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ABSTRACT: 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur yrkesverksamma inom socialt 

arbete ser på fenomenet e-mobbning bland dagens ungdomar. Undersökningen har byggt på 

fyra kvalitativa intervjuer gjorda på en skolkurator, en högstadielärare, en polis som arbetar 

med ungdomsproblematik samt två kuratorer på BUP. Analysen har sedan sin grund i 

respondenternas svar samt tidigare forskning om ämnet e-mobbning. Rapporter från 

etablerade svenska organisationer som exempelvis Friends och BRIS har också studerats. 

Resultatet visade att e-mobbning är ett växande problem bland barn och unga både i skolan 

och på deras fritid. Det framkom i intervjuerna att e-mobbning är ett problem bland både 

flickor och pojkar, men att det främst är flickor som är inblandade i det. I den tidigare 

forskningen uppenbarade det sig att vuxna och föräldrar har en okunskap när det gäller 

Internet och datorer och att ungdomarna därmed inte känner sig bekväma med att prata med 

vuxna angående Internet och de problem som det kan föra med sig. Dock stämde detta inte 

helt överens med vad undersökningen visade, då vuxna – åtminstone de verksamma inom 

socialt arbete som varit respondenter i föreliggande studie – har en relativt god kunskap om 

e-mobbning och framförallt en vilja att öka medvetenheten om ämnet hos både ungdomar och 

föräldrar.  

NYCKELORD: e-mobbning, mobbning, socialarbetare 

 

INTRODUKTION  

De senaste åren har det skett en explosion av de så kallade sociala medierna, det vill säga 

medier där vi kan titta på film och bilder, lyssna på musik, men samtidigt även umgås genom 

att chatta och diskutera på Internet. Internet kan bland annat vara utvecklande för människor 

och hjälpa oss att hitta fakta och få kunskap i olika ämnen, men det finns även risker på 

Internet och med exempelvis så kallade communities som många barn och ungdomar idag 

använder sig av för att skapa ett socialt nätverk vid sidan av det ”vanliga” sociala livet 

(Sharples, Graber, Harrison & Logan, 2009). 
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En undersökning som gjorts av den svenska anti-mobbningsorganisationen Friends visar att 

35 procent av de tillfrågade ungdomarna mellan 10-19 år i olika utsträckning utsatts för e-

mobbning (Friends, 2006). Ytterligare rapporter från stora svenska organisationer, som Rädda 

barnen och Barnens rätt i samhället (i fortsättningen BRIS) samt en studie gjord i Kanada på 

12-14-åringar visar liknande siffror och att det är ett växande problem bland barn och unga 

(BRIS, 2008; BRIS, 2009; Rädda barnen, 2008; Sharples et al., 2009). 

 

Definitionerna för begreppet traditionell mobbning och e-mobbning skiljer sig inte avsevärt 

hos de olika författarna. I föreliggande artikel används Friends definition av traditionell 

mobbning, som kan sägas sammanfatta vad de flesta andra författare skriver. Friends skriver 

att mobbning handlar om ett uppretat beteende som är aggressivt och med en ojämn 

maktbalans mot ett offer, som har svårt att försvara sig (Friends, 2009). E-mobbning är ett 

nytt fenomen som är resultatet av bland annat utvecklingen av ny kommunikation och 

teknologi. Definitionen av e-mobbning skiljer sig inte heller avsevärt i de olika texterna som 

lästs och e-mobbning kan beskrivas som traditionell mobbning, men att det handlar om att 

någon eller några skickar ett harmfullt eller elakt meddelande eller en bild via Internet eller 

andra digitala kommunikationsenheter, exempelvis mobiltelefon (Li, 2006; Maher, 2008; 

Mason, 2008; Slonje & Smith, 2008).  

 

Naylor, Cowie, Cossin, de Bettencourt & Lemme (2006) studerade lärare och elever i 

Storbritannien gällande definitionen av mobbning och studien visar att lärarna i studien har 

uttryckt mer övergripande idéer och avancerade tankar i sina definitioner och mer mot bland 

annat social utslagning samt mobbarens avsikter. Elever (ungefär en tredjedel) beskriver sin 

definition av mobbning mer som direkt mobbning, såsom verbal eller fysiska övergrepp och 

mindre till den subtila mobbningen. Denna definition av mobbning har omkring tio procent av 

lärarna. 

 

Studier visar idag att vuxna och föräldrar är oroliga över Internet och dess inverkan på deras 

barn samt om barnet lämnar ut för mycket rörande sin integritet, men att det finns ett relativt 

litet engagemang från de vuxnas sida (Maher, 2008; Sharples et al., 2009). Ökad kunskap och 

förståelse för hur e-mobbning ter sig kan ge både yrkesverksamma och dennes 

klienter/patienter/elever viktig kunskap. 
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I de rapporter och artiklar som studerats definieras barn, unga och ungdomar olika då de inte 

är några statiska begrepp. Studien som presenteras i föreliggande artikel syftar på 

högstadieungdomar, 13-15 år då det i studier och rapporter visat sig att e-mobbning i de 

åldrarna är vanligt förekommande (BRIS, 2008; BRIS, 2009) samt att ett intresse finns för 

den gruppen hos mig.  

 

Problemformulering 

Det finns en uttalad oro från vuxna gällande e-mobbning, men samtidigt är deras närvaro på 

Internet relativt låg. Det har visat sig att mobbning uppstår i grupper som saknar ledning och 

struktur samt att många unga utsatta inte vill prata med vuxna om problem rörande e-

mobbning, då de anser att de vuxna inte förstår sig på den interaktiva världen. (BRIS, 2008; 

Elevhälsa, 2008; Mason, 2008; Medierådet, 2008; Slonje & Smith, 2008). Hur nås ledning 

och struktur på Internet när vuxna verkar ha en relativt liten kunskap om det ”nya” Internet? 

Hur ska föräldrar och vuxna agera, då barn och unga tycker att vuxna inte förstår sig på 

Internet och därför väljer att inte prata med dem angående problem som där uppstår? Målet är 

att försöka förstå och förklara hur professionella vuxna inom socialt arbete, som dagligen 

möter e-mobbning, arbetar kring dessa frågor. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad yrkesverksamma inom socialt arbete har för 

erfarenheter av e-mobbning bland ungdomar. 

Frågeställningar:  

Vilka erfarenheter har professionella verksamma inom socialt arbete av e-mobbning? 

Hur ser fenomenet e-mobbning ut bland dagens ungdomar? 

