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Abstract 

Nätmobbning får idag ses som ett relativt nytt fenomen som vi ännu inte vet så mycket om. 

Rapporter från organisationerna Friends och Statens medieråd visar att problemet är vanligast 

bland ungdomar i åldrarna 13-16 år.  Den tidigare forskningen inom området är begränsad och 

behandlar i huvudsak huruvida mobbning och nätmobbning skiljer sig åt eller inte. Denna 

studies huvudsakliga syfte var att belysa skolkuratorers upplevelse av att arbeta med 

nätmobbning. Det genomfördes därför fyra semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer 

som i sitt dagliga arbete möter ungdomar i åldrarna 13-16 år. Resultatet presenterades genom 

en tematisk analys som visade att skolkuratorerna ansåg sig ha god kompetens om 

problemområdet, men att det fanns områden där kunskapen kan utvecklas. Deras 

gemensamma uppfattning är att skolan och föräldrar måste arbeta tillsammans för att 

förebygga och motverka nätmobbningen. Det framkom under intervjuerna att det idag inte 

finns en specifik handlingsplan för att hantera nätmobbning. En sådan handlingsplan verkar 

inte heller saknas då uppfattningen tycks vara att nätmobbning inte skiljer sig mycket från 

traditionell mobbning. 

Nyckelord: Nätmobbning, Skolkuratorer, Likabehandlingsplan och Sociala medier 
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1. Inledning 

Ur ett historiskt perspektiv har mobbning sedan länge förekommit i fysisk och psykisk form både i 

skolan och i samhället. Dahlkwist (2010) menar att det går att hitta dokumenterat sedan lång tid tillbaka 

om hur händelser, som vi idag hade benämnt som mobbning, förekommit i skolan.  Då rörde det sig ofta 

om äldre elever som trakasserade yngre elever för att bibehålla den hierarkiska ordning som var vanligt 

förekommande i skolan på den tiden.  Liknande beteenden fortsatte långt in på 1900-talet och lärarna 

ingrep sällan om det inte störde den allmänna ordningen i skolan. Elevernas beteende mot varandra 

kunde resultera i allt från verbala kränkningar till svår misshandel (ibid). Under 1960-talet presenterade 

läkaren P. P Heinemann för första gången mobbning som begrepp i Sverige. Han startade genom sin 

bok ”Mobbning- gruppvåld bland barn och vuxna” en debatt i dagstidningar om problemet och dess 

konsekvenser.  Genom Dan Olweus blir på 1970-talet ”mobbning” ett etablerat begrepp i Sverige.  

Olweus har på senare tid även varit ledande inom forskning om mobbning både nationellt och 

internationellt. Han har också utvecklat en egen metod för att hantera mobbning kallad 

Olweusprogrammet. Det är dock först de senaste decennierna som forskare verkligen har intresserat sig 

för mobbning som socialt problem (Dahlkwist, 2010).  

De senaste tio åren har vi i vårt samhälle sett en ökad utveckling vad gällande användandet av teknologi 

och internet kanske främst bland unga. Statens medieråd (2013) har i sin rapport visat hur användandet 

av internet i mobil och dator bland unga i åldrarna 13-16 år har ökat från 62 % år 2010 till 93 % år 

2013.   I den rapport som Statens medieråd utförde angav 71 % av de deltagande ungdomarna att de 

dagligen besöker någon form av sociala medier. Merparten av ungdomarna i studien uppgav att de har 

tillgång till en så kallad smart mobiltelefon, smartphone. Den ger oss möjligheten att använda internet i 

princip när som helst och var som helst.  Men den ökade tillgången till teknologin och internet har inte 

bara varit positiv det finns även negativa aspekter. Friends (2014b) visade i sin rapport hur 28 % av 

ungdomarna i åldrarna 13-16 år uppger att de någon gång har blivit kränkt på nätet. Av alla deltagande 

ungdomar anger en fjärdedel att skolpersonalen inte har tagit upp frågan i skolan. Skolan ska heller inte 

ha tagit upp hur eleverna bör agera mot andra eller var eleverna kan vända sig om man har blivit utsatt 

för kränkningar på nätet. Jag anser därför att det är av intresse att belysa hur skolpersonal arbetar med 

det här i skolan och vilket stöd som eleverna får i frågan om nätmobbning. 
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1.1 Bakgrund 

Följande avsnitt kommer att försöka ge en övergripande bild av nätmobbning som fenomen. Samt på 

vilket sätt den förekommer och vilka skyldigheter skolan har i frågan om nätmobbning. Avsnittet 

kommer också presentera några av de arbetsmetoder som skolan kan använda för att förebygga och 

motverka nätmobbning.  

1.2 Nätmobbningens utbredning i Sverige 

Det vi vet är att ungas internetanvändande ökar och är många gånger en stor del av deras liv. Vi vet 

också att unga människor idag använder internet till att söka information av olika slag samt för att 

kommunicera.  Allt eftersom vårt samhälle har blivit mer digitalt, där unga människor är bland de 

största konsumenterna av modern teknologi, är det förståeligt att det kommit att kallas den ”digitala 

generationen” (Löfberg & Aspán, 2013). 

Öhrlund och Hellqvist (2008) menar att mobiltelefoner med internet idag är mycket viktiga för 

ungdomar kanske främst för att kunna kommunicera.  Telefonerna idag är mer som små datorer och de 

har ett mycket stort användningsområde. Till stor del kanske det bara rör sig om SMS eller MMS från 

vänner men där finns också verktyg för nätmobbning.  En mobil kan användas för att ta en bild på 

någon och sedan sprida den eller för att skicka kränkande meddelanden via SMS och sociala medier. 

Den här typen av kommunikation genom mobiltelefon eller dator har bidragit till att förändra hur 

ungdomar kan utsätta varandra för mobbning. Genom att många ungdomar idag har en mobiltelefon 

som följer med både i skolan och i hemmet innebär det också att den som blir utsatt för mobbning får 

svårt att undkomma mobbningen.   

Det blir samtidigt svårare för föräldrar och andra vuxna att upptäcka mobbingen.  Innan mobbingen 

blev digital kan hemmet ha varit den enda trygga platsen där mobbingen upphörde. Men med dagens 

teknologi finns kanske inte längre den möjligheten det beror på att ungdomar idag använder sig av olika 

sociala medier både i skolan och på fritiden (Thor, 2007).  



 

 

 

3 

 

 

1.3 Skollagen  

För att visa på skolans ansvar och skyldighet i frågan om mobbning kommer följande avsnitt att 

presentera ett antal paragrafer ur Skollagen. I lagen finns det angivet att skolan är skyldig att utveckla 

handlingsplaner som ska finnas till för att personalen aktivt skall kunna arbeta för att motverka 

kränkande behandling.  

Skolan har ett tydligt ansvar när det kommer till att hantera bland annat kränkningar. Enligt Skollagen 1 

kap. 5 § 2 st.  (SFS 2010:800) skall: ”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 

mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.” 

Skolan är också skyldig att säkerställa, enligt Skollagen 6 kap. 7 § (SFS 2010:800), att ”Huvudmannen 

ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 

kränkande behandling.”  

 

Enligt Skollagen 6 kap. 8§ (SFS 2010:800) skall även: ”Huvudmannen ska se till att det varje år 

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

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

åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de 

planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.” 

1.4 Skolans arbetsmetoder mot mobbning 

Följande avsnitt kommer att beskriva några arbetsmetoder som skolor kan använda sig utav för att 

förebygga mobbning av olika former i skolan och på fritiden.  För att bättre förstå dessa metoder och 

hur dessa kan se ut presenteras här två exempel.  

Friends (2014b) är en organisation som erbjuder stöd i form av utbildning, rådgivning och 

opinionsbildning till skolor i arbetet att motverka mobbning. De vill arbeta för att ge kunskap till vuxna 

och barn. Friends vill arbeta för att barn och ungdomar ska få växa upp i ett samhälle byggt på trygghet 

och jämlikhet. Friends vill bidra till att skolan genom utbildning och förebyggande arbete mot 

mobbning får ett bättre skolklimat.  Deras mål är också att arbeta aktivt för likabehandling och ge 

skolan stöd i att driva ett sådant arbete.  
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Likabehandlingsplan (SFS 2010:800) är en annan metod som skolan kan använda sig utav i arbetet 

mot mobbning. I den skall en plan ingå för hur skolan skall arbeta förebyggande mot kränkning och då 

faller mobbning där.   

En likabehandlingsplan ska finnas på varje skola enligt Skollagen 6 kap. 8 § (SFS 2010:800).  Den här 

planen ska också uppdateras varje år och där ska det tydligt redogöras för vilket arbete personalen har 

utfört samt kommer att utföra inför kommande år. 

1.5 Problemformulering 

På senare tid har mobbningen gått från att vara vanligast förekommande i skolan i fysisk och psykisk 

form till att även förekomma i digital form under både skoltid och fritid. Följande studie kommer därför 

att fokusera på just den typ av mobbning som tar plats på nätet och då främst i sociala medier. Skolans 

ansvar att arbeta förebyggande mot mobbning framgår tydligt i Skollagen (SFS, 2010:800). Men då 

nätmobbning inte är begränsad till när eleverna möts i skolan utan också ”följer med” eleven hem så 

blir det svårare för den utsatte att undkomma mobbningen. Det är därför viktigt att skolan 

uppmärksammar fenomenet nätmobbning. Följande studie kommer att fokusera på skolkuratorers 

upplevelse av att arbeta med nätmobbning.  Skolkuratorn finns till för elever som behöver någon att 

prata med samt för att föra frågan om mobbning i skolan. Det är därför av intresse att lyfta fram dennes 

erfarenheter. 

