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Sammanfattning 
Titel: Ett gemensamt engagemang för att skapa förändring?  
En kvalitativ studie om utvalda organisationers arbete mot kränkande behandling på nätet 
Författare: Beatrice Eklund och Therese Edvall 

 
Studiens syfte var att undersöka hur utvalda organisationer arbetar mot kränkande behandling 
på nätet bland barn och unga. Metoden som användes var kvalitativ och det empiriska 
materialet inhämtades genom intervjuer. I studien deltog sex respondenter, fyra av 
respondenterna var från de olika organisationerna Friends, Bris, Tjejjouren samt Barn- och 
elevombudet som kommer i kontakt med kränkande behandling på nätet. Två av 
respondenterna arbetade som skolkuratorer inom skilda elevhälsoteam på två skolor. 
Resultatet analyserades med hjälp av innehållsanalys och ett teoretiskt ramverk som bestod av 
institutionell teori och isomorfism. Resultatet visade att arbetsgrunden hos de olika 
organisationerna skiljde sig åt då de arbetade efter olika lagar och teorier. Organisationerna 
arbetade med olika insatser, exempelvis genom stödverksamhet, föreläsningar och 
utbildningar till olika målgrupper. Gemensamt för organisationerna var att de arbetade med 
liknande metoder mot kränkande behandling på nätet som de använde sig av mot traditionella 
kränkningar. Resultatet visade att det finns olika sätt för samverkan att bildas mellan 
organisationer, detta kan vara genom formell samverkan eller informell samverkan. Flera av 
organisationerna i vår studie riktade sitt arbete mot skolan och resultatet visade att det finns 
brister i hur den samverkan genomfördes.  
 
Nyckelord: kränkande behandling, internet, samverkan, barn och unga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
Title: A shared commitment to creating change? 
A qualitative study of selected organizations work against degrading treatment on the internet 
Authors: Beatrice Eklund and Therese Edvall 
 
The purpose of this study was to explore selected organizations work against degrading 
treatment on the internet among children and youths. We used a qualitative method and the 
empirical material was collected by interviews of six participants. Four of them were from the 
different organizations Friends, Bris, Tjejjouren and Child and School Student Representative 
which somehow were connected to the issue degrading treatment on the internet. Two of the 
participants worked as school counselors in various student health teams at two high schools. 
The material has been analyzed using content analysis and the theoretical framework of 
institutional theory and isomorfism. The result showed that the working basis of the 
organizations differed according to laws and theories. The organizations worked with 
different actions, for example supporting activities, lectures and educations to different target 
groups such as e.g., school. The organizations had in common that they worked with similar 
methods against degrading treatment on the internet as against traditional degrading 
treatment. The results showed that there were different ways to form cooperation between 
organizations, for example through formal or informal agreements. Several of the 
organizations in our study directed their work toward the school and the result showed that 
there are shortcomings in how the cooperation was performed. 
 
Keywords: Degrading treatment, internet, cooperation, children and youth.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 

Den här uppsatsen är resultatet av ett gemensamt arbete med jämn arbetsfördelning och där 
författarna skrivit alla delar tillsammans. Det har varit en tuff tid med många känslor och 
tveksamma tankar, men vi är mycket glada över att ha uppnått vårt mål. 
 
Vi vill tacka alla våra respondenter för deras medverkande i denna studie och för att de har 
delat med sig av egna erfarenheter, synpunkter och tankar som har varit av betydande roll för 
att göra denna studie möjlig. Respondenternas delaktighet har bidragit till en mångfacetterad 
bild av hur organisationer arbetar mot kränkande behandling på nätet samt hur 
samverkansituationen mellan organisationer kan se ut. 
 
Vidare vill vi tacka vår handledare Linda Beckman som har hjälp oss med tips, idéer och 
hjälpsamma synpunkter för att främja vårt arbete.  

Tack! 

Karlstad 2015-06-02  

Beatrice Eklund och Therese Edvall 
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1.	  Inledning	  
 

En flicka sitter vid sitt köksbord i hemmets trygga vrå och dricker ett glas mjölk. Flickans 
mamma ställer fram en tallrik med mat på bordet och smeker kärleksfullt sin dotters hår. 
Vad mamman inte ser är att runt flickan har flera andra barn samlats. En av dem försöker 
välta ut flickans glas när hon ska dricka samtidigt som de andra stirrar hånfullt. När 
flickan senare på kvällen befinner sig i badrummet för att ta en dusch står två större killar 
där. De tuggar tuggummi och följer hennes minsta rörelse. Hon håller sin handduk tätt 
intill kroppen och ser ut att önska att hon befann sig någon annanstans. (Linde & 
Qvarnström 2008, s. 26) 

Så här beskriver Linde och Qvarnström i boken Sociala relationer på nya digitala arenor 
(2008) två scener ur en reklamfilmskampanj som Friends genomförde år 2006. Kampanjen 
hade budskapet ”Med ny teknik följer mobbarna med hem”. 

Användningen av olika kommunikationsvägar som chatt och sociala medier ökar. Den ökade 
internetanvändningen hos unga syns tydligt i samhället via tidningar, insändare och tv-
debatter (Dunkels 2007). År 2010 använde ungefär sju procent av 16-åringar mobilen för att 
koppla upp sig till internet och i en rapport från Statens medieråd 2015 är motsvarande 
resultat 96 procent (Statens medieråd 2015a). Jämfört man de anmälningar som Barn- och 
elevombudet fick in första halvåret år 2012 och första halvåret 2014 så har det skett en ökning 
med 34 procent. En tredjedel av dessa anmälningar rörde kränkande behandling 
(Barnombudsmannen 2015). 

Mobbning bör ses som ett folkhälsoproblem menar Beckman (2013). Mobbning är ett 
komplext fenomen och ändrar sig i takt med samhället. Med ny kunskap och vetskap om 
nätmobbning utmanas både skolor och föräldrar, men även forskare, att diskutera ämnet samt 
hålla sig uppdaterade om detta växande fenomen (a.a.). Sociala relationer är relaterade till 
individens psykiska hälsa och mobbning påverkar detta. Enligt Beckman (2013) är mobbning 
ett fenomen som måste uppmärksammas oavsett om det sker online eller offline. För att kunna 
motverka mobbning måste problemet lyftas till en strukturell nivå (a.a.). Statens medieråd 
(2015b) har gjort en rapport som belyser vad vuxna har för attityder gällande barns 
medieanvändande. Föräldrarna fick frågan hur de tycker att samhällets skydd för barn och 
unga fungerar när det gäller olika medieformer, alternativen var: tv, dvd, datorspel/tv-
spel/spel på surfplatta, internet och bio. Svaret blev generellt att föräldrar anser att samhällets 
ansvar fungerar sämst vid användandet av internet vilket är en plattform där kränkande 
behandling kan förekomma.  

Barnombudsmannen (2015) har mellan 2012 och 2014 gjort ett fördjupningsarbete med 89 
barn och unga mellan 7-20 år som handlar om hur de upplever att samhällets stöd fungerar när 
någon blivit utsatt för kränkningar och trakasserier i skolan. I detta fördjupningsarbete kan det 
utläsas att det finns brister i den hjälp som samhället är skyldiga att ge. Barn vet inte vart de 
ska vända sig när de blivit utsatta och om kränkningarna inte upphör och saknar kunskap om 
vad de har för rättigheter. 
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Vår förförståelse inom ämnet kränkande behandling på nätet är att det infinner sig i 
många ungas vardag. Friends är en organisation som arbetar mot mobbning och 
kränkningar på nätet och i Friends nätrapport (2014) visar statistik att en av tre unga har 
blivit kränkta på nätet någon gång under senaste året. I Friends nätrapport (2015a) visar 
statistiken att de som blir utsatta för mobbning på nätet i genomsnitt motsvarar en till 
två personer i varje skolklass. 
  
En fråga som ställdes i Statens medieråds rapport 2015 var om barnen blivit utsatta för 
elakheter eller mobbning, fått hot och/eller fått bilder på sig utlagda som gjort personen 
ledsen via internet eller mobilen. Det visar sig i resultaten att nio procent av barnen i 
åldrarna 9-12 har blivit utsatta för detta, i åldrarna 13-16 år har 18 procent varit med om 
det och av 17-18åringarna är motsvarande antal 19 procent (Statens medieråd 2015a).  

Många organisationer arbetar idag för att uppmärksamma kränkande behandling på nätet som 
blir allt vanligare i vårt samhälle. Nätmobbning är ett aktuellt ämne och har på kort tid blivit 
ett problem som verkar mellan individer på en mikronivå medan organisationer arbetar på en 
makronivå. Den tidigare forskning som finns att tillgå riktar in sig på en meso- och mikronivå, 
det finns inte mycket forskning där fokus ligger på en makronivå. Vi menar att forskning på 
makronivå i vidare utsträckning skulle vara av relevans då många organisationer idag arbetar 
mot kränkande behandling på nätet. 

Skillnaden mellan nätmobbning och traditionell mobbning är att nätmobbning kan skapa en 
ökad upplevelse av utsatthet och maktlöshet hos den som är utsatt, det kan vara svårt för den 
utsatte att undvika nätmobbningen då detta kan förekomma när som helst och var som helst 
där internet finns (Berne 2014). Information och bilder sprids snabbt på internet och den som 
blivit utsatt har svårt att veta vilka som tagit del av det som spridits. De som blir utsatta för 
nätmobbning lider högre risk att utveckla depression, få ångest och låg självkänsla jämfört 
med de elever som inte är utsatta (a.a.).  

I många yrken inom socialt arbete kommer socialarbetare i kontakt med barn och unga med 
psykisk ohälsa. En orsak till psykisk ohälsa kan vara kränkande behandling på nätet. Det är 
sannorlikt att vi i våra kommande yrkesroller som socialarbetare kommer att arbeta med barn 
och unga, då detta är av vårt intresse. Studien gjordes i syfte att öka vår kunskap om hur 
utvalda organisationer arbetar mot kränkande behandling på nätet bland barn och unga som vi 
i vår kommande profession kommer att ha användning för. Att öka vår kunskap inom valt 
ämne kommer även bidra till kunskap om hur vi på ett professionellt sätt kan förhålla oss till 
berörda individer och det växande fenomenet kränkande behandling på nätet. Svenska skolors 
elevhälsoteam har inte tillräckligt med resurser för att bemöta barn och unga som lider av 
psykisk ohälsa (OECD 2013). Det är nödvändigt att öka resurserna och se till att det finns 
tillgång till exempelvis psykologer, socialarbetare och skolsköterskor för att mer effektivt 
kunna identifiera problemen och bemöta elevernas behov (a.a.). Vuxna är mindre insatta och 
har mindre kunskap om nätmobbning än unga vilket gör att det inte bara är viktigt att 
inkludera föräldrar i arbetet mot nätmobbning utan även implementera kunskap om ämnet på 
arbetsplatser och främst till dem som arbetar med barn och unga, bland annat socialarbetare 



	  

3 
 

(Kowalski et. al 2012). Vikten av att göra en studie där arbetet mot kränkande behandling på 
nätet granskas på en makronivå är att se hur organisationernas arbete förändrar på en 
mikronivå där socialarbetare kan ha en betydande roll för arbetet. 
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2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  
Syftet med vår studie är att undersöka hur organisationerna Friends, Tjejjouren, Barn- och 
elevombudet, Barnens rätt i samhället samt skolkuratorer arbetar mot kränkande behandling 
på nätet bland barn och unga.  
Våra frågeställningar är följande: 

- Vad använder organisationerna för metoder i arbetet mot kränkande behandling på 
nätet för barn och unga?  

- Hur ser samverkan ut mellan olika organisationer som arbetar mot kränkande 
behandling på nätet? 

 

2.1	  Utvalda	  organisationer	  
 
Friends  
Friends grundades 1997, och är idag den största organisationen i Sverige som arbetar mot 
mobbning (Friends 2015b). 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 
Vi har valt att studera den del av organisationen som kallas Tjejjouren som ingår i Roks, 
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Det finns 60 tjejjourer i Sverige 
som arbetar med att chatta, maila och prata i telefon med alla som definierar sig som tjejer. 
Syftet med Tjejjouren är att finnas där som ett stöd (Tjejjouren 2015).  