 

METOD 

Som teoretisk utgångspunkt i artikeln har tidigare forskning och rapporter studerats och 

tematiserats. Sökningarna gjordes i databaserna CSA Social Sciences och Pubmed i november 

2009. Sökorden som användes var mobbing, mobbning, bull*, harassment, cyberbullying, 

internet, social work, technologi, gender, children, sweden samt cyberbullying in schools och 

träffarna varierade från noll till runt 100. Utifrån detta resultat har nio vetenskapliga artiklar 

valts ut till artikeln, samt någon enstaka artikel som ej är granskad men som i huvudsak haft 

ett relativt litet utrymme i artikeln. Ett par av artiklarna är litteraturöversikter vilka därmed 
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bygger på tolkningar, men då de är vetenskapligt granskade samt innehållit väsentlig fakta har 

de valts att tas med.  

 

Rapporter från etablerade svenska organisationers hemsidor, vilka behandlar ämnet e-

mobbning, som exempelvis Friends har även valts ut och studerats då det finns en avsaknad 

av svenska vetenskapligt granskade studier i ämnet. I de funna artiklarna och rapporternas 

referenslistor, har manuella sökningar gjorts där delar av de artiklar och rapporter som 

redovisas i resultatet är funna. Några enstaka artiklar som tagits med i föreliggande artikel är 

som tidigare nämnts inte vetenskapligt granskade, men då de dykt upp i referenslistor till 

granskade vetenskapliga verk, samt innehåller väsentlig fakta ansågs de relevanta att ha med. 

När det gäller rapporterna från Friends etcetera finns en medvetenhet om att dessa kan vara 

vinklade, men de har ändock tagits med då de har givit en relativt objektiv bild av ämnet och 

att det annars finns så pass lite forskning om ämnet i just Sverige. Valet har också gjorts att 

även ta med artiklar som endast behandlar traditionell mobbning och inte e-mobbning och 

detta då som tidigare nämnts forskning kring e-mobbning fortfarande är relativt liten. Det har 

dock funnits en medvetenhet om detta under hela arbetets gång och de aktuella artiklarna som 

berör traditionell mobbning har tagit upp en relativt liten del i avsnittet om tidigare forskning. 

Inspiration har även fåtts utifrån två föreläsningar i Karlstad angående mobbning i april 2009. 

 

I flera av de texter som lästs är det vissa teman som återkommit frekvent och dessa teman har 

valts att användas som grund i såväl den intervjuguide som använts, som underrubriker i 

redovisningen av tidigare forskning och i analysen. De tre teman som valts är 1. fenomenet e-

mobbning, 2. hur ungdomar påverkas av den nya teknologin och e-mobbning samt 3. vuxnas 

syn på den nya teknologin och e-mobbning. 

 

De halvstrukturerade intervjuer, som varit den metod som använts för insamling av det 

empiriska materialet till studien, har haft likheter med ett vardagligt samtal med 

respondenterna om problemen kring e-mobbning. Syftet har varit att nå det som Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver som ett öppet samtal utan en fast och sluten ram men med ett 

tydligt mål. Respondenterna fick med detta metodval möjlighet att berätta om sina tankar och 

erfarenheter om och av e-mobbning och de problem som den kan ge upphov till på ett 

personligt vis. Dessa beskrivningar blev sedan föremål för tolkning och analys. Dessutom 

valdes metoden då det fördjupade samtalet kan kopplas till studiens syfte och frågeställning, 
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samt tidigare forskning i ämnet. Intervjuerna genomfördes utifrån en tematisk intervjuguide, 

vilken innehöll tre teman; fenomenet e-mobbning, påverkan samt hur vuxna ser på e-

mobbning och Internet och därefter följde underfrågor. Intervjuguiden konstruerades utifrån 

studiens syfte, frågeställning och den tidigare forskning som ligger till grund för det här 

arbetet. Trots att intervjuguiden fanns så hölls intervjuerna öppna och därför gavs 

respondenterna frihet att själva forma sina svar. Det gjorde att de följdfrågor som ställdes till 

stor del byggde på och kom från respondentens ursprungliga svar.  

 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon och intervjuerna skrevs sedan ordagrant 

ut av intervjuaren och blev underlag för analys. Precis som Kvale och Brinkmann (ibid.) 

skriver är en utskrift av en intervju en tolkning och detta kan ha påverkat innehållet, då det 

ibland kan vara svårt att veta när en mening är slut, veta vad en person säger om denne talar 

otydligt med mera.  

 

Analysmetoden som användes var så kallad meningskoncentrering, vilken innebär att 

intervjupersonernas yttranden drogs samman till kortare formuleringar. Huvudinnebörden av 

det som sagts under intervjun lyftes ut och skrevs i endast några få ord. Meningskoncentrering 

hjälper till att ge överblick och struktur av en intervjutext av relativt stor omfattning och att 

presentera själva meningen i en intervju på ett mindre utrymme. Sedan genomfördes en typ av 

meningskategorisering (ibid.), vilken innebar att intervjusvaren kategoriserades med 

utgångspunkt i de tre teman som fanns i intervjuguiden och detta för att ge ytterligare struktur 

av intervjutexterna. Analysen gjordes sedan utifrån detta. 

 

Då samarbete är något som förespråkas kring ungdomar (Iwarsson, 2007) var målet med 

studien att intervjua personer som skulle kunna tänkas finnas med i ett sådant samarbete. 

Avsikten med att intervjua personer från olika yrkeskategorier var inte till största del att 

jämföra eller se vem som vet mest eller minst, utan att istället få en så bred bild av vuxna 

professionellas syn på e-mobbning som möjligt. De personer som blivit intervjuade i studien 

är en skolkurator på en högstadieskola, en högstadielärare, en polis som arbetar med 

ungdomsproblematik samt två kuratorer på barn- och ungdomspsykiatrin (i fortsättningen 

BUP). Valet gjordes att intervjua båda kuratorerna på BUP tillsammans då båda gärna ville 

vara med i studien samt att ett ännu bredare perspektiv på svaren då skulle kunna komma till 

stånd. Dock har BUP-kuratorernas svar vävts ihop och i analysen benämns de som en person. 