1.6 Syfte 

Syftet med studien är att belysa den enskilde skolkuratorns upplevelse av att arbeta med nätmobbning i 

skolan. Syftet med studien är också att undersöka om den enskilde skolkuratorn upplever sig ha 

tillräcklig kunskap om sociala medier och nätmobbning som fenomen.  
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1.7 Frågeställningar 

Har skolan handlingsplaner till förfogande för skolkuratorerna att arbeta utifrån? 

Hur arbetar skolkuratorerna med de befintliga handlingsplanerna mot mobbning och kränkning i 

skolan? 

På vilket sätt arbetar skolkuratorerna med nätmobbningen i skolan? 

Upplever den enskilde skolkuratorn sig ha tillräcklig kunskap för att hantera nätmobbningen? 

1.8 Begreppsdefinition 

I studien kommer Paul, Smith & Blumbergs (2012) definition av nätmobbning att användas. 

 

Nätmobbningen innefattar att använda sig av modern teknologi, främst mobiltelefoner och internet, för 

att såra andra. Det kan ske genom SMS, röstmeddelanden, bilder, video, mail, chat och sociala medier. 

(ibid, s.128) 

Begreppet sociala medier kommer i studien definieras på följande sätt. 

”Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användar 

genererat innehåll t.ex. chatfunktioner, bloggar och diskussionsforum”. ( Carlsson, 2010,s. 14) 

Begreppet mobbning definieras i studien på nedanstående sätt. 

”En negativ och avsiktlig handling, av en starkare gentemot en svagare (fysisk eller psykiskt) part och 

där någon eller några medvetet eller med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga den andre skada eller 

obehag, upprepade gånger under en längre tid. ”. (Dahlkwist, 2010, s.35) 
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2. Tidigare forskning 

För att ge en överblick av det kunskapsläge som forskningen fram till idag har gett oss kommer följande 

avsnitt att presentera detta. Forskningen har delats in i olika teman för att ge en överskådligare bild av 

kunskapsläget inom olika områden som är av vikt för den här studien. 

2.1 Nätmobbningens utveckling 

Mobbning har funnits i skolan under en mycket lång tid, den har då tagit uttryck i fysisk eller psykisk 

form.  Det kan ha varit i form av att knuffa någon i korridoren eller fälla nedlåtande kommentarer men 

även ryktesspridning är förekommande. Eleverna är tillsammans på en och samma plats under 

skoldagen och kanske slutade mobbningen i samband med skoldagen.  

På senare år har vi kunnat se en utveckling som har tagit mobbning till en annan dimension (Couvillon 

och Ilieva, 2011). Med de senaste årens utvecklig inom teknologi har barn och ungdomar fått nya 

möjligheter till att finna information och interagera med varandra på nätet (Bullock, Wong-Lo och 

Gable, 2011).  Mobbningen har förändrats och förflyttats till en helt ny arena med nya möjligheter 

(Mark och Ratliffe, 2011; Stauffer, Allen Heath, Coyne, Ferrin, 2012) 

Law, Shapka, Hymel, Olson & Waterhouse (2011) menar att nätmobbning i sig är ett nytt fenomen i 

jämförelse med mobbning i fysisk eller psykisk form. Det här gör också att vi ännu inte vet så mycket 

om nätmobbningen, hur den ser ut och hur vi kan förstå den. Forskningen kan idag inte heller visa vilka 

konsekvenser nätmobbningen kan ha på sikt.  På grund av att det idag inte finns lika mycket forskning 

om nätmobbning som det gör om fysisk eller psykisk mobbning, bidrar det till vissa svårigheter för de 

som arbetar med problemet dagligen. För att kunna hantera nätmobbningen på bästa sätt menar Law 

et.al (2011)att det krävs en större förståelse av fenomenet bland annat vad gällande konsekvenser av 

den sociala såväl som känslomässiga karaktären. Författarna framhäver också att det ännu inte är 

fastställt att olika typer av mobbning går att hantera på samma sätt.  
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2.2 Mobbning som mobbning? 

Mark och Ratliffe (2011) menar att det finns en distinkt skillnad mellan mobbning som sker ansikte mot 

ansikte och den som sker på nätet. Skillnaden är att nätmobbningen finns överallt där teknologin finns 

och slutar inte bara för att skoldagen gör det. Couvillon och Ilieva (2011) menar att en annan viktig 

skillnad mellan mer traditionella former av mobbning och nätmobbningen är, att den tidigare var 

begränsad till en mindre skara människor i elevens skola eller nära omgivning. Med nätmobbningen tar 

den steget längre och blir publik. I och med att sociala medier har blivit ett allt mer populärt sätt att 

kommunicera, möjliggör det också att mobbningen kan nå ett större antal individer än tidigare.  På 

grund av det och att internet idag erbjuder oändliga möjligheter när det kommer till att kommunicera 

och dela information blir det nära omöjligt för den utsatte att undkomma mobbningen.  Det som gör 

nätmobbningen extra problematisk är att den kan ske när som helst och var som helst. (Slovak och 

Singer, 2011; Law, Shapka, Hymel, Olsen och Waterhouse, 2011).  

Beale och Hall (2007) menar att nätmobbningen många gånger är värre än den i det verkliga livet 

eftersom teknologin ger möjligheten för mobbaren att vara anonym.  Teknologin erbjuder också en 

annan fördel för mobbaren; en skärm att gömma sig bakom. Det Beale och Hall presenterar i sin studie 

är att det inte är ovanligt att en person kan skriva ett meddelande till en annan individ via sociala medier 

som denne aldrig skulle haft modet att säga i verkliga livet.  Anonymiten innebär att det blir svårt att 

identifiera vem som har skickat ett visst meddelande. För ungdomar i skolåldern som kanske tidigare 

varit utsatta för mobbning i skolan, innebär det här att de riskerar att bli utsatta även på nätet. Mark och 

Ratliffe (2011) fann i sin studie att den plats på internet där flest ungdomar rör sig och där 

nätmobbningen var allra vanligast är sociala medier. 

Det finns också en distinkt skillnad gällande maktaspekten. Ett tydligt exempel på hur maktaspekten 

kan skiljas sig i fysisk eller psykisk mobbning jämfört med nätmobbningen. När det gäller fysisk 

mobbning har det traditionellt sett gällt en fysiskt starkare eller större person som utövat den makt det 

ger mot en svagare eller mindre person. Den psykiska mobbningen kan ha gällt en elev som i skolan är 

populär som utnyttjat den makt det ger mot en elev som inte är populär. När det gäller nätmobbningen 

spelar inte längre fysisk styrka eller popularitet någon roll.  På nätet kan vi alla ha samma makt oavsett 

vår position i det verkliga livet och därmed kan också alla utsätta eller bli utsatta för nätmobbning 

(Law, Shapka, Hymel, Olsen och Waterhouse, 2011).  



 

 

 

8 

 

 

2.3 Arbetet med nätmobbning i skolan 

Arbetet med nätmobbning i skolan är ett globalt problem som skolor över hela världen måste hantera. 

Problemet är en stor utamning att hantera i första hand för de som arbetar med ungdomar i skolan men 

också för föräldrar.  (Stauffer, Allen Heath, Coyne och Ferrin, 2012; Slovak och Singer, 2011).  Trots 

det omfattande problem som nätmobbningen har blivit, finns det idag en begränsad mängd forskning 

inom området för hur socialarbetare inom skolan tycker sig kunna hantera det här (Slovak och Singer, 

2011). 

Mark och Ratliffe (2011) presenterar att bland de ungdomarna som deltog i deras studie visade det sig 

att deras internetanvändande hade en avgörande roll i risken för att delta eller bli utsatt för 

nätmobbning, Ungdomarna som använde internet i en högre omfattning löpte en större risk för att själv 

bli utsatt eller utsätta andra för nätmobbning än de som använde internet mer sällan.   För att kunna 

hantera det växande problem som nätmobbningen är bland skolungdomar menar Morgan (2012) att 

skolpersonalen måste få mer utbildning i ämnet.  I enlighet med det anser Beale och Hall (2007) att 

skolan måste vara välmedvetna om nätmobbningen, hur den ter sig och var den utspelar sig.  Morgan 

hävdar att skolpersonal många gånger inte har den kompetens som krävs för att hantera mobbning och i 

synnerhet nätmobbning.  En annan faktor som gör det problematiskt att hantera nätmobbning i skolan är 

att delar av skolpersonalen som deltog i studien ansåg att mobbning fungerar på samma sätt oavsett 

tillvägagångssätt.  

Det innebär att det finns en tro att all mobbning oavsett form kan hanteras utifrån en eventuell 

handlingsplan som redan finns. Det trots att vi inte kan säkerställa att olika former av mobbning kan 

eller bör hanteras på samma sätt oavsett tillvägagångssätt (Law, Shapka, Hymel, Olsen och Waterhouse, 

2011).  Vidare ställer sig Law et.al (2011) kritiska till det här då de anser att det krävs ytterligare 

vetenskapliga studier som styrker det faktumet. 

