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Sammanfattning 
Uppsatsen avhandlar hur gymnasielärare sinsemellan konstruerar föreställningar om 

gymnasieelever som utsätts och utsätter andra elever för kränkningar av sexuell karaktär i 

sociala medier. Av detta syfte följer två frågeställningar: Vilka föreställningar om 

gymnasieelever som utsätts och utsätter andra elever för kränkningar i sociala medier ger 

gymnasielärarna uttryck för i relation till genusnormer? Hur förhåller sig dessa 

föreställningar till skolans ansvar att förhindra elever ifrån att utsättas för kränkande 

behandling? 

Nätkränkningar av sexuell karaktär mellan gymnasieelever avspeglar ofta 

normer kring ”normalt” respektive ”avvikande” beteende för flickor respektive pojkar. Därför 

applicerar uppsatsen ett genusteoretiskt perspektiv. Eftersom föreställningar om ”normalitet” 

och ”avvikelse” (åter)skapas i interaktion bygger uppsatsen på tre fokusgruppsintervjuer med 

vardera fyra gymnasielärare; en homogen mansgrupp, en homogen kvinnogrupp och en grupp 

med jämn könsfördelning.  

Empirin bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys, vilken åskådliggjorde 

att samtliga deltagare är väl medvetna om sina juridiska möjligheter och förpliktelser att 

fördela ansvaret mellan lärare, rektor, kurator, polis och föräldrar. Samtidigt förekommer 

skillnader i lärarnas bedömningar av kränkningars konsekvenser; medan sårbarhet och rädsla 

beskrivs som en normal och förväntad reaktion hos utsatta flickor, antas utsatta pojkar stävja 

sina känslomässiga reaktioner och utkräva fysisk hämnd. Samtliga grupper tillskriver 

ovillkorligen flickor ”offerstatus”, men gör motstånd mot epiteten ”utsatt” och ”offer” i fall 

den utsatte eleven är en pojke. En första slutsats är således att frågan om vem som är att 

betrakta som ett offer är förhandlingsbar. Vidare framkom uppfattningar om skillnader i 

allvaret i fall med kvinnliga respektive manliga gärningspersoner; när flickor hänger ut 

varandra med bilder/kommentarer av sexuell karaktär i sociala medier utgör det 

”kränkningar” medan samma beteende riktat mot en flicka från en pojke utgör ”sexuella 

trakasserier”. En andra slutsats är därför att även vad lärarna betraktar som ett brott är 

förhandlingsbart. Att lärare således gör åtskillnad mellan olika beteenden beroende av vem 

som utsätts är att upprätthålla föreställningar bland elever om att vissa typer av kränkningar 

betraktas som mer oskyldiga än andra, vilket står i kontrast till skolans värdegrund.  
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Inledning 
Enligt Internetstatistik (Findahl 2012:18) använder 91 procent av dagens unga sociala medier 

regelbundet. När allt mer av ungdomars sociala liv är uppkopplat ökar också risken för 

kränkningar. I en rapport från antimobbningsorganisationen Friends (2013:10) som bygger 

på ett riksrepresentativt urval uppger nästan varannan ungdom, 45 procent av de tillfrågade, 

att de kränkts på nätet. Frågan om ungdomars utsatthet för kränkningar i social medier fick 

nyligen massmedialt genomslag genom en uppmärksammad händelse. I december 2012 

startade två kvinnliga elever på en gymnasieskola i Göteborg ett Instagram-konto. Via kontot 

hängdes andra kvinnliga elever ut som ”slampor” med namn, bild och påstådda sexuella 

aktiviteter. En motreaktion till stöd för de utsatta lätt inte vänta på sig. Flera elever på den 

berörda skolan uppmanade via Facebook sina skolkamrater att ”spöa” en av de unga kvinnor 

som påstods ligga bakom Instagram-kontot. Gensvaret blev enormt och hundratals elever 

samlades utanför skolan nästföljande dag. Situationen urartade emellertid då många i 

folkhopen kastade sten och flaskor mot varandra. Den tillkallade polisstyrkan omhändertog 

27 personer under anstormningen. För att undvika vidare sammandrabbningar valde den 

berörda skolan att hålla stängt under två dagar. 

 Händelseutvecklingen i Göteborg väcker minst två frågor av sociologisk 

relevans. För det första speglar fallet att kränkningar i sociala medier är en väsentlig 

arbetsmiljöfråga som angår både elevers utbildningsvillkor och lärares förutsättningar att 

tillgodose dem. Vilka handlingar lärare anser vara brottsligt beteende kan befaras få 

långtgående konsekvenser för de elever som utsätts. För det andra exemplifierar händelsen 

genusnormers betydelse i gymnasieelevers sociala samvaro på såväl internet som annorstädes. 

Med genusnormer avses uppfattningar om vad som ses som ”normalt” respektive 

”avvikande” beteende för flickor/kvinnor respektive pojkar/män. Dessa två aspekter kan 

betraktas som förbundna med varandra. Individer som tillhör ett visst socialt sammanhang 

konstruerar gemensamt betydelser av händelser i vardagen. Det gäller inte minst vad som 

bedöms vara ett brott. Detta måste sättas i relation till lagtextens utformning. De två lagar som 

skyddar mot kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan är det sjätte kapitlet i 

skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Enligt dessa skrivelser har alla 

som verkar i skolan en skyldighet att aktivt och målinriktat arbeta för att motverka 

förekomsten av alla former av kränkande behandling mellan elever. Vad gäller kränkningar 

via sociala medier har huvudmannen (i första hand rektorn, i andra hand kommunen) ansvar 

för att skolledningen får den fortbildning som behövs. Trots att nätkränkningar mellan elever 
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mestadels sker utanför skoltid går ansvarsfrågan inte att överse. Enligt lag är alla 

elevrelaterade företeelser som riskerar att slå tillbaka på verksamheten skolans sak att utreda 

(5:e & 9:e §§ i skollagen 2010:800). Det är därför anmärkningsvärt att både den svenska och 

internationella kunskapsproduktionen hittills har intagit ett elevperspektiv på kränkningar i 

sociala medier och studerat företeelsens förekomst, former och sammanhang (Beckman m.fl. 