De övriga intervjuerna gjordes enskilt. Intervjupersonerna valdes först utifrån ett så kallat 
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bekvämlighetsurval, då intervjuaren kom i kontakt med två av respondenterna på sin 

praktikplats och utifrån detta hade kännedom att problematiken rörande e-mobbning fanns 

där. Resterande urval av respondenter gjordes utifrån en variant av snöbollsurval, då 

kontakterna vid praktikplatsen gav namn på andra personer inom socialt arbete som var 

lämpliga att intervjua, vilka i sin tur gav exempel på nya personer. Dock så var det i förväg 

redan bestämt vilka yrkeskategorier som skulle intervjuas. Den här formen av urvalsmetod 

valdes då detta stämde väl överens med studiens syfte, att undersöka vad yrkesverksamma 

inom socialt arbete har för erfarenheter av e-mobbning samt att få ökad kunskap om hur 

fenomenet e-mobbning påverkar dagens ungdomar. Dessutom var det av relevans att intervjua 

personer som hade ett intresse för ämnet och som mötte det dagligen, för att studien skulle bli 

av så hög kvalité som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Etiskt övervägande och andra metodproblem 

Då intervjuaren känner eller är bekant med någon eller några av intervjupersonerna kan detta 

ha påverkat intervjusituationen samt respondentens svar etc. Kvale och Brinkmann (ibid.) 

skriver om att den personliga interaktionen mellan intervjuare och respondent är central vid en 

intervju och med detta i åtanke så är relationen mellan mig som intervjuare och mina bekanta 

respondenter något som kan ha påverkat studiens resultat. Dock utgick den aktuella intervjun 

från samma teman och upplägget av intervjusituationen var det samma.  

 

TIDIGARE FORSKNING 

För att lättare förstå och nå föreliggande artikels syfte börjar kapitlet om tidigare forskning 

med ett avsnitt som allmänt rör e-mobbning, följt av en del om hur e-mobbning och Internet 

påverkar ungdomar och slutligen en del om hur vuxna ser på e-mobbning och ny teknologi. 

 

Fenomenet e-mobbning  

Slonje och Smiths (2008) studie visar att e-mobbning kan i jämförelse med traditionell 

mobbning nå en bredare publik och från e-mobbningen blir den som är utsatt aldrig ”fri”. 

Maher skriver att språk som ses som traditionellt socialt oacceptabelt kan på Internet ses som 

acceptabelt. Anonymiteten på Internet ger mobbaren makt och kontroll, då denne kan skicka 

anonyma meddelanden och där den som utsätts för mobbning inte har en aning om vem som 

är avsändaren (Maher, 2008).  
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Tidningen Elevhälsa (2008) har tillsammans med bland annat Medierådet gjort ett 

temanummer angående ”det unga Internet”. Nicklas Lund som är webbredaktör på BRIS 

skriver i Elevhälsa samt i BRIS-rapporten (2008), att alla typer av mobbning bör hanteras på 

samma sätt. Även Lund skriver om att barn som utsätts för e-mobbning aldrig kan känna sig 

riktigt ”fria” då den finns överallt och inte endast i skolan där mycket annan mobbning 

utspelar sig. Björn Eriksson, professor i sociologi vid Örebros universitet, skriver om 

mobbningens arenor och att det i Sverige är vanligast att forskning rörande mobbning endast 

bedrivits på områden som skola och arbetsliv. Han menar att det är viktigt att dessutom se till 

andra arenor, såsom bostadsområden och i lekparker med mera (Eriksson, 2001). Johnny 

Lindqvist, konsult på en kommunikationsbyrå skriver i Elevhälsa (2008) att e-mobbning i sig 

egentligen inte är något nytt, utan att det är den elektroniska arenan som är ny, vilket även 

författarna till Friends utgivning ”Schysst på nätet” poängterar (Engström & Svanerudh, 

2008). E-mobbning handlar ofta om okunskap och att man inte riktigt vet vad som händer 

med det man skriver eller skickar iväg via nätet.  

 

Chisholm (2006) skriver i sin litteraturöversikt angående våld på Internet och e-mobbning att 

Internet möjliggör att uttrycka sig, utforska och experimentera med sin egen identitet och lära 

sig hur man själv och andra fungerar. Vidare skriver hon att det kan bli som ett slags spel och 

en maskerad på Internet där en person beter sig på ett visst sätt, men som aldrig skulle bete sig 

på liknande sätt i andra sociala samanhang. Även Mason skriver om det i sin litteraturöversikt 

och om den så kallande icke-hämmande effekten. Hon skriver att på Internet kan den 

individuella identiteten ersättas med en gruppidentitet och många skyller på de normer som 

råder på Internet och att ”alla andra gör så”. I en grupp kan individen vara mer anonym och 

tillåts att ha ett mer undvikande ansvar för ett beteende (Mason, 2008). Lindqvist skriver i 

tidningen Elevhälsa om spridningseffekten som uppstår när något hamnar på Internet och han 

menar att det farliga är att vem som helst kan skriva vad som helst om någon eller något och 

att det sedan sprids otroligt fort (Elevhälsa, 2008). Även Sharples et al (2009) tar upp detta 

och skriver att något som är vanligt är att det uppstår diskussioner och kommentarer kring en 

bild. 

 

Vanligt är att forskning om e-mobbning betonar de risker som kan uppkomma i och med att 

ungdomar använder sig av Internet. Sharples et al tar dock i sin studie upp att det även finns 

positiva aspekter med Internet och poängterar exempelvis det faktum att hur litet någons 

intresse för något än är, så finns det alltid någon att dela intresset med på Internet (ibid.). 
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I den studie som gjorts av Maher (2008) i Australien och även i Naylor, Cowie, Cossin et al’s 

(2006) studie har man undersökt flickor och pojkars olika sätt att mobbas på. Flickornas 

mobbning var mer ”maskerad” och indirekt än pojkarnas, där flickorna exempelvis använde 

sig av någon annans namn när de mobbade. Flickornas mobbning är mer subtil och 

utstuderad, medan pojkarnas strategier är mer direkta. Resultatet i Mahers (2008) studie 

visade också att det aldrig förekom e-mobbning eller traditionell mobbning mellan könen, 

utan pojkar mobbade pojkar och flickor mobbade flickor.  

 

Påverkan 

Mason (2008) skriver i sin litteraturöversikt angående e-mobbning att mobbning är ett utbrett 

problem i skolor och samhällen. Katzer, Fetchenhauer & Belschak uppmärksammar i studien 

”Cyberbullying: Who Are the Victims?”, gjord i Tyskland, att ett mobbningsbeteende kan ha 

uppkommit på grund av att personen som mobbar, själv har blivit mobbad tidigare och att 

mobbningsbeteendet nu kan ses som en slags hämnd. De undersöker också vilka det är som 

faller offer för e-mobbning, vilket även Maher studerat i sin studie och det som lyfts fram är 

att när barn har lågt självförtroende och eller bristande känslomässiga band till sina föräldrar 

ökar risken för mobbning (Katzer et al., 2009; Maher, 2008). Ronald Pies, professor i 

psykiatri vid Tufts universitet, skriver gällande de så över västvärlden uppmärksammade 

skolskjutningarna. Han skriver bland annat att attackerna som genomförs av elever på skolor, 

ofta bottnar i att mobbning förekommit och eleven som skjuter vill ha en hämnd och 

upprättelse för vad denne har fått stått ut med (Pies, 2007). 