Barn- och elevombudet 
BEO, Barn- och elevombudet har ett självständigt tillsynsuppdrag men det är en del av 
skolinspektionen. Skolinspektionen är en statlig myndighet och deras arbete är att granska 
skolor och bedöma ansökningar av att driva en fristående skola. Barn- och elevombudet 
övervakar tillsammans med skolinspektionen kapitel sex i skollagen som gäller kränkande 
behandling. Barn- och elevombudet utreder kränkande behandling som riktats mot 
barn/elever. De arbetar genom att utreda anmälningar om kränkande behandling och besluta i 
inkomna ärenden, informera om skollagens krav på nolltolerans mot kränkningar och ge råd 
om hur lagen ska användas (BEO 2009). 

Barnens rätt i samhället 
Bris, Barnens rätt i samhället, är en barnrättsorganisation som arbetar med stöd och hjälp till 
unga. De driver opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma 
barnrättsfrågor. Barn och unga kan ringa, maila eller chatta med någon som arbetar på Bris, 
även vuxna kan ringa och få hjälp av Bris med frågor som rör barn. Bris håller i utbildningar, 
föreläsningar och seminarier (Bris 2015).  
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2.2	  Begreppsförklaringar	  
	  
I den här uppsatsen kommer vi att nämna några centrala begrepp som vi definierat här nedan. 

Traditionell mobbning: I vår uppsats kommer vi att använda oss av begreppet traditionell 
mobbning. Mobbning sker när en eller flera individer under en viss tid och upprepade gånger 
tillfogar en annan individ skada eller känsla av obehag. Mobbning innebär att det finns en 
obalans mellan den som blir utsatt den eller dem som angriper. Mobbning kan ske direkt 
genom fysiska eller verbala medel, eller indirekt, tillexempel genom social isolering (Olweus 
1993). 
 
Kränkande behandling på nätet: I vår uppsats kommer vi att använda oss av 
samlingsbegreppet kränkande behandling på nätet där vi innefattar nätmobbning och 
kränkningar på nätet. Nätmobbning är när en person kränker eller hotar någon annan via 
datorn eller mobilen. Det kan ske under en längre tid och vid upprepade tillfällen. Men det 
kan också vara en engångshändelse (Engström & Svanerudh 2008). Till skillnad från 
traditionell mobbning så är inte upprepning ett krav (Beckman et al. 2013). En kränkning på 
nätet är en handling som får den utsatte att känna sig ledsen, sårad eller mindre värd. Vad som 
är en kränkning eller inte avgörs alltid av den som är utsatt (Friends 2015a).  
 
Samverkan: ”Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller 
kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra” (Boklund 1995, s. 47).  
 

Mikronivå: Interaktioner mellan barnet och dennes närmiljöer, till exempel familjen, skolan 
och fritidsmiljön där barnet ses som aktivt deltagande. Sociala relationer ingår i denna nivå 
och ju äldre barnet blir desto mer utvidgas barnets mikronivå (Bronfenbrenner 1979).  
 
Mesonivå: Interaktion mellan barnet och dennes närmiljö. Denna inkluderar en omgivning där 
barnet är delaktig, till exempel förskola eller skola. Mesonivån integrerar med nästa nivå, 
exonivån, som ligger utanför barnets direkta vardagsverklighet (Bronfenbrenner 1979). 
 
Makronivå: Består av mer abstrakta förhållanden så som ideologier, normer och värderingar 
på nationell nivå (Bronfenbrenner 1979). 
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3.	  Tidigare	  forskning	  –	  kunskapsläget	  
 
I detta kapitel kommer vi att framföra tidigare forskning gällande kränkande behandling på 
nätet. Tidigare forskning visar att organisationers arbete mot kränkande behandling på nätet 
ofta är fokuserad på en mikronivå. Hur organisationer arbetar på en makronivå påverkar och 
grundar sig i vad som sker på en mikronivå. Vi ska presentera tidigare forskning om 
organisationer och deras samverkan då det hör till vårt huvudsakliga syfte med studien. 

3.1	  Kränkande	  behandling	  på	  nätet	  
	  
Förutsättningarna för att etablera och vidmakthålla sociala relationer förändras i takt med hur 
informations- och kommunikationsteknologin utvecklas. Detta kan påverka ungas psykiska 
mående i och med att negativa sociala interaktioner får sitt fäste. I en studie av Beckman 
(2013) diskuterar hon om olika organisationer och verksamheter kan använda sig av redan 
känd kunskap gällande traditionell mobbning för att motverka nätmobbning eller om de måste 
tänka på nytt med nya strategier i arbetet med att planera nya och utveckla existerande 
interventioner. I svenska skolor uppmärksammas nätmobbning som en form av mobbning, 
men i arbetet mot nätmobbning används samma insatser som för traditionell mobbning. I 
diskussionen tas även skillnaden upp mellan pojkar och flickor, och att pojkar har större risk 
att både utsätta och bli utsatta för traditionell mobbning medan flickor blir mest utsatta för 
nätmobbning (a.a.).  

3.1.1	  Coping-‐strategier	  

Unga använder sig av olika coping-strategier om de blir utsatta för nätmobbning. Många unga 
väljer att berätta för någon att de blir utsatta för nätmobbning och de finns de som väljer att 
ignorera mobbningen, konfrontera mobbningen eller använda sig av tekniska lösningar så som 
att byta användarkonto på exempelvis sociala medier, blockera nummer eller meddelanden 
etc. (Berne 2014). McGuckin et al. (2013) beskriver hur vi kan skilja mellan två områden när 
det gäller nätmobbning. Det första är hur föräldrar och skolor kan eliminera de risker som 
finns för att förhindra att nätmobbning och kränkningar på nätet uppkommer och det andra är 
hur de som blir utsatta för nätmobbning och kränkningar på nätet kan använda sig av olika 
strategier för att möta problemet och lindra den negativa påverkan som fenomenet ger. 
Eftersom traditionell mobbning är starkt associerat med nätmobbning antar McGuckin et al. 
(2013) att genom åtgärder för att minska riskfaktorerna inom traditionell mobbning som anti-
mobbning program, social färdighetsträning och förändring av skolans klimat skulle detta i sin 
tur påverka och ha inflytande över förekomsten av nätmobbning. Att informera föräldrar eller 
att vidta säkerhetsåtgärder på internet kan också vara effektiva sätt att minska nätmobbningen. 
För de som blir utsatta och föräldrarna till de utsatta samt skolor skulle vissa typer av 
strategier vara effektiva för att minska förekomsten av nätmobbning. Det kan vara strategier 
såsom att blockera kontakten, radera meddelanden, konfrontera eller ignorera den som utsätter 
eller be någon om hjälp. Det är även viktigt att den som stöttar den utsatte kan erbjuda 
emotionell hjälp och inte endast verktygen för att stoppa mobbningen (a.a.). 
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I en studie gjord i fokusgrupper med unga tjejer och killar framkom det att många av 
respondenterna ansåg att nätmobbning hade en mindre påverkan då man inte blev utsatt 
fysiskt som vid traditionell mobbning. Respondenterna hade även uttryckt en pessimistisk 
attityd gällande att försöka förhindra att nätmobbning uppstår och att det skulle vara omöjligt 
att radera fenomenet i dess helhet (Smith et al. 2008). 

3.1.2	  Kunskap	  	  

Det finns ett glapp mellan digitalt förankrade ungdomar och de lärare som finns i skolan 
vilket visar på att lärare inte har tillräcklig kunskap och förståelse för hur nätmobbning kan 
direkt och indirekt påverka ungdomarna i deras vardag och skolsituation menar Cross et al. 
(2012). Att ge föräldrar information om både traditionell mobbning och nätmobbning visar sig 
också vara en viktig del för att förhindra uppkomsten av nätmobbning då det oftast är mer 
förekommande utanför skolan än i skolan (a.a.). Det kan antas att om föräldrar har etablerat 
och pratat om fenomenet nätmobbning och internetanvändandet kan det resultera i att deras 
barn är mer villiga att prata om hur man beter sig på internet. Detta stärks om föräldrar även 
har kunskap om dessa beteenden för att kunna förebygga uppkomsten (a.a.). Kunskapen som 
föräldrarna i sin tur får genom både information och utbildning från skola, samhälle och barn 
hjälper sedan dem själva i att hantera deras egen exponering av skada från nya teknologier 
(Patchin & Hinduja 2006). 

3.2	  Samverkan	  

De fyra termerna samverkan, samordning, samarbete och integration är ofta vagt definierade 
och används ombytbart hur som helst. Zufferey et al. (2015) skriver även att dessa processer 
finns på olika strukturerade nivåer. När man pratar om samverkan så involverar detta att 
samarbeta över gränserna mellan olika organisationer och sektorer för att avancera en delad 
holistisk vision av framtiden. Samarbete menas i sin tur att ha ett informellt utbyte av 
information mellan olika system medan samordnad refererar till mer formella protokoll. 
Integration är när en nyorganisation skapas (Zufferey et al. 2015). 
 
Inom fältet barnskydd är samverkande grundläggande för en framgångsrik 
kunskapsöverföring (Cortis & Gibson 2005). Samverkande kräver organisatoriskt stöd. Cortis 
och Gibson (2005) fann att framgångsrika samarbeten fanns inom de organisationer som hade 
en infrastruktur som stödjer sin personal till att samarbeta. Att stödja personalen motiverar 
dem att planera att arbeta mot gemensamma mål och värderingar. Detta ger en kontinuerlig 
och klar kommunikation mellan intressenterna (a.a.).  

Zufferey et al. (2015) beskriver att samarbeten mellan lagstadgade barnskyddsorganisationer 
och specifika inhemska organisationer och samhällsmedlemmar är relevanta för att använda 
mer kulturellt känsliga strategier och metoder. För effektiva samarbeten inkluderas faktorer 
som stödjer samarbetsprocessen, där innefattas organisationens bakgrund/historia, mandat, 
ledarskap, organisatoriska maskiner så som styrning, politik och mätbara resultat (Zufferey et 
al. 2015). 
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Intressenter inom människobehandlande organisationer som exempelvis samhällsledare, 
forskare, beslutsfattare och socialpedagoger, förespråkar för att öka samarbete mellan olika 
organisationer där barn är i fokus för att förbättra resultaten för sårbara barn. Det visar att ett 
preventivt och tidigt ingripande i arbetet med barn minskar fokus på krisresultat. Initiativ till 
samarbete från en part är inte möjligt utan tydlig kommunikation och positiva relationer 
mellan parterna som ska samarbeta (Zufferey et al. 2015). 

I en rapport framtagen av Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutvecklingen och 
Rikspolisstyrelsen skrivs det om samverkan och dess process (Socialstyrelsen 2007). 
Samverkan är något som inte bara kostar pengar, tar tid och energi från berörda aktörer utan 
även kräver en vilja av att samverka. För att samverkan skall vara bestående och inte endast 
ett kort samverkansprojekt så krävs det att berörda aktörer planerar och engagerar för 
förändring. För att samverkan skall kunna bestå måste varje enskild verksamhet verka för att 
samverkan skall förankras i den egna verksamheten men även att samverkan skall inkludera 
de berörda barnen, ungdomarna och föräldrarna. Styrning, struktur och samsyn är enligt 
rapporten tre viktiga kategorier som förutsätter god samverkan. Styrning innebär att den 
administrativa och politiska ledningen aktivt tar ställning för samverkan. Om inte samverkan 
mellan olika aktörer stödjs på en ledningsnivå så kommer samverkan endast fungera 
kortsiktigt och personbundet. De olika verksamheterna tillsammans måste verka för en 
gemensam god struktur för att tillsammans kunna jobba mot de strukturella hinder som kan 
komma att upptäckas, exempelvis skilda regelsystem. Sedan krävs att de samverkande 
verksamheterna gemensamt har ett tydligt mål, att verksamheterna har samma målgrupp och 
att de kommit fram till vad de är för behov de tillsammans vill tillgodose. Denna samsyn 
måste grundas i ledningen för att de professionella skall kunna känna stöd och mandat när de 
vid behov måste tänja på den egna verksamhetens gränser. Samverkan skall vara präglat ur ett 
barnperspektiv och inte ur ett verksamhetsperspektiv (a.a.).  
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4.	  Teoretisk	  referensram	  
För att tolka och analysera vårt empiriska material har vi valt att använda oss av institutionell 
teori och isomorfism. Institutionell teori handlar om institutionen och dess närliggande miljö 
och denna teori kommer vi använda oss av när vi analyserar organisationernas arbete mot 
kränkande behandling på nätet. Isomorfism är en teori om samstämmighet eller likheter 
mellan organisationer och vi vill se hur detta genomsyrar organisationernas samverkan.  