2013:1898; Cassidy m.fl. 2012:521; Cassidy m.fl. 2013:13). Mot bakgrund av 

lärarkollektivets lagstadgade skyldigheter att ingripa finns tungt vägande skäl att studera 

lärares bedömningar av kränkande beteenden och därmed belysa ytterligare en aspekt av 

fenomenet.  

Syfte, frågeställningar & avgränsningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur gymnasielärare konstruerar föreställningar om elever 

som utsätts och utsätter andra elever för kränkningar i sociala medier. Utifrån syftet arbetar 

jag med följande frågeställningar: 

 
● Vilka föreställningar om gymnasieelever som utsätts och utsätter andra elever för 

kränkningar i sociala medier ger gymnasielärarna uttryck för i relation till 
genusnormer? 

● Hur förhåller sig dessa föreställningar till skolans ansvar att förhindra elever ifrån 
att utsättas för kränkande behandling? 

 
Uppsatsen studerar hur (1) föreställningar om gymnasieelever som utsätts och utsätter andra 

elever för kränkningar med (2) sexuella förtecken i sociala medier kan konstrueras (3) mellan 

manliga gymnasielärare, mellan kvinnliga gymnasielärare och mellan manliga och kvinnliga 

gymnasielärare i en (4) medelklasskontext. Definitionen avspeglar uppsatsens empiriska och 

teoretiska avgränsningar i relation till forskningsfältet. För det första utgörs uppsatsens 

studieobjekt av föreställningar; hur den aktuella företeelsen framträder (för lärare) innebär 

en avgränsning mot den del av forskningsfältet som studerar det faktiska beteendet avseende 

dess omfattning, orsaker och konsekvenser för de inblandade.  

För det andra existerar en rad olika former av kränkningar i sociala medier. 

Willard (2005:341) identifierar följande former; gräl med nedsättande epitet, att utge sig för 

att vara en specifik person i syfte att skada dennes relationer, falsk ryktesspridning eller 

avslöjande av personliga hemligheter, att sprida bilder av sexuell karaktär, att uppsåtligt och 

illvilligt exkludera en individ från ett virtuellt socialt sammanhang, upprepade trakasserier i 

form av kränkande meddelanden eller mer ihärdigt förföljande i den virtuella världen. I 
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sammanhanget har Finkelhor med flera (2012:269) konstaterat att just kränkningar med 

sexuella förtecken är en dominerande form under gymnasieperioden, vilket gör det rimligt att 

anamma denna teoretiska avgränsning.  

För det tredje underbyggs valet att empiriskt begränsa studien till 

gymnasielärare av att kränkningar i sociala medier har konstaterats vara mest utbredda mellan 

ungdomar i 15- till 18-årsålder, vilket innefattar gymnasieperioden (Ybarra & Mitchell 

2004:322–323, Kowalski & Limber 2007:23). Att undersöka hur föreställningar konstrueras 

mellan gymnasielärare av olika kön följer av att genusnormer återskapas genom interaktion, 

vars uttryck kan betingas av gruppers könssammansättning (Wilkinson 1998:116). Att 

uppsatsen avslutningsvis är förankrad i en (intern heterogen) medelklasskontext är i huvudsak 

en konsekvens av den aktuella yrkesgruppens generella sammansättning.  

 

Disposition 
Fortsättningsvis motiveras och presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Därefter 

följer en orientering av forskningsläget beträffande kräkningar mellan elever i sociala medier. 

Forskningsavsnittet åtföljs av redogörelser för studiens tillvägagångsätt, vilket omfattar val av 

metod, genomförande och etiska implikationer. Sedermera presenteras resultaten av 

datainsamlingen varpå analysen av materialet följer. I analysmomentet förankras resultaten i 

de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen. I den åtföljande avslutande 

diskussionen summeras svaren på uppsatsens frågeställningar, studiens resultat tolkas och 

dess slutsatser konkretiseras.   

 

Teori & tidigare forskning 
Teoretiska utgångspunkter 
Våren 2012 presenterade jag rapporten Man hör aldrig om killar som blir sexuellt 

trakasserade vid ett seminarium vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 

Rapporten behandlar lärares och elevers uppfattningar om sexuella trakasserier mellan elever i 

grundskolemiljön. Dess huvudsakliga resultat var att undersökningsdeltagarna upprätthöll en 

dominerande kulturell föreställning om sexuella trakasserier. Beteendet betraktades otvetydigt 

inbegripa en pojke/man som trakasserar en flicka/kvinna, vilket ansågs vara ett grovt brott. 

Men då samma handling utspelades pojkar emellan bedömdes det som betydligt mindre 

allvarligt. Det problematiska i sammanhanget är att jämställdhetslagen (16 a §) definierar 

sexuella trakasserier som könsneutrala. Den förförståelse som jag äntrar den föreliggande 

studien med utgörs följaktligen av att en lagstridig handling inte nödvändigtvis bedöms som 
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ett brott. Ett liknande konstruktivistiskt förhållningsätt företräds av kriminologen Ingrid 

Lander (2003:35-36) som menar att sociala konstruktioner av offer och gärningspersoner 

avspeglar kulturella föreställningar om normalitet och avvikelse. Normer kring kön och 

sexualitet kan också vara en bidragande orsak till att gymnasielever utsätter varandra för 

kränkningar i sociala medier (Skolverket 2009:62). Biologiskt kön (man och kvinna) bör i 

sammanhanget särskiljas från genus som avser de socialt konstruerade betydelser som 

associeras med begreppen man/kvinna och maskulint/feminint (Hirdman 2001:91). Med 

genusbegreppet vill Lander (2003:27) betona att det inte finns något naturligt i hur 

flickor/kvinnor och pojkar/män respektive feminint och maskulint definieras i ett samhälle. 

Enligt min mening kan ett genusteoretiskt perspektiv på hur lärare betraktar elever som 

gärningspersoner eller offer åskådliggöra hur attityder till ungdomars brottslighet upprätthålls. 

Det eftersom studiet av föreställningar om kön möjliggör att sätta in det studerade fenomenet 

(kränkningar med sexuella förtecken i sociala medier) i en samhällskontext, det vill säga en 

analys utifrån strukturella och sociala aspekter (Lander 2003:42). Genom att belysa 

genusnormer kan vi se hur de underblåser föreställningar om offer och gärningspersoner.  