Beale och Hall (2007) presenterar i sin studie hur skolor de senaste åren har varit aktiva i arbetet att 

införa handlingsplaner för att motverka mobbning inom skolan men problemet kvarstår. Mark och 

Ratliffe (2011) försökte med sin studie visa på förekomsten av nätmobbning i skolor på Hawaii. Av 

ungdomarna som deltog, ansåg merparten att nätmobbning är ett allvarligt problem. Samma elever 

ansåg också att de inte tror att föräldrar eller lärare kan hjälpa till i frågan om nätmobbning.   
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Mark och Ratliffes teori är att det beror på att eleverna anser att varken föräldrar eller lärare har 

tillräcklig kunskap för att kunna ingripa. För att kunna hjälpa eleverna i frågan om nätmobbning krävs 

närvaro och samarbete. Det innebär att föräldrar tillsammans med skolan bör arbeta för att skydda 

eleverna och skolan bör tillhandahålla verktyg till de föräldrar som känner ett behov av att lära sig mer 

(Mark och Ratliffe, 2011). Ett förslag är att skolpersonal såväl som föräldrar och andra parter håller sig 

informerade om vad som sker inom sociala medier samt var barn och unga rör sig på nätet. Det är 

viktigt att både föräldrar och skolan regelbundet pratar om nätmobbningen i förebyggande syfte.   

2.4 Handlingsplan 

Smith, Smith, Osborn och Samara (2008) fann i sin studie att vikten av att varje skola har en 

handlingsplan mot mobbning är stor.  Trots det ökar idag antalet skolor som saknar en handlingsplan 

mot mobbning. I vilken utsträckning som skolornas handlingsplaner täcker in ett problemområde som 

mobbning varierar också.  Några skolor hade utförliga handlingsplaner med instruktioner för olika 

scenarion som kunde uppstå medan andra helt saknade handlingsplaner. Smith et.al (2008) menar att 

ansvaret på att upprätta handlingsplaner mot mobbning bör ligga på den enskilda skolan. Det eftersom 

att en handlingsplan som är specialanpassad till en specifik skola har större möjlighet att lyckas. Men 

med tanke på att flertalet skolor har knapphändiga handlingsplaner eller helt saknar en handlingsplaner 

menar Smith et.al (2008) att den enskilda skolan måste få stöd i processen att upprätta en utförlig 

handlingsplan.   

Tre förslag till åtgärder i frågan om mobbning som riktar sig till föräldrar och skolan framkommer i en 

studie av Mark och Ratliffe (2011). Den första åtgärden är att skolans ansvar i problemet bör framhävas 

samt att skolans uppdrag bör grunda sig i att informera och involvera föräldrarna. Skolan bör hjälpa 

föräldrar med verktyg för hur de kan hjälpa sina barn att exempelvis förstå konsekvenserna av att delta i 

nätmobbning. För det andra bör det också delvis vara skolans ansvar att se till att eleverna får utökade 

kunskaper i hur man använder internet sett ur ett etiskt perspektiv.  

Det är samtidigt viktigt att informera eleverna om hur de kan hjälpa en vän som blir utsatt för 

nätmobbning och hur man kan få hjälp om man blir utsatt. Den tredje och sista åtgärden är kanske den 

viktigaste och det är att skolan etablerar en kontakt till föräldrar. En tät kontakt mellan skola och 

föräldrar är nödvändig för att tillsammans kunna motverka nätmobbning (Mark och Ratliffe, 2011).  
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Genom att vara medveten om hur problemet ser ut just på deras skola kan ansvariga skapa en 

handlingsplan. Handlingsplanen bör innehålla åtgärder för hur deras skola ska kunna arbeta 

förebyggande och hur nätmobbningen ska hanteras (ibid).  

Beale och Hall (2007) ger i enlighet med Mark och Ratliffe (2011) råd om hur skolan måste utveckla 

handlingsplaner mot nätmobbningen samt liknande förslag om hur det kan gå till. Beale och Hall menar 

att första steget för att skapa en fungerande handlingsplan mot nätmobbningen är att skapa sig en 

uppfattning om dess utbredning på just deras skola. Det är också viktigt att se till att föräldrarna till 

eleverna stödjer skolans handlingsplan genom att föra en dialog med skolan och sitt barn. Beale och 

Hall fann att ungdomar ofta tycker det är jobbigt att ta upp händelser som skett via exempelvis sociala 

medier. Därför kan det vara en idé för föräldrarna att ta upp frågan om exempelvis nätmobbning först. 

Det blir då lättare för deras ungdom om denne skulle bli utsatt, nu eller i framtiden, att på egen hand 

lyfta frågan när behovet finns och be om hjälp. 

Morgan (2012) menar att det är av största vikt att skolpersonal engagerar sig i mobbningsfrågan oavsett 

om den tar plats i skolan rent fysisk eller ej.  Om skolan väljer att ignorerar problemet genom att inte 

skapa handlingsplaner kan det bidra till att problemet växer.  Genom att skolpersonalen känner sig trygg 

i sin roll och vet att det finns en handlingsplan att luta sig mot är det också troligare att de kommer att 

bli bättre på att ingripa när en situation uppstår.  Morgan anser även att det är en bra idé om skolan 

regelbundet har öppna diskussioner i klassrummet på temat mobbning. 

2.5 Konsekvenser 

Nätmobbningen är som tidigare nämnt inte platsbunden och därför kan den ske när som helst, det 

innebär också att den utsatta får svårare att undkomma mobbningen.  Det innebär att en elev som 

tidigare kanske utsattes för fysisk eller psykisk mobbning i skolan kunde undkomma i tryggheten av sitt 

eget hem (Beale och Hall, 2007; Mark och Ratliffe, 2011; Morgan, 2012).  Ett citat som Beale och Hall 

(2007)  presenterar ger en tydlig bild av en stor del i problemet med nätmobbning. ”A tormentor can get 

into a victims home, harrassing him or her while parents sit comfortably in the next room”. (s.9) 
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Stauffer, Allen Heath, Coyne och Ferrin (2012) menar att konsekvenser av mobbning sedan länge är 

känt. Vanligt förekommande konsekvenser av traditionell mobbning är ångest, depression och skolk. 

Konsekvenserna av mobbning kan också involvera svårigheter att hantera skolan, skolmassakrer och 

självmord. Media har flertalet gånger rapporterat om ungdomar som tagit sina liv till följd av 

nätmobbningen (Morgan, 2012). Dock menar Stauffer, Allen Heath, Coyne och Ferrin att vi än inte kan 

säkerställa att nätmobbningen kan resultera i samma konsekvenser som traditionell mobbning. Dock 

finns det resultat som antyder att konsekvenserna av nätmobbningen troligtvis är densamma som för 

traditionell mobbning om inte värre (Stauffer, Allen Heath, Coyne och Ferrin, 2012).  

3. Teoretiskt perspektiv 

Följande avsnitt kommer att presentera en teori som kan återkopplas till fenomenet nätmobbning och 

vad som gör det så komplext. Teorin kan också bidra till att visa på vad det egentligen är som skiljer 

mer traditionella former av mobbning från nätmobbning.  

3.1 The online disinhibition effect  

Suler (2004) menar på att sättet som människor agerar i verkliga livet och på nätet skiljer sig åt. Han 

menar på att man kan se hur människor uttrycker sig annorlunda på nätet mot för hur de uttrycker sig i 

verkliga livet. På nätet gäller på ett sätt inte samma regler som i verkliga livet vilket bland annat gör 

människor mer frispråkiga. Suler benämner det här som The Online Disinhibition Effect (svenska 

översättning Avhämningsteori). Han menar att det här kan återkopplas till flera olika faktorer där den 

ena är en viss grad av anonymitet.  Det är lättare att uttrycka sig på internet då människorna du möter, 

inte direkt kan avgöra vem du är på samma sätt som i verkliga livet. Det innebär alltså att det du säger 

eller gör på internet inte nödvändigtvis kan återkopplas till dig. Vidare menar Suler (2004) att även om 

din identitet är känd så kan ingen se dig fysiskt. Med det behöver du alltså inte se hur en annan person 

reagerar på det du skrivit, det kan vänta till nästa dag om ni ens är bekanta.  Suler anser att en 

kombination av de två senare faktorerna innebär att människors gränser förändras man blir mindre 

hämmad att säga eller göra saker trots att det kan såra någon annan. Det här kan få människor att tro att 

det de gör på nätet stannar på nätet och att det inte påverkar deras vardagliga liv.  En annan faktor som 

är viktig att ta hänsyn till är att maktaspekten mellan nätet och det vardagliga livet skiljer sig åt. Din 

sociala status eller personlighet spelar inte samma roll på nätet (Suler, 2004). 
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Genom Suler och The Online Disinhibition Effect kan vi se att människor kan agera annorlunda på nätet 

jämfört med verkligheten. Jag väljer den här teorin då jag tror att det ligger mycket i det när det 

kommer till nätmobbningen. Ungdomar kan ha lättare för att uttrycka sig på nätet och deras sociala 

status från exempelvis skolan spelar kanske inte lika stor roll. Det här skulle också kunna appliceras på 

det faktum att vem som helst kan utsättas för nätmobbning. Människor kan ha mindre hämningar på 

grund av möjligheten att vara anonym. Det här är en faktor som skulle kunna gör nätmobbningen 

svårare att hantera för exempelvis skolkuratorer tillsammans med att det som sker på internet inte är 

synligt på samma sätt som i verkliga livet. 

4. Metod 

Studiens syfte är att belysa skolkuratorns upplevelse av att hantera nätmobbning. Målet är således inte 

att försöka hitta någon slags sanning i resultatet. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten kommer 

därför att vara ett hermeneutiskt perspektiv. Genom ett hermeneutiskt perspektiv så menar Kvale och 

Brinkmann (2009) att man som forskare fokuserar på tolkningen av texter. Tolkningen av texten blir 

således det som står i fokus. Den hermeneutiska utgångspunkten har lett fram till mitt val av metod och 

analys som presenteras i följande avsnitt. 