4.1	  Institutionell	  teori	  
 
Inom den institutionella teorin betonas relationen mellan olika organisationer och miljön. 
Teorin inriktar sig på ett erkännande av den institutionella miljön som består av politiska, 
kognitiva och sociologiska faktorer, dessa faktorer är bland annat lagar, regler, normer, 
kulturella föreställningar och vanor som delas av medlemmarna (Handelman & Arnold 1999). 
För att en organisation ska kunna överleva och frodas i den sociala miljön så behöver 
organisationen social acceptans och trovärdighet. Organisationen söker därför legitimitet eller 
acceptans som överensstämmer med regler eller normer (DiMaggio & Powell 1983). En 
organisation är inbäddad både i sin egen interna institutionella miljö som består av dessa 
strukturer, normer och praxis som är etablerade i det förflutna, samtidigt som organisationen 
även är inbäddad i en extern institutionell miljö som består av andra organisationer, 
exempelvis kunder och konkurrenter (a.a.). 

4.2	  Isomorfism	  
	  
Forskare är överens om att institutionella krafter påverkar organisatoriskt beslutfattande, både 
ur makro- och mikroperspektiv (Davis et al. 2000). Isomorfism står för likhet. DiMaggio och 
Powell (1983) tar upp tre olika processer som kan leda till att organisationer blir mer och mer 
lika varandra.  

När en organisation skapas söker organisationen ofta efter att utmärka sig och kunna erbjuda 
något speciellt som inte de andra organisationerna inom samma bransch kan erbjuda 
(DiMaggio & Powell 1983). När organisationerna blivit mer etablerade blir de mer lika 
varandra. De tre olika mekanismerna som kan bidra till isomorfi är koercitiv isomorfism, 
mimetisk isomorfism och normativ isomorfism, de alla bidrar till förändring inom 
organisationer och har sina egna bakgrunder (a.a.).  

Koercitiv isomorfism har sina rötter i politiskt inflytande samt inom problemet med 
legitimitet. Det handlar även om påtryck på organisationer från andra organisationer. 
Påtryckningarna är beroende av vilka förväntningar som finns på organisationer i samhället. 
Dessa förväntningar kan ses som ett tvång för organisationers arbete men det kan även ses 
som en inbjudan till samverkan. Ibland kan en regerings nya bestämmelser påverka en 
organisation, och även skatterättsliga krav kan påverka till en förändring (a.a.).  
 
Den andra mekanismen är mimetisk isomorfism som har sitt ursprung i standardsvar och 
osäkerhet. Ofta är det bra att ha en tydlig chefsroll som kan styra ansvaret för organisationen 
men ibland kan osäkerhet vara ett starkt verktyg som bidrar till utveckling inom 
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organisationen (DiMaggio & Powell 1983). Om en organisation har tvetydliga mål, när 
organisatoriska tekniker är oförstådda eller när miljön skapar en osäkerhet, kan en 
organisation börja ta efter en annan organisation. I artikeln används ”modeling” som ett 
begrepp för att ta efter andra organisationer, och inom denna inriktning är osäkerhet ett tecken 
på ”modeling”. Den organisation som blir utsatt för detta vet i många fall inte om det, och 
organisationer brukar inte heller ha ett behov av att bli plagierade. Modeller som används 
inom organisationer kan spridas oavsiktligt, genom överföring via anställda eller uttryckligen 
av organisationer (a.a.).  
 
Den sista mekanismen kallas normativ isomorfism och denna är associerad med 
professionalisering. Organisationer kan skilja sig från varandra på många olika sätt, men inom 
samma bransch efterfrågas ofta samma typ av yrkeserfarenheter. Detta kan bidra till att det 
inte blir variationer mellan yrkesroller inom en organisation (DiMaggio & Powell 1983). 
Universitet och yrkesutbildningar är viktiga för utveckling av organisatoriska normer bland 
professionella förvaltare och deras personal. Så länge effektiviteten hos organisationer höjs 
kommer de att bli belönade för att de är lika andra organisationer, oberoende av hur de liknar 
andra. Denna likhet kan göra det lättare för organisationer att arbeta med andra organisationer, 
till exempel med att locka personal. Vissa organisationer har lätt att påverkas av olika faktorer 
och genomgår snabba förändringar medan andra genomgår förändringar över en lång tid. 
Desto mer diffusa och otydliga mål en organisation har, desto lättare har de att ta efter andra 
organisationer. De kan känna ett större behov av att uppfylla de förväntningar som finns på 
organisationen (a.a.). 
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5.	  Metod	  	  
	  
Vi har gjort en kvalitativ studie eftersom vi var intresserade av att få en djupare förståelse och 
kunskap. Intervjuer används ofta i studier som specifikt inriktar sig på en person, situation 
eller institution (Kvale & Brinkmann 2014). Vi ville utgå från denna metod eftersom vi ville 
undersöka hur organisationerna arbetar mot kränkande behandling på nätet. I vår studie har vi 
använt oss av hermeneutiken som vetenskaplig tradition.  

5.1	  Vetenskapstradition	  
	  
När vi använder oss av den öppna intervjun utgår vi från hermeneutisk tolkningsmetod. Den 
hermeneutiska tolkningsmetoden utgår ifrån att förstå och inte bara begripa intellektuellt 
(Thurén 2007). Meningen av en del kan endast förstås om den sätts i samband med helheten 
(Alvesson & Sköldberg 2008). För att förstå helheten om hur organisationerna arbetar 
metodiskt och hur de samverkar med andra organisationer måste vi undersöka alla delar som 
spelar in i organisationers arbete. Förförståelse och förståelse – del och helhet, dessa fyra 
ingår i ”hermeneutiska grundcirkeln” (a.a.).  

Hermeneutiken utgår även från källkritik, att undersöka hur pålitlig en källa är (Alvesson & 
Sköldberg 2008). I våra intervjuer representerade en person en hel organisation vilket gjorde 
att vi kunde ifrågasätta hur respondentens svar kunde generaliseras till en hel organisation. 
Det fanns många bakomliggande faktorer som kunde påverka hur vår respondent valde att 
svara på våra frågor. Detta kunde influeras av personens historia, personens egna värderingar 
och hur dessa stämde överens med organisationens värderingar samt hur länge respondenten 
varit verksam inom organisationen.  

5.2	  Urval	  
	  
Eftersom vårt fokus ligger på arbete mot kränkande behandling på nätet valde vi att ta kontakt 
med organisationer som arbetar mot detta. Vår förhoppning var att vi inom de utvalda 
organisationerna skulle få kontakt med en respondent som har kunskap inom vårt valda ämne 
och som kunde representera organisationens arbete. Vi fick kontakt med en respondent från 
Friends, en respondent från Barn- och elevombudet, en respondent från Bris och en 
respondent från Tjejjouren. Vi fick möjligheten att genomföra en intervju med representanter 
från Friends, Tjejjouren och Barn- och elevombudet men Bris kunde inte ta emot oss på grund 
av resurs- och tidsbrist. Vi fick däremot möjligheten att skicka dem vår intervjuguide per mail 
för en senare telefonintervju, den möjligheten utnyttjade vi eftersom vi ansåg att Bris är en 
organisation som var betydande för vårt syfte.  

För att få en ytterligare infallsvinkel till vår forskningsfråga valde vi att ta kontakt med två 
skolkuratorer. Vi tog kontakt med två skolkuratorer per telefon och båda hade möjlighet att 
boka in en intervju med oss.  
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Vi tog även kontakt med Statens medieråd, Rädda barnen, Barnrättsbyrån och 
Barnombudsmannen. Rädda barnen hade resurs- och tidsbrist och hade därför inte möjlighet 
att ställa upp i en intervju med oss. I mailkontakt med barnrättsbyrån ansåg de sig inte 
tillräckligt kunniga inom området för att kunna medverka i en intervju. Barnombudsmannen 
och Statens medieråd har ej svarat på vår förfrågan. 
 
Våra intervjupersoner hade inom respektive organisation olika positioner, bland annat 
projektledare, kanslichef, ombud och samordnare och alla respondenter ansvarade för 
områden inom kränkande behandling på nätet. 

5.3	  Intervjuguide	  
 
Inför intervjutillfällena med organisationerna upprättade vi en intervjuguide för att ge oss 
riktlinjer och stöd (bilaga 1). Inför intervjuerna med skolkuratorerna upprättade vi en ny 
intervjuguide som var baserad på hur skolorna kom i kontakt med organisationerna (bilaga 2).  

Vi lät vårt omdöme och känslighet avgöra hur strikt vi ville följa intervjuguiden med hänsyn 
till respondentens svar och de nya riktningar som öppnade sig under intervjutillfällena (Kvale 
& Brinkmann 2014). Den av oss som ställde frågor under intervjuerna utgick från 
intervjuguiden och vi båda ställde följdfrågor utifrån respondentens svar. Detta gjorde att 
intervjuguiden inte följdes helt i sin ordning utan vi lät respondentens svar styra samtalets 
riktning, däremot var vi noggranna med att få med intervjuguidens viktigaste delar. 
Intervjuguiderna utgick från våra frågeställningar som vi nämner i vårt syfte och baserades på 
tre teman; Bakgrundsfrågor, Arbetsgrund och Samverkan.	  
 

5.4	  Datainsamling	  och	  tillvägagångssätt	  
	  
När vi tog kontakt med våra respondenter gick vi in på respektive organisations hemsida för 
att hitta telefonnummer eller mailadresser. Vi började med att ringa till respektive 
organisations växel där vi sedan blev kopplade till en person som kunde svara på vår önskan 
om intervju. När en kontakt upprättades fortsatte vi dialogen via mail och bokade in intervjuer 
på ett av respektive organisationernas kontor.  
 
Vid intervjutillfället fick respondenten skriva under ett informerat samtycke om att denne läst 
igenom och samtycker till att delta i studien (bilaga 3). De fyra intervjuerna var mellan 20 till 
60 minuter långa. En av intervjuerna gjordes via telefon då respondenten inte kunde avsätta 
tid för en personlig intervju på dennes kontor. Vi inhämtade därför ett muntligt samtycke från 
informanten. Intervjun gjordes så att en av oss ställde frågor medan den andre spelade in på 
telefonen och antecknade.  

Under intervjuerna använde vi oss av röstmemo på våra mobiltelefoner för att vi skulle kunna 
spela in under hela intervjutillfället, vilket tilläts av respondenterna.  
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5.5	  Analysmetod	  
 
Vi har i vår studie använt oss av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) för 
att analysera våra insamlade data.  

Vi har valt att analysera det manifesta innehållet i våra intervjuer. Vi har lagt mycket fokus på 
det manifesta innehållet som är det uppenbara, det som går att utläsa av att lyssna på svaren 
och vad respondenterna säger i intervjuerna.  

I ett första steg tog vi ut meningsbärande enheter som är meningar eller stycken som kan 
anknytas till samma betydelse. Från dessa enheter tog vi fram koder. Betydelsen av en 
meningsbärande enhet kan benämnas som en kod och skall förstås i förhållande till våra 
kategorier. Därefter bildade koderna subkategorier och huvudkategorier. Resultatet av detta 
steg blev sex huvudkategorier (tabell 1). 

I ett sista steg samlades kategorierna under teman. Ett tema innehåller ofta flera betydelser 
och att skapa teman är ett sätt att koppla samman de underliggande betydelserna av de olika 
kategorierna. Ett tema besvarar frågan ”hur?” (Graneheim & Lundman 2004). Våra teman är 
arbetsgrund och samverkan.  

Nedan presenteras två tabeller som visar hur vi bröt ner materialet från intervjuerna till koder, 
för att sedan skapa kategorier och till sist teman som vi analyserat i vårt resultat. 
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Tabell 1 Sammanställning av teman Arbetsgrund och Samverkan och kategorier och 
subkategorier de är baserade på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Arbetsgrund 

Kategori Definition av 
begrepp och 
arbete med 
dessa 

Utgångspunkt Insatser 

Subkategori  Lagar Tidigare 
forskning 

Teorier Stöd-
verksamhet 

Förebyggande 
arbete 

Tema Samverkan 

Kategori Formell 
samverkan 

Informell 
samverkan 

Arbete med/för skolor 

Subkategori  
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Tabell 2 Sammanställning av våra koder som framtagits genom meningsbärande enheter. 