Genusbegreppets användning inom samhällsvetenskapen har kritiserats för att 

helt förklara mäns och kvinnors skilda tanke- och handlingsmönster med hänvisning till 

kulturella faktorer. Debatten kring eventuella grundläggande biologiska skillnader mellan 

könen är inte på något sätt avslutad (Lander 2003:35). Det är dock väsentligt att klargöra att 

det skulle vara så gott som omöjligt att fastställa var gränsen mellan natur och kultur skulle 

gå, exempelvis i förklaringar av kvinnors ”val” att arbeta deltid och stå för merparten av 

arbetet i hemmet (Lander 2003:24). I kontrast till den biologiska föreställningen anser Butler 

(2007:161) att könskategoriernas kulturella innehåll kontinuerligt definieras som ”feminint” 

eller ”maskulint” genom vår omgivnings reaktioner. Det innebär att vår definition av oss 

själva och andra som antingen ”man” eller ”kvinna” utgör utgångspunkten för hur vi uttrycker 

oss i och relaterar till omgivningen (Butler 2007:162-163). Att anlägga ett genusperspektiv 

innebär således att studera hur identifikationen som antingen man eller kvinna påverkar 

människors tänkande och handlande (Lenz-Taguchi 2004:40–41). Det kan åskådliggöra 

normativa föreställningar likt att en individ av kvinnligt biologiskt kön ska iscensätta feminint 

genus och vara sexuellt intresserad av det motsatta könet - heteronormativitet (Butler 

2007:163). Samtidigt samspelar sexualiteten med normativa föreställningar om kön, klass, 

etnicitet, hudfärg, funktionshinder och ålder vars innebörder skiftar mellan olika kontexter 

(Dahl 2005:69). Att de socialt konstruerade innebörderna av manligt respektive kvinnligt kön 

således är rörliga gör att människor kan inkluderas och exkluderas baserat på var i den sociala 
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hierarkin de befinner sig och vem som har social, ekonomisk, fysisk och psykologisk makt att 

definiera normalitet och tillhörighet till ett majoritetssamhälle (Lenz-Taguchi 2004:42). Med 

genusnormer avses följaktligen de föreställningar om vad som ses som ”normalt” och 

”avvikande” beteende för pojkar/män respektive flickor/kvinnor (Karlsson 2003:57). Ur ett 

strukturellt perspektiv är normerna förknippade med en ”normativ femininitet” respektive 

”hegemonisk maskulinitet” vilka avser den rådande ”kvinnliga” respektive ”manliga” 

idealbilden i olika kontexter (Ambjörnsson 2004:89, 94).  

 
Genuskonstruktioner i gymnasiemiljön 

Ambjörnsson (2004:94) har med etnografisk ansats undersökt hur medelklass-femininitet 

(åter)skapas i gymnasiemiljön genom hög (hetero)sexuell moral; att vara försynt, men att 

likväl vara attraktiv och begärd i omgivningens ögon. Iscensättningen av denna normativa 

femininitet är en ständig avvägning. Idén om normalitet representeras av ”madonnan” 

förknippad med sexuell måttfullhet och kontrasteras av bilden av den avvikande ”horan”.  

Enligt Ambjörnsson (2004:94) underblåser denna dikotomi killars/mäns kontroll av 

tjejers/kvinnors sexualitet. Genom att belysa kontrollen av ”den avvikande kvinnan” 

blottläggs innehållet i den normativa femininiteten. Denna kontroll har enligt Ambjörnsson 

(2004:94) såväl klass- som genusbundna förtecken. Det är således nödvändigt att inte betrakta 

gruppen flickor/kvinnor (eller pojkar/män) som homogen utifrån det biologiska könet. Istället 

bör vi tala om olika femininiteter (och maskuliniteter) vars sociala, sexuella, ekonomiska och 

politiska handlingsutrymme betingas av sexuell identitet, etnicitet, social klass, ålder, 

kroppsliga attribut med mera, som tillsammans utgör olika förutsättningar att utöva makt både 

över andra kvinnor och över män. Det är följaktligen väsentligt att skilja mellan individuell 

och strukturell makt (Ambjörnsson 2004:222-224). 

Maskulinitet i sin tur har genom den västerländska historien associeras med en 

strukturell överordning i ekonomisk, politisk, fysisk och social bemärkelse i förhållande till 

kvinnor (Pettersson 2003:142). I gymnasiemiljön (liksom många andra samhälleliga arenor) 

har heterosexualiteten närmast uteslutande utgjort den manliga idealbildens hittills rådande 

yttersta kännetecken (Jonsson 2012:5). Denna så kallade hegemoniska maskulinitet 

underbygger både maktrelationer mellan pojkar/män och flickor/kvinnor och mellan 

heterosexualitet och homosexualitet (Karlsson 2003:58). Maskulinitet definieras således 

genom åtskillnad från och åtrå till kvinnor (Ambjörnsson 2004:222). Denna åtskillnad kan 

upprätthållas genom våldsanvändning, men vinner endast legitimitet i de kontexter där våld är 

ett socialt accepterat uttryck för maskulinitet (Ambjörnsson 2004:222–224). Att 
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gymnasiepojkar fysiskt försöker försvara sin maskulinitet bottnar därför inte nödvändigtvis i 

deras strukturella överordning jämte flickor. På individnivå kan de uppleva (social, fysisk, 

psykologisk, ekonomisk, sexuell) maktlöshet både gentemot flickor och andra pojkar, vilket 

blottar relationen mellan maskulinitet och våld. Våldsanvändning upprätthåller på ett 

individuellt plan den maskulina identiteten och återställer på ett strukturellt plan relationer 

mellan könen liksom mellan olika maskuliniteter (Jonsson 2012:5). 

 

Tidigare forskning 
Det svenska och internationella forskningsfältet kring kränkningar mellan skolelever i sociala 

medier har expanderat kraftigt under de senaste fem till sju åren. Forskarsamhället beskriver 

samstämmigt fenomenet som cyberbullying, vilket definieras som ”en avsiktlig handling som 

återkommande och över tid utförs av en grupp eller en individ via digitala kontaktmedel, 

gentemot ett offer som inte kan försvara sig själv” (Smith m.fl. 2008:376). Beskrivningen 

baseras på en definition av traditionell mobbing som myntats av svenske Dan Olwéus, som är 

en pionjär inom den internationella forskningen om skolmobbing.1 Olwéus (1993:9) 

definierar beteendet som ”när en eller flera individer, upprepade gånger och över tid, blir 

utsatta för negativa och avsiktliga handlingar från en eller flera individer”. Kränkningar 

mellan elever i sociala medier (cyberbullying) har således betraktats som en aspekt av 

mobbing och inte studerats som en väsensskild företeelse.  

