagtexten utan man härrör då till dessa handlingar. När dessa negativa handlingar utövas 

träder lagen in och när dessa blir återupprepande faller definitionen för mobbning in och 

därmed räknar skolan mobbning som sitt ansvar. Det finns därför heller ingen specifik lag 

som berör elektronisk mobbning. Därför vill vi undersöka hur skolan ser på sitt ansvar kring 

elektronisk mobbning och vi har därför valt att intervjua skolkuratorer för att få en 

uppfattning kring detta. 

Intervjupersonerna tyckte överlag att skolorna hade ett ansvar, mer eller mindre. Vi såg också 

att de talar om olika ansvar. De ansvarsområden som identifieras är ansvaret att fånga upp 

problematiken, ansvaret att förebygga och ansvaret att åtgärda. Här tyckte skolorna olika 

kring vad skolan ska stå för och hur dessa insatser skulle se ut. Det fanns också mycket 

osäkerhet kring om vad som exakt skulle göras då det inte finns några klara riktlinjer men vi 

såg ändå att skolpersonal som ansåg sig ha ett ansvar försökte göra så gott de kunde. Här 

använder sig många av skolorna av åtgärder för traditionell mobbning. Intervjupersonerna 

pekade också på att alla har ett ansvar och om det inte går att lösa det på egen hand så ska 

man slussa det vidare. Det upplevdes som att grundtanken är att alla sitter i samma båt och nu 

när de anser att det är ett nytt fenomen är det extra viktigt att alla hjälps åt. Både kring att 

uppmärksamma och att fånga upp problematiken men också att åtgärda och arbeta 

förebyggande. Detta beskrivs genom följande citat: 

“Alltså skolan har ju, alltså i skolans uppdrag ligger det ju i att även 

då det händer på fritiden.. om det är liksom kopplat till skolan så är 

det skolans ansvar. Och då kan man ju säga, så vet jag att lärarna 

tänker och så tänker jag också, att allt hänger ju ihop. Så är det två 

som går på samma, på den skolan, så, eller liksom samma klass... och 

sen så skriver någon nåt dumt, elakt, taskigt, där hemma men när dem 

kommer till skolan så ska dem mötas liksom… “ (IP2) 
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Beroende på hur vi beskriver ser skolorna olika på sitt ansvar 

Beroende på hur vi definierar ett objekt eller händelse ser vi därmed olika på vår position i 

förhållande till fenomenet. Potter (1996:98) beskriver att kategoriseringar kan se olika ut 

beroende på vem som uttalar sig om objekt eller händelser. Beskrivningar är en central del i 

att kategorisera. När man beskriver något förklarar man dess varande (ibid., s.111). 

Skolkuratorerna ger den elektroniska mobbningen vissa karaktärsdrag och kategoriserar 

därmed fenomenet. Beskrivningar som; var det utspelar sig, orsaker till uppkomst, hur vanligt 

förekommande det är och så vidare, leder i sin tur att de ser olika på skolans ansvar angående 

problematiken. 

När vi intervjuade skolkuratorerna fanns hos vissa en vaghet kring vad som var skolans 

ansvar och vad de upplevde inte låg inom skolans ansvarsområde. Två av intervjupersonerna 

såg sitt eget ansvar angående elektronisk mobbning som tydligare och mer självklar då de är 

till för att fånga upp elever som är i riskzon. De berättade att de är socionomer anställda av 

socialtjänsten och inte anställda av skolan. Därför ansåg de att problematik både i och utanför 

skolan hör till deras område oberoende på vad skolan ansåg vara sitt ansvarsområde. I 

enlighet med Sveriges Skolkurators Förenings genomgång av skolkuratorers arbetsuppgifter 

berättade intervjupersonerna att de utgör det psykosociala perspektivet i elevhälsoteamet och 

utreder både elevens sociala och psykosociala situation (Sveriges Skolkurators Förening, 

2013).  

”Nä, ja utifrån min profession så tycker jag ju inte det. I och med att 

jag jobbar med hela eleverna. Även vad som sker på fritid och så. 

Men det kan ju va annorlunda för skolan.” (IP5) 

Här kan vi som sagt se hur olika beskrivningar av objekt eller händelser förklarar fenomenets 

varande olika och därför har personerna olika uppfattningar. I detta fall handlar det om 

skolans ansvar. Socionomens arbetsuppgifter i samhället spänner alltså både över skoltid samt 

fritid. Intervjuperson 5 säger att i hens profession så ser hen det som sitt ansvar då en elev mår 

dåligt även det skett på deras fritid. Därmed anser de att elektronisk mobbning faller under 

denna definition. Men på grund av att de inte är anställda av skolan så vet inte de om hur 

skolan ser på situationen och sitt ansvar överlag. Intervjuperson 3 menar att det finns fördelar 

med att vara skolkurator då man ska få en helhetsbild av eleven då de har andra möjligheter 

till att utreda. D-Wester (2005:12) skriver om att skolkuratorerna måste skaffa sig en 

helhetsbild av eleven innan insatser sätts in.  
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Olika ansvarsområden 

”Mm. Och det är ju så nu under likabehandlingsplanen att om det 

uppkommer mobbning, eller elektronisk kränkning och sånt, så är det 

först mentorerna... och meddelar då vårdnadshavare. Och är det sen 

så att de inte klarar av det då förs det upp till elevvårdsteamet och då 

blir det ju till oss.” (IP5) 