Meningsbärande enhet Kod 

”Vi använder ju uttrycket kränkande 
behandling så vi använder ju inte riktigt 
nätkränkningar i så fall, men en kränkning 
är ju så att om man tänker mobbning så 
känns ju det som att då ska det vara 
systematiskt” 

Begrepp 

”Att de blir mobbade i skolan nu för tiden 
så är det ju även nätmobbning” 

Nätet/traditionellt 

”Det är ständigt återkommande att 
skolorna säger att det är inte vårt ansvar 
för det händer utanför skoltid”* 

Ansvar hos skolor 

”Men just det här med nätet, där behöver 
vi nog mer fortbildning. Så är det” 

Kunskap hos skolor 

”Det är ett klart förbättringsområde att 
försöka nå ut till alla” 

Nå ut till skolor 

”Mot vuxna så har vi en utbildning, en 
nätutbildning som man kan gå in och få 
hjälp kring” 

Utbildningar 

”Man skriver ett avtal på ett eller tre år” 
”just det här 
samverkansöverenskommelseavtalet men 
vi ska samverka i alla ärenden vi får in 
som handlar om båda våra frågor” 

Avtal 

”Vi gör någonting ihop så får ju vi tillgång 
till deras kunskap och deras insikt och de 
får tillgång till vår kunskap och så skriver 
vi någonting ihop”  

Utbyte av information 

”Vi ses på ett möte och diskuterar i två 
timmar om hur vi ser på saker och hur de 
ser på saker” 

Möten 

”Sen kan det ju vara dialoger och 
personliga relationer vi har utan att 
någonting är skrivet” 

Personliga kontakter 

 

*Kursivering innebär i detta fall att en intervjuperson förklarat hur skolor förhåller sig till sitt 
ansvar. 
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5.6	  Etiska	  överväganden	  
	  
I mötet med våra respondenter och under intervjutillfällena har vi tagit hänsyn till 
Vetenskapsrådets olika krav.  

De forskningsetiska principerna i det följande har till syfte att ge normer för förhållandet 
mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en god 
avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet. (Vetenskapsrådet 
2015)  
 

De forskningsetiska principerna är:  
- Forskningskravet 
- Individskyddskravet  
 - Informationskravet  
 - Samtyckeskravet  
 - Konfidentialitetskravet  
 - Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2015) 

Forskningskravet innebär att det är viktigt att forskning bedrivs, både för medborgarnas och 
samhällets utveckling. Individskyddskravet är ett grundläggande krav och innebär att när 
forskning genomförs finns det ett krav på att medborgarnas integritet ska skyddas. Inom 
individskyddskravet finns fyra huvudkrav för hur forskning ska bedrivas, dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a.). För 
att uppfylla dessa krav har vi innan påbörjat deltagande informerat respondenterna om 
frivillighet, samtycke samt det generella syftet med studien genom ett informationsbrev. Vi 
har garanterat våra respondenter om konfidentialitet vilket betyder att all personlig data som 
eventuellt kan leda till någon form av identifikation av personen i fråga inte framgår i studiens 
resultat. Vi betonade även att allt inspelat material och transkriberingsmaterial kommer att 
förvaras i säkerhet och vid avslutad användning för studien kommer dessa att raderas. För att 
uppnå nyttjandekravet informerade vi våra respondenter om att all insamlad data endast 
kommer användas för eget vetenskapligt syfte, inte för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften. Det är vårt ansvar som författare att åligga det etiska ansvaret.  

5.7	  Kvalitetssäkring	  

5.7.1	  Validitet	  
 
Vi försökte att stärka validiteten genom att utforma en intervjuguide baserad på våra 
frågeställningar och syftet med vår studie. De källor vi använt oss av har varit relevanta och 
användbara för vår undersökning och den information vi fått fram genom intervjuer och 
litteratur stämmer bra överens med våra frågeställningar vi ville ha svar på. Som Kvale och 
Brinkmann (2014) menar skall observationen av de data vi har spegla de fenomen som 
intresserar oss för det vi vill undersöka, den forskningsfrågan vi vill besvara. 
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5.7.2	  Reliabilitet	  
	  
Den litteratur vi använt oss av är vetenskapligt beprövad, vi har även intervjuat våra 
respondenter enskilt och lyssnat på deras egna reflektioner, men även iakttagit kroppsspråk, 
ordval och tonläge under intervjuerna. Vi hade konkreta men öppna frågor och tog hänsyn till 
att respondenterna ibland behövde tänka i tystnad. Vi har varit medvetna om det Kvale och 
Brinkman (2014) tar upp, att i en intervjusituation kan den som bli intervjuad bli påverkad av 
den som intervjuar, vilket i sin tur kan påverka de svar som informanten ger. Detta tog vi 
hänsyn till genom att vi intervjuade personerna på deras arbetsplats för att behålla tryggheten 
hos intervjupersonen samt undvika att sätta personen i underläge.  

5.7.3	  Generaliserbarhet	  	  
	  
I en kvalitativ studie kan det vara svårt att generalisera till en större population (Kvale & 
Brinkmann 2014). I vårt fall har vi valt att endast utgå från fyra respondenter som i sin tur 
representerar olika organisationer, vilket gör att det är mindre sannolikt att samma resultat 
från vår studie kan ligga till grund för andra situationer som belyser samma ämne. Det kan 
även bero på vilket sammanhang respondenterna befinner sig i, om ny forskning tillkommit 
organisationen eller om personen fått nya arbetsuppgifter. Om en liknande studie genomförs 
om några år kan arbetat inom vårt studerade ämne ha utvecklats inom organisationerna och då 
är sannolikheten att få ett liknande resultat som vi fick i vår studie, inte så hög. 
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6.	  Resultat	  och	  analys	  
	  
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt resultat som vi inhämtat från våra intervjuer. 
Resultaten inom varje kategori följs av en analys. De respondenter vi har intervjuat 
representerar organisationerna Friends, Bris, BEO samt Tjejjouren. Gemensamt för dessa 
organisationer är att de alla kommer i kontakt med fenomenet kränkande behandling på nätet. 
Något som skiljer dem åt är hur de arbetar och mot vilken målgrupp de riktar sig samt vikten 
av samverkan.   

6.1	  Arbetsgrund	  

6.1.1	  Definition	  av	  begrepp	  och	  arbetet	  med	  dessa	  
	  
Gemensamt för alla organisationer är att de skiljer på begreppen nätmobbning och 
kränkningar på nätet i den bemärkelsen att nätmobbning är något som sker vid upprepade 
tillfällen mot den utsatte medan kränkningar endast behöver ske vid ett tillfälle för att det skall 
definieras som en kränkning.  

Om man tänker mobbning så känns ju det som att då ska det vara systematiskt och 
upprepat/…/* det behöver ju inte ske flera gånger för att man ska bli kränkt, utan en 
händelse, /…/ det är elevens upplevelse som styr. (Respondent från BEO) 

Som vi definierar nätkränkningar så utgår vi väldigt mycket från skollagens definition om 
nätkränkningar och den säger ju att den utgår från elevens perspektiv och om man 
upplever sig kränkt så är man kränkt. (Respondent från Friends) 

Det framkom att organisationerna inte lägger någon vikt vid begreppsdefinitionerna i sig utan 
att det är arbetet mot det gemensamma som är i fokus, vilket är kränkande behandling. Det 
framhålls att det är barnet och barnets bästa som är i centrum för arbetet organisationen 
bedriver och att det då inte spelar någon roll i om denne har blivit utsatt för nätmobbning eller 
kränkningar på nätet.  

I slutändan om man tänker i just det forumet så är vårt syfte att barn och unga ska växa 
upp i trygghet och jämlikhet. Om jag då har ett budskap som jag vill föra ut så att mer 
föräldrar till exempel engagerar sig i sina barns liv på nätet, då är det mindre viktigt 
tänker jag om jag kallar det nätmobbning eller nätkränkningar. (Respondent från Friends) 

Det handlar ju i båda fallen om att ge hjälp och stöd/…/det är inte någon skillnad direkt 
liksom i sättet på bemötandet utan vi försöker ju att göra allt vi kan för att barn som är 
både utsatt för mobbning och kränkningar att prata om det, berätta vad det är som har 
hänt, att bli lyssnad på och få skildra sin version. (Respondent från Bris) 

På frågan om organisationerna arbetar olika mot traditionell mobbning och kränkande 
behandling på nätet framkom både att de arbetar lika och olika.  

 

*/…/ innebär att bokstäver eller ord är borttagna ur citatet 
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Beckman (2013) diskuterar i sin avhandling om organisationer kan använda sig av redan känd 
kunskap från traditionell mobbning för att motverka nätmobbning. I vår studie framkom det 
att tre av organisationerna utgår från att de använder liknande metoder och insatser i arbetet 
mot kränkande behandling på nätet som de gör vid traditionell mobbning. De som arbetar med 
samma metoder mot dessa fenomen menar att det sällan förekommer endast nätmobbning 
eller kränkningar på nätet utan att de hör samman i ett händelseförlopp där traditionell 
mobbning ligger till grund för utsattheten. Respondenten från Friends menar att begreppen 
nätmobbning och traditionell mobbning borde skiljas på i arbetet och att de är på väg att 
utveckla en sådan utbildning till hösten som fokuserar på att samma typ av kartläggning som 
används vid arbetet mot traditionell mobbning skall utvecklas och införas i arbetet mot 
kränkande behandling på nätet.  

6.1.2	  Utgångspunkt	  i	  arbetssättet	  
	  
För att ta reda på hur organisationerna arbetar mot kränkande behandling på nätet är det av 
relevans att veta vilken utgångspunkt organisationen har i form av lagar och teorier samt hur 
de förhåller sig till dessa. 

Lagar 
BEO och Friends utgår båda ifrån skollagen men tillämpar den på olika sätt. BEO har tillsyn 
över 6 kap. i skollagen som behandlar kränkande behandling i sitt utredande arbete medan 
Friends inhämtar information från skollagen till sina utbildningar och projekt mot kränkande 
behandling på nätet ”under våra utbildningar så pratar vi ju om skollagen” (respondent från 
Friends). Friends utgår även från brottsbalken då exempelvis olaga hot, förtal eller 
utpressning kan förekomma när det handlar om kränkande behandling på nätet. Även 
respondenten från Bris tar upp brottsbalken som en del av arbetet då denna lagbalk reglerar 
exempelvis våld och sexuella övergrepp, sådant som förekommer hos en del av de som 
kontaktar Bris. BEO är en statlig myndighet och styrs av förvaltningslagen i sitt arbete. I 
förvaltningslagen ingår att det skall finnas en partinsyn vilket innebär att de iblandade 
parterna i ärendet har rätt att veta vad som sägs och utreds i ärendet.  

Tidigare forskning 
Respondenten från Friends betonar vikten av att använda sig av tidigare forskning i arbetet för 
att tydligt visa kopplingen mellan hur de arbetar som organisation och den forskning som 
arbetet är baserat på. ”Det är jätteviktigt för oss att vi lutar oss mot exempelvis prövad 
forskning och evidens och sådär, så vi håller oss ju uppdaterade” (respondent från Friends). 
Dock menar vår respondent att det finns relativt begränsad forskning från Sverige som berör 
kränkande behandling på nätet, därför använder de sig av mycket internationell forskning 
inför exempelvis nätrapporter och föreläsningar.  

Teorier 
Respondenten från Bris menar att de lägger vikt vid samtalet med barnet och utgår från att 
stärka barnkonventionen. De arbetar alltid utifrån hur de kan stödja barn och unga genom ett 
salutogent förhållningssätt.  
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Det är väl just det här salutogena som, vi försöker både öka förståelsen för att hjälpa barn 
att öka sin förståelse för sin situation och sina rättigheter men också hjälpa dem att öka 
hanterbarhet, att hitta strategier och handlingskraft att ta sig ur situationen. (Respondent 
från Bris) 

I samtalet med barnet vill de som arbetar med stödsamtal öka känslan av sammanhang, 
KASAM, hos barnet.  

Tjejjourens arbete utgår från ett feministiskt perspektiv, de har feminism som grund och de 
arbetar alltid normkritiskt. Tanken bakom detta är att inte lägga in värderingar i mötet med 
barn och unga. Tjejjouren utför inget utredande arbete utan de som arbetar där fungerar som 
ett stöd för den utsatte. De har tystnadslöfte men är skyldiga att göra en orosanmälan om de 
vet vem personen som de pratar med är. 

För många frågar det, har du anmälningsplikt? Då säger vi ”det har jag, men så länge du 
inte talar om för mig vem du är så kan jag inte berätta det för någon, så att de ska kunna 
prata, för vi tycker att det är viktigare att de ska kunna prata än att vi anmäler. 
(Respondent från Tjejjouren) 

Inom den institutionella teorin beskrivs den institutionella miljön som består av bland 
annat lagar, regler, normer, kulturella föreställningar och vanor och dessa delas av de 
som arbetar inom organisationen (Handelman & Arnold 1999). Vår respondent från 
BEO berättade att de som söker sig till att arbeta inom organisationen ofta har liknande 
värderingar och bakgrund i form av bland annat utbildning samt viljan att arbeta med 
barnrättsfrågor. Ett annat exempel är att de inom Tjejjouren arbetar utifrån ett 
feministiskt perspektiv och att de som söker sig till den verksamheten för att arbeta har 
samma utgångspunkt.  