Trots att cyberbullying uppvisar likheter med Olwéus definition kan ifrågasättas 

om begreppet ”mobbing” verkligen fångar den stora variationen av kränkningar som 

förekommer i sociala medier. Finkelhor med flera (2012:269) hävdar att definitionskravet på 

upprepade handlingar bortser från grövre enstaka sexuella kränkningar som är 

kännetecknande för just nätkränkningar mellan ungdomar. Dessutom visar Agatston med flera 

(2012:61) att ungdomar som utsätts för traditionell mobbing i skolmiljön är i högre 

utsträckning också utsatta för kränkningar i sociala medier än övriga ungdomar. Det finns 

följaktligen skäl att problematisera om det faktiskt råder vattentäta skott mellan olika 

kränkande beteenden (enstaka eller repetitiva) i den fysiska respektive virtuella (skol)miljön. 

Därför vill jag betona värdet av att åskådliggöra hur olika kränkningsformer tar sig uttryck i 

ett sammanhang. I sociala medier kan trakasserier pågå 24 timmar om dygnet. När 

information sprids blixtsnabbt finner den som är utsatt svårligen en fristad. Enligt en 

årsaktuell svensk riksrepresentativ studie om nätkränkningar bland gymnasieelever är offer 

                                                 
1 Traditionell mobbing åsyftar kränkningar som sker i den fysiska (skol)sfären till skillnad från i den virtuella. 
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och gärningspersoner i de allra flesta fall elever på samma skola. De utsatta eleverna riskerar 

således att möta sina banemän i den fysiska världen. Parternas beteenden i sociala medier kan 

dessutom betraktas som en direkt avspegling av de psyko-sociala relationerna i den fysiska 

skolmiljön (Beckman m.fl. 2013:1900). Därför är det problematiskt att de sociala och 

känslomässiga konsekvenserna av nätkränkningar har beskrivits som mer långtgående än 

följderna av traditionell mobbing (Cassidy m.fl. 2011:262, Agatston m.fl. 2012:63 & 

Kowalski m.fl. 2012:511).  

  Forskningsfältet om cyberbullying kan delas in i undersökningar av fenomenets 

omfattning respektive dess former och sammanhang. Beträffande omfattningen av svenska 

ungdomars utsatthet uppger nästan varannan, 45 procent av de tillfrågade, att de kränkts på 

nätet i en årsaktuell riksrepresentativ rapport från antimobbningsorganisationen Friends 

(2013:10). Samtidigt påstår Olwéus (2012:522) att antalet gymnasieelever som utsätts för 

nätbaserade kränkningar, både i Sverige och internationellt, är färre än de som utsätts för 

traditionell skolmobbing. Hans ståndpunkt har dock fått utstå kritik. Cassidy, Jackson och 

Brown (2009:384, 2011:261, 2012:521) har återkommande hävdat att närmare en tredjedel av 

elever i åldrarna 16 till 18 år någon gång under sin gymnasietid blivit utsatta för kränkningar 

via nätet. Samtidigt uppger ungefär en tiondel av elever i samma åldersspann att de är utsatta 

för traditionell mobbing. Forskarsamhället är dessutom oenigt i frågan om fördelningen av 

pojkar och flickor som utsatta respektive gärningspersoner vid nätkränkningar. En årsaktuell 

svensk riksrepresentativ studie av Beckman med flera (2013:1901) pekar ut flickor som 

överrepresenterade både bland utsatta och gärningspersoner i jämförelser med traditionell 

skolmobbing. Denna fördelning bekräftas också internationellt av Wolak med flera (2007:53) 

och Smith med flera (2008:381) som studerat könsskillnader. Samtidigt indikerar andra 

studier att pojkar är överrepresenterade bland gärningspersoner då flickor utsätts. Enligt Li 

(2006:166-167) och  Popovic´ med flera (2011:421) utsätter pojkar jämnåriga flickor i 

huvudsak för kränkningar med sexuella anspelningar. 

Angående nätkränkningars former och sammanhang upptar det heterosexuella 

spelet, hur elever formas som sexuella subjekt, en stor del av gymnasieelevers tillvaro på nätet 

(Skolverket 2009:61). Till spelreglerna hör att pojkar förväntas vara heterosexuellt aktiva, 

medan tjejer ska vara lockande, men inte uttalat sexuellt tillgängliga. Då står nämligen deras 

rykte på spel. Enligt Skolverket (2009:62) riskerar flickor att drabbas av ryktesspridning på 

nätet med nedsättande epitet som ”hora” och ”slampa” om de ryktas ha haft många 

(hetero)sexuella kontakter. Skolverket (2009:62-63) fastslår att nätkränkningar gentemot 

flickor huvudsakligen syftar till att tillrättavisa avvikelser från normer kring sexualitet och 
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kön. Det sker framförallt genom att elever kommenterar bilder av den drabbade. Dessa bilder 

är antingen privata och har olovligen publicerats eller tagits utan vederbörandes kännedom 

(Jackson m.fl. 2009:27). Beträffande nedsättande kommentarer kring utseende och sexualitet i 

anslutning till bilder löper flickor en större risk än pojkar att utsättas och de rapporterar också 

mer långtgående negativa känslomässiga och sociala följder av kränkningarna än pojkar/killar 

(Jackson m.fl. 2009:28).  