Citatet är från en intervju vars skola ska implementera elektronisk mobbning i den nya 

likabehandlingsplanen. Många intervjupersoner tycker, liksom denna intervjuperson, att det är 

upp till lärarna att fånga upp problematiken kring elektronisk mobbning då det träffar sina 

klasser oftare. De är också överens om att vem det än är i personalen som får kännedom om 

det ska föra det vidare till elevvårdsteamet. På några av skolorna finns det speciella 

mobbingteam, som består av just lärare, för traditionell mobbning. En gemensam nämnare är 

att skolkuratorerna på dessa skolor inte i första hand tar hand om mobbning specifikt men de 

tar hand om problematiken om det blir omöjligt för lärarna att lösa problemet eller om det 

ligger något mer bekymmer bakom. I detta fall benämner intervjuperson 5 just mentorerna: 

“Det är ju mentorerna som ska fånga upp det.” (IP5) 

Flera av intervjupersonerna pekar på att huvudansvaret ligger på rektorn när skolan får 

kännedom om elektronisk mobbning. Som nämnts säger lagen att det är rektorn som har 

högsta ansvaret på en skola då lärare eller annan personal fått kännedom om kränkningar, 

diskriminering eller trakasserier. Enligt Skollagen är det dock huvudmannen som har högsta 

ansvar och det är denne som rektorn i sin tur ska anmäla till om det blir aktuellt (6 kap. 10 §). 

Intervjuperson 6 menar att det är upp till rektorn att det blir gjort. Att man tar tag i problemet 

och avsätter tid till detta. I intervjuerna uttrycker skolkuratorerna att tiden inte räcker till för 

allt som händer på en skola. 

Intervjuare: ”Men du säger ju också att skolan har en del av ansvaret. 

Vem på skolan har i så fall det här ansvaret?” 

IP6: ”Det tycker jag är rektorn.” 

Intervjuare: ”Rektorn?” 
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IP6: ”Ja det tycker jag. Ansvaret till att det blir gjort. Att delegera det 

till... till exempel mig. Att sätta mer timmar till mig så jag har tid till 

sånt.” 

Det finns en osäkerhet eftersom det inte finns något uttalat ansvar kring elektronisk 

mobbning. Ickeuttalanden visar också vad som är mer eller mindre viktigt, eller mer eller 

mindre känt. Med ickeuttalanden menar vi här vad man inte benämner eller vad som inte ges 

utrymme i en konversation. Har man dessutom ett tolkningsföreträde eller som Potter 

benämner det, att vissa har en speciell profession. Dessa förväntas därför ha en viss kunskap 

om det enskilda fallet och därför lyssnar gemene man oftare till denne än om någon uttryckte 

sig utan att ha denna expertis (Potter, 1996:114). Då det inte finns några klara riktlinjer och 

handlingsplaner enligt intervjupersonerna så finns inte heller några dragna linjer. Ändå 

uttrycker sig många att det är allas ansvar på skolan att hjälpas åt och det framkommer att 

man hittills går tillväga som vid traditionell mobbning för att försöka finna hjälp och lättare 

kunna åtgärda problemet för elever som blivit utsatta för elektronisk mobbning. Den 

intervjuperson vars skola ska ha med elektronisk mobbning i nästa likabehandlingsplan 

berättade att eleverna hade varit med och utformat denna. Detta upplevde intervjupersonen 

som positivt då skolpersonal får höra vad eleverna tycker är viktigt. Skolpersonalen gav här 

eleverna en del av tolkningsföreträdet för att på så vis skapa ett gemensamt språk. Vissa av 

intervjupersonerna är dock ifrågasättande om det ens är upp till skolan att åtgärda elektronisk 

mobbning.  

”Jag vet inte, ja... (suck)... skolans ansvar alltså, hur mycket kan bli 

skolans ansvar?” (IP 4) 

Potter menar på att beroende på hur man konstruerar sin verklighet får man olika uppfattning 

om den. Han redogör vidare för hur diskursen är handlingsorienterad. Det som konstrueras 

genom språket blir ett uttryck för handling och därför kan man i sin tur aldrig skilja på språk 

och handling (Potter, 1996:225-226). Därmed kommer människor handla på ett visst sätt 

beroende på hur de talar om fenomenet. Här ser vi ett exempel över osäkerheten och 

funderingar kring hur mycket som faktiskt går in under skolans ansvar. I och med detta kan 

det uppfattas som att man försöker ge en bild av att skolan tar mycket ansvar redan, och att en 

skola bara är en skola och inte kan ta ansvar för allt som händer i ungdomarnas vardag. Denna 

retorik och språk inom en personalkrets skulle kunna leda till att då skolan inte handlar i 

frågan så anses det inte som om skolan inte gör något, utan istället som att de i så fall skulle ta 
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ett större ansvar än vad som är nödvändigt att ta. Det finns även en systematisk vaghet kring 

att fråga ”(…) hur mycket kan bli skolans ansvar?” då det blir en fråga som blir hängande i 

luften. Enligt Potter är just en systematisk vaghet något som gör det opersonligt och visar på 

fenomenets fakticitet (Räterlinck, 2011:220). På grund av oklara riktlinjer blir svar som dessa 

diffusa och spekulerande. Vilket gör att det i slutändan blir ännu svårare att urskilja som i sin 

tur kan leda till vem som har ansvar. Vilket i sin tur kan leda att ingen väljer att ta ansvar och 

eleven kan hamna mellan stolarna. 

Ett samhällsproblem som spiller över på skolan? 