 

Dowell, Burgess och Cavanaugh (2009) skriver i sin studie som rör ungas hälsa och beteende 

att om den unge uppvisar ett riskbeteende, exempelvis på Internet, så är det högst troligt att de 

även uppvisar andra riskbeteenden. Författarna menar att även om riskbeteenden på Internet 

inte beskriver generellt hur unga idag beter sig på Internet, så bör ändå vuxna som träffar dem 

dagligen arbeta mer i ämnet och med förebyggande arbete. En undersökning som Mason 

(2008) tar upp undersöker den psykiska påverkan som mobbning har på personer som är 

inblandade och visar att cirka 60 procent av de pojkar som var mobbare under årskurs 6 till 9, 

hade blivit dömda för minst en kriminell handling vid en ålder av 24 år. Detta kan jämföras 

med 24-åriga pojkar som inte varit mobbare under skolåldern, där 23 procent blivit dömda för 

brott. 
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Glapp mellan barn, unga och vuxna 

En studie som gjorts vid svenska skolor visar att många av dem som utsätts för e-mobbning 

inte berättar för vem som helst om det. Drygt en tredjedel berättar för en kompis, nästan 10 

procent för en förälder och 5 procent för någon annan, medan resterande del inte berättar för 

någon (Slonje & Smith, 2008). Flickor informerar vuxna i större utsträckning än vad pojkar 

gör (Li, 2006). I BRIS-rapporten 2008 tas det upp att i de kontakter som BRIS haft rörande 

mobbning har de flesta barn inte fått någon annan hjälp och därför vänt sig till BRIS. Barnen 

har pratat med andra vuxna och exempelvis lärare, men det har inte blivit bättre. Mobbning 

uppstår, som tidigare nämnts, ofta i grupper som saknar ledning och struktur och det är ytterst 

sällan som orsakerna bakom mobbning är personliga (BRIS, 2008). Lis studie visar att cirka 

två tredjedelar av eleverna som hon undersökt tror att lärarna försöker stoppa e-mobbning om 

det framkommer (Li, 2006). Naylor, Cowie, Cossin et al.’s (2006) studie visar dessutom att de 

vuxna endast är medvetna om en liten del av mobbningen som sker i skolor. 

 

Organisationen Friends nyaste utgivning angående ämnet e-mobbning heter ”Koll på nätet” 

och är skriven av Olle Cox. Utgivningen handlar om att skapa samtal mellan barn, unga och 

vuxna om nätet. Cox skriver att de kulturer och normer som finns på Internet kan för dagens 

vuxna vara främmande och att det för dem inte är ett naturligt inslag i livet, som det är för 

många unga idag. Friends beskriver att ett glapp mellan vuxna och unga då kan skapas och att 

det därmed uppstår problem. Organisationen anser att ungas sociala samspel på Internet kan 

liknas med en skolgård. Skolgården blir inte en levande plats förrän den fylls med användare 

och så menar organisationen att det även är på Internet. De har erfarenhet av att vuxna utifrån 

kunskapsbrist ofta varnar unga för att vara på Internet, men det är sällan någon vuxen varnar 

en elev för att vara på en skolgård. Friends menar att ett öppet samtal mellan hem och skola 

samt förebyggande arbete kan hjälpa till att stoppa mobbning (Cox, 2009).  

 

Ung Kommunikation är ett projekt om ungas kommunikation och medieanvändning och drivs 

av olika universitet i Sverige. De har givit ut en rapportserie om sociala relationer på nya 

digitala arenor och där skriver författarna Jessica Linde och Ida Qvarnström att generation 

inte bara har med ålder att göra, utan att generationsbestämda åsikter också har ett samband 

med de förändringar som sker i samhället. Det är enligt författarna viktigt att ha i åtanke att 

tidsperioder skiljer sig från varandra. De hänvisar till den amerikanske forskaren Marc 

Prensky som beskriver dagens unga generation som digitalt infödda, medan de vuxna kan ses 

som digitala immigranter (Linde & Qvarnström, 2008). 
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I rapporten ”Unga och medier” från Medierådet (2008) har en studie gjorts där både 

ungdomar och föräldrar tillfrågats. Den visar att ungdomar använder Internet och datorer i 

högre grad än vad föräldrar tror. Föräldrarna uppger mera att de tror att ungdomarna gör läxor 

etcetera vid datorn. Mason (2008) skriver i sin översikt om det känslomässiga band som finns 

mellan förälder och barn och att de barn och unga som har ett svagt sådant, löper dubbelt så 

stor risk att hamna i e-mobbning jämfört med de som har ett starkt band, vilket även som 

tidigare nämnts Katzer et al (2009) samt Maher (2008) tar upp. Friends menar att det är viktigt 

för dagens ungdomar att de har kvalitativa relationer med vuxna, såsom föräldrar, lärare och 

tränare, då många unga ser upp till de vuxna och deras åsikter. Barn och unga förväntar sig att 

vuxna bland annat är rättvisa, visar vad som är rätt och fel, är närvarande, lyssnar, inte 

kränker och är förebilder. Cox skriver att om ett samspel rörande Internet mellan unga och 

vuxna ska komma till stånd, är det viktigt som vuxen att intresserat lyssna och vilja lära sig, 

prata om de sidor som ungdomen befinner sig på och ha ett öppet samtal om det (Cox, 2009). 

 

RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet och analysen av det är uppdelad i tre temaområden: fenomenet e-mobbning, 

påverkan samt glapp mellan barn, unga och vuxna. Detta för att på ett tydligt sätt knyta an till 

studiens syfte; att undersöka vilka erfarenheter yrkesverksamma socialarbetare har av e-

mobbning samt att se hur fenomenet e-mobbning kan te sig i ungdomars vardag. I analysen 

kopplas tidigare forskning till det som respondenterna uttrycker om sina erfarenheter gällande 

e-mobbning. 