 

4.1 Metodval 

 

Det finns idag inte så mycket svensk forskning inom området för nätmobbning och det finns en 

begränsad mängd internationellt. För att kunna förstå fenomenet nätmobbning och skolkuratorers 

upplevelse av att hantera det, krävs det en metod som möjliggör det. Genom att den enskilde 

skolkuratorn får utrymmet att berätta om sin upplevelse av att arbeta med nätmobbingen kan det bidra 

till en djupare förståelse i ämnet. Det kan också bidra till att ge en inblick i de svårigheter som kommer 

av att arbeta med ett förhållandevis nytt fenomen.  

Kvalitativa intervjuer är lämpliga att använda i de fall där man exempelvis önskar lyfta fram deltagarnas 

egna erfarenheter, förståelse eller berättelse i en fråga (Bryman, 2011; Widerberg 2011). En kvalitativ 

intervjumetod utesluter inte heller att det finns en viss struktur bakom intervjun exempelvis i form av 

förutbestämda frågor som lyfts fram i varje intervju. 
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Användandet av förutbestämda frågor eller teman i en intervjuguide, utesluter inte möjligheten att ge 

deltagaren stort utrymme att själv utforma egna svar på frågorna, den här intervjumetoden benämns 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011).   

För att ha en möjlighet att styra intervjuerna och för att säkerställa att alla intervjuer med deltagarna 

behandlar samma ämne och frågor utifrån syftet och de huvudsakliga frågeställningarna faller mitt val 

på semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär enligt Bryman (2012) att 

intervjuerna består av en rad olika öppna frågor. Frågorna finns till för att skapa en liknande struktur i 

de olika intervjuerna med deltagarna.  

Den semistrukturerade intervjutekniken ger ändå utrymme för att exempelvis variera följdfrågor och 

ordningsföljd på intervjufrågorna beroende på hur deltagaren svarar på en fråga.  Därför kommer jag att 

använda mig utav en slags intervjuguide (se bilaga 1), bestående av ett antal förutbestämda frågor 

indelade i tre olika kategorier. Intervjufrågorna kommer att baseras på studiens syfte och ursprungliga 

frågeställningar.  Widerberg (2011) menar att användandet av en intervjuguide bidrar till att alla 

intervjuerna kommer att utgå från samma mall. Det ger en ökad möjlighet till en tydligare bild av 

intervjudeltagarnas upplevelse och berättelse av temat i fråga. 

4.2 Urval 

Följande studie kommer att fokusera på hur skolkuratorer upplever det att arbete med nätmobbning. Jag 

kommer att fokusera på de skolkuratorer som möter ungdomar i åldrarna 13-16 år. Åldersspannet valdes 

i första hand ut för att ungdomar i den åldern går på samma skola, högstadiet. En anledning till den 

nedre avgränsingen är för att merparten av olika sociala medier har en nedre åldergräns på 13 år 

(Facebook, 2013; Instagram, 2013; Ask.fm, 2014).   

Mitt mål är att få 3-4 skolkuratorer från en och samma mellanstora kommun i Norrland att delta.  

Antalet deltagare baseras på universitetets rekommendationer samt utifrån en tidsaspekt och 

resursfråga.  För att komma i kontakt med skolkuratorerna som arbetar med den aktuella åldersgruppen 

kommer jag i första hand att kontakta ansvarig för elevhälsan i kommunen. Tanken är sedan att den 

ansvariga förmedlar kontakten till de skolkuratorer som arbetar med åldersgruppen i fråga.  
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Sedan kommer jag att kontakta berörda skolkuratorer mailledes med information och en förfrågan om 

att delta i studien.  Deltagarna kommer alltså att väljas ut genom ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval 

innebär att forskare tar kontakt med en person eller en mindre grupp som är av relevans för 

problemområdet. Därefter får den personen eller personerna ge förslag på ytterligare personer som har 

kunskap och erfarenhet om det aktuella problemområdet (Bryman, 2012). 

4.3 Genomförande 

Skolkuratorerna blev inledningsvis kontaktade via mail för att informeras om studien och dess syfte.  

Mailet informerade också skolkuratorerna om upplägget samt att de kommer att ställas en rad öppna 

frågor som härleder till deras profession och problemområdet. Här informerade jag även att deras 

eventuella deltagande kommer att vara konfidentiellt. 

De skolkuratorer som valde att delta i studien blev kontaktade via telefon eller mail för att stämma av 

ett datum för intervjun. Därefter mailade jag ut ett dokument med ett informerat samtycke.  Ett 

informerat samtycke används enligt Bryman (2012)  för att säkerställa att deltagarna i en studie är 

införstådda med att det är frivilligt att delta. Deltagarna måste också vara medvetna om studiens process 

i sin helhet och med vilket syfte som informationen från exempelvis en intervju kommer att användas. 

Alla intervjuer tog plats på deltagarens arbetsplats under dennes arbetstid. Min tanke med att 

intervjuerna i första hand skulle ske på deltagarens arbetstid och arbetsplats var delvis är för att 

motivera till deltagande i studien samt för att det är i egenskap av sin profession som de ombeds delta i 

studien. Jag valde att komma till deras arbetsplats för att deltagarna skulle känna sig så bekväma som 

möjligt under hela intervjun.  

I inledandet av varje intervju fick deltagaren bekräfta att denne tagit del av det informerade samtycket. 

Jag informerade också muntligt kort att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun. Deltagarna 

informerades även att intervjun skulle spelas in för att sedan transkriberas ordagrant. Inspelningarna 

bidrog till att inget av intervjumaterialet gick förlorat. Efter intervjuerna transkriberade jag 

inspelningarna med tillhörande egna noteringar som jag antecknat under intervjuerna. Widerberg (2011) 

menar att transkribering av intervjumaterial och tillhörande reflektioner bidrar till en tydligare bild av 

intervjuförloppet, detaljer som annars lätt kan förbises.  
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Genom att transkribera intervjun får man som intervjuare en bild av sin egen roll i materialet. 

Widerberg menar även att det är mycket viktigt för själva analysen av materialet att ha det utskrivet på 

papper.  Det fanns även ett annat syfte med att ha intervjuerna i pappersform och det har att göra med 

om något skulle hända med inspelningen finns materialet ändå kvar. Det är också lättare att se mönster 

och teman i intervjumaterialet inför analysen om det finns i pappersform. 

4.4 Analysmetod 

För att bearbeta den data som kommer från de kvalitativa intervjuerna kommer jag att använda mig utav 

en tematisk analys. Bryman (2011) menar att när det kommer till att göra en kvalitativ analys av data är 

ett av de vanligaste tillvägagångssätten en tematisk analys. Det innebär att man i den insamlade datan 

letar efter teman.   

I intervjugiden är frågorna huvudsakligen baserade utifrån tre olika teman. I min analys kommer jag 

därför att utgå ifrån dessa frågor och det data som dessa har bidragit till. I datan kommer jag sedan att 

försöka hitta olika teman. Vid en tematisk analys bearbetar man datan genom att försöka hitta olika 

teman, teman som sedan kan brytas ner i mindre grupper.  Dessa kan sedan presenteras för att försöka 

hitta till exempel likheter och skillnader i deltagarnas svar.   

De olika teman som framkommer och de mindre grupperna inom dessa temaområden kommer sedan att 

utgöra resultatet i studien (Bryman, 2011). Den tematiska analysen bedömer jag är en lämplig metod att 

använda i det här fallet då den ger utrymme för deltagarens upplevelse av fenomenet. Det finns också 

möjlighet att plocka ut citat som tydligt beskriver deltagarens upplevelse och förståelse av frågorna.   

Det här bidrar även till att hitta kontraster mellan de olika deltagarna och deras svar inom samma tema 

eller grupp och kan därefter presenteras på ett tydligt sätt (Bryman, 2011). De ursprungliga temana för 

intervjuguiden var Bakgrund, Problemområde och Din arbetsplats. Dessa valdes ut för att kunna få en 

bild av Skolkuratorns Bakgrund och tidigare yrkeserfarenheter. När det gäller Problemområdet valdes 

det ut för att kunna skapa en förståelse av deltagarens erfarenheter av problemområdet.  Temat Din 

Arbetsplats handlar om att skolkuratorn ska kunna dela sin upplevelse av hur problemområdet hanteras 

på dennes arbetsplats.  För att genomföra den tematiska analysen kommer samtliga intervjuer skrivas ut 

i pappersform. Sedan kommer jag gå igenom varje intervju för sig och stryka under relevant data. 
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Efteråt kommer jag att jämföra alla fyra intervjuer för att försöka hitta nya underteman utifrån de svar 

som deltagarna har gett.   

De nya teman som framkom utifrån den tematiska analysen var Sociala medier, En osynlig mobbning, 

och Metoder.  Vad gällande metoder fann jag tre olika metoder som samtliga skolkuratorer hänvisade 

till under intervjuerna. 

4.5 Etiska överväganden 

Det jag har försökt tänkta igenom inför intervjuerna är hur jag kan bibehålla ett etiskt förhållningssätt 

genom hela processen.  Den första etiska aspekten i följande studie kommer att vara att säkerställa 

deltagarnas konfidentialitet i det färdiga resultatet. Det som kan behöva användas här är anonymisering 

av själva intervjumaterialet.  