Shariff skriver att elektronisk mobbning har setts som en förlängning av traditionell mobbning 

och har inte setts som skolans ansvarsområde då det inte skett på skolan utan ofta skett 

hemifrån elevernas datorer och mobiler (Shariff, 2008:4). Det som främst verkar vara 

grundproblematiken kring att definiera vems ansvar det ligger på beror just på att det enligt 

intervjupersonerna ofta händer efter skoltid. Att det inte händer på skolans fysiska plats 

upplevs ibland alltså vara ett problem. Detta problem illustreras av nedanstående citat:  

”Men det är svårt det här alltså, för att… det är ju lite en fritidsgrej, 

det händer ju hemma, på helger, på kvällar, eftermiddagar. Ehm... jag 

tror inte det är så mycket på skoltid faktiskt.” (IP4) 

Potter har som tidigare nämnt att beskriva objekt eller händelser är en stor del av 

kategorisering. Beroende på hur vi beskriver händelser eller objekt så kategoriserar vi in det 

på olika sätt och utifrån det handlar vi olika (Potter, 1996:98, 225- 226). Diskursen är också 

situationsspecifik och där kontexten är av stor vikt. Det är alltså lättare att se att kränkningar 

och mobbning inom skolans fysiska område är skolans ansvar men det är desto svårare att se 

ett ansvar där skolan inte har en inblick och därför inte kan påverka på samma sätt. Vi 

upplevde att flera intervjupersoner ändå svarat att det var skolans ansvar. Var kränkningar och 

mobbning sker gör alltså skillnad. I vilken kontext dessa händelser sker är alltså viktigt för 

uppfattningarna kring hur brett skolans ansvar upplevs vara. Många intervjupersoner upplever 

att detta är ett problem utifrån som spiller över på skolan. 

Intervjuare: ”Arbetar din skola med elektronisk mobbning?” 

IP5: (Harklar sig) ”Inte direkt men vi har haft ett antal ärenden, den 

här terminen. Där det har varit, och där det spillt över mycket på 

skolan.” 
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Shariff skriver om ”...the spill-over effect in physical space…” (Shariff, 2008:6). Detta 

exempel är bara några av uttrycken på denna effekt. De olika intervjupersonerna från de olika 

skolorna ser lite annorlunda olika på skolans ansvar. Flera av intervjupersonerna tycker att det 

är självklart att det är skolornas ansvar, eftersom det spiller över på skolan då de inblandade 

eleverna möts. Denna konstruktion bidrar till att ta bort ytterligare en del av skolans ansvar. 

Det menas att skolan råkar få denna problematik på sig ofrivilligt. Skolan råkar ”stå i 

fenomenets väg” och bli träffad av dess konsekvenser fast det inte händer på skoltid. 

Samtidigt visar man på ett ansvarstagande och är medveten om hur en situation i elektronisk 

mobbning kan se ut. Även här kan vi se hur en systematisk vaghet kring problemet finns. Man 

säger att man har ett ansvar, dock finns det ofta ett men efteråt. Det innebär att det finns en 

reservation, att ansvaret ändå inte fullt ut ligger hos skolan. Citaten nedan visar på detta: 

”Eh så då måste man ju ta i det ändå!” (IP2) 

Som vi tidigare nämnt så menar Potter på att beskrivningar är ett led i kategorisering (Potter, 

1996:98). Då intervjupersonerna menar att det ofta sker på fritiden så kategoriserar man det 

som att det ligger utanför skolans fysiska plats och därmed område. Därmed menar man att 

det är något främmande för skolans värld och det egentligen inte hör till skolan. Dock faller 

det tillbaka på skolan och det är skolan som i slutändan får ta i det ändå. Att använda orden ta 

i det är ett uttryck som visar på ogillande att behöva ta detta ansvar på sig och att behöva ta 

hand om problematiken fast man inte önskar eller anser sig inneha ett ansvar. Här ser vi 

återigen kopplingen mellan handling och språk. Intervjupersoner som tycker att traditionell 

mobbning och elektronisk mobbning i grunden har likartade mekanismer verkar ha en 

uppfattning att det är skolans ansvar. Samt att saker som sker utanför skoltid också ligger i 

skolans ansvarområde. Detta visas i citaten som följer: 

”Nä om de går i samma klass så gör det ju inte det för då ska de ju 

träffas och då är det ju skolrelaterat. Så det mesta faller tillbaka på 

skolan.” (IP2) 

 

”Alltså... skolan ansvar blir det ju på grund av att det sipprar ner till 

skolan men det händer ju mycket på fritiden. Men det är ju mitt ansvar 

även vad det är som händer på fritiden. Så på så sätt, alltså jag är ju 

anställd av socialförvaltningen å inte anställd av skolan. Men jag 
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tycker att det tillhör skolans ansvar i och med att det sipprar ner.” 

(IP5) 

Ett föräldraansvar? 

Skolorna som kategoriserar elektronisk mobbning som en del av föräldrarnas ansvar 

konstruerar en bild av vem som har ansvar och samtidigt konstruerar bort ytterligare en del av 

skolans ansvar. Man har helt enkelt konstruerat en verklighet där föräldraansvaret blir 

självklart och man talar sedan utifrån denna verklighet som en ren fakticitet. Intervjuperson 3 

och 6 gestaltar föräldraansvaret: 

”Men man vet ju... så visst har man ett ansvar. Men sen måste det ju 

ligga på föräldrarna också tänker jag.” (IP3) 

IP6: ”Jag tycker att det är ett jätte föräldraansvar också.” 

Intervjuare: ”Ett föräldraansvar?” 

IP6: ”Ja det tycker jag mycket... också. Alltså skolan har ju en del. Vi 

kan ju inte frånsäga oss något ansvar, det tycker jag inte. För vi 

jobbar ju med ungdom och så... och ska.. bara med där på ett hörn. 

Men jag tycker att det är ett föräldraansvar också.” 