6.1.3	  Insatser	  
	  
Resultatet visar att de olika organisationerna utgår från olika lagar och teorier men gemensamt 
för dem alla är att de utgår från barns rättigheter. Hur arbetet inom organisationerna ser ut 
skiljer sig beroende på målgrupper, ledning inom organisationen och handlingsutrymmet.  

Stödverksamhet 
Tjejjouren arbetar med stödverksamhet, de arbetar inte utredande och det förebyggande 
arbetet de har är när de på skolans uppdrag föreläser om olika ämnen, bland annat kränkande 
behandling. Tjejjouren arbetar med att stödja och belysa barnets rättigheter, exempelvis inom 
kränkande behandling på nätet.  

Liksom Tjejjouren är Bris en stödverksamhet i form av samtal, chatt och mail från barn och 
unga som är i behov av någon form av stöd. Respondenten från Bris menar att organisationen 
arbetar för att barnets rättigheter prioriteras och hen belyser vikten av att lyssna på den unge 
som får skildra sin berättelse.  

Förebyggande arbete 
BEO som myndighet utgår från barns rättigheter genom att de handlägger anmälningar som 
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inkommit gällande ett barn som utsatts för kränkande behandling i skolan. Respondenten från 
BEO berättar att de har en jourtelefon dit allmänheten kan ringa och ställa frågor, oftast 
utifrån en händelse. Respondenten berättar att organisationen försöker vara aktiv genom 
sociala medier för att uppmärksamma allmänheten om myndigheten. De har ett 
informationsuppdrag i form av rektorsutbildningar då de informerar rektorer om 
verksamheten men BEO som organisation har inte resurser nog att gå ut i enskilda skolor. Det 
förebyggande arbetet går ut på att föra en diskussion om hur BEO som organisation skall 
arbeta på bästa sätt för att skolpersonal och rektorer skall känna till vilka skyldigheter de har 
och vad lagstiftningen säger.  

Respondenten från Bris berättar att organisationen arbetar med att gå ut i skolor och berätta 
om barnkonventionen och dess stödverksamhet, de deltar i olika event och sammanhang där 
barn finns med för att nå ut till barn som målgrupp. Respondenten berättar även att de har en 
nätutbildning för vuxna för att öka kunskapen men även för att ge verktyg till hur en som 
vuxen kan hjälpa att förhindra kränkande behandling på nätet.  

Friends arbetar förebyggande med att i föreläsningar och utbildningar diskutera hur man 
bemöter varandra på nätet. 

Sen pratar ju vi hellre om hur vi kan skapa ett schysst klimat på nätet snarare än att prata 
om hur vi ska motverka kränkningar, det är mest en retorisk grej men det är mest för att vi 
vill arbeta för någonting och inte emot någonting. (Respondent från Friends)  

Respondenten från Friends betonar vikten av kunskap hos föräldrar, skolpersonal och övriga 
vuxna när det gäller kränkande behandling på nätet. Friends arbetar med barns rättigheter 
genom utbildning och rapporter riktade till lärare och föräldrar som i sin tur leder till en ökad 
kunskap för att motverka nätmobbning, kränkningar på nätet, traditionell mobbning och övrig 
kränkande behandling. Kowalski et al. (2012) menar att kunskap inte enbart ska 
implementeras genom att inkludera föräldrar och skolpersonal i arbetet mot kränkande 
behandling på nätet, utan att det även måste implementeras kunskap om ämnet på 
arbetsplatser, i rutiner och i värdegrundsarbetet. Friends har likt Bris utvecklat utbildningar 
som riktar in sig på kränkande behandling på nätet. Friends når ut till allmänheten genom 
media och vill skapa debatter kring viktiga ämnen som kränkande behandling på nätet. 
Respondenten från Friends betonar vikten av att arbeta ”här och nu” mot kränkande 
behandling på nätet samtidigt som man arbetar förebyggande. Detta kopplar vi till studien 
gjord av Smith et al. (2008) där respondenterna uttryckt svårigheterna till att försöka förhindra 
fenomenet kränkande behandling på nätet. En av dessa svårigheter kan vara att arbetet ska 
vara inriktat på att motverka kränkande behandling samtidigt som fokus bör finnas på 
förebyggande arbetet.  

Vi kopplar organisationernas arbete med att synas och nå ut till allmänheten till den 
institutionella teorin som betonar relationen mellan olika organisationer och miljön. Den 
institutionella teorin beskriver att organisationen är inbäddad i en extern miljö som 
består av andra organisationer, kunder eller konkurrenter (DiMaggio & Powell 1983). 
Organisationernas arbete mot kränkande behandling på nätet är beroende av den externa 
miljön där samhällsfenomenet kränkande behandling på nätet uppenbarar sig och skulle 
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inte fenomenet finnas och vara ett problem skulle inte heller organisationerna finnas. 
Inom den institutionella teorin betonas vikten av att en organisation behöver social 
acceptans och trovärdighet för att överleva och utvecklas i den sociala miljön 
(DiMaggio & Powell 1983). Vi kan utläsa av vårt resultat att organisationerna arbetar 
med att ständigt hålla sig uppdaterade inom ämnet och påvisar denna kunskap genom 
exempelvis olika utbildningar, rapporter eller föreläsningar.  

6.2	  Samverkan	  

6.2.1	  Formell	  samverkan	  
	  
Med formell samverkan menar vi att två eller flera organisationer tillsammans utför ett arbete 
och inom detta har gemensamma mål och visioner. Det är därmed en uttalad samverkan 
mellan de organisationer som medverkar. Friends är en frivilligorganisation och respondenten 
från Friends berättar att den mest konkreta nivån av samverkan är sponsorskap. Vid 
sponsorskap skrivs ett avtal mellan Friends och andra aktörer där aktörerna sponsrar Friends 
arbete och olika projekt, i utbyte får de andra aktörerna vissa rättigheter, exempelvis 
marknadsföring samt använda Friends logga och synas på evenemang. Respondenten från 
Friends menar att formell samverkan kan vara svår att uppnå, då det krävs tid och planering 
att kartlägga hur organisationerna tillsammans kan uppnå och ha ett långsiktigt mål.  

Så att på det sättet är det klart att vi önskar att ha bra samarbeten där alla inblandade lär 
oss någonting på det. För att det i slutändan skall ge liksom bättre vetskap för oss att 
använda, när det handlar om att barn och unga ska ha det så bra som möjligt liksom. 
(Respondent från Friends) 

Respondenten från Friends gav ett exempel på en bra samverkan gällande kränkande 
behandling på nätet som de hade tillsammans med en aktör inom spelvärlden där de utbytte 
kunskap och information med varandra. För Friends var spelvärlden ett outforskat ämne men 
det berörde och påverkade deras arbete mot kränkande behandling på nätet. Tillsammans 
försökte de komma på hur de med den utbytta informationen och nya kunskapen kunde hjälpa 
varandra i deras förebyggande arbete mot kränkande behandling på nätet.  
Respondenten från Friends berättade att de är efterfrågade i samverkan med andra 
aktörer men att det inte har möjlighet att ställa upp i all samverkan, därför måste de 
noggrant välja ut vilka aktörer de tillsammans kan skapa ett bra arbete med där alla 
involverade har gemensamma mål.  

Så för oss är det snarare problem att hitta det som vi tror är bäst, vi kan inte gå in i allt 
som vi blir tillfrågade om för då skulle vi inte göra något annat än att försöka samverka. 
(Respondent från Friends) 

För BEO, som är en statlig myndighet med utredningsskyldighet, är samverkan tydlig med 
andra myndigheter som har liknande uppdrag. En av dessa är DO, 
Diskrimineringsombudsmannen, då en del av de ärenden som BEO får in direkt kan hänvisas 
till DO. När ett ärende kommer in som handlar om frågor som rör både DO och BEO berättar 
respondenten från BEO att de har ett samverksansöverenskommelseavtal som innebär att de 



	  

23 
 

tillsammans skall samverka i det inkomna ärendet. Samverkan sker även med 
barnombudsmannen. Tillsammans med dessa myndigheter träffas ledningen och diskuterar 
kring möjligheter och förändringar i arbetet.  

Bris har en formell samverkan tillsammans med barnkonventionen i större 
sammanhang, som innefattar andra barnrättsorganisationer.  

Vi har olika material som vi tar ut och samarbetar med dom och framförallt kring 
barnkonventionen arbetar vi mycket kring hur man kan förmedla den på så bra sätt som 
möjligt ihop med det här. Vi skriver ibland artiklar tillsammans med dem, debattartiklar. 
(Respondent från Bris)  

Isomorfism handlar om likhet mellan organisationer. Koercitiv isomorfism är en 
mekanism som kan bidra till likhet och handlar om hur organisationer påverkas av andra 
organisationer. Denna påverkan kan bidra till att organisationer känner ett tvång att 
utveckla sitt arbete och kan även bidra till att samverkan uppstår (DiMaggio & Powell 
1983). Vi kan se att organisationerna som arbetar för barns rättigheter i största möjliga 
mån vill utveckla sin kunskap till att kunna arbeta för barnets bästa. Dessa 
förutsättningar skapas främst genom samverkan mellan olika organisationer som har 
olika kunskap om fenomenet. Vi kan utläsa av vårt resultat att organisationerna 
påverkas av varandra och att detta bidrar till kunskapsutbyte för att i slutändan nå ett 
gemensamt mål vilket är att minska kränkande behandling på nätet.  

Cortis och Gibson (2005) skriver att inom fältet barnskydd är samverkande mellan olika 
organisationer nyckeln till framgångsrik kunskapsöverföring. Socialstyrelsen (2007) tar 
i sin rapport upp att samverkan skall vara präglat ur ett barnperspektiv och inte ur ett 
verksamhetsperspektiv. För att samverkan skall kunna bestå måste varje enskild 
verksamhet verka för att samverkan skall förankras i den egna verksamheten men även 
att samverkan skall inkludera de berörda barnen, ungdomarna och föräldrarna 
(Socialstyrelsen 2007). Vi kan utläsa att organisationerna inte arbetar för att samverkan 
ska inkludera barnen och de unga men att barnen påverkas av samverkan när det sker 
med andra aktörer, till exempel skolor och föräldrar. Detta bidrar till att 
kunskapsöveröringen mellan organisationerna och exempelvis skolor påverkar föräldrar 
och skolpersonal, i slutändan når även kunskapen och informationen barnen.  

BEO samverkar med DO och Barnombudsmannen genom avtal. Cortis och Gibson 
(2005) menar på att lyckad samverkan måste ha organisatoriskt stöd som i sin tur 
uppmuntrar och främjar personalen att arbeta mot gemensamma mål och till att ha en 
klar kommunikation mellan varandra, vilket vi får bekräftat av vårt resultat. Våra 
respondenter hade alla hög mandat att styra organisationens arbete för samverkan, 
genom eget inflytande och stöd av ledning och kollegor. Socialstyrelsen (2007) menar 
att samsyn måste grundas i ledningen för att de professionella skall kunna känna stöd 
och mandat när de vid behov måste tänja på den egna verksamhetens gränser.  

Respondenten från Tjejjouren betonar att det finns betydligt fler barn och unga som 
behöver hjälp men som inte får det på grund av att många inte vet var de skall vända 
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sig. Genom samverkan med exempelvis skolan kan Tjejjouren medvetandegöra sin 
verksamhet till enskilda individer och i samverkan med större aktörer få sin röst hörd. 
Respondenten från Bris uttrycker att de som organisation har inställningen att de bör 
samverka mer med andra aktörer för att bidra till att barns rättigheter tas på allvar. 
Respondenten från BEO anser att deras samverkansituation är tillräcklig i förhållande 
till det arbete de utför och de förutsättningar som organisationen har för samverkan. 
Respondenten upplever att det finns svårigheter i att samverka med andra organisationer 
då det finns skillnader i uppdrag och lagstiftning. Med det menar vår respondent att 
samverkan finns med de aktörer som de kan samverka med. Friends är en organisation 
som är nischad på mobbning och ligger i framkant när det gäller fenomenet kränkande 
behandling på nätet, därför befinner de sig i en gynnsam situation där de kan välja ut de 
typer av samverkan som passar organisationen bäst.  