 Gemensamt för forskningsunderlaget om företeelsens omfattning, former och 

sammanhang är dess elevperspektiv. Till dags dato har jag enbart funnit en undersökning om 

lärares förhållningsätt till kränkningar mellan (gymnasie)elever i sociala medier. I denna 

kanadensiska studie bekräftas också att ett lärarperspektiv inte utgör forskningsfältets 

brännpunkt (Cassidy m.fl. 2012:521). Det finns således tungt vägande skäl till att öka 

kunskapen om lärares uppfattningar om företeelsen. Att ligga i framkant beträffande just 

sexuella nätkränkningar kan bedömas som särskilt relevant för svenskt vidkommande då 

skollagen (kap 1§2) fastslår specifikt att verksamma inom skolan ska arbeta för jämställdhet 

mellan könen. I den aktuella studien har Cassidy med flera (2012:523) genomfört 

gruppintervjuer med lärare verksamma vid två stora high schools i Kanada.2 Dessa ingick i en 

större undersökning av elevers, lärares och föräldrars föreställningar om och erfarenheter av 

kränkningar mellan elever i sociala medier. Inför intervjuerna genomförde forskarna en 

surveystudie om förekomsten av problemet bland eleverna och fann att en dryg tredjedel (32 

procent) av eleverna på respektive skola uppgav att de blivit utsatta (Cassidy m.fl. 2012:524).  

De fann emellertid att lärarna uttryckte en generell oro för nätkränkningar, men var 

ouppmärksamma på omfattningen av problemet på deras egna arbetsplatser (Cassidy m.fl. 

2012:521). Samtidigt var lärarna inte ovetandes om elevernas kränkande jargong i sociala 

medier. Beträffande specifikt sexuella kränkningar ansåg de att beteendet var mest utbrett 

bland deras kvinnliga elever, även om fall med utsatta pojkar också framkom vid intervjuerna 

(Cassidy m.fl. 2012:525). Det är därför anmärkningsvärt att flera av de manliga 

intervjudeltagarna erkänner att de avstått från samtal med utsatta pojkar då de bedömt att 

pojkarna inte tagit illa vid sig. Deltagarna medger att några av dessa pojkar inte närvarat vid 

undervisningen dagarna efter incidenterna och reflekterar alltså först vid intervjutillfället över 

de drabbades känslomässiga reaktioner (Cassidy m.fl. 2012:526).  

När Cassidy m.fl. (2012:527) tillfrågade de medverkande lärarna om presumtiva åtgärder 

uppvisade deras svar emellertid stor sammanstämmighet med forskningsfältets 

                                                 
2 High school utgör den avslutande delen av den obligatoriska utbildningen i Kanada. Eleverna är mellan 14 och 
18 år gamla, vilket omfattar den aktuella åldersgruppen i svenskt gymnasium (Cassidy m.fl. 2013:523). 
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evidensbaserade åtgärder mot nätkränkningar. Lärarna betonade bland annat betydelsen av 

goda förebilder i skolmiljön och i hemmet beträffande samtalsklimatet i sociala medier, att 

samtal om sådana uppförandekoder inkluderas i undervisningen och vikten av förtroliga 

relationer till sina elever som en förutsättning för en öppen dialog kring problemet (Cassidy 

m.fl. 2012:526). Sammanfattningsvis var lärarna således mer villiga att bidra till studien i 

fråga om åtgärder och nyttjade intervjuerna som tillfällen att utbyta tankar mellan kollegor om 

fenomenet (Cassidy m.fl. 2012:528). Mot denna bakgrund fastslår forskarna (Cassidy m.fl. 

2012:529) att just att skapa tillfällen för dialog bland lärarkåren respektive mellan elever och 

lärare är en förutsättning för att uppmärksamma problemet med kränkningar och med stöd av 

tidigare forskning involvera alla parter i förebyggande åtgärder.  

 

Metod & data 
För att studera hur gymnasielärare konstruerar föreställningar om kränkningar mellan elever i 

sociala medier med avseende på genusnormer krävs ett tillvägagångsätt som belyser 

meningsskapande processer. Eftersom olika förståelsesammanhang konstrueras i interaktion 

bygger studien på fokusgruppintervjuer. Morgan (1996:130) beskriver fokusgrupper som 

”…a research technique that collects data through group interaction on a topic determined by 

the researcher”. Enligt Wibeck (2000:23) tillåter metoden att studera de associationsmönster 

som ligger till grund för gruppdeltagarnas uppfattningar om det aktuella fenomenet. 

Meningsutbytet i olika gruppkonstellationer skapar olika förståelsesammanhang, vilka enligt 

Wilkinson (1998:115) är förankrade i intervjudeltagarnas gemensamma, snarare än 

individuella, kulturellt förankrade föreställningar. Eftersom genusnormer (re)produceras i 

interaktion syftar valet av fokusgruppsintervjuer till att belysa normativa aspekter av 

meningsskapandet.  

 

Tillvägagångssätt 
Uppsatsen bygger på tre fokusgruppsintervjuer med vardera fyra gymnasielärare. 

Intervjudeltagarna i respektive grupp är arbetskollegor och verksamma på tre olika 

gymnasieskolor belägna i tre av Stockholms kommuner. De rekryterades genom en initial 

intresseförfrågan via personlig e-post ställd till deras respektive arbetsplats. Vid rekryteringen 

eftersträvades lärare i olika delar av upptagningsområdet.3 Sammanlagt kontaktades 431 

lärare verksamma på 23 gymnasieskolor i Stockholms län. Trots ett stort antal 

intresseanmälningar avböjde den absoluta merparten på grund av hög arbetsbelastning eller 

                                                 
3 Rekryteringen gjordes på basis av Gymnasieguiden.se. 
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svårigheter att finna en gemensam tid för intervju med sina kollegor. Gensvaret var dessutom 

kraftigt skevt. De lärare som var beredda av avsätta tid arbetade huvudsakligen på skolor 

belägna i Stockholms innerstad och dess norra kommuner eller liknande homogena 

medelklassområden. Dessa förhållanden är kännetecknande för de 12 lärare som ingår i 

studien, vilket innebär att uppsatsen är behäftad med en tydlig medelklass-bias. Hädanefter 

benämns den könsblandade lärargruppen som Blandgruppen, den homogent kvinnliga 

gruppen som Kvinnogruppen och den homogent manliga gruppen som Mansgruppen. 

Deltagarna i Blandgruppen är två män respektive två kvinnor yrkesverksamma på en 

kommunal gymnasieskola belägen i ett heterogent arbetar- till medelklassområde. 