Widerberg (2011) nämner att när man utför intervjuer med deltagarna så kan vissa delar av den 

information som de uppgett behöva anonymiseraas. Det gäller material som kan vara av vikt för studien 

men som deltagaren inte vill få förknippad med sin profession eller med sig själva.  I det här fallet kan 

det gälla information som gör att det kan härledas till den enskilde kuratorn eller den skola som denne 

arbetar på. Med hänsyn till ovanstående kommer därför alla deltagare få pseudonymer samt att den 

kommun som deltagarna arbetar i inte kommer att nämnas.. Vad gällande den likabehandlingsplan (se 

bilaga 3) som har bifogats så har alla namn på personer och skolan exkluderats från dokumentet.  

Den andra etiska aspekten att ta hänsyn till är att deltagarna verkligen förstår innebörden av sitt 

deltagande i studien. Med det menas att deltagaren är införstådd i att dennes medverkan är på frivillig 

basis. Bryman (2011)  framhäver vikten av samtyckeskravet vilket i stora drag innebär att alla 

eventuella deltagare ska få en fullständig information om syftet med studien och dess tillvägagångssätt.   

Andra viktiga etiska principer att ta hänsyn till är huruvida studien kan komma att skada eventuella 

deltagare eller orsaka men.  En annan aspekt är om studien kan komma att inkränkta på deltagarens 

privatliv (Bryman, 2011).  Under intervjuerna framkom inget som bör utgöra någon risk för att inkräkta 

på deltagarens privatliv. 
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För att säkerställa dessa ovanstående aspekter används ett informerat samtycke.  Syftet med ett 

informerat samtycke är enligt Bryman (2012)  för att säkerställa att deltagarna i en studie är införstådda 

med att det är frivilligt. Deltagarna måste vara medvetna om studiens process i sin helhet och med 

vilket syfte som informationen från exempelvis en intervju kommer att användas. I det informerade 

samtycket ska alltså deltagarna kunna hitta vilket syfte och tillvägagångssätt som studien har. 

Deltagarna bör också där få informationen om att de när som helst kan välja att inte längre delta i 

studien, vem som utför studien och varför. Deltagarna ska även informeras om hur data som samlats in 

kommer att användas.  Här kommer också information att om något av det som kommer fram under 

intervjun inte får användas i resultatet så har denne rätt att säga till om detta.   

5. Resultat & Analys 

5.1 Bakgrundsuppgifter 

För att introducera deltagarna som deltagit i studien kommer här ett kort avsnitt som ger en bild av 

deras nuvarande och tidigare erfarenheter. Samtliga har fått ett nytt slumpmässigt utvalt namn. Alla 

deltagarna arbetar idag som skolkurator för en och samma kommun. De har tidigare arbetat på andra 

skolor och har tillsammans en lång erfarenhet av att arbeta som skolkurator. Några av skolkuratorerna 

har tidigare arbetat inom andra verksamheter som bland annat Socialtjänsten, Barn och Ungdoms- 

Psykiatrin, Frivården och annan kommunal verksamhet. Gemensamt för skolkuratorer som deltog är att 

de är utbildade socionomer några har även olika vidareutbildningar och alla är kvinnor. Nedan följer ett 

diagram som presenterar deras namn, utbildning, yrke samt hur länge de har arbetat på aktuell skola.  

Tabell 1. Bakgrundsuppgifter 

Namn Utbildning/Yrke Tid på aktuell skola 

Anna Socionom/Skolkurator 3-4 år 

Birgitta Socionom/Skolkurator 4-5 år 

Kristina Socionom/Skolkurator 2 år 

Marie Socionom/Skolkurator 5-6 år 
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Följande avsnitt ämnar presentera den data som framkommit genom de semi-strukturerade intervjuerna. 

Resultatet kommer att presenteras genom en tematisk analys som utförts på det insamlade materialet.   

5.2 Skolkuratorernas definition av nätmobbing 

För att få en bild av skolkuratorernas uppfattning av nätmobbning och vad det innebär för dem bad jag 

samtliga att under intervjuerna definiera nätmobbning. Alla respondenter ger en likartad bild av 

begreppet nätmobbning, nedan följer citat som ämnar bättre förklara respektive deltagares uppfattning. 

”Det är ju när man kränker blir kränkt på nätet helt enkelt och det kan ju vara en del av annan 

mobbning också.[…] mobbning tycker jag är en och samma sak var det än sker om man säger så 

då.[…] mobbning kan uttryckas på olika sätt och ett sätt är att kränka personer på nätet då”. Birgitta 

”Att man skriver kommentarer om varandra i olika medier, ja sociala medier. Det är för mig 

nätmobbning att skriva sånt som kränker andra”. Anna 

”Det är när någon barn vuxen, barn eller vuxen blir utsatt på nätet. Känner sig kränkt av saker som 

skrivs på nätet eller bilder eller någon annan form av utsatthet.[…] det här är egentligen inte ett nytt 

fenomen det har alltid funnits, det är en mobbning som också funnits tidigare men då var den inte på 

nätet utan då var den live. Mobbningen idag kan ske dygnet runt det gjorde den inte då så det är 

skillnaden”. Marie 

”Nätmobbning är ju när någon känner sig utsatt av det som skrivs om eller till den på nätet”. Kristina 

Det jag uppmärksammade i samtliga intervjuer är att skolkuratorerna ofta istället för att prata om 

mobbning pratade om kränkningar och trakasserier. Det skulle kunna ha sin grund i Skollagen (SFS 

2010:800) som i sina paragrafer refererar till att all personal verksam inom skolan är skyldig att arbeta 

för att motverka kränkande behandling.  En annan faktor är att de likabehandlingsplaner som finns vid 

samtliga av deltagarnas arbetsplatser också fokuserar på kränkande behandling och trakasserier. 

Likabehandlingsplanerna i sin tur är upprättade i enlighet med Skollagen (SFS 2010:800). Två av 

kuratorerna framhäver att det är deras uppfattning att det som huvudsakligen skiljer nätmobbning från 



 

 

 

19 

 

 

traditionell mobbning är att just platsen där den sker.  Suler (2004) menade dock att människor beter sig 

annorlunda på nätet mot för i verkliga livet. Han menade också att de regler som gäller i verkliga livet 

inte fungerar på samma sätt på nätet exempelvis när det kommer till auktoriteter.   

Även Law et.al (2011) är av uppfattningen att nätmobbing och traditionell mobbning skiljer sig åt 

framförallt gällande maktaspekten.  

5.3 Sociala medier ett växande…? 

Samtliga skolkuratorer upplever det som att förekomsten av nätmobbning har blivit vanligare de senaste 

åren. Det tycks bero på flera saker men en anledning kan vara att ungdomarna idag i större utsträckning 

använder sig av internet och sociala medier för att kommunicera vilket vi också kan se i rapporter från 

både Friends (2014a) och Statens medieråd (2013). En annan anledning skulle kunna vara att tillgången 

till teknologin och internet har ökat såväl utanför som i skolan. En ökad tillgång till just teknologi är 

något som anses vara en stor anledning till att nätmobbning har vuxit och blivit ett stort problem att 

hantera (Mark och Ratliffe, 2011; Stauffer, Allen Heath, Coyne, Ferrin, 2012) 

 

”Det är ju klart att det är ju de senaste åren i och med att det här med sociala medier har ju vuxit och 

blivit mycket mer för elever idag än vad det var för bara kanske fem år sedan. […] Det är ju en del av 

deras sätt att kommunicera hela tiden.  Birgitta 

Vad gällande sociala medier fick jag under intervjuerna intrycket att samtliga deltagare har en god 

kännedom om vilka sociala medier som eleverna de arbetar med generellt sett rör sig på. Deras metoder 

för att hålla sig uppdaterade om det är också snarlika. Samtliga nämner att de brukar ställa mycket 

frågor till eleverna om sociala medier. Men det framkommer också att sociala medier är under ständig 

förändring.  

Det krävs därför mycket arbete och tid för att hålla sig uppdaterad, något som inte alltid är så enkelt.  

Alla tycks vara överens att det är nära omöjligt att kunna mer om sociala medier än eleverna. Några av 

skolkuratorerna anger även att de får möta sociala medier både i sin profession och som förälder. Vilket 

troligen gör att de utöver sitt professionella perspektiv också kan se problemområdet ur ett 

föräldraperspektiv.  Det i sin tur skulle kunna bidra till en ökad förståelse av föräldrars kunskapsbehov i 
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frågan. Det som kommer fram under intervjuerna är inte bara att elevernas användande av sociala 

medier har ökat utan också hur eleverna använder sociala medier det är inte bara för att kommunicera.   

Mark och Ratliffe (2011) fann i sin studie att den plats där nätmobbning var mest förekommande var 

just på sociala medier. Därför är det mycket viktigt för skolpersonal att hålla sig uppdaterade inom 

ämnet.  

Jag tänker att först och främst så vet vi ju att idag är mobiler ett stort problem i klassrummet alla har 

sina mobiler i handen och man sitter och kommenterar en massa saker och det gör man ju i farten det 

går himla snabbt.  Jag tänker att det bara är att slänga i väg ett ord som för vissa är jättekränkande 

men för andra är det bara ett svar tillbaka”. Anna  

En annan faktor som kan göra nätmobbningen problematisk att hantera är att den kan ta uttryck på flera 

olika sätt. Under intervjuerna delger skolkuratorerna sina erfarenheter där de har hanterat olika 

händelser på sin arbetsplats. Det förekommer bland annat att nätmobbningen blivit ett sätt att fortsätta 

den mobbning som tidigare bara har skett fysiskt i skolan.  Ytterligare ett sätt som nätmobbningen 

framkommer när en av skolkuratorerna delger en personlig erfarenhet från sin arbetsplats.  Hon berättar 

att ett fall på hennes skola rörde en elev som inte själv använde sociala medier, men som ändå blev 

utsatt för nätmobbning upprepade gånger.  