 

Fenomenet e-mobbning  

”Om jag är lite sur på dig så kan jag lätt skriva det på e-post att jag tycker det och det, att du 

betedde dig illa, dumma dig. Men skulle jag ha dig i en telefonlur eller framför mig, där är 

det ju ett filter liksom, det är det filtret du tar bort…”. Så säger en kurator på BUP angående 

e-mobbning och på liknande sätt har även övriga respondenter uttryckt sig gällande skillnader 

mellan e-mobbning och traditionell mobbning samt att de ofta hör ihop och kompletterar 

varandra. Chisholm (2006) understryker att Internet är ett nytt uttrycksmedel och att det där 

försiggår en slags maskerad där personer beter sig så som de aldrig skulle bete sig i 

traditionella sociala sammanhang. Maskeraden leder ibland till att den individuella identiteten 

förändras vilket kan förklaras med Masons (2008) begrepp icke-hämmande effekt och just en 
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sådan effekt illustreras väl i intervjun med BUP-kuratorn och speciellt väl framträder det i 

citatet ovan. 

 

Alla intervjupersoner i den här studien nämner att e-mobbning inte är någon ny mobbning i 

sig utan att det tillkommit en ny arena, precis som författarna till Friends utgivning skriver i 

”Schysst på nätet” (Engström & Svanerudh, 2008). Intervjupersonerna menar att e-mobbning 

till stor del blir lättare att utföra och mer anonym än traditionell mobbning. Alla respondenter 

talar om unga flickor som genom Internet exponeras på bilder och i filmer. Bilder och filmer 

som sedan sprids otroligt snabbt med hjälp av den nya teknologin. Respondenterna berättar att 

de tror att de unga inte alltid förstår konsekvensen eller innebörden av att lägga ut en bild på 

Internet eller att e-mobba. Den intervjuade läraren förmodar att eleverna (främst flickor) 

verkar veta om att e-mobbning förekommer, men inte att de själva kan bidra till den utan mer 

att det hänt någon annan och att personen får skylla sig själv. En kurator på BUP berättar om 

vad en polis som varit ute bland skolor och informerat rörande e-mobbning och pratat med en 

flicka sa, som kan illustrera hur ungdomar kan tänkas resonera kring Internet: ”Det här du 

skriver på Internet, skulle du kunna tänka dig att sätta upp det på ett anslag på Ica? så säger 

den tjejen att Är du dum eller där kan ju alla läsa det, Jo men det du skickar ut på Internet, Ja 

men det är bara till mina kompisar”. Detta hänger nära samman med det som Johnny 

Lindqvist skriver om att e-mobbning handlar om att man inte förstår eller tänker på vad som 

händer med det som skrivs och skickas på Internet (Elevhälsa, 2008).  

  

Samtliga respondenter är överens om att det mest är flickor som är inblandade i e-mobbning. 

Samtidigt uppger alla att det är främst flickor som pratar med de vuxna om andra problem 

också och att e-mobbning därmed kan förekomma bland pojkar också, men att det då inte 

upptäcks på samma sätt. Detta stämmer överens med Lis studie som visar att flickor 

informerar vuxna i högre utsträckning än vad pojkar gör (Li, 2006). Pojkarna verkar enligt 

intervjupersonerna i den här studien vara mer direkta i sin mobbning och tar hellre dispyten på 

plats, medan flickor istället ägnar sig mer åt psykisk mobbning genom exempelvis Internet 

och utestängning. Liknande resultat återfinns i Mahers (2008) studie som pekar på flickor och 

pojkars olika sätt att mobbas på. Maher skriver att flickors mobbning är mer maskerad, subtil 

och utstuderad medan pojkarna har mer direkta strategier. Maher tar också upp att e-

mobbning eller traditionell mobbning inte i så stor utsträckning förekom mellan könen (ibid.), 

vilket även den intervjuade polisen nämnde men att det vid gruppmobbning kunde vara mer 

blandat mellan könen. Polisen berättar att det i de fall han sett kan ha börjat med e-mobbning 



 12 

och att det sedan för pojkarna går över till fysisk misshandel medan flickorna är med och 

mobbar men utan att vara fysiska, de håller exempelvis kameran. 

 

Fynden som framkom i analysen av det här temat var att traditionell mobbning och e-

mobbning ofta kompletterar varandra och hör ihop, men att Internet har blivit en ny arena för 

mobbning. På Internet är det lättare att vara anonym och detta kan leda till en icke-hämmande 

effekt. Dessutom tror inte respondenterna att barn och unga alltid förstår konsekvenserna med 

att lägga upp något på Internet. Det framgår att det mest är flickor som är inblandade i e-

mobbning, samtidigt som det även är de som berättar om den för en vuxen. Flickor och pojkar 

mobbar på olika sätt, då pojkar använder sig av mer direkta strategier än vad flickor gör. 

 

Påverkan 

Alla respondenter är övertygade om att ungdomar idag påverkas otroligt mycket av Internet 

och dess effekter, skolkuratorn uttrycker att hon ibland nästan kunde önska att Internet inte 

fanns. Samtidigt som det finns fördelar med Internet i form av informationssökande och 

praktiska funktioner, så ser respondenterna att det finns ett problem kring Internet när det 

hanteras på fel sätt, vilket ett citat från en kurator på BUP kan exemplifiera. ”Det som förr var 

fantasier (…) är nu pang direkt framför näsan. (…) exempelvis ett självmord [nu kan man gå] 

in på sajter där du får guidning och stöttning i hur du ska göra”. Skolkuratorn frågar sig hur 

dagens unga har förmågan att bearbeta alla hemska bilder och intryck med mera från Internet 

och om de överhuvudtaget klarar av det själva.  

 

Den intervjuade läraren diskuterar hur ungdomar påverkas av samhällets ideal som förs ut 

genom Internet och media och hon känner en avsaknad av den diskussionen i skolan. Skolan 

känns för henne ibland alltför traditionell då det finns normer om vad som ska tas upp inom 

exempelvis svenskan. Läraren uttrycker att hon hellre skulle vilja att skolan och dess 

kursplaner mer riktades mot de ungas faktiska vardag, till exempel att vara källkritisk på 

Internet, vilket även en kurator på BUP nämner. Läraren säger också att många av hennes 

elever berättar att de inte har något intresse förutom Internet och att det då blir den enda 

kontakten med omvärlden. Samtidigt menar en kurator på BUP att vuxna måste börja tänka 

om, då en del av dem som kommer till BUP inte har några kompisar i skolan men har många 

Internetkompisar, något som Sharples et al (2009) också tar upp i sin studie. Sharples et al 

menar att det alltid finns någon att dela sina intressen med på Internet och att det är viktigt att 

se Internets positiva aspekter. 