Anledningen att man ser det som något som är föräldrarnas ansvar verkar vara bristen av 

kontroll skolan kan ha hemmavid. Kowalski, Limber & Agatston tar upp att skolan länge inte 

sett elektronisk mobbning som sitt ansvarsområde därför att det inte händer på skolan och det 

har oftast varit svårt för lärare att upptäcka det (2008:126). Intervjupersonerna menar på att 

det ofta är föräldrar som ringer och meddelar att eleven är utsatt för något, i detta fall 

elektronisk mobbning. Ungdomarna kan också komma själva och meddela att de blivit utsatta 

för elektroniskt mobbning. Dock säger intervjupersonerna att det är vanligare att föräldrarna 

hör av sig. Intervjuperson 2 menar att hade inte föräldrarna ringt kunde de aldrig vetat att den 

elektroniska mobbningen ens hade ägt rum. Kowalski (2008) betonar att det ligger under 

skolans ansvarområde att hantera elektronisk mobbning då alla barn har rätt att känna trygghet 

på skolan. Enligt Diskrimineringsombudsmannen (2012) är det skolans ansvar att arbeta och 

främja ungdomars rättighet att känna trygghet i skolan och inte utsättas för kränkningar. 

Enligt Kowalski, Limber & Agatston har tidigare inte rektor, lärare och annan skolpersonal 

känt till elektronisk mobbning och därför inte kunnat ta ansvar (2008:123). Vår uppfattning är 
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dock att problemet för skolorna idag handlar om svårigheten att fånga upp problematiken 

kring elektronisk mobbning snarare än att känna till fenomenets existens. En intervjuperson 

berättar att även vänner till de som är utsatta mår så dåligt över detta och kommer och pratar 

av sig. En elev på skolan hade skrivit ut en konversation från internet som hade skett mellan 

hennes vän och någon annan och där det hade förekommit kränkningar. Intervjuperson 2 

menade på att där såg läraren med egna ögon men annars är det svårt att få insyn och veta 

vilka det sker mellan eller att det sker överhuvudtaget. Kowalski, Limber & Agatston tar även 

upp att man i skolorna lär ut gott beteende och förebygger och informerar mot användning av 

droger i skolorna, som också ingår i att lära ut lämpligt beteende och undvika skada. Detta 

exempel visar på hur skolan hanterar problematik fast det ligger utanför skolans område. 

Medan då det kommer till ungdomarnas internetbeteende är det föräldrarna som måste ta det 

största ansvaret (ibid., s.127). Här ser man en skillnad hur skolorna hanterar olika problem. 

Intervjuare: ”Men om det är någon som berättar då för dig, att det är 

lite jobbigt att få elaka kommentarer från folk på nätet. Hur kan du... 

hjälpa till?” 

IP4: ”Mm... alltså ja… (suck)… jag tänker det e… Jag tycker det är 

bäst att de berättar för sina föräldrar. För jag kan ju bara göra lite 

punktinsatser tänker jag. Sen är det ju... ja... och det kan man ju stötta 

ungdomen, i att berätta för sina föräldrar. Föräldrarna är ju, oftast 

bättre på att stötta. Asså på sikt, tänker jag.” 

 

Intervjuperson 4 nämner att hen egentligen bara kunde göra punktinsatser och sen får 

föräldrarna fortsätta hemmavid. Då är det som att föräldrarna har fått redskap och om de inte 

förvaltar dem på bästa sätt så faller ansvaret av misslyckande på dem ändå. I detta citat lutar 

intervjupersonen åt att föräldrarna alltid löser det bäst och att det bästa är att föräldrarna tar 

tag i det och följer upp då det eftersom de träffar ungdomarna mycket mer och kan därför ha 

en annan kontroll. Elevernas hemmiljö kan uppfattas som föräldrarnas arena och att det är de 

som ska sköta kontrollen där. Alla intervjupersoner uttalar sig om att vårdnadshavaren bör 

vara medveten när det händer eleven något och bli kontaktad så fort medling eller annan 

insats sker. Men enligt detta citat ska föräldrarna inte bara informeras om åtgärd utan även 

åtgärda själv. Citatet menar på att skolan ska vara en hjälp när eleven har svårt att berätta för 

vårdnadshavare, att det är där stöd ska sättas in. En ton av mer föräldraansvar anas här. Potter 

menar att strukturer konstrueras i interaktioner. Han menar att diskurspsykologin inte ska 
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undersöka vad som är ”rätt och fel” och alltså inte moralisera utan istället ställa sig frågan 

“Vad åstadkommer användning av denna beskrivning i interaktionen?” (Potter, 1996:212). 

Vad som åstadkommer denna beskrivning är att det uppfattas ligga ett intresse bakom. Det är 

våra beskrivningar som tillskriver ett objekt eller en händelse en viss kategori. Potter talar om 

engelskans ”stake” (intresse) där den som beskriver kan ha ett bakomliggande intresse för sin 

argumentation eller sin beskrivning. Potter menar att den som talar har något att vinna eller 

förlora i konversationen. Intresset kan vara personligt, ekonomiskt eller handla om makt 

(Potter, 1996:124-125). I intervjupersonernas svar ser vi dock mer uppfattningar och 

spekulationer än ren argumentation. De flesta delar upp sitt ansvar och skolans ansvar där 

deras eget ansvar ibland är tydligare. I tre intervjuer har det även framkommit att det inte 

finns tid eller resurser för att gå på djupet och ta tag i den elektroniska mobbningen på allvar 

gällande att skaffa sig kunskap och utbildning kring fenomenet även om de vill. 

Intervjupersonerna kan i sina beskrivningar alltså ha fått en känsla av var skolans intresse 

ligger, som de sedan förmedlar till oss. Med detta menar vi inte att säga att det fanns dolda 

intressen bakom utsagorna hos intervjupersonerna. Vi menar att intervjupersonerna kanske 

inte talar utifrån ett personligt intresse utan talar utifrån skolans intresse. Intresset hos 

diskurspsykologin ligger i att diskutera vad en sådan beskrivning kan tolkas som. 

Ansvar kring att förebygga 

I enlighet med Kowalski, Limber & Agatston bör skolpersonal utbilda eleverna om hur man 

för sig på nätet och uppmuntra elever att berätta om de blivit utsatta för elektronisk mobbning. 