Då rörde det sig om en grupp andra elever som systematiskt använde sociala medier för att frysa ut den 

utsatte eleven, samt för att skriva kränkande kommentarer om denne.  En annan variant av 

nätmobbmingen är att det kan röra sig om kränkande kommentarer till något som har publicerats av en 

elev på sociala medier. En skolkurator ger exempel på hur en elev skrivit via sociala medier att denne 

vill dö. Andra har då besvarat det med kommentarer som ”gå och dö då” eller liknande.  Den här typen 

av beteende är något Suler (2004) tar upp i sin teori. Där kan vi läsa om hur människor är mer benägna 

att säga elaka saker på nätet än i verkliga livet.  

Han menar att det beror på att vi i verkliga livet inte vågar uttrycka oss på samma sätt som vi gör på 

nätet. En tredje form av nätmobbning kan vara då en eller flera elever skriver kränkande kommentarer 

åt varandra. Det som kan ha börjat med en elev som utsätter en annan kan fortsätta med att den som 

först var utsatt svarar tillbaka och det slutar som en ond cirkel.  
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5.4 En osynlig mobbning 

Följande avsnitt ämnar presentera skolkuratorernas upplevelse av att hantera nätmobbningen. Avsnittet 

kommer även att presentera hur arbetet med traditionell mobbning kan skilja sig från arbetet med 

nätmobbning.  

En fråga som väcktes underintervjuerna är huruvida nätmobbningen är svårare att hantera än den i 

fysisk eller psykisk form. Skolkuratorerna tycks här ha en någorlunda samsynt upplevelse och deras 

uppfattning tycks vara att nätmobbningen är mer osynlig än den traditionella mobbningen.  En faktor 

som kan bidra till att göra nätmobbningen mer osynlig, är möjligheten att vara anonym. Det innebär 

också att det kan bli svårare att veta vem som ligger bakom mobbningen.  

”Den är inte svårare att hantera men den är svårare att vad ska jag säga… det är inte alltid vi kan veta 

att det är den eller den som skrivit vad eller vad eftersom det finns anonyma.” Marie 

”Nätmobbningen är ju för många av oss ganska dolt. Vi hinner ju inte vara med på alla sociala medier 

vare sig man jobbar professionellt eller är förälder.” Anna 

”… den kanske är mer osynlig. Det är svårt att hantera men där får man ju uppmana ungdomarna att 

spara det om skrivs.[…] något som jag upplever är att… Man hanterar det genom att göra likadant 

tillbaka att då skriver man nå elakt själv. Också blir det liksom ord mot ord då kanske båda känner sig 

utsatt så det blir ju svårare så.” Kristina 

”Ja, det kan det väl vara. För det blir ju rätt så konkret eller man kan ta tag i det kanske på ett annat 

sätt i skolan. Det som händer på nätet kan ju spridas och ta sig vilka vägar som helst. Det vi 

aktualiserar på skolan kan vi ju liksom ta tag i här och nu direkt på ett sätt men var det tar vägen 

nätmobbning det är ju lite svårt att…” Birgitta 

 Vidare framkommer det också att vissa typer av sociala medier kan göra nätmobbningen svårare att 

hantera. Det här handlar om nätverk som exempelvis Kik och Ask.  Kristina menar att enligt hennes 

erfarenhet har många av de elever hon mött känt sig utsatta via just Ask. Där kan det också bli svårare 

att få reda på vem eller vilka det är som utsatt en elev eftersom möjligheten att vara anonym ges.  
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Även Beale och Hall (2007) tog upp just anonymiteten som en orsak till att nätmobbningen kan vara 

svårare att hantera än den traditionella mobbningen. 

Det är också av skolkuratorernas uppfattning att det som kan göra att det tar lite längre tid att hantera 

nätmobbningen, är det faktum att det inte alltid uppenbarar sig vad som har hänt på en gång. I 

jämförelse med exempelvis den mobbning som uppmärksammas i skolkorridoren där de olika parterna 

kan identifieras direkt. När det kommer till nätmobbning kan det ta längre tid att identifiera vem eller 

vilka som deltagit i mobbningen av en annan.  En av skolkuratorerna beskriver att hon i första hand, när 

en händelse om nätmobbning uppdagas, är att samla fakta. Informationen kan exempelvis först komma 

från en annan elev, den utsatte själv eller en förälder. Därefter inleds ett arbete med att ta reda på vad 

det är som har hänt och vad som skrivits eller publicerats. Sedan uppmanar hon alltid den utsatte eleven 

att spara exempelvis texten eller bilden. Hon menar att det är viktigt att den utsatte har visat det för 

någon och inte bara tar bort det. Därefter kan det vara så att föräldrarna behöver kontaktas för att ta 

ärendet vidare. Hon beskriver att det har hänt att mobbningen har skett med hjälp av skolans datorer och 

då blir det enklare att ta reda på vem det är som ligger bakom. Efter en sådan händelse har det hänt att 

den skyldige blivit fråntagen sin surfplatta som tillgodosetts av skolan.  

5.5 Metoder 

I nedanstående avsnitt presenteras de olika metoder som skolkuratorerna använder sig av för att 

motverka och förebygga nätmobbning samt annan typ av kränkande behandling. Metoderna som 

presenteras i följande avsnitt framkom alla under intervjuerna och är indelade i tre olika kategorier. 

5.5.1 Likabehandlingsplan 

Under intervjuerna framkom det också hur skolor på olika sätt väljer att arbeta med mobbning. 

Gemensamt här är dock att arbetssätten grundar sig i en likabehandlingsplan (se bilaga 3) som samtliga 

skolor där kuratorerna arbetar har upprättat.   
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”Under 2012/2013 ska vi förbättra elevernas psykiska, sociala och fysiska arbetsmiljö så att alla trivs 

och mår bra; Detta görs bl.a. genom att; 

- Vi ska lära oss mer om Diskriminering och Kränkande behandling. 

- Vårt Likabehandlingsarbete ska förankras hos alla på skolan, elever och medarbetare”. (Bilaga 

3, s.1) 

Skolan är skyldig att enligt Skollagen (SFS 2010:800) upprätta en handlingsplan som skall uppdateras 

årligen och samtidigt involvera eleverna i det här arbetet. Genom att involvera eleverna i arbetet med att 

upprätta handlingsplaner menar Mark och Ratliffe (2011) att det visar att vuxna i skolan finns 

tillgängliga.  Det visar också att eleverna kan känna en tilltro till de vuxna i skolan, att dem kommer att 

ta tag i de fall av mobbning som uppdagas. Smith, Smith, Osborn och Samara (2008) beskriver i sin 

studie vikten av att en skola har en fungerande handlingsplan med tydliga riktlinjer. Det ökar tryggheten 

bland personalen när det kommer till att hantera exempelvis frågor om mobbning. 

Marie om likabehandlingsplanen och vad som ingår i den: ”Främjande, förebyggande åtgärder. […] 

Det handlar om att ingen elev på skolan ska behöva bli utsatt för kränkande behandling och där ingår 

alla diskrimineringsgrunderna i den eller 5 avsnitt är man då skyldig att ha men alla de ingår också. 

Där kan vi också komma in lite på det här med kränkningar också orden dem använder och de orden är 

lättare att använda på nätet än att säga till personen och så”.   

Utöver likabehandlingsplanen använder sig skolorna av olika metoder för att förebygga och hantera 

både mobbning samt annan typ av kränkande behandling. Det finns idag inte en speciell handlingsplan 

för att hantera just nätmobbning på någon utav skolkuratorernas arbetsplats.  Utan det faller istället in i 

den huvudsakliga likabehandlingsplanen. Det tycks bero på en uppfattning att det i dagsläget inte finns 

ett behov av en specifik handlingsplan mot nätmobbning.   

Vidare är det här troligen en uppfattning som föreligger även bland många andra. Law et.al (2011) 

hävdar dock att vi ännu inte kan säkerställa att olika typer av mobbning kan eller bör hanteras på 

samma sätt. För att kunna bekräfta det krävs det ytterligare forskning inom området.  
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Kristina berättar att när det kommer till att arbeta utifrån likabehandlingsplanen och det som står där 

finns det olika tillvägagångsätt.  ”På en skola där jag jobbar där har man en hel vecka som man ägnar 

åt likabehandlingsplanen, diskrimineringsgrunder, sex och samlevnad och kränkande behandling. 

Alltså där man i klasserna jobbar med det i en hel vecka och man gör aktiviteter som kanske är 

främjande förebyggande”.  

Några av skolkuratorerna verkar vara av uppfattningen att utöver de punktinsatser som redan utförs för 

att motverka olika typer av kränkande behandling, så borde nätmobbning, sociala medier, internet, och 

etik få ett större utrymme i skolan. Eftersom att det är något som har en stor plats i ungdomars liv idag 

så kan det även vara något som bör få ett större utrymme i läroplanen. Ett exempel på det är att en av 

skolkuratorerna menar att etik på internet kanske bör ingå i läroplanen, hur man är mot varandra och 

hur texter kan tolkas olika och därmed såra andra.  