6.2.2	  Informell	  samverkan	  
	  
Med den informella samverkan menar vi den samverkan som sker med hjälp av personliga 
kontakter inom organisationerna och denna typ av samverkan är oftast inte långvarig eller 
uttalad.  

Men sen kan det ju vara dialoger och personliga relationer vi har utan att någonting är 
skrivet: ”Vi borde göra någonting, ja det gör vi”. Sen släpper man en gemensam kampanj 
eller skriver en gemensam debattartikel, sen kanske det inte blir något mer förrän efter ett 
halvår eller såhär, det är inte liksom uppstyrt med tidsdeadlines riktigt. (Respondent från 
Friends) 

Respondenten från BEO berättar liksom respondenten från Friends att de vid olika evenemang 
och sammanhang träffar kontakter för andra organisationer och bestämmer att de borde ses 
och diskutera olika aktuella ämnen, däribland kränkande behandling på nätet, om det finns 
något organisationerna kan göra tillsammans.  

Sen har vi också kontakt med /…/ andra intresseorganisationer också, det är inte direkt 
samverkan utan det är mer att lite utbyta information /…/ liksom ha lite möten men inte 
så strukturerat utan vid behov. (Respondent från BEO) 

Respondenterna från Bris och Tjejjouren talar om att de känner till olika organisationer som 
arbetar för barns rättigheter men att de inte har någon direkt samverkan med dessa utan mer 
träffas vid olika sammanhang och då för en dialog.  Respondent från Tjejjouren berättar att 
när de ”är ute ibland på olika aktiviteter eller arrangemang eller event /…/ då träffas man ju 
och knyter kontakter”. (Respondent från Tjejjouren) 

Den koppling vi kunde se mellan de organisationer som hade en informell samverkan var att 
de inte tog upp samverkansfrågan på ledningsnivå utan höll personliga kontakter med andra 
organisationer för utbyte av information. Socialstyrelsen (2007) poängterar att om inte 
samverkan mellan olika aktörer stödjs på en ledningsnivå så kommer samverkan endast 
fungera kortsiktigt och personbundet. 
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För att samverkan skall vara bestående och inte endast ett kort samverkansprojekt så krävs det 
att berörda aktörer planerar och engagerar för förändring, att de har en vilja att samverka. Av 
vårt resultat kan vi utläsa att den informella samverkan var den samverkansformen som 
många använder sig av, och att det då var i form av personliga kontakter. Dessa 
samverkanssituationer ledde till korta projekt och samarbeten, och att ledningen inte blev 
inkopplad för att samverkan endast skulle fylla en funktion under en kortare period. 
En mekanism inom isomorfism kallas för normativ isomorfism. Denna mekanism 
beskriver hur organisationer kan likna varandra på många olika sätt. Denna likhet spelar 
ingen roll om den bidrar till att organisationernas effektivitet höjs (DiMaggio & Powell 
1983). Vi menar att de organisationer vi intervjuat arbetar för barns rättigheter men att 
detta inte spelar någon roll då organisationernas uppdrag skiljer sig från varandra.  

Exempelvis är BEO en utredande myndighet medan Tjejjouren är en stödjande 
verksamhet men dessa utgår från samma värdegrund när det gäller kränkande 
behandling på nätet.  

6.2.3	  Arbete	  med	  skolor	  
	  
I intervjuerna med våra respondenter framkom det att skolan är en viktig roll i 
organisationernas arbete men att kontakten med skolor upprätthålls på olika sätt. 
Respondenten från BEO menar att de i sina ärendegångar håller ständig kontakt med 
huvudmannen som ansvarar för skolan där den unge blivit utsatt och att det ibland kan hända 
att även kontakt med rektor upprättas för kompletterande uppgifter. Respondenten från BEO 
är medveten om att det finns brister i organisationens arbetet att nå ut till elever för att 
informera om deras rättigheter. På frågan om BEO går ut i skolor och informerar om 
organisationen till elever så menar respondenten att det skulle ta för mycket resurser för att 
det skulle gå att arbeta långsiktigt, trots att de vet och ser att behovet finns. Respondenten 
önskar att skolor tar mer ansvar att informera om organisationen och hur elever kan vända sig 
dit. ”Vi vill att skolorna ska vara mer aktiva då och berättar att vi finns, men det är ett klart 
förbättringsområde att försöka nå ut till alla” (BEO). 

Vi har ju ett informationsuppdrag, vi är ute och informerar rektorer vid 
rektorsutbildningar i större sammanhang, kanske inte i enskilda skolor och så, det är 
väldigt resurskrävande. (Respondent från BEO) 

Respondenten från Friends berättar att de kommer i kontakt med skolor som kontaktar 
organisationen för rådfrågning, exempelvis när det gäller frågor om kränkande behandling på 
nätet, hur de ska förhålla sig och arbeta mot det. Friends bidrar med utbildningar för lärare 
och föräldrar i syfte för elevens bästa. ”Vad vi tror ger de bästa effekterna för eleverna i 
slutändan och hur vi kan förmedla dom till lärare” (Respondent från Friends). 

Tjejjouren kommer i kontakt med skolan genom att hänvisa vidare barn och ungdomar till 
exempelvis rektor eller skolkurator för att se om barnen och ungdomarna kan vända sig till en 
vuxen i sin skola. Tjejjouren arbetar även med att gå ut i klasser på skolans begäran och prata 
och upplysa om olika fenomen som exempelvis gränssättning.  
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Bris arbetar på ett liknande sätt och upplyser den som kontaktar organisationen om olika 
alternativ att vända sig till en vuxen inom skolan. Bris vänder sig även till lärare och vuxna 
med utbildningar som handlar om hur de kan arbeta för att motverka mobbning. ”Till 
lärare/…/där försöker vi att man som lärare får upp ögonen för hur man kan jobba för att 
motverka mobbning” (Respondent från Bris). 

Respondenterna från Friends och BEO menar båda att rektorer, personal och föräldrar borde 
utbildas i de frågor som rör kränkande behandling på nätet för att få kunskap i fenomenet, 
skapa sig en förståelse för vad det är som sker på internet bland de unga som växer upp idag. 
Respondenten från Friends menar att om personal är mer insatt i hur olika sociala medier 
fungerar kan detta bidra till att personalen sedan kan prata med eleverna om internetfrågor. 

Att man som skola då, man har en skyldighet att utveckla, nej utbilda, sin personal i de 
här frågorna också och ha en plan för hur man hanterar kränkningar på, i sociala medier 
på nätet så och där tycker, där har ju inte alla förstått än att man har ett ansvar, kanske 
man börjar förstå nu men ändå man måste alltså se till så att personalen har koll på hur 
man ska hantera det. (Respondent från BEO) 

På frågan om hur organisationerna ställer sig till hur skolans ansvar ser ut och bör se ut när en 
elev blir utsatt för kränkande behandling på nätet menar båda respondenterna från Friends och 
BEO att det brister i ansvarsdelen och att många skolor inte är införstådda i att det är deras 
ansvar även när det sker på fritiden.  

Det är ständigt återkommande att skolorna säger att: ”Det är inte vårt ansvar för det 
händer utanför skoltid”. Och där är det ju skolor som inte tar sitt ansvar för så ser det inte 
ut, och då kan de säga att: ”Det visste inte vi”. Men det är deras ansvar att ta reda på hur 
det faktiskt är. (Respondent från Friends)  

Sen är det ju alltid i slutändan ett ansvar som faller på skolan, att ta frågan på allvar, och 
involvera den här frågan om nätkränkningar i sitt ordinarie värdegrundsarbete. 
(Respondent från Friends) 

6.2.4	  	  Skolkuratorers	  perspektiv	  
 
I vårt resultat kan vi tydligt se att många organisationer riktar sig till skolverksamheten, 
det kan vara till skolklasser men främst till personal och rektorer. Då vi fick reda på hur 
organisationerna arbetar med dessa grupper ville vi undersöka skolkuratorers syn på det 
arbete som organisationerna utför. Därför har vi varit i kontakt med två skolkuratorer på 
olika skolor för att ta reda på hur organisationernas arbete influerar på skolans personal 
och elever. Respondenten från Friends tog upp att Friends är en organisation som 
skolpersonal och rektorer får vända sig till av intresse för bland annat utbildning och 
föreläsningar. Båda skolkuratorerna vi samtalade med uppgav att ingen kontakt med 
Friends är eller har varit befintlig.  

Båda skolkuratorerna uppgav att kränkande behandling på nätet är ett komplext fenomen och 
inte alltid uppenbarar sig i skolmiljön. Båda skolkuratorerna menar dock att om den 
kränkande behandlingen på nätet mellan två elever påverkar skolsituationen ska skolan 
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ansvara för att hantera situationen även om det skett på elevernas fritid efter skoltid.  
 

Sen när det gäller nätmobbning så är det tycker jag, jag tycker det är svårt, oftast så sker 
ju det hemma va, på fritiden, fast det kan ju vara skolrelaterat ändå. Så att vi brukar ju ta i 
det på skolan. (Skolkurator 2) 

Sen får ju eleverna göra vad de vill på fritiden, och facebook eller så har ju ingenting med 
skolan att göra, men om man gör det under skoltid så då blir det en skolsak/…/gör man 
det klockan sex på kvällen, då är det inte en skolsak egentligen, men sen så träffas man i 
klassrummet, då blir det en relation där och kan man inte klara av den relationen så blir 
det ju en skolsak. (Skolkurator 1) 

Skolkurator 1 berättade att de informerar om vilka rättigheter eleverna har och att det 
finns en vision om att informera om olika aktörer den som utsatt kan vända sig till om 
hen upplever sig kränkt, men att detta arbete brister i praktiken. I intervjun med 
skolkurator 2 berättar hen att det är ett klart förbättringsområde att arbeta med att ge ut 
information till eleverna. Skolkuratorn upplever att eleverna kunskapsmässigt ligger 
steget före skolpersonalen när det handlar om vilka externa aktörer eleverna kan vända 
sig till.  

Nej det är nog ett förbättringsområde, det var bra att det kom upp, det bör vi jobba 
med i skolan. Jag tror ungdomarna vet mer om det faktiskt än vi, just vart man kan 
få, hur man gör och ja. (Skolkurator 2)  

Skolkurator 1 berättar att de på skolan informerar om vilka rättigheter eleverna har och 
vart de kan vända sig, men att detta arbete brister i praktiken. Barnombudsmannen 
(2015b) tar i sin rapport upp att barn och unga saknar vetskap om deras rättigheter och 
inte heller vet var de ska vända sig när de blivit utsatta. Skolkurator 2 däremot upplever 
att eleverna ligger steget före skolpersonalen när det handlar om vart de kan vända sig 
när de blivit utsatta för kränkande behandling.  

Det finns ett glapp mellan digitalt förankrade ungdomar och de lärare som arbetar på 
skolorna, detta visar att lärare inte har tillräckligt med kunskap och förståelse för hur 
kränkande behandling på nätet både indirekt och direkt påverkar ungdomarna i både 
vardagen och i skolan (Cross et al. 2012). McGuckin et al. (2013) betonar att det även är 
viktigt att den som stöttar den utsatte inte bara erbjuder verktygen till att stoppa 
mobbningen utan även finns där med kunskap och emotionell hjälp. När vi frågade 
skolkuratorerna om de anser att de och lärarna på skolan har tillräcklig kunskap om 
kränkande behandling på nätet svarade båda att de kan bli bättre på att fortbilda sig och 
aktualisera sig inom ämnet men att de fram till nu inte har haft utrymme för det som 
ämne och kunskapsområde.  

Slutligen frågade vi våra respondenter om de anser att den nuvarande 
samverkansituationen är tillräcklig. Gemensamt för alla organisationer är att de ser 
positivt på samverkan men alla är inte helt nöjda med hur den befintliga samverkan ser 
ut idag. Zufferey et al. (2015) betonar vikten av positiva relationer mellan parterna som 
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skall samarbeta och att relationerna ligger till grund för att ett initiativ till 
samarbetsforskning skall vara möjligt.  
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7.	  Diskussion	  
I detta kapitel diskuterar vi resultatet av år studie i två delar; resultatdiskussion och 
metoddiskussion. I resultatdiskussionen diskuterar vi resultat och analys utifrån tidigare 
forskning, teorier samt våra frågeställningar. I metoddiskussionen diskuterar vi för- och 
nackdelar med vår valda metod, och hur metoden påverkat resultatet.  