De tycker också att skolor bör upprätta särskilda handlingsplaner kring att hantera elektronisk 

mobbning. (Kowalski, Limber & Agatston, 2008) 

”Men ansvaret skulle i så fall ligga på att förebygga det. Att göra 

eleverna medvetna om hur man ska förhålla sig om man blir utsatt… 

Ja men jobba anti-mobbnings förebyggande helt enkelt…” (IP6) 

Intervjupersonerna är överens om att det ligger på skolans ansvar eller att skolan borde 

informera ungdomarna på skolan om internetanvändning. Tre av skolorna hade i höstas en 

paneldebatt som handlade om beteenden på internet. Där har eleverna arbetat i klasserna kring 

elektronisk mobbning. Därefter behandlades elevernas frågor kring detta område i en 

paneldebatt med skolkurator, skolsköterska och lärare. Där fick elever svar på sina frågor 

kring beteende på internet och internetanvändande. Intervjuperson 2 sa också att några lärare 



51 
 

på hennes skola var väldigt engagerade i skolan och hade börjat använda sig av netikett (på 

svenska även kallat nätikett eller nätvett) som också är en information till elever om beteende 

på ”nätet”. Denna kunskap har de sedan börjat sprida vidare till andra lärare och personal på 

skolan för att förebygga. I dessa förebyggande insatser nämner Intervjuperson 1 bland annat 

att det är skolans ansvar att stärka eleven i att tänka att vissa beteenden inte är acceptabla. Här 

ingick det att skolan ska “uppfostra” eleven angående språkbruk och värderingar och allmänt 

informera om hur man behandlar varandra på nätet. Intervjuperson 2 tycker att det finns ett 

elevansvar med stigande ålder och att man aldrig kan ta ifrån dem deras eget ansvar vilka 

hemsidor de vill vara på och var de väljer att skapa ett konto. 

Ett delat ansvar – en summering 

Den rådande uppfattningen bland skolkuratorernas upplevs vara att alla ska hjälpa till och att 

det ska finnas ett delat ansvar. Flera intervjupersoner delar uppfattningen om att skolan ska ta 

sitt ansvar när eleverna möts på skoltid även om det har skett efter skoldagens slut. Alla 

intervjupersoner uppfattar också att det är upp till föräldrarna att vara uppmärksamma på vilka 

sajter eleverna håller sig på. Uppfattningarna om hur stort föräldrarnas ansvar bör vara 

varierar mellan intervjupersonerna. Vissa menar mer på att de kan vara med och fånga upp 

problematiken samt att ha en medvetenhet kring fenomenet. Andra intervjupersoner menar på 

att föräldrarna också ska vara en del av åtgärden och att skolan i grunden inte kan göra något. 

Intervjuperson 2 tycker också att man inte fick glömma att eleven också har ett ansvar i sina 

handlingar och då i synnerhet vilka hemsidor de väjer att röra sig på. Slutligen har ändå 

konsensus varit att alla måste hjälpas åt, speciellt nu när vi möter det nya bekymret 

elektronisk mobbning. 

Samband mellan ansvar och åtgärd 

Som vi tidigare i analysen har kommit fram till så finns det ett samband som säger att hur man 

ser problemet kan avgöra hur man ser på sitt ansvar då vår uppfattning om problematiken 

konstruerar vår verklighet. Efter genomgång av materialet från intervjuerna har det också 

kommit fram ett samband mellan hur de intervjuade ser på sitt ansvar och vilka åtgärder 

skolorna har angående elektronisk mobbning. Det sambandet som har framkommit visar att 

desto tydligare skolkuratorn ser elektronisk mobbning som skolans ansvarsområde desto mer 

åtgärder och förebyggande arbete finns riktat mot elektronisk mobbning. Anledningen till 

detta kan vara att om intervjupersonen har konstruerat en verklighet där elektronisk mobbning 
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är skolans ansvar är det logiskt i denna verklighet att skolan även skall erbjuda åtgärder. Om 

intervjupersonens verklighet istället är att elektronisk mobbning inte är skolans ansvar utan 

istället föräldrarnas är det heller inte rimligt för denna intervjuperson att skolan skall tvingas 

åtgärda problematiken.  

Ett tydligt exempel sambandet mellan synen på ansvaret och skolans åtgärder är 

Intervjuperson 1:s utsagor. Intervjuperson 1 beskriver i sin intervju att skolan hen jobbar på 

har nätdebatter samt att deras ”tjejgrupp” har detta som tema. Dessutom har kuratorn själv fått 

lite utbildning inom området genom en föreläsning. Dessa är tydliga förebyggande åtgärder 

mot elektronisk mobbning. Under intervjun berättar också Intervjuperson 1 att det finns 

åtgärder som sätts in om en person har utsatts för elektronisk mobbning, exempelvis 

stödsamtal med mål att stärka individen. Intervjuperson 1 säger sig också att elektronisk 

mobbning är skolans ansvar oavsett när händelserna sker på fritiden eller på skolan som fysisk 

plats. Intervjuperson 1s uppfattning angående detta uttrycks bland annat genom följande 

utsaga: 

Intervjuare: ”Vad är din åsikt gällande skolans ansvar när det 

kommer till elektronisk mobbning?” 

IP1: ”Jag tänker absolut att får lärare eller skolpersonal kännedom 

om att någon blir utsatt så är det absolut skolans ansvar. Alltså att 

reagera. (…)Att om eleverna mår dåligt av någonting som påverkar 

skolsituationen så är det skolans ansvar.” 