5.5.2 Andra parter 

Vidare arbetar också skolan utifrån andra metoder däribland ingår att ta hjälp från utomstående 

organisationer som bland annat Friends. Genom Friends får eleverna möjlighet att vara delaktiga samt 

att skolan får tillgång till en mängd material som hanterar olika problemområden. Eleverna görs 

delaktiga genom att utse ”Friendsare”, vilket är utvalda elever som får agera språkrör för sina respektive 

klasser. ”Friendsarna” tar med sig synpunkter från klassen till träffar, där skolpersonal och elevhälsa 

ingår sedan diskuterar man synpunkterna och bland annat trivsel samt hur det kan åtgärdas. 

”… att det kan hända på kvällar och helger och det är därför det krävs ett samarbete med föräldrar att 

man har samsynen i det vet man som förälder att man vet att mitt barn har gjort det här eller blivit 

utsatt för det här för där kan vi ju inte ha kollen”. Marie  

En annan viktig del i arbetet att förebygga nätmobbning eller kränkningar av annat slag som alla fyra 

kuratorer nämner är att involvera föräldrarna. Mark och Ratliffe (2011) och Stauffer, Allen Heath, 

Coyne och Ferrin (2012) presenterade hur deras resultat visat att en viktig del i hanteringen av frågan 

om nätmobbning i skolan är just att involvera föräldrarna.   
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Ett sätt som kuratorerna har involverat föräldrarna på, är genom föräldramöten både enskilt och 

tillsammans med barnen. På dessa föräldramöten rör det sig ofta om att utgå ifrån ett visst tema eller att 

ha diskussionsgrupper. Genom diskussionsgrupperna får föräldrarna möjlighet att lära av varandra, ha 

ett utbyte av kunskap.  

Morgan (2012) framhävde vikten av att involvera föräldrarna eftersom att nätmobbningen inte stannar i 

skolan och föräldrarna bör vara medvetna om vad deras barn gör på internet.  Det framkommer under 

flera av intervjuerna att det är mycket viktigt att föräldrarna görs delaktiga i arbetet mot all form av 

kränkande behandling även nätmobbning. Då det är föräldrarna som har det huvudsakliga ansvaret för 

sina barn och skolan har en del i det ansvaret dagtid. Föräldrarna har till skillnad från skolan mandatet 

att bestämma vad deras barn får göra och inte.  

På grund av det finns det också ett behov att föräldrarna får tillgång till utbildning inom nätmobbning 

och sociala medier. Mark och Ratliffe (2011) anser att skolan bör ha som uppdrag att informera 

föräldrarna och tillhandahålla verktyg att arbeta med i frågan om nätmobbning. En av kuratorerna 

menar att föräldrarna måste börja intressera sig mer för vad barnen gör på sociala medier på samma sätt 

som föräldrarna engagerar sig i exempelvis fotbollsträningen.  

Det framkommer också tydligt under intervjuerna att om än kuratorerna anser sig ha god kunskap om 

vilka sociala medier som eleverna rör sig på och om nätmobbning. Det innebär dock inte att de har 

tillräckligt med kunskap. Det är inte bara skolkuratorerna som har nytta av att lära sig mer om det här 

utan också pedagoger, övrig skolpersonal och föräldrar.  Det som genomsyrar intervjuerna är att det 

krävs ett stort engagemang från flera parters håll för att kunna hantera nätmobbningen.   

Det framkommer att om än kuratorerna anser sig ha kunskapen just nu så är sociala medier något som 

ständigt förändras och ungdomarnas vanor är också föränderliga. Det innebär att det krävs ett stort 

engagemang och ett kontinuerligt arbete för att kunna göra en skillnad som består.   
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5.5.3 Minskad tillgång 

Det framkommer även under en av intervjuerna i samband med en diskussion om att fler skolor idag 

tillgodoser eleverna med egna datorer eller surfplattor att använda i skolarbetet. I just den här 

kommunen verkar det vara förknippat med ett slags kontrakt om användarvillkor. En av skolkuratorerna 

beskriver att när eleverna får tilldelat sig en dator eller surfplatta så kommer det med ett kontrakt. 

”Ja, men då är ju de oftast förknippade med ett kontrakt där eleverna ändå skriver på att dem ska 

använda den okej och då går man ju också igenom det här med mobbning på nätet kan man ju säga. 

Men för att kunna använda sig av dator eller surfplatta för att utföra skolarbetet krävs ibland tillgång till 

internet. Tillgången till internet blir således via skolans eller kommunens nätverk och därmed skulle det 

kunna vara möjligt att begränsa vilka sidor eleverna kan använda. Det framkommer även under några 

intervjuer att det ovanstående är just vad några kommuner har gjort.  Det grundar sig i att vissa sociala 

medier har gett upphov till fler fall av nätmobbning än andra.  

Under några av intervjuerna framkommer det att skolkuratorernas erfarenhet är att vissa sociala medier 

ger upphov för fler tillfällen av nätmobbning än andra. Två sociala medier som omnämns då är Ask och 

Kik.  En av skolkuratorerna berättar då. ”Så det har vi ju pratat om att blockera vissa forum så att man 

inte ska kunna gå ut på dessa på skolans padder då eller plattor”.   Under en annan intervju kommer 

det på tal att TV4 (2013) rapporterat om hur två kommuner i Sverige har blockerat tillgången till 

Ask.fm på sina nät. Skolkuratorns inställning till det är positiv och hon menar att det i sig är jättebra att 

kommunerna har tagit ställning till problemet på det sättet.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Studiens huvudsakliga syfte var att belysa fyra skolkuratorns upplevelse av att arbeta med nätmobbning 

och för att göra detta utgick arbetet utifrån fyra huvudsakliga frågeställningar.  För att uppnå syftet med 

studien valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer vilket jag anser var ett lyckat 

metodval då frågeställningarna kunde besvaras. Jag använde mig också av en intervjuguide då min 

erfarenhet av att utföra kvalitativa intervjuer är begränsad. Intervjuguiden i sig är baserad på de 

huvudsakliga frågeställningarna och denna var till stor hjälp under intervjuerna. Intervjuguiden hade 

möjligtvis kunnat kompletteras med ytterligare frågor för att få utförligare svar från respondenterna. 

Dock var tidsaspekten en faktor som till viss del begränsade denna möjlighet.  En annan faktor som 

hade kunnat påverka resultatet var tillgången till respondenter. Hade det funnits tillgång till exempelvis 

manliga kuratorer som deltagit i studien hade det kunnat visa om män och kvinnor har olika upplevelser 

av att arbeta med problemområdet. Det hade också kunnat ge en antydan om huruvida kvinnor och män 

hanterar nätmobbningen olika. Det i sin tur hade även kunnat leda till en bredare bild av problemet 

nätmobbning i skolan. För att stärka evidensen i studien hade jag exempelvis också kunnat använda mig 

av fler informanter från olika kommuner. Gällande den tematiska analys som utfördes bedömer jag att 

det var rätt val av metod då frågeställningarna kunde besvaras med hjälp av den. Den tematiska 

analysen valdes främst ut för att den kändes lämpligast att använda i kombination med min 

intervjuguide. Hade jag använt mig av en annan typ av metod för att samla in data eller exkluderat min 

intervjuguide hade en annan analysmetod kanske varit bättre.  

6.2 Resultatdiskussion 

Följande avsnitt kommer att innehålla den diskussion som ämnar avrunda och reflektera över studiens 

resultat.  Ursprungligen har målet med studien varit att belysa skolkuratorns upplevelse av att arbeta 

med nätmobbning. För det första är det min uppfattning att skolkuratorerna på det stora hela gav en 

samlad bild av problemområdet. Deras sätt att hantera problemet och hur problemet hanteras på deras 

arbetsplatser är också någorlunda gemensamt. Det faktum att de har en samsyn i sitt sätt att beskriva 

nätmobbning skulle kunna vara en indikation på att det finns ett bra samarbete inom elevhälsan i den 

gällande kommunen.   
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Efter att ha utfört intervjuerna är det av min uppfattning att de fyra skolkuratorer jag har träffat alla har 

en god kännedom och erfarenhet av att arbeta med nätmobbning.  Vidare beskriver skolkuratorerna hur 

de skolor där dem arbetar har en likabehandlingsplan som anger riktlinjer för hur arbetet ska utföras det 

kommande året. I den likabehandlingsplanen finns idag inte en specifik del som handlar om 

nätmobbning utan den faller in under mobbning i stort. Under mina intervjuer fick jag höra hur 

skolkuratorerna beskrev olika sätt och händelser av nätmobbning som väckte en del frågor. För det 

första när det kommer till nätmobbning tycks det finnas en större variation än jag först trodde eller hade 

läst inom tidigare forskning. Till exempel är det inte bara genom att anonymt kommentera eller 

publicera bilder eller videoklipp på någon annan. Det kan också röra sig om att utsätta någon som inte 

ens rör sig på sociala medier eller genom att två eller fler elever utsätter varandra som i en ond cirkel. 

Min erfarenhet är att de två senare varianterna är unika för just nätmobbning. Trots det finns det inte en 

specifik handlingsplan för nätmobbning.  

Samtliga skolkuratorer upplevde sig ha en god kunskap om de sociala medier som eleverna de arbetar 

med rör sig på idag. Skolkuratorerna anser även att det är nödvändigt att känna till vilka sociala medier 

som eleverna rör sig på och det finns en insikt i att sociala medier är föränderligt. Jag får även känslan 

av att alla mina deltagare anser att det är en del av deras arbete att hålla sig uppdaterad om vad eleverna 

gör både i och utanför skolan. Det tycks ha sin grund i att även om nätmobbningen sker utanför skoltid 

kommer den att följa med in i skolan också.  