Kvinnogruppens medlemmar arbetar på en friskola belägen i ett homogent övre 

medelklassområde. Den tredje gruppen, Mansgruppen, rekryterades från en kommunal skola i 

ett heterogent medelklassområde.4 Kontextens betydelse för de olika gruppernas 

föreställningar behandlas i anslutning till tolkningen av resultaten. 

I syfte att sporra deltagarnas reflektionsvilja utgick intervjuerna från ett 

diskussionsunderlag, vilket bygger på den massmediala rapporteringen om fallet i Göteborg. 

Jag anger två skäl till mitt tillvägagångsätt: För det första anser jag att ett scenario fångar 

deltagarnas spontana föreställningar och kan belysa huruvida en specifik händelse uppfattas 

som giltig även i andra skolkontexter. För det andra kan ett scenario vara ett sätt att avleda 

uppmärksamheten från faktiska händelser som deltagarna erfarit på den egna arbetsplatsen, 

som kan vara etisk problematiska att diskutera.  

 
”På en gymnasieskola startar några kvinnliga elever ett Instagram-konto. Med hjälp 
av kontot hängs kvinnliga skolkamrater ut som "slampor" med namn, bild och 
uppgifter om påstådda sexuella aktiviteter. Som en konsekvens får polisen motta flera 
anmälningar om ärekränkning från de uthängda eleverna. Kort därefter stängs det 
aktuella Instagram-kontot ned. Historien stannar dock inte där. I en nystartad 
Facebookgrupp uppmanas elever på den berörda skolan att "spöa" den kvinnliga elev 
som enligt ryktet har huvudansvaret för Instagram-kontot. På Facebook kallas elever 
till samling utanför deras skola nästföljande dag. Informationen kommer också 
polisen till del, som förbereder sig för att möta anstormningen. Men följande dag 
urartar situationen då många elever kastar sten och flaskor mot polisen och andra 
närvarande. Under upploppet blir 27 personer omhändertagna av polisen. Mot 
bakgrund av händelseutvecklingen väljer den berörda skolan att hålla stängt under två 
dagar.”  
 

                                                 
4 Trots att skolornas elevsammansättning inte nödvändigtvis är en direkt avspegling av närområdets socio-
ekonomiska status är skillnader mellan skolorna emellertid kännbara. Både Mansgruppen och Blandgruppen 
påtalade stora skillnader i inkomster mellan deras elevers föräldrar.  
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Genomförande 
De medverkande lärarna fick ta del av diskussionsunderlaget först vid sina respektive 

intervjutillfällen. Enligt Wibeck (2000:66) kan det vara fruktbart att låta deltagarna bearbeta 

underlaget inför intervjun för att kunna relatera till egna erfarenheter. Min bedömning är 

emellertid att det förelåg en betydande risk att fokusgruppen skulle äga rum i min frånvaro 

eftersom lärarna i respektive grupp möter varandra dagligen. Den befarade konsekvensen var 

således en konsensuseffekt. Vid intervjuerna ombads deltagarna inledningsvis att läsa 

diskussionsunderlaget varpå fyra reflektionsfrågor avhandlades; ”vad vill, kan, får och måste 

du när du får kännedom om händelseutvecklingen i de sociala medierna Instagram och 

Facebook?”. Frågorna bidrog till att ge nyanser åt ansvarsfrågan och var utgångspunkten i de 

för övrigt semi-strukturerade intervjuerna, som syftade till att åskådliggöra om deltagarna 

naturligt lät diskussionen röra sig kring de ämnesaspekter som berör frågeställningarna. 

Positivt i sammanhanget är därför att diskussionsunderlaget genererade mycket bra respons. 

Baserat på lärarnas goda verbala förmåga och reflektioner över varandras åsikter vill jag 

beskriva dem som ”bra” intervjudeltagare.5 Att de dessutom bedömde scenariot som 

karakteristiskt för gymnasiemiljön bidrar till uppsatsens validitet. Men igenkänningen är inte 

liktydig med att lärarna bedömde scenariot som giltigt för just deras arbetsplatser. 

Kvinnogruppen tog exempelvis tillfället i akt att lansera sin skola som fri från nätkränkningar 

mellan elever. I Mansgruppen och Blandgruppen påstods emellertid att de inblandade i 

scenariot mycket väl kunde vara elever på deras skola. Kvinnogruppens ståndpunkt kan 

tolkas som social önskvärdhet i form av att vilja framstå som kompetenta i ljuset av 

skollagen. Men gruppernas olika uppfattningar kan även avspegla faktiska skillnader i deras 

respektive erfarenheter av den aktuella företeelsen. 

Liksom Kvale (2007:34) menar skapas inte intervjumaterialet förutsättningslöst 

utan både frågeställningar och delaktighet i intervjusituationer framkallar ett bestämt 

material. Detta anknyter till vad Aspers (2011:51) bedömer som en central kunskapsteoretisk 

fråga – är jag gäst hos verkligheten eller skapare av den? Inför intervjuerna hade mina 

kontaktpersoner i Kvinnogruppen och Blandgruppen uttalat sig mycket positiva till besök 

från ”en student från universitetet”. Dessa till en början oprecisa förväntningar 

konkretiserades under intervjuerna där de allteftersom började efterfråga min ståndpunkt eller 

ville veta hur lagen definierar den diskuterade händelsen. Jag förväntades således besitta en 

sorts moralisk eller juridisk kompetens. Min tolkning är att min position som sociologistudent 

                                                 
5 Att jag bedömer dem som ”bra” intervjudeltagare utifrån deras verbala förmåga kan dock ses som ett 
medeklassbias från min sida.  
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uppfattades som ”kunskapsbärande” i deras kontext, en position med såväl klass- som 

genusförbundna förtecken. Att de förhöll sig inkluderande gentemot mig kan tolkas som att 

jag utgjorde ett givande ”spegel” för att bekräfta deras egna sociala positioner. Eftersom 

deras förhållningsätt banade väg för uppföljningsfrågor menar jag i enlighet med Kvale 

(2007:118) att det ömsesidiga inflytande som intervjuare och intervjuade utövar på varandra 

inte bör betraktas som en felkälla utan som den kvalitativa intervjuns styrka.  