 13 

 

Något som alla respondenter talar om är den spridningseffekt som Internet och mobiltelefoni 

medför och en kurator på BUP uttrycker det såhär: ”…du påverkas ju att du kan ju aldrig få 

grepp om det (…) folk skriver saker på sidor som du inte kan göra någonting åt (…) Det är 

totalt förödande för känslolivet (…) Det är inte nog med att du, om man säger så, bara blir 

våldtagen, det ligger ute på nätet också och alla kan se det. (…) De våldtas gång på gång på 

gång”. Polisen tar upp problemet som uppkommer när en misshandel filmas: ”Alltså den 

killen hade ju skräck i ögonen om man säger så (…) det var illa. Jag har sett mycket i mina 

dagar, men det var så att jag blev väldigt illa berörd av det. Om någon ska behöva bli 

behandlad så och sen dessutom uthängd på nåt system och visa hur förnedrad han blev”. 

Något som är vanligt när en bild läggs ut är att vem som helst kan skriva elaka saker om 

exempelvis en bild (Sharples et al., 2009). Polisen poängterar dock också att det som kan ses 

som positivt med att exempelvis en misshandel filmas, är att polisen sedan har klara bevis om 

offret eller någon annan sparat filmen.  

 

Skolkuratorn tar upp diskussionen kring tillgängligheten som uppkommit i och med ny 

teknologi och hon tror att den påverkar ungdomar kraftigt då de aldrig får ro i kroppen att 

slappna av. Hela tiden är människor idag nåbara genom exempelvis sin mobiltelefon och detta 

menar skolkuratorn kan påverka hela skoldagar om en elev skulle få ett elakt sms eller 

liknande. Slonje och Smith (2008) menar att ungdomar idag aldrig riktigt är fria, exempelvis 

från e-mobbning, då de hela tiden är tillgängliga. På samma sätt resonerar Lund, 

webbredaktör på BRIS, när han i BRIS-rapporten (2008) och i Elevhälsa (2008) skriver att e-

mobbningen finns överallt. Det är inte ”bara” att gå hem från skolan som när en elev 

exempelvis utsätts för mobbning på skolan.  

 

På BUP är ofta kontaktorsaken till samtal där oro, magont, ängslan, skolproblematik eller 

något annat diffust men ju längre samtalen går desto tydligare blir det ofta att det handlar om 

traditionell mobbning eller e-mobbning menar kuratorn på BUP och därmed blir det mer som 

ett sekundärt problem och detta är även något som skolkuratorn och läraren tar upp. Samtliga 

respondenter talar om att flickor lättare berättar om e-mobbning och som tidigare nämnts 

stämmer det överens med Lis (2006) studie, medan pojkar mer bär det inom sig, kan bli 

utagerande och att det kan gå över till något fysiskt. Polisen tar upp att mobbning kan ses som 

en slags hämnd vissa gånger, då den som mobbar vill ge tillbaks för vad denne fått stått ut 

med som mobbad. Katzer et al uppmärksammar i studien ”Cyberbullying: Who Are the 
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Victims?” att ett mobbningsbeteende just kan ha uppkommit till följd av att personen som 

mobbar tidigare varit utsatt för samma sak (Katzer et al., 2009) och liknande tankar finns i 

Pies (2007) text gällande skolskjutningar och han menar att attackerna som genomförs på 

skolor ofta bottnar i att eleven varit offer för mobbning och att denne nu vill ha upprättelse. 

 

Dowell, Burgess och Cavanaugh (2009) skriver att olika studier som rört ungas hälsa och 

beteende visar att unga personer som exempelvis uppvisar ett riskbeteende på Internet 

dessutom ofta uppvisar andra riskbeteenden. Detta överensstämmer med det polisen berättar, 

att det flera gånger finns mer problem än bara mobbning runt en individ som mobbar, både 

traditionellt och genom Internet. Vissa elever tror polisen kan sluta mobba då vuxna kliver in 

och sätter ner en fot medan andra ungdomar kommer att fortsätta på samma spår och 

dessutom utöka sitt kriminella register. Denna tanke kan kopplas till det som Mason (2008) 

skriver om en undersökning som visar att en betydligt större del pojkar som tidigare varit 

mobbare under årskurs 6-9, hade blivit dömda för minst en kriminell handling vid en ålder av 

24 år än de 24-åriga pojkar som inte tidigare varit mobbare. 

 

Sammanfattningsvis visar analysdelen om påverkan att ungdomar idag påverkas mycket av 

Internet. Samtidigt som det finns fördelar med Internet i exempelvis informationssökning, 

finns det även nackdelar när det inte alltid sköts på rätt sätt. Dessutom är spridningseffekten 

enorm på Internet och med den nya teknologin blir ungdomar idag aldrig riktigt fria. Någon 

respondent ställer sig undrande till hur och om dagens unga klarar av att hantera alla intryck 

från Internet. Den som e-mobbar kan ibland göra det som en slags hämnd utifrån vad denne 

själv varit med om och ofta visar det sig att en person som uppvisar ett riskbeteende på 

exempelvis Internet, även uppvisar andra riskbeteenden. 

 

Glapp mellan barn, unga och vuxna 

Mason skriver att studier har visat att unga idag inte alltid vill prata med vuxna angående e-

mobbing då de upplever att de äldre inte förstår sig på den interaktiva världen (Mason, 2008).  

Omkring 50 procent av de inblandade ungdomarna berättar inte för någon alls (Slonje & 

Smith, 2008). Detta är något som den yngsta respondenten kan förstå då hon själv är i 25-30-

årsåldern och känner igen dessa tankar. Skolkuratorn har inte upplevelsen av att de unga inte 

vill prata med vuxna angående e-mobbning och polisen tror att många skäms och därför inte 

vill eller vågar berätta för en vuxen.  
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Alla respondenter uppfattar Internet som något positivt, om det hanteras på rätt sätt. Det 

märks tydligt en skillnad i hur de yngre respondenterna svarar gentemot de som är äldre. De 

äldre pratar mer om det praktiska som Internet medför såsom att läsa tidningen, hitta recept 

med mera, medan de yngre respondenterna pratar om kommunikation och det sociala på 

Internet som något positivt. Detta kan kopplas till Ung Kommunikations rapportserie om 

sociala relationer på nya digitala arenor, där författarna beskriver det som Prensky säger om 

att dagens unga generation är digitalt infödda, medan vuxna kan ses som digitala immigranter 

samt att generation även har med tidsandan och samhällsförändringar att göra, inte bara ålder 

(Linde & Qvarnström, 2008). Här kan en jämförelse göras till vad polisen säger om sin äldre 

generation och att han och många med honom är okunniga rörande Internet och datorer då de 

inte varit med från början när Internet blev stort, ”men jag är inte intresserad av sånt”.  

Samtidigt säger han att han kan förstå andra vuxna som använder det i sitt arbete och att det 

kan vara en bra kommunikationsform för att nå ut till unga.  