7.1	  Resultatdiskussion	  
Syftet med vår studie är att undersöka hur organisationerna Friends, Tjejjouren, Barn- och 
elevombudet, Barnens rätt i samhället samt skolkuratorer arbetar mot kränkande behandling 
på nätet bland barn och unga.  
Våra frågeställningar är följande: 

- Vad använder organisationerna för metoder i arbetet mot kränkande behandling på 
nätet för barn och unga?  

- Hur ser samverkan ut mellan olika organisationer som arbetar mot kränkande 
behandling på nätet? 

7.1.1	  Arbetsgrund	  
	  
Vi har i vårt resultat kommit fram till att organisationerna arbetar med samma metoder i 
arbetet mot kränkande behandling på nätet som mot traditionella kränkningar. Metoderna i sig 
skiljer sig dock mellan de organisationer vi undersökt. BEO utreder och fattar beslut i ärenden 
som behandlar kränkande behandling på nätet genom samtal med den berörda individen samt 
kontakter med andra myndigheter. Friends arbetar främst med förebyggande arbete genom 
utbildningar och olika projekt. Bris och Tjejjourens metoder grundar sig i stödsamtal och ”här 
oh nu” arbete med den utsatta individen.  

I studien undersökte vi om organisationerna skiljde på begreppen traditionella kränkningar 
samt kränkningar på nätet, och hur. Detta för att vi ville se om de arbetade på olika sätt med 
fenomenen, och vilka metoder de i sådana fall använde. 

I vårt resultat framkom att Friends skiljde på begreppen traditionella kränkningar och 
kränkningar på nätet, de andra organisationerna kunde definiera begreppen men gjorde ingen 
tydlig skillnad på dem i arbetet. Det är viktigt att skilja begreppen åt då innebörden är olika 
och kan ge olika konsekvenser för arbetet och för det utsatta barnet. Traditionella kränkningar 
sker oftast inom vissa grupper och kan vara mer synliga än kränkningar på nätet då 
kränkningar på nätet kan ske var som helst och när som helst. Nätmobbning utspelar sig i en 
större utsträckning och det slutar inte när man kommer hem och stänger sin dörr (Brolin 
Låftman et al. 2013). Det som även skiljer fenomenen åt är att kränkningar på nätet kan ge en 
snabb spridning. Ett exempel kan vara om någon skriver något elakt om en person på sociala 
medier, det kan blir sett och delas av många människor på en kort tid. Att skilja begreppen åt 
kan ge en mer omfattande bild av problematiken, även då det i grund och botten handlar om 
kränkande behandling och ett utsatt barn.  



	  

30 
 

Beckman (2013) menar att i svenska skolor uppmärksammas nätmobbning som en form av 
mobbning, och i arbetet mot nätmobbning används samma insatser som för traditionell 
mobbning, vilket även framkom av vårt resultat då tre av organisationerna arbetar på samma 
sätt med de båda fenomenen. Friends var den organisationen som skiljde sig från de andra då 
de arbetar med en kartläggning som skolor kan använda för arbete mot kränkningar på nätet. 
Att göra skillnad på begreppen behöver inte innebära att arbetet ser annorlunda ut. Som 
många av våra respondenter var tydliga med förekommer sällan endast kränkande behandling 
på nätet utan det är en form av traditionella kränkningar i vidare utsträckning. Beckman 
(2013) diskuterar i sin studie, om verksamheter kan använda sig av redan känd kunskap 
gällande traditionell mobbning för att motverka nätmobbning eller om de måste tänka på nytt 
för att utveckla arbetsformer. Genom resultatet från våra respondenter kan vi diskutera hur de 
kan arbeta på bästa sätt för att motverka kränkande behandling på nätet. Om organisationer 
ska kunna arbeta effektivt mot kränkande behandling på nätet krävs ny kunskap om 
fenomenet. Det krävs mer kunskap om olika appar, hemsidor, sociala medier och nätet i stort 
för att kunna få en bild av hur dessa kränkningar kan se ut och vilka konsekvenser de kan ge. 
Organisationerna behöver fortbilda sig och få kunskap inom ämnet, samt utveckla hur de ska 
sprida kunskapen till allmänheten. Det krävs även att skolpersonal och rektorer tar ett ansvar 
för sina elever och ger dem stöd och information om var de kan vända sig om de blir utsatta 
eller bevittnat att någon blivit utsatt. Att ha kunskap och information om internet och 
kränkande behandling på internet kan hjälpa personal, lärare, föräldrar och organisationer att 
veta vilken insats som är mest effektiv för barnet. Ett barn som blivit utsatt för slag och 
sparkar kan behöva en annan typ av stöd än ett barn som ofrivilligt blivit uthängd på sociala 
medier. Det kan därför vara viktigt att organisationer arbetar och utvecklar metoder gällande 
kränkande behandling på nätet och att dessa kan finnas tillgängliga, inte bara för de som blir 
utsatta, utan även för skolor, föräldrar, lärare samt barn och unga.   

Enligt den institutionella teorin är en organisation inbäddad både i sin egen interna 
institutionella miljö som består av de strukturer, normer och praxis som är etablerade i det 
förflutna, samtidigt som organisationen även är inbäddad i en extern institutionell miljö som 
består av andra organisationer (DiMaggio & Powell 1983). Bris, Friends och Tjejjouren är 
alla frivilligorganisationer och arbetar med hjälp av tidigare forskning, teorier och 
värdegrunder och utgår inte endast från lagar. Dessa organisationer har en möjlighet att arbeta 
förebyggande genom att informera om nätet och kränkningar för att minska kränkande 
behandling på nätet. Vi kan se hur organisationerna kompletterar varandra genom att 
frivilligorganisationer arbetar stödjande för barnen genom att utbilda, informera och dela 
kunskap för att minska kränkande behandlingar på nätet medan BEO kan utreda när skadan är 
skedd. Det är bra att kränkande behandling bekämpas på olika plan och att organisationerna 
arbetar på olika sätt. Ett barn som blir utsatt kan vända sig till BEO för utredande hjälp, sedan 
kan barnet vända sig till Friends, Bris eller Tjejjouren om hen behöver prata eller är i behov 
av stöd.  

Eftersom organisationerna riktar sig till olika målgrupper kan de nå ut till fler och därmed 
kunna bidra till utvecklad kunskap inom olika områden. Beckman (2013) diskuterar 
skillnaden mellan pojkar och flickor, och att pojkar har större risk att både utsätta och bli 
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utsatta för traditionell mobbning medan flickor blir mest utsatta för nätmobbning, därför är 
det viktigt enligt oss att Tjejjouren finns så att tjejer som blivit utsatta kan höra av sig till en 
verksamhet som riktar sig just till dem. Bris riktar sig till barnen genom stödverksamhet och 
genom att gå ut i skolor men även till lärare och vuxna med utbildningar mot kränkande 
behandling på nätet. Friends har också en stödverksamhet som barn och unga kan vända sig 
till för att få stöd, men främst arbetar organisationen utåt i form av utbildningar till lärare, 
föräldrar och vuxna för att ge kunskap om kränkande behandling på nätet. BEO utreder och 
riktar sig till barnen då de utreder deras rättigheter att inte bli utsatta för kränkande 
behandling.  

För att minska anmälningarna gällande kränkande behandling tror vi inte att BEO kan arbeta 
aktivt utan att de utför ett arbete ”där och då” när kränkande behandling har skett, däremot har 
frivilligorganisationerna en större möjlighet att arbeta förebyggande för att minska 
anmälningarna. Det förebyggande arbetet som frivilligorganisationerna utför är baserat på 
utbildningar, rapporter eller föreläsningar för att ge kunskap om ämnet kränkande 
behandlingar på nätet. De flesta insatserna riktar sig mot vuxna vilket i sin tur influerar barn 
och unga.  

Friends använde sig i sitt arbete med rapporter och utbildningar mycket av tidigare forskning. 
Detta kan bespara organisationen arbete att komma på nya metoder i arbetet mot bland annat 
kränkande behandling på nätet, om metoderna visar positiva resultat. Detta visar att de är 
engagerade och att det inom organisationen finns en vilja att lyfta fenomenet och genom 
tidigare forskning utveckla och använda sig av nya eller redan beprövade metoder som kan 
motverka kränkande behandling på nätet.  

Skillnaden mellan nätmobbning och traditionell mobbning är att nätmobbning kan skapa en 
ökad upplevelse av utsatthet och maktlöshet hos den som är utsatt (Berne 2014). Bris arbetade 
i sitt stödarbete med KASAM, att stärka barnets känsla av sammanhang. Detta genom att 
stödja barnet och lyssna på barnets historia. Det kan vara viktigt att klargöra att barnet inte är 
ensamt och att det finns vägar att behandla situationen. Även Tjejjouren stöttade barnet i sin 
situation genom att lyssna och försöka hjälpa barnet. Både Bris och Tjejjouren arbetar för att 
stärka barnet och samtidigt försöka hjälpa barnet att själv hitta styrkan att söka vidare hjälp 
eller göra en anmälan. Detta kopplar vi till empowerment som handlar om att stärka individen 
att handla och gå vidare (Madsen 2006). Barnen som hör av sig till stödverksamheterna är 
anonyma och både Tjejjouren och Bris tyckte att anonymiteten var en viktig del. Det kan vara 
bra som stödverksamhet att barnen kan vara anonyma och inte behöver berätta vilka de är 
eller var de bor. Det bidrar till en trygghet för barnet och kan påverka att fler barn vågar ta 
kontakt.   

7.1.2	  Samverkan	  
  
Vårt resultat visade att alla organisationer ser positivt på samverkan och att det förekom både 
formell samverkan och informell samverkan inom organisationerna. Respondenterna menar 
att ett informellt utbyte av information sker hela tiden mellan organisationerna i form av 
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personliga kontakter eller vid träffar på till exempel evenemang. De menar dock att fördelen 
med den formella samverkan är att det bidrar till mer långvariga och seriösa projekt.  

Vi utläser av vårt resultat att både den informella och den formella samverkan bidrog till 
förändring hos den enskilde organisationen genom utbyte av kunskap men även att den 
informella samverkan kan vara en inbjudan till att organisationerna senare tar initiativ till 
formell samverkan. Vi tror att det är detta som gör samverkan viktig, oavsett 
samverkansform, att de kan utbyta kunskap på olika sätt. Det kan vara genom uttalad 
samverkan med organisationer som vill arbeta ihop för att få fram en viss typ av utbildning 
eller vill synas på ett evenemang. Det kan också vara genom tidigare kontakter eller nyfunna 
kontakter på andra forum där man vill veta mer om varandra, hur man arbetar och hur man 
kan ta del av varandras kunskap för att nå ut till fler och skapa bättre förståelse för att sedan 
kunna arbeta vidare inom organisationen. Likt Zufferey et al. (2015) menar vi att gemensamt 
för dessa organisationer är att samverkan är till för att uppnå en delad holistisk vision av 
framtiden, ett gemensamt mål. Vi menar att detta kan innebära hur organisationerna med 
varandras kunskap tillsammans arbetar fram exempelvis olika typer av utbildningar som i sin 
tur påverkar att kränkande behandling på nätet minskar.  

Socialstyrelsen (2007) menar att om organisationerna skall kunna arbeta mot de strukturella 
hinder som kan komma att uppstå, exempelvis skilda regelsystem, måste de tillsammans 
verka för god gemensam struktur. Struktur är även en viktig faktor för att en samverkan skall 
kunna bidra till förändring i arbetet mellan organisationerna och fungera för båda parter. De 
fyra organisationer vi har med i vår studie utgår inte från samma regelverk, tre av 
organisationerna utgår inte från lagar och regler annat än för att hämta information inför 
utbildningar och rapporter. BEO däremot är en lagstyrd organisation vars arbete utgår från 
lagar och regler och uppger att det är svårt att samverka på grund av detta. Dessa olika 
arbetssätt bör inte komma i vägen för att en god samverkan skall finnas.  

Gemensamt för organisationerna är att de utgår från ett barnperspektiv. Eftersom alla 
organisationer arbetar mot målgruppen barn och unga så är en viktig del i deras arbete att de 
arbetar ur detta gemensamma perspektiv. Alla respondenter betonade vikten av att det är 
barnets bästa som det i slutändan alltid handlar om, och att det är viktigt i samverkan med 
andra organisationer att detta prioriteras. Friends menade att de som organisation var lyckligt 
lottade som hade många samverkansförfrågningar men att det även gjorde dem mycket 
noggranna i att välja ut de organisationer som hade liknande värdegrundsarbete och mål, 
vilket kan vara en kvalitetssäkring i det arbete som organisationen utför.  