Min inverkan på deltagarnas självuppfattning tog en annan vändning i 

Mansgruppen. Under intervjun blev jag frågade till Aspers (2011:141) påstående att det alltid 

är intervjuaren som styr händelseförloppet och anser att hans idé om tolkningsföreträde bör 

nyanseras beträffande just gruppintervjuer. Deltagarna försökte i olika grad kontrollera 

händelseförloppet. De svarade exempelvis sällan med ett kort ”ja” eller ”nej” på frågor om 

jag förstått dem rätt, utan istället med ytterligare detaljerade beskrivningar, även om det var 

upprepningar av det som jag frågat om. Min uppfattning är att detta var ett sätt för männen att 

utöva en kompensatorisk kontroll över intervjun – det var viktigt för dem att få sista ordet. 

Snarare än att inverka negativt på intervjuns kvalité, bidrog just deras ovilja till korta svar på 

uppföljningsfrågor att kvalitén på intervjun förbättrades. Min tolkning av deras beteende är 

att min position som sociologistudent avvek från de idealiserade föreställningarna om 

maskulinitet i deras kontext. Att maskulinitet i deras närmiljö bygger på fysiska, snarare än 

intellektuella, attribut blev uppenbart genom att flera av deltagarna framhävde sina kroppar. 

Detta exempelvis genom att sitta med händerna knäppta bakom nacken så att musklerna 

tydligt framträdde.  

 

Metoddiskussion 
Genom att låta lärare från samma lärarlag bilda fokusgrupper fick jag tillgång till etablerade 

sociala enheter. Avsikten var att minska deltagarnas eventuella förbehåll att falla in i 

diskussionen. Ett argument mot att utgå från existerande grupper är att deltagarna talar utifrån 

de roller de intar i den dagliga samvaron (Wibeck 2000:53). För uppsatsens syfte utgör det 

emellertid en fördel då det enligt Kitzinger (1994:112) ger inblick i de sociala kontexter där 

föreställningar formas och beslut fattas. Denna aspekt kan enligt Albrecht med flera 

(1993:183) beskrivas som en form av ekologisk validitet. Dessutom återskapas 

(genus)normer genom interaktion. När människor anser sig tillhöra en grupp ger de uttryck 

för en mer social än en personlig identitet. Vår självuppfattning baseras på ömsesidiga 

uppfattningar om gruppen (Winther Jørgensen m.fl. 2000:102). För att undersöka om och i så 

fall hur sådana homosociala tendenser påverkar intervjudeltagarnas resonemang varierar 
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gruppernas könssammansättning. Enligt Wilkinson (1998:116) kan könshomogena 

fokusgrupper präglas av en högre grad av polarisering avseende genusnormer än heterogena 

grupper. I homogena grupper kan det således vara svårt att uttrycka en avvikande åsikt från 

gruppen. Gruppens betydelse för vilka åsikter som uttrycks (och hur de formuleras) är därför 

väsentlig.  

 I detta sammanhang bör diskuteras huruvida fokusgruppssituationen med 

lärarna är att betrakta som en verklighetsbaserad kontext. Grupperna utgör trots allt delar av 

en arrangerad situation där jag explicit uppmuntrar deltagarna till interaktion. Detta genom att 

be dem diskutera specifika händelser och fokusera på flickor och pojkar som offer respektive 

gärningspersoner. Det var på förhand inte givet att lärarna individuellt reflekterar över eller 

sinsemellan diskuterar nätkränkningar mellan elever. Anmärkningsvärt nog anser samtliga 

grupper att de aldrig eller ytterst sällan har möjlighet att under arbetstid diskutera hur 

liknande incidenter bör hanteras. Men att deltagarna nu ges tillfälle till erfarenhetsutbyte 

behöver inte nödvändigtvis enbart vara till gagn för dem. När kollegorna möts i grupp ökar 

deras möjligheter att uttrycka tankar som går stick i stäv med de normer som avspeglas i 

skolans värdegrund. Ett problem kan således vara att lärarna censurerar avvikelser från en 

dominerande norm. Sådana tendenser förekom i viss mån i Blandgruppen och Mansgruppen. 

Även om deltagare inte hölls tillbaka från att fullfölja sin mening var deras kollegor noga att 

påpeka att deras tankar stred mot skolans policy.  

Min poäng med föreliggande diskussion är att trots att interaktion mellan 

deltagarna är eftersträvansvärd för studiens syfte kan diskussionen kring vad som kan 

uppfattas som känsliga ämnen få konsekvenser efteråt. Det kan för det första handla om att 

avvikande åsikter åskådliggörs. Under intervjuerna uppenbarades emellertid ytterst få 

meningsskiljaktigheter i grupperna. Olikheter i åsikter var mest framträdande i Mansgruppen 

medan Blandgruppen och Kvinnogruppen i huvudsak var eniga. Väsentligt i sammanhanget 

är att samtliga deltagare förmedlade en positiv stämning genom fraser som ”precis”, ”ja eller 

hur” och ”absolut” som uttryck för ömsesidig förtrolighet och uppmuntran till vidare 

diskussion. Samtidigt bör betonas att det rör sig om situationella processer när deltagarna 

förklarar sig för varandra, men som trots det riskerar att få ringar på vattnet. De ståndpunkter 

som lärarna tagit i olika frågor påverkas av hur de tänker sig att andra kommer att reagera på 

deras positionering. Därför är det problematiskt om valet att medverka satt igång olika 

processer både hos gruppen och hos de individuella deltagarna. Exempelvis i en 

enkätundersökning eller vid individuella intervjuer hade dynamiska processer inte varit ett 

problem eftersom olika (mer eller mindre ”rätta”) värdeomdömen hade varit ”frysta” vid den 
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situation där de uttalades. Innan jag inleder en diskussion om de etiska övervägandena kan 

jag redan nu konstatera att Vetenskapsrådets riktlinjer uteslutande behandlar relationen 

mellan forskaren och informanten. Relationen mellan deltagarna går inte att bortse ifrån då de 

i fortsättningen kommer att träffa varandra.  