Intervjuperson 3 anser däremot att skolan kanske inte har det yttersta ansvaret då skolan inte 

kan göra så mycket åt problematiken. Intervjuperson 3 menar att skolan har ett visst ansvar 

men att ansvaret också måste ligga hos föräldrarna. Detta innebär alltså att det skulle finnas 

ett delat ansvar mellan föräldrarna och skolan. Det här beskriver Intervjuperson 3 med 

följande citat: 

”Jag tänker att skolan får ju ta upp det och diskutera med både elever 

och egentligen med föräldrar också. Sen det yttersta ansvaret… men 

det är ju inte så lätt. Skolan kan ju inte göra så mycket åt det.” (IP3) 

”Men man vet ju … så visst har man ett ansvar. Men sen måste det ju 

ligga på föräldrarna också tänker jag.” (IP3) 
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Intervjuperson 3 beskriver också i sin intervju att hen inte har någon större uppfattning om 

vilka åtgärder som finns på skolan. Hen beskriver att hen tror att man går in och gör 

någonting om det påverkar studierna men att hen inte är säker. Det här beskriver 

Intervjuperson 3 på följande sätt: 

”För jag vet att de (syftar till elevhälsoteamet) har diskuterat hur man 

ska gå vidare, hur man ska göra. Men det har inte kommit så 

långt.(…) Är det något som påverkar skolarbetet och så, så måste man 

gå in och göra någonting. Men jag vet inte exakt hur.” (IP3) 

Intervjuperson 3 anser alltså att det finns ett delat ansvar mellan föräldrarna och skolan men 

att skolan inte bör ha det yttersta ansvaret då skolan inte kan göra någonting åt det. Dessutom 

beskriver Intervjuperson 3 att hen inte har någon klar bild angående skolans åtgärder och 

huruvida det finns några åtgärder överhuvudettaget. 

Dessa exempel från intervjuerna visar hur intervjupersonernas syn på skolans ansvar påverkar 

vilka åtgärder de anser att skolan har gentemot elektronisk mobbning.  

Avslutande Diskussion 

Sammanfattning av resultat 

I vår studie har vi besvarat tre huvudfrågor som är skolkuratorernas uppfattning, skolans 

ansvar samt samband mellan syn på ansvar och åtgärder. Vi har i vår analys kommit fram till 

att intervjupersonerna ser olika på fenomenet elektronisk mobbning. Intervjupersonerna har 

gett fenomenet elektronisk mobbning olika karaktärsdrag och även begreppsmässigt finns det 

olikheter. Förvirringen av begrepp, på grund av osäkerheten kring fenomenet, kan leda till 

olika konstruktion och sämre kommunikation mellan eleven och skolan kring området. 

Parterna beskriver begrepp angående elektronisk mobbning på olika sätt och därför använder 

de sina begrepp olika. Deras språk är olika och därför också synen på fenomenet. Synen på 

ansvar är också konstruerad av hur man talar om fenomenet och hur det definieras. 

Intervjupersonerna ser olika på fenomenet och därför skiljer sig uppfattningen om skolans 

ansvar. I vår studie framkom det att intervjupersonerna ansåg att det finns ett gemensamt 

ansvar och alla parter ska hjälpa till att hantera elektronisk mobbning. Dock skiljde sig 

uppfattningen bland skolkuratorerna angående just hur mycket ansvar föräldrarna samt skolan 

skulle kunna ta. Vissa ansåg att föräldrarna borde ha huvudansvaret medan andra ansåg att 
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detta borde ligga på skolan. Dock ansåg de flesta skolkuratorerna att skolan har ett ansvar att 

förebygga elektronisk mobbning genom att informera eleverna. I studien framkom det även 

att det finns ett sammaband mellan synen på ansvar och vilka åtgärder skolan ifråga använder 

sig av. Det sambandet som framkommit visar att desto tydliga skolkuratorn ser elektronisk 

mobbning som skolans ansvarsområde desto mer åtgärder och förebyggande arbete finns 

riktat mot elektronisk mobbning.  

Diskussion 

I vår undersökning kom det bland annat upp tre intressanta aspekter som vi valt att inte 

studera noggrannare men som fortfarande kan vara intressanta för en ny studie. Den första 

aspekten som några av intervjupersonerna tog upp var föräldrars beteende på internet. Dessa 

intervjupersoner ansåg att föräldrarna betedde sig oförskämt mot personal på skolan genom 

elektronisk media, exempelvis mejl. Intervjupersonerna funderade på ifall detta beteende 

kanske förs över till ungdomarna och därmed orsakar deras beteende. Det här blir även 

problematiskt när det kommer till föräldrarnas ansvar kring att uppmärksamma ungdomarnas 

internetanvändning.  Föräldrarna kanske har en större acceptans för ungdomarnas beteende på 

grund av att föräldrarna själva har detta beteende.  

En annan intressant aspekt som togs upp under intervjuerna var ungdomarnas tillgång till 

elektroniska verktyg för kommunikation, exempelvis datorer, telefoner och surfplattor. 

Intervjupersonerna drar paralleller till att när dessa kommunikationsmedel inte fanns så fanns 

inte heller problemet och därför måste tillgången vara orsaken. Kommunen ger i dagens läge 

ut datorer till bland annat högstadieklasserna och intervjupersonerna tror inte att det finns 

några spärrar eller blockeringar på dessa. En av intervjupersonerna menar att man kanske inte 

tänkt på vilka problem som kan uppkomma när man gav ut datorer i skolorna. 

Intervjupersonen menar att utdelningen av datorer ökar tillgången och det i sin tur skulle 

kunna vara orsaken till att fenomenet ökar. 