Av vårt resultat kunde vi se hur de olika organisationerna kompletterar varandra och detta gör 
att samverkan är mycket viktig, alla har olika kunskapsområden och alla kan lära sig av 
varandra för att gemensamt exempelvis kunna arbeta mot kränkande behandling på nätet. 
Organisationerna är inte medvetna om att de kompletterar varandra och detta kan vara en 
intressant aspekt utifrån vårt resultat. Samverkan kan utvecklas om organisationerna själva 
medvetandegör varandra om deras olika kompetenser, svagheter och styrkor för att 
gemensamt arbeta mot bästa resultat. Ett exempel på att informera varandra kan ske genom 
initiativ till samverkan.  
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Zufferey et al. (2015) tar fram hur intressenter inom människobehandlande organisationer 
förespråkar för att öka samarbetet mellan organisationer som arbetar för barn med att förbättra 
resultaten för dem. Preventivt arbete och tidigt ingripande är två av de saker som påverkar och 
minskar att ett barn hamnar i kris. Inom många av organisationerna fokuserar de på att arbeta 
”här och nu” med barn som redan blivit utsatta, däremot fokuserar de även på ett 
förebyggande arbete med att ge ut information och utbilda om kränkande behandling på nätet. 
Det är viktigt att man tillsammans med varandra, genom samverkan, arbetar för att både barn 
och unga samt vuxna tidigt ska få information och utbildning inom fenomenet så att skadan 
inte sker.   

Under bearbetningen av vårt resultat utläste vi att fler av organisationerna riktade sig till 
skolor och skolpersonal, främst rektorer i form av utbildningar. Därför ville vi ta kontakt med 
skolor som kunde bekräfta kännedomen om detta. De två respondenter vi intervjuade arbetade 
som skolkuratorer och ingick i olika elevhälsoteam och båda uppgav att de kom i kontakt med 
barn och unga som blivit utsatta för kränkande behandling på nätet men att de båda ansåg sig 
ha bristande kunskap om ämnet. Det vi kunde utläsa av vårt resultat var att skolan oftast inte 
vet om vad de olika organisationerna har att erbjuda i form av exempelvis utbildning. Friends 
tillsammans med Tjejjouren och Bris menade att de kommer till skolan på skolans begäran 
men att de inte sökte kontakt själva. Därför tror vi att de som tar kontakt med organisationerna 
är de skolor och den personal som aktivt väljer att ta ansvar att fortbilda sig och öka sin 
kunskap om exempelvis kränkningar på nätet. En annan viktig aspekt vi lade märke till var att 
i intervjun med BEO önskade respondenten att skolan tog mer ansvar i informationsdelen då 
resurserna inte skulle räcka till för BEO att själva gå ut i skolor, att skolan ska ansvara för att 
informera barn och unga om var de kan vända sig om skolans hjälp inte räcker till. I resultatet 
framkom att respondenterna från skolan inte informerade om detta och att detta inte ingick i 
deras rutiner. Det finns ett glapp mellan organisationer som önskar mer ansvar på skolan och 
skolan som inte har tillräcklig kunskap och som inte vänder sig till organisationerna i önskan 
om fortbildning eller informationsutbyte. Det är resurskrävande för organisationerna att gå ut i 
enskilda skolor men det borde satsas mer på detta för att kunna göra det möjligt i större 
utsträckning. I nuläget saknas kommunikation mellan skolan och de olika organisationerna, 
om inte organisationerna visar att de finns och vad de har att erbjuda kan inte heller skolan ta 
kontakt eller veta vad det är organisationerna arbetar för och med, vilket i sin tur gör att 
information uteblir och barnen vet inte var de kan vända sig. Skolan måste ta ett ansvar för att 
förbättra sin kunskap.  

7.2	  Metoddiskussion	  
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod vilket passade för att besvara vårt syfte. Med 
en enkätundersökning hade vi kunnat besvara om organisationerna arbetar mot kränkande 
behandling på nätet och om de samverkar med andra aktörer, men eftersom vårt syfte var hur 
organisationerna arbetar mot kränkande behandling på nätet och även hur samverkan ser ut så 
hade vårt syfte inte på ett lika utförligt sätt besvarats genom den kvantitativa metoden.  

Vi upprättade en intervjuguide inför våra intervjuer baserad på våra frågeställningar. Om vi 
inte hade gjort detta hade risken varit stor att vi missat relevant data från våra respondenter 
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och att vi inte hade fått en heltäckande bild av det vi ville undersöka. En negativ inverkan som 
vi upptäckte efter all insamlad data var att intervjuguiden gjorde att vi begränsade oss själva, 
vi var fokuserade på vilka frågor vi ville ställa respondenten och därmed anser vi att vi missat 
eventuella följdfrågor. Den första intervjun vi genomförde blev kort i jämförelse med de tre 
andra och detta gjorde att data från första intervjun inte blev lika omfattande och innehållsrik 
som de andra. Efter första intervjun upprättade vi en ny intervjuguide som var mer utvecklad 
då den första var ganska preciserad utifrån syfte och frågeställningar och därmed inte gav lika 
mycket utrymme till tolkning och reflektion för respondenten. En av intervjuerna hölls per 
telefon vilket gjorde det svårt för oss tolka det dolda innehållet hos respondenten. Under en 
telefonintervju finns möjligheten att tolkningen av tonläge, skratt, suckar samt tystnad inte 
blir detsamma som vid en personlig intervju.  

Eftersom vi var medvetna om att de organisationer vi kontaktade hade mycket att göra valde 
vi att anpassa oss till respondenternas arbete, vi gav inget specifikt förslag på datum för 
intervju utan bad respondenterna ge förslag på tider som passade dem. Vi åkte till 
respondenternas kontor, dels för att respektera deras tid men också för att respondenterna 
skulle befinna sig i en miljö där de kände sig bekväma.  

Eftersom vår studie riktar in sig på kränkande behandling på nätet insåg vi snabbt att det inte 
fanns många organisationer att vända sig till som har uttalad kunskap om ämnet. Detta 
minskade vårt urval gentemot om vi hade valt att inrikta studien mot bara kränkande 
behandling. Några av de organisationer vi var i kontakt med tackade nej till intervju då de inte 
ansåg sig tillräckligt kunniga inom ämnet. Vårt urval bestod av en representant från varje 
organisation. Detta gör att vi utgår från endast en person som skall representera en hel 
organisation. Dennes bild och erfarenhet av organisationen kan skilja sig från andra som 
arbetar inom samma organisation. Påverkande faktorer kan vara hur länge personen arbetat 
inom organisationen, vilka arbetsuppgifter personen har samt utbildning.  

Vi tog hänsyn till de forskningsetiska principerna inför våra intervjuer genom att skicka ut ett 
informationsbrev till alla respondenter via mail ungefär en vecka innan intervjutillfället. Detta 
underlättade då vi direkt kunde be om ett skriftligt samtycke. Alla respondenter gav sitt 
samtyckte till att vi fick använda organisationens namn i vår uppsats för att referera till 
respektive intervju.  

Vi valde att använda oss av institutionell teori och isomorfism för att tolka och analysera vårt 
resultat. Vid val av uppsatsämne ansåg vi att dessa skulle vara av relevans för vår studie. I 
efterhand kan vi se att vårt material inte gav tillräckligt med underlag för en djupare analys av 
de organisatoriska processerna och detta kan bero på att vi använde oss av isomorfism och 
institutionella teorin efter att vi inhämtat vårt material. Hade vårt fokus inför inhämtning av 
data varit kring isomorfism och institutionella teorin hade det kunnat påverka vårt resultat. 
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7.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
	  
Kränkande behandling på nätet är hittills ett relativt outforskat ämne och det finns begränsad 
svensk forskning som belyser ämnet. Vi har tagit upp att den forskning som finns att tillgå 
oftast är inriktad på en mikronivå. Vi önskar vidare forskning kring ämnet på en makronivå då 
vi anser att det övergripande arbetet bör ske där för att sedan vidare influera på meso- och 
mikronivån.  

I Sverige finns det organisationer som arbetar mot kränkande behandling och som idag 
uppmärksammat uppkomsten av nätet och dess konsekvenser. Vidare önskar vi att 
forskningen skall utvecklas i den mån att organisationer skall kunna ta del av evidensbaserade 
metoder och teorier i arbetet mot kränkande behandling på nätet för att på bästa sätt kunna 
tillgodose barns, och även vuxnas, rättigheter på nätet. 

Vi önskar att vår studie har bidragit till en vidare syn på hur organisationer kan arbeta inom 
kränkande behandling på nätet samt visa samverkans viktiga påverkan. Även att skolor, 
skolpersonal och föräldrar informerar och inkluderar barn i arbetet mot kränkande behandling. 
Samt att barn och unga skall få vetskapen om sina rättigheter på nätet och vilka organisationer 
de kan vända sig till.  
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Bilaga	  1	  –	  Intervjuguide	  	  

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

> Vad har du för yrkesverksam bakgrund? 

> Vad har du för utbildning? 

> Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

> Hur hamnade du på Barn och elevombudet?  

> Rita upp er organisation, hur den styrs, vilka aktörer som ingår och vart du befinner dig. 

Huvudfrågor organisationen 

> Vilka kontaktar er? (Barn, skolor, föräldrar?)  

> Skiljer ni på begreppen nätmobbning och kränkningar på nätet? Berätta hur/varför!  
 
> Hur kommer ni i kontakt med kränkningar på nätet/nätmobbning i er verksamhet? 

> Skulle du kunna ge ett exempel på ett ärende/ärendegång? 

> Vad använder ni er av för metoder/metod (riktlinjer/tidigare forskning/evidens) i arbetet mot nätmobbning och 
kränkningar på nätet?  
 - Hur arbetar ni med dessa metoder?  

> Vilka lagar utgår ni från i ert arbete? 

> Utgår ni från någon/några teori/teorier? 

> Hur skiljer sig arbetet med traditionell mobbning och nätmobbning? 

> (Hur ser ert förebyggande arbete ut mot kränkningar på nätet/nätmobbning?) 

> Vad visar ert arbete för resultat?  

Huvudfrågor samverkan 

> Vilka andra organisationer samverkar ni med? 

> Beskriv hur samverkan ser ut.  

> Finns samverkan med skolor/föräldrar – jobbar ni direkt eller indirekt mot dessa målgrupper? 

> Är den befintliga samverkanssituationen tillräcklig? Berätta varför/varför inte. 

> Påverkan/resultat av samverkan 
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Bilaga	  2	  –	  Intervjuguide	  skolkuratorer	  

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

> Hur länge har du arbetat inom skolverksamheten? 

> Vad har du för utbildning? 

> Varför började du arbeta som skolkurator?  

Huvudfrågor  

> Hur kommer Du i kontakt med nätmobbning eller kränkningar på nätet i ditt arbete?  

> Har ni några riktlinjer för hur ni arbetar med de som kontaktar er angående nätmobbning? 

> Hur skiljer sig arbetet mot traditionell mobbning och nätmobbning?  

> Använder ni er av någon/några metod/metoder i arbetet mot nätmobbning? 
 - Hur arbetar ni med dessa metoder? 

> Om någon kontaktar er angående trakasserier på nätet/nätmobbning, hänvisar ni vidare då?  

> Vet elever vart de kan vända sig om de blir utsatta för nätmobbning/kränkningar på nätet? 
 > Hur informerar ni om dessa?  

> Känner ni att skolan har ett ansvar att informera om vart barn och unga på skolan kan vända sig? 

> Upplever du att skolan tar ansvar för elever som blir kränkta eller mobbade på nätet? 

> Har skolan tillräcklig kunskap om arbetet mot nätmobbning/kränkningar på nätet? 
 > Har du någon utbilning inom detta?  

> Arbetar ni aktivt för att få kunskap och utbildning om nätmobbning/kränkningar på nätet? 

> Har ni kontakt med andra organisationer i arbetet mot nätmobbning/kränkningar på nätet?  
 > Beskriv hur det samarbetet ser ut. 

> Är den befintliga samverkanssituationen tillräcklig? 

> Hur ser ert förebyggande arbete ut inom trakasserier på nätet/nätmobbning? 
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Bilaga	  3	  –	  Informerat	  samtycke	  
	  

Informerat samtycke gällande studie om arbete mot nätmobbning och 
kränkningar på nätet 

 

 

Deltagandet i denna intervju är frivillig och konfidentiell och intervjupersonen 
kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

 

 

Jag har fått information om studien och möjlighet att ställa frågor.  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum och ort 

 

 

 

_______________________________ 

Underskrift  

	  

	  