 

Etiska överväganden 
Vid rekryteringen av intervjudeltagarna presenterades deras uppgift i undersökningen, att 

medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande (Hermerén 

2011:21, 42). Det framgick att de inspelade intervjuerna är ämnade för forskning och att de 

endast kommer att stå till mitt förfogande. Inför varje intervjusession tillgodosågs 

samtyckeskravet genom att deltagarna påmindes om rätten att lämna sessionen eller därefter 

avbryta sin medverkan (Hermerén 2011:44,46). Beträffande kravet på konfidentialitet 

förklarades att enskilda individer kommer att tilldelas fiktiva namn i uppsatsen (Hermerén 

2011:66). Samtliga deltagare fick vid respektive intervju bekräfta sitt samtycke till att delta 

och godkänna att intervjuerna spelades in (Hermerén 2011:44). Att deltagarna är kollegor och 

därför i fortsättningen kommer att möta varandra aktualiserar sekretessen (Hermerén 2011:66-

67). Detta forskningsetiska krav hanterades genom att jag, innan intervjuerna påbörjades, 

uppmärksammade deltagarna om att avstå från att diskutera verkliga händelser som de själva 

eller andra varit med om. I de fall deltagarna trots inrådan förmedlade personliga eller 

gemensamma erfarenheter av nätkränkningar mellan elever avidentifierades namn på berörda 

personer och platser. Som ytterligare en aspekt av sekretessen ombads lärarna att inte 

diskutera vem som sagt vad under intervjuerna med utomstående. Genom att således diskutera 

negativa konsekvenser av deltagande i studien beaktar jag informationskravet (Hermerén 

2011:18).  

Vid rekryteringen av deltagarna har uppsatsen presenterats som en undersökning 

av gymnasielärares uppfattningar om kränkningar mellan elever i sociala medier.  Mitt 

genusteoretiska perspektiv på företeelsen har däremot inte aviserats. Min avsikt i 

sammanhanget var att undvika att deltagarna reproducerar mina teoretiska avgränsningar 

genom de data som samlas in. Uppsatsens syfte avser trots allt lärarnas egen förståelse av 

ämnet. Konsekvensen är att jag som moderator och deltagarna genomfört intervjuerna med 

olika utgångspunkter. I sammanhanget anför Hermerén (2011:50) att 

undersökningsdeltagarna ska informeras om alla de inslag i den aktuella studien som rimligen 

kan tänkas påverka deras vilja att delta. Om samma forskningsetiska princip anser Kvale 

(2007:107) emellertid att det kan vara befogat att inte avslöja syftet om detsamma kan 
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äventyras. Argumentet för att inte presentera undersökningens analytiska ram är således att 

inte äventyra syftet genom att introducera teoretiska begrepp som deltagarna hade kunnat 

uppfatta som abstrakta. Följaktligen befinner sig jag och intervjudeltagarna på olika 

tolkningsnivåer. Det eftersom min uppgift är att analysera deras åsikter med teoretiska 

verktyg som de inte känner till. Frågan om tolkningsföreträde bör betraktas utifrån att 

konstruktionen av mening sker på två nivåer; min respektive intervjudeltagarnas 

förståelseposition, vilka Schütz (1962:59) betecknar som den första respektive andra 

ordningens konstruktioner. I strävan efter att överlappa dessa erbjöds deltagarna att ta del av 

mina tolkningar av intervjumaterialet. Möjligheten är motiverad av att validering av kunskap 

sker genom att konkurrerande tolkningar ventileras. Men som Borland (1997:330) hävdar 

finns det också ett värde i att inte eftersträva konsensus. Det skrala forskningsläget om lärares 

bedömningar av nätkränkningar ger skäl för en nyansering av kunskapsproduktionen. Om 

intervjuerna har avhandlat beteenden som rör upp känslor tolkar jag det som en indikation på 

att det krävs en dialog om desamma. Det är berättigat att påstå att analysen av 

intervjumaterialet utgör min tolkning utifrån ett specifikt teoretiskt perspektiv. Samtidigt vill 

jag hävda att min analys inte vilseleder deltagarna eftersom våra respektive 

förståelsepositioner tydligt separeras i analysen. 

 

Analysprocessen 
Av intresse för uppsatsens syfte är både vad deltagarna diskuterar och hur de uttrycker sina 

föreställningar. Därför har stor vikt fästs vid interaktionen mellan deltagarna under 

analysprocessen. Det transkriberade materialet bearbetades inledningsvis genom jämförelser 

av meningsskapandet såväl inom som mellan grupperna. Tillvägagångsättet kan beskrivas 

som en kvalitativ innehållsanalys. Att sammanställa skillnader och likheter i deltagarnas 

associationsmönster bidrog till att åskådliggöra de aspekter av diskussionsunderlaget som 

deltagarna själva lyfte fram som väsentliga. Lärarnas genomgående synpunkter 

konkretiserades genom en tematisering. Även om kodningen utgått från intervjumaterialet 

och utgör ett koncentrat av lärarnas uppfattningar om forskningsfenomenet har likväl min 

socialkonstruktivistiska förförståelse haft betydelse för de teman som härletts ur empirin. Ett 

exempel på detta är temat ”Föreställningar om (kön och) offerskap” där offer-begreppet inte 

betecknar ett objektivt faktum, utan belyser att ett ”brottsoffer” skapas i bedömningen av en 

specifik situation. Den inledande fasen av kodningen har således varit av deduktiv karaktär. 

Därmed betraktas alla fakta som färgade av teori då den så kallade ”verkligheten” utgör en 

tolkad framställning. För att värna om reliabiliteten, god transparens och därmed möjligheten 
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för andra att i efterhand uppnå samma resultat används omfattande citatutdrag från 

intervjuerna för att illustrera och ge djup åt tematiseringarna/resultaten. Under kodningen 

påträffades samtidigt oväntade teman, vilka hanterades genom öppen kodning. Det ger 

analysen en både deduktiv och induktiv ansats. Genom att avslutningsvis relatera empirin till 

teorin och den tidigare forskningen har tolkningarna av materialet lyfts till en teoretisk nivå. 

Genom närläsningen av empirin utarbetades fyra huvudteman: 

 
● Föreställningar om gärningspersoner  ● Föreställningar om kön och offerskap 

● Föreställningar om utsatta elever ● Ansvarsfrågan 

 

Resultat & analys 
Analysen av fokusgruppsintervjuerna avser hur deltagarna konstruerar föreställningar om 

elever som utsätts eller utsätter andra elever för kränkningar i sociala medier. Utifrån de 

betydelser som lärarna tillskriver diskussionsunderlaget formulerar de vad de vill, kan, får 

och måste göra åt sådana händelser