Den tredje intressanta aspekten som framkom handlar samma frågeställning som den eviga 

frågan angående hönan eller ägget. I våra intervjuer har vi sett att intervjupersonerna har 

varierande kunskap och varierande medvetenhet om elektronisk mobbning. Vissa av 

intervjupersonerna kunde diskutera elektronisk mobbning på ett nyanserat sätt medan andra 

intervjupersoner endast beskrev problamtiken på ett grundläggande sätt. En eventuell 

anledning till den varierande medvetenheten kan vara huruvida intervjupersonerna har 
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personlig erfarenhet av elektronisk mobbning i sitt arbete på skolan. Under intervjuerna 

upplevde vi att vissa intervjupersoner knappt har någon personlig erfarenhet av elektronisk 

mobbning alls. Dessa intervjupersoner framstod i intervjuerna som om de inte heller har 

någon stor medvetenhet kring problematiken och var ofta relativt otydliga i sina utsagor. Flera 

andra intervjupersoner hade dock stor erfarenhet och medvetenhet kring elektronisk 

mobbning i sitt arbete och beskrev ofta både fall och exempel under intervjuerna. Slutsatsen 

av detta är att desto större erfarenhet man har av elektronisk mobbning i sin verklighet, desto 

större medvetenhet har man om problematiken. Vi anser dock att slutsatsen ” ju större 

erfarenhet desto mer medvetenhet” är problematisk. Detta på grund av omedvetenheten som 

finns hos intervjupersonerna kan leda till att de inte upptäcker eller uppmärksammar 

elektronisk mobbning. Ifall intervjupersonerna inte har en medvetenhet om elektronisk 

mobbning kanske de heller inte kan se när det sker. Den elektroniska mobbningen finns helt 

enkelt inte i deras verklighet. De resonemang vi fört ovan handlar helt enkelt om hönan eller 

ägget. Vad kom egentligen först? I detta fall handlar det inte om just en höna eller ett ägg utan 

istället om medvetenhet kontra erfarenhet. Är det erfarenhet som skapar medvetenhet, eller är 

det medvetenhet som skapar erfarenhet?  

Studien visar att det finns ett behov av klara riktlinjer. När åtgärder ska sättas in kan det ta tid 

om man utan riktlinjer varje gång ska definiera vem som ska beröra problematiken. Vi 

upplever att klara riktlinjer på skolorna och att utforma en handlingsplan kring elektronisk 

mobbning hade nog suddat ut många frågetecken bland personalen. Intervjupersonernas 

utsagor kring att det nog behövs ett gemensamt språk och en speciell handlingsplan angående 

elektronisk mobbning visar även på att denna önskan finns. Förvirringen och de olika 

tankegångarna leder till att hjälpen i slutändan kan bli godtycklig utifrån vilket ansvar en 

person anser sig ha.  

Vi är medvetna om att det kan finnas brister i vår studie. Vi upplever att vi i vår studie fått en 

tydligare bild av hur skolorna ser på fenomenet elektronisk mobbning. Det har dock 

framkommit i studien att lärarna verkar ha en större roll än vad vi trodde och det är ofta dessa 

som utgör mobbingteamen på skolorna. En av intervjupersonerna menar på att 

arbetsuppgifterna förflyttats och den “rena” mobbningen som kuratorer tidigare arbetade 

mycket med nu ligger i lärarnas arbetsuppgifter. På grund av att detta funderar vi nu i 

efterhand på om vi kanske inte har valt rätt personer att intervjua i vårt målstyrda urval. Detta 

med tanke på att flera intervjupersoner inte haft en tillräckligt stor kunskapsbas kring ämnet. 
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Vi vet dock inte om det hade funnits fler begrepp och mer kunskap kring elektronisk 

mobbning då det både enligt forskare och enligt intervjupersoner är ett nytt fenomen. 

 

Ontologisk autenticitet är ett av kriterierna för äkthet. Ontologisk autenticitet innebär att de 

personer som medverkat får en större förståelse för den sociala situationen och deras sociala 

miljö genom sitt deltagande i studien. Vi anser att flera av våra intervjupersoner har fått en 

helt ny medvetenhet angående problematiken kring elektronisk mobbning och detta kan i sin 

tur leda till att de söker med mer kunskap inom området. Personligen anser vi att vi själva har 

utvecklat vår kunskapsbas och fått en helt annan förståelse för fenomenet elektronisk 

mobbning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Referenser 

Aftonbladet (2012) Hittades död efter internetmobbning. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15602496.ab. Hämtad: 2014-03-12 

 

Backlund, Åsa (2007) Elevvård i grundskolan – resurser, organisering och praktik. 

Doktorsavhandling vid Stockholms universitet. http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:196991/FULLTEXT01.pdf.  Hämtat: 2014-04-04 

 

Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

 

Diskrimineringsombudsmannen (2012) Likabehandlingsarbete i skolan. 

http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/ 

Hämtad: 2014-04-07  

 

D-Wester, Yvonne (2005) Socionomen i skolan. Mölnlycke: Elanders Infologitics Väst AB 

 

Dunkels, Elza (2012) Vad gör unga på nätet?. Malmö: Gleerup 

 

Eriksson- Zetterquist, Ulla & Ahrne, Göran (2011) Intervjuer. I Ahrne, Göran & Svensson, 

Peter Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber  

 

Jönson, Håkan (2010) Sociala problem som perspektiv. En ansats för forskning och socialt 

arbete. Malmö: Liber 

Kowalski, Robin M., Limber, Susan P. and Agatson, Patricia W (2008) Cyberbullyng: 

Bullying in the Digital Age. Oxford: Blackwell 

 

May, Tim (1997) Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur 

 

Nationalencyklopedin (2014) “Ordet Diskurs”. http://www.ne.se/lang/diskurs. Hämtat: 2014-

05-14 

 

Olweus, Dan (1991) Mobbningen i Skolan. Stockholm: Liber 

 

Potter, Jonathan (1996) Representing reality: Discourse, Rhetoric and Social Construction. 