 

Cox (2009) skriver i Friends utgivning ”Koll på nätet” att vuxna utifrån kunskapsbrist varnar 

unga för att vara på Internet och här kan en parallell dras till polisens uttalande gällande 

Facebook och andra communities; ”…jag är ju ingen superfantom på datorer och så vidare, 

men jag ser ju med detta Facebook och även annat liksom, jag begriper inte hur ungdomarna 

utsätter sig för detta”. Friends menar att ungas sociala samspel på Internet kan liknas med en 

skolgård där unga socialiserar. Friends frågar sig då, hur många vuxna varnar elever för att gå 

på skolgården? Läraren pratar om att vissa i den äldre generationens lärare på skolan inte har 

något intresse av att lära sig nya datakunskaper, vilket därmed medför att de personerna kan 

ha en relativt liten och snäv bild av datorer och Internet. Detta kan i sin tur ge signaler till 

unga om att den vuxne har okunskap om den interaktiva världen och i och med det kan 

rapportering om e-mobbning utebli. En kurator på BUP säger att ”vi i vuxenvärlden ligger ett 

steg efter och på samma sätt som vi lär barn socialt samspel och hur man beter sig ute i mötet 

i vardagen, så måste de också lära sig hur man beter sig på nätet”. Från detta resonemang 

kan en jämförelse dras till det glapp mellan vuxna och barn som Friends beskriver när det 

gäller Internet och menar att ett öppet samtal mellan barn, föräldrar och skolan samt 

förebyggande arbete kan hjälpa att stoppa e-mobbning (ibid.). Respondenterna säger alla att 

samarbete mellan vuxna och olika organisationer och verksamheter även är av yttersta vikt. 

Friends förespråkar kvalitativa relationer mellan dagens unga och vuxna i deras omgivning, 

då unga ser upp till vuxna och förväntar sig att denne ska lyssna, vara en förebild etcetera 

(ibid.). Polisen berättar att han ibland arbetar förebyggande mot e-mobbning på skolor, både 
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själv och tillsammans med andra, eller om ungdomar kommer på studiebesök. Dock finns inte 

den tid och de resurser som behövs anser han. På högstadieskolorna arbetas det till viss del 

förebyggande då det finns livskunskapspass på schemat och skolkuratorn berättar att hon 

ibland kan påverka hur innehållet på dessa pass kan tänkas se ut om det är något aktuellt som 

hänt.  

 

BRIS skriver i sin rapport från 2008 att mobbning ofta uppstår i grupper som saknar ledning 

och struktur (BRIS, 2008) och alla respondenter ställer sig frågande till hur detta ska gå att 

uppnå på Internet, då just frihet är ett nyckelord där. Det öppna samtalet om all mobbning och 

information är något som samtliga respondenter förespråkar och läraren berättar att hon tror 

att mobbning lättare uppstår i större klasser där lärarna kanske inte har lika mycket tid för 

eleverna. Många i dagens samhälle är dessutom stressade och den intervjuade läraren frågar 

sig om de vuxna verkligen tar sig tid till att skapa kvalitativa relationer till de unga; ”…jag 

tror att en risk med dagens stressade samhälle och åtdragningar i personal överallt, att alla 

är så stressade så att dom inte hinner se och upptäcka, (…) fler vuxna på en klass och det är 

klart att är man väldigt stressad (…) och man kanske missar att fråga Hur mår du idag? (…), 

man är liksom bara [swisch], målinriktad va…”.  

 

Under intervjuerna konstateras det att Internet är en ny arena för mobbning men att det 

egentligen ska hanteras på samma sätt som traditionell mobbning. Detta menar läraren är 

viktigt att dessutom få fram till eleverna och hon säger att den vuxne kan erkänna eller hålla 

med eleven om att den inte har full koll på vad som händer på Internet, men att den vuxne 

ändå kan visa och berätta att om e-mobbning förekommer så tas det ändå på samma allvar 

som traditionell mobbning. Frågan är om även föräldrar tar e-mobbning på allvar. Alla 

respondenter förmodar att det finns en omedvetenhet bland föräldrar om vad ungdomar idag 

gör på Internet och få av respondenterna anser att föräldrar verkar lägga ner engagemang på 

ämnet och en kurator på BUP uppmanar föräldrar att ”kliv in, var med, har du verkligen 

förstått vad som pågår? Vi måste väcka föräldrar”. I studien från Medierådet (2008) 

uppdagas det att ungdomar använder Internet och datorer mer än vad föräldrar tror, då 

föräldrar uppger mera att de tror att ungdomarna gör läxor eller spelar spel etcetera vid datorn. 

En kurator på BUP poängterar också att det är viktigt att ta reda på vad barnet gör, då många 

föräldrar tror att barnet endast spelar dataspel via Internet, men samtidigt kan en chatt pågå 

och e-mobbing kan därför även förekomma under dessa tillfällen. Flertalet av respondenterna 

säger att de som är inblandade i e-mobbning (och även annan mobbning) ofta är de som 
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saknar trygghet och en stabil hemmiljö och detta stämmer överens med det som Mason, 

Maher och även Katzer et al skriver om att lågt självförtroende och elever med bristande 

känslomässiga band till föräldrar ökar risken för mobbning (Katzer et al., 2009; Maher, 2008; 

Mason, 2008). Skolan där skolkuratorn arbetar har börjat med föräldrautbildningar och detta 

tror skolkuratorn kan minska risken för all typ av mobbning, då föräldrarna lär sig eller får 

tips om hur de ska bygga upp självkänsla och självförtroende hos sitt barn. 

 

Skolkuratorn resonerar om vem som på skolor ska ha hand om ärenden gällande mobbning. 

På vissa skolor är det läraren eller mentorn som har det, medan ansvaret på andra skolor ligger 

hos skolkurator. Skolkuratorn anser att det är av yttersta vikt att det finns en detaljerad 

handlingsplan för hur mobbningsärenden ska följas upp och att de ärenden som faktiskt är ren 

mobbning direkt ska till ett team, exempelvis ett trygghetsteam, som är utbildat i 

samtalsmetodik. Hon menar att vem eleven pratar med och hur denne tar det kan vara 

avgörande för om eleven tycker att den fått någon hjälp. I BRIS-rapporten (2008) skriver 

författarna att de barn som vänder sig till BRIS gör det för att de inte upplever att de fått hjälp 

någon annanstans trots att de pratat med vuxna. Dessutom visar Lis (2006) studie att eleverna 

har en misstro gentemot lärare gällande om läraren försöker stoppa e-mobbning om det 

framkommer. 