Vidare framkom det även under intervjuerna en del faktorer som gjorde nätmobbningen en aning 

komplex att hantera. En av anledningarna som framkom var anonymiteten. Det faktum att en elev kan 

kränka en annan anonymt via olika sociala medier försvårar hanteringen. Är det dessutom många 

anonyma kommentarer som inkommer till en elev så kan det göra det nära omöjligt att avslöja 

förövaren/förövarna. Skolkuratorerna tycks vara eniga i att nätmobbningen är mer osynlig än den 

traditionella mobbningen och att det därför kan ta längre tid innan den upptäcks. Det framkommer 

också hur eleverna har sina telefoner med sig i klassrummet och skickar kommentarer utan att ibland 

tänka efter.  
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Det faktumet som kanske förvånade mig mest under hela studieprocessen är att trots ovanstående 

faktorer så finns det inte en specifik handlingsplan mot nätmobbning. Min uppfattning är att 

nätmobbningens natur skiljer sig från den traditionella mobbningen.  Det skall dock inte förbises att 

skolkuratorerna och deras kolleger gör bra insatser för att motverka nätmobbning och annan typ av 

kränkande behandling. Det finns också vissa tankar under intervjuerna med att problemet bör få mer 

plats i skolan och likabehandlingsarbetet, det ses inte som en omöjlighet att det kommer ta större plats 

framöver. 

Något jag upplevde som positivt var att samtliga skolkuratorer ansåg att det var viktigt att involvera 

föräldrarna i processen.  Genom att involvera föräldrarna kan vi öka möjligheten till att ungdomarna 

kan känna stöd på flera plan när det kommer till nätmobbning. Att lyfta problemet på föräldramöten och 

där ha diskussioner med möjligheten att ta del av andras kunskap och erfarenheter av problemet. Att 

dessutom ha möten där föräldrar och ungdomar tillsammans tror jag kan bidra till att parterna kan förstå 

varandras perspektiv bättre.  Det Beale och Hall (2007) också lyfte var att det ofta är lättare för 

ungdomar att berätta om nätmobbning om föräldrarna har lyft frågan först. Då blir det inget konstigt att 

prata om nätmobbning för det är ett ämne som redan har diskuterats.  

Det som framkommer under intervjuerna och av min personliga erfarenhet är att fler skolor idag 

tillgodoser elever med datorer eller surfplattor.  Dessa kommer ofta med ett användarvillkor och om det 

inte uppfylls kan eleven fråntas sin surfplatta eller dator.  Men hur kan ansvariga egentligen veta att 

eleverna använder surfplattorna eller datorerna enligt användarvillkoren? Min uppfattning är att dessa 

verktyg ska användas för att underlätta skolarbetet. Troligtvis använder även eleverna dessa verktyg till 

andra saker utöver skolarbetet som exempelvis sociala medier. I ett sådant fall vad hindrar egentligen 

skolan att blockera vissa medier från skolans datorer eller surfplattor? Det faktum att blockera vissa 

sidor från skolans nät är även något som kommer upp under intervjuerna och det ses även som något 

positivt bland de kuratorer där diskussionen kom upp. En sådan sak skulle kunna visa att skolan tar 

avstånd genom att inte möjliggöra att nätmobbningen sker under skoltid via skolans nätverk eller 

skolans datorer.  
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6.3 Förslag på vidare forskning 

I min studie valde jag att belysa skolkuratorns upplevelse av att arbeta med nätmobbning i skolan. 

Genom sina svar har de beskrivit sin förståelse och erfarenhet av att hantera problemet i sin profession. 

Tidigare forskning har ämnat belysa även elevernas uppfattning av nätmobbning, hur det hanteras i 

skolan och även huruvida skolor överhuvudtaget har handlingsplaner för att arbeta med mobbning. Det 

framkommer också av tidigare forskning att nätmobbning i sig är ett relativt nytt fenomen och att det 

därför finns en begränsad mängd forskning (Law et.al, 2011).  

Suler (2004) beskrev genom sin teori The online disinhibition effect att människor inte agerar likadant i 

det verkliga livet som de kanske väljer att göra på internet. Det beror på flertalet anledningar bland 

annat att du inte behöver hantera konsekvenserna eller möta den reaktion som personen du skrivit till 

kan ha på ditt meddelande. Människor är kort sagt enligt Suler (2004) mer benägna att säga saker på 

internet till skillnad från det verkliga livet. Han framhäver även hur vi i verkliga livet ofta får svara till 

auktoriteter vilket vi kanske inte behöver göra på nätet. Beale och Hall (2007) menar att vi på internet 

får en skärm att gömma oss bakom och därför vågar mer än vad vi normalt hade gjort.  Det finns alltså 

en tydlig maktaspekt i frågan om mobbning. När det kommer till traditionell mobbning gäller det enligt 

Dahlkwist (2010) ofta en fysiskt starkare eller mer populär person som utövar den makt det ger 

gentemot en svagare eller mindre populär.  Law et.al (2011) presenterade hur just maktaspekten kan 

vara en faktor som skiljer den traditionella mobbningen från nätmobbningen.   

För vidare forskning anser jag att det vore intressant att ytterligare undersöka maktaspektens betydelse 

för nätmobbningen.  Något som vore av intresse att undersöka är maktaspektens betydelse för 

hanteringen av nätmobbning och traditionell mobbning. Kan maktaspekten vara en faktor som gör att 

nätmobbning bör hanteras annorlunda från den traditionella mobbningen? Maktaspekten hade enligt 

min mening varit intressant att studera utifrån ett elevperspektiv då det finns en maktstruktur i skolan 

bland eleverna. 

Slutligen hoppas jag att min studie har tillgodosett mig erfarenheter som jag kan ha nytta av i mitt 

framtida yrkesliv. Jag hoppas även att andra kommer att kunna lära sig något av mitt resultat och bli 

inspirerade till att göra vidare studier inom ett problemområde som enligt min mening behöver belysas 

ytterligare. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

Vad har du gjort tidigare och vad är din huvudsakliga utbildning? 

Problemområde 

Vad är nätmobbning för dig?   

Kan du ge något exempel på dina erfarenheter av nätmobbning? 

Upplever du att nätmobbningen är ett större problem än traditionell mobbning? 

 Varför/varför inte? 

Din arbetsplats 

Känner du att du har tillräcklig kunskap om nätmobbning för att kunna utföra ett aktivt arbete på din 

arbetsplats? 

I vilken utsträckning har du kunskap om vilka sociala medier som eleverna du arbetar med generellt rör 

sig på?  

Hur skulle det vara om skolpersonal och föräldrar fick möjligheten till en utökad 

kännedom exempelvis genom utbildning om sociala medier och förekomsten av 

nätmobbning? 

Har din arbetsplats en handlingsplan för att arbeta mot mobbning eventuellt specifikt nätmobbning?  

 Om nej, saknas det en sådan handlingsplan? Är det nödvändigt med en specifik  

 handlingsplan för att motverka nätmobbning? 

Om ja, i vilken utsträckning har eleverna kännedom om denna och har elever varit med 

och utformat den? 

Hur skulle du och dina kolleger kunna arbeta för att involvera eleverna i arbetet mot nätmobbning? 

Vad anser du om att blanda in utomstående parter som organisationer, föräldrar eller ex. polis i arbetet 

för att förebygga eller motverka nätmobbning? 
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Bilaga 2. Informerat samtycke 

Jag heter Linn Häggström och studerar socionomprogrammets sjätte termin på Mittuniversitetet i 

Östersund. Under terminen så skriver jag min kandidatuppsats och jag har valt att skriva den inom 

temat nätmobbning. Det är min uppfattning är nätmobbning på senare år har blivit ett allt mer aktuellt 

ämne. Syftet med min uppsats blir därför att belysa skolkuratorns erfarenhet av nätmobbning. Jag 

kommer att intervjua skolkuratorer som arbetar med ungdomar i åldrarna 13-16 år.  Nedan kommer 

viktig information om ditt eventuella deltagande. 

De skolkuratorer som väljer att låta sig intervjuas ska vara medvetna om att deras deltagande är 

frivilligt samt att intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas ordagrant. Deltagarnas svar i 

intervjuerna kommer att anonymiseras och den kommun du arbetar i kommer inte heller att omnämnas i 

studien. Du som deltar i intervjun ska vara medveten om att du när som helst kan välja att inte längre 

delta i studien. Det innebär också att det eventuella intervjumaterial där du deltar kommer att raderas 

och uteslutas från studien. Det material som väl samlas in och används i studien kommer att förvaras 

oåtkomligt för utomstående. Du som deltar kommer givetvis få ta del av uppsatsen så snart den är 

färdigställd.  Uppsatsen kommer sedan att finnas publicerad via Mittuniversitetets bibliotekshemsida. 

 

Vill du ha ytterligare information om min uppsats eller har du några andra frågor? Kontakta gärna mig 

eller min handledare på något av nedanstående sätt. 

Student: 

Linn Häggström 

Socionomprogrammet, Mittuniversitetet 

Mail: liha1116@student.miun.se 

Telefon: ***-****** 

 

 

Handledare: 

Sofie Karlsson 

Universitetslektor 

Mail: sofie.karlsson@miun.se 

Telefon: ***-****** 
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Bilaga 3. Likabehandlingsplan 
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