London: Sage 

 

Räterlinck, Lennart E.H (2011) ”Men vad är det de gör? Jonathan Potters diskursiva 

psykologi”. I Lindblom, Jonas och Stier, Jonas (red.): Det socialpsykologiska perspektivet. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Sahlin, Ingrid (2002) ” Sociala problem som verklighetskonstruktioner”. I Meeuwisse, Anna 

och Swärd. Hans (red.): Perspektiv på sociala problem. Finland: Natur och Kultur 

 
Shariff, Shaheen (2008) Cyber-bullying: Issues and solutions for the school, the classroom 

and the home. London: Routledge 

 

Sveriges Skolkuratorers förening (2013) Yrkesbeskrivning – en vägledning för skolkuratorn. 

http://www.skolkurator.nu/yrkesbeskrivning_for_skolkuratorer_2013.pdf Hämtat: 2014-04-6  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15602496.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15602496.ab
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:196991/FULLTEXT01.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:196991/FULLTEXT01.pdf
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/
http://www.ne.se/lang/diskurs
http://www.skolkurator.nu/yrkesbeskrivning_for_skolkuratorer_2013.pdf


58 
 

 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Tillgängligt: 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf . Hämtat: 2014-03-

15 

 

Von Felitizen, Cecilia, Findahl, Olle & Dunkels, Elza (2011) Hur farligt är internet? resultat 

från den svenska delen av den europeiska undersökningen EU Kids Online. Göteborg: 

Nordicom 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&patronhost=localhost%2010198%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Hur%20farligt%20%c3%a4r%20internet%3f%20%3a%20resultat%20fr%c3%a5n%20den%20svenska%20delen%20av%20den%20europeiska%20unders%c3%b6kningen%20EU%20Kids%20Online%20%2f%20Cecilia%20von%20Feilitzen,%20Olle%20Findahl%20och%20Elza%20Dunkels&beginsrch=1
http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&patronhost=localhost%2010198%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Hur%20farligt%20%c3%a4r%20internet%3f%20%3a%20resultat%20fr%c3%a5n%20den%20svenska%20delen%20av%20den%20europeiska%20unders%c3%b6kningen%20EU%20Kids%20Online%20%2f%20Cecilia%20von%20Feilitzen,%20Olle%20Findahl%20och%20Elza%20Dunkels&beginsrch=1


59 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrund/Inledande Frågor 

Skulle du kunna beskriv dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat på denna skola/socialförvaltning? 

 

Arbete mot elektronisk mobbning 

Hur arbetar din skola med elektronisk mobbning? 

Arbetar skolan förebyggande på något sätt? Hur? 

 Vad finns det för åtgärder när en elev utsatts för elektronisk mobbning? 

Hur länge har ni jobbar med detta på skolan? 

Hur har uppkomsten av elektronisk mobbning förändrat ert arbetssätt? 

Finns det handlingsplaner gällande elektronisk mobbning och hur är dessa utformade? 

Får någon i personalgruppen utbildning skolan angående denna problematik? 

 

Ansvar 

Vad är din åsikt gällande skolans ansvar angående elektronisk mobbning? 

Vem på skolan har i så fall detta ansvar? 

Anser du att man göra någon skillnad mellan elektronisk mobbning som sker på skoltid 

respektive fritid och i så fall på vilket sätt? 

Om och i så fall på vilket sätt har eleverna tillgång till internet under skoltid? 

Finns det någon sorts kontroll angående användandet av internet och hur är 

denna kontroll i så fall utformad? 

 

Uppfattning 

Vad är din uppfattning angående vad elektronisk mobbning är? 

På vilket sätt har du kommit i kontakt med elektronisk mobbning? 

Många anser att elektronisk mobbning är ett nytt fenomen. Vad är din upplevelse kring detta? 

Hur är din upplevelse kring att försöka fånga upp problematiken angående elektronisk 

mobbning? 

Hur vanligt förekommande är elektronisk mobbning på din skola? 
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Bilaga 2: Utskick 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som studerar vid Lunds Universitet. För närvarande håller vi på 

att skriva vår kandidatuppsats. Syftet med denna uppsats är att undersöka elektronisk 

mobbning. Närmare bestämt ämnar vi undersöka hur skolsocionomer/kuratorer ser på 

fenomenet elektronisk mobbning samt vilka åtgärder som skolan vidtar för att handskas med 

detta.  

För att undersöka detta kommer vi att genomföra intervjuer med skolsocionomer/kuratorer på 

ett antal skolor i Lund. Vi undrar ifall du skulle vilja samt ha möjlighet att delta i denna studie 

som intervjuperson. För er bekvämlighet genomför vi gärna intervjuerna på er skola. Annars 

går det också utmärkt att föreslå annan intervjuplats. Intervjun beräknas ta runt 30-40 minuter.  

För att säkerställa att studien genomförs på ett korrekt sätt kommer vi att uppfylla 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär ätt deltagandet i studien helt 

frivilligt och ej bindande. Detta betyder alltså att du kommer ha möjlighet att dra dig ur 

studien när som helst. Dina personuppgifter samt din identitet kommer inte att röjas utan du 

kommer i studien att vara anonym. Studien kommer också att utformas så att man inte kan 

koppla dina svar till just dig. Informationen som du ger kommer dessutom enbart att användas 

i denna studie.  

Intervjun kommer även att spelas in för att i ett senare skede även transkriberas. Detta är för 

att säkerställa att vi återger en korrekt bild av era utsagor.  

Vi hade varit tacksamma ifall just du kunde tänka dig att medverka i denna intervju.  

Vi uppskattar ifall ni kan återkomma med svar angående deltagande i undersökning så snart 

som möjligt, dock senast måndagen den 21/4.  

Ifall ni har frågor angående undersökningen går det bra att höra av sig till oss! 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Lindén Persson 
0763417900 

soc09el2@student.lu.se 

Lina Svensson 

0706218499 

soc11lsv@student.lu.se 