 

Resultatet och analysen av temat rörande vuxna visar att ungdomar inte alltid vill prata med 

vuxna om e-mobbning och respondenterna har delade upplevelser av detta. Det framgår att 

det finns en generationsklyfta gällande Internet mellan barn, unga och vuxna, då de yngre är 

uppväxta med Internet. Det verkar finnas en omedvetenhet hos föräldrar om vad ungdomar 

idag gör på Internet och mer engagemang rörande detta krävs för att råda bot på e-mobbning. 

Förebyggande arbete, kvalitativa relationer mellan barn och vuxna samt det öppna samtalet 

om Internet och e-mobbning visar sig också vara faktorer som kan stoppa e-mobbning. 

 

DISKUSSION 

Definitionen för e-mobbning och även traditionell mobbning verkar vara relativt olika hos 

unga och yrkesverksamma inom socialt arbete. Troligen har föräldrar också en definition som 

inte stämmer helt överens med dessa. Dessutom har det visat sig att flickor och pojkar mobbar 

på olika sätt och därmed kan även definitionerna mellan könen skilja sig åt. Frågan blir då om 

alla menar likadant med e-mobbning och om det kan vara en orsak till att det inte alltid 
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berättas om eller anmäls. Att människor och olika studier har olika definitioner av e-

mobbning och traditionell mobbning har naturligtvis påverkat resultaten i studierna och så 

även i den här studien. Vissa författare använder exempelvis ”måttlig mobbning” eller ”ofta 

mobbad” och frågan är vad det innebär för olika personer? Kanske en annan författare 

använder sig av samma term, men med en annan innebörd.  

 

Efter att ha läst de aktuella artiklarna och rapporterna kan det konstateras att e-mobbningen är 

ett växande problem både i skolor och på ungdomars fritid och att den inte skiljer sig avsevärt 

från den traditionella mobbningen. Det är främst de nya arenorna och anonymiteten på 

Internet som är specifikt med e-mobbning. Bland annat att dagens vuxna inte är uppväxta med 

Internet, gör att problemet inte är lika diskuterat som den traditionella mobbningen. Dessutom 

finns relativt lite forskning kring just e-mobbning.  

 

Det uppenbarade sig under arbetets gång att vuxna endast är medvetna om en liten del av 

mobbning som händer på exempelvis skolor och då är det relevant att ställa sig frågan; hur 

ska de då bli medvetna om det som händer på Internet? Internet saknar ledning och struktur 

och många vuxna kan enligt dem själva eller vill inte lära sig datorer och Internet. Tidigare 

forskning som redovisats i den här artikeln visar att vuxna som inte är yrkesverksamma inom 

socialt arbete har ett relativt litet engagemang för frågor gällande Internet och e-mobbning 

och detta stämmer till viss del överens med det som framkom i intervjuerna. Framförallt så 

märks det tydligt att den yngre generationen engagerar sig, möjligen på grund av att de är 

uppväxta med Internet och därmed har mer kunskap om det och de är som tidigare nämnts 

”digitalt infödda”. Hos de äldre verkar viljan att motverka e-mobbning finnas, men tolkningen 

görs att en del av dem anser sig själva vara för gamla att lära sig nya saker som Internet. Det 

känns oroväckande att både tidigare forskning och respondenterna anser att föräldrar har en 

okunskap och saknar intresse för frågor rörande e-mobbning. Samtidigt kan det som tidigare 

nämnts handla om just okunskap och att de inte växt upp med Internet och därmed är det svårt 

att förstå språket, de nya sidorna och förloppen som sker på Internet. Dessutom är ämnet 

förhållandevis nytt och det som föräldrar hör talas om när det gäller e-mobbning är troligen 

mest rubriker i tidningar eller liknande vilka inte alltid stämmer och som ofta tar upp negativa 

händelser. Därför är det av största vikt att minska det glapp som kan finnas mellan hem, skola 

och de unga samt arbeta med förebyggande arbete och ett öppet samtal. 
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Det är också viktigt att se till det goda som Internet för med sig. Några av de äldre 

respondenterna pratade om att leta recept med mera på Internet och verkar se Internet som en 

hjälp för praktiska ändamål, medan yngre mer ofta ser Internet som något socialt och mer 

positivt. Medvetenheten hos föräldrar skulle troligen ändras och unga skulle även våga berätta 

mer om mobbning på exempelvis Internet, om Internet och den nya teknologin fick bort 

stämpeln som något negativt och farligt. Om Internets positiva aspekter skulle framhävas kan 

en parallell dras till skolan och dess traditionella miljö och normer, då kursplaner i exempelvis 

svenska skulle kunna ändras till det som läraren menar är elevernas faktiska vardag. 

 

Det går att konstatera att Internet är en stor del av många ungas vardag idag, men tas saker 

som händer på Internet på samma allvar som det som traditionellt sett ses som vardag? Alla 

respondenter säger att e-mobbning är utbrett idag och att en ökning skett. Därmed kommer 

troligen dagens och framtidens socionomer och andra människor verksamma i praktiskt 

socialt arbete komma i kontakt med denna problematik och det är då viktigt att vara beredd 

och kunna handskas med problemen trots att vuxna ibland känner sig vilsna i den nya 

teknologiska djungeln. Precis som i många andra fall krävs troligen en förändring och 

ansträngning på samhällelig nivå. Samtidigt sa några respondenter att de fått nya idéer utifrån 

intervjutillfället som de kan använda i sitt arbete, vilket alltid är en början till att starta en 

dialog och diskussion kring e-mobbning. 

 

Avslutningsvis är det många frågor som skulle gå att diskutera vidare rörande ämnet men som 

ej fick plats inom ramen för en c-uppsats. Bland annat de diskussioner som gäller sexuellt 

utnyttjande på Internet, hur mobbning ter sig i olika åldersgrupper samt hur maktaspekten ser 

ut gällande mobbning. Dessutom skulle vidare forskning kunna fördjupa sig i och undersöka 

hur barn och unga som utsatts eller utsätts för e-mobbning mår och hur det påverkar dem i 

skolan och i vardagen. Det finns mycket studier om detta när det gäller traditionell mobbning, 

men då det framkommit att e-mobbning kan vara minst lika elak och utbredd än traditionell 

mobbning är det av vikt att även studera den nya mobbningen på Internet, inte minst i Sverige 

där det finns en avsaknad av vetenskaplig forskning i ämnet över lag. Dessutom finns 

övertygelsen att vuxna, både yrkesverksamma inom socialt arbete och föräldrar, måste ta e-

mobbningen på allvar och starta en öppen dialog om det och detta kan troligen uppnås om 

ämnet genom bland annat vidare forskning uppmärksammas. 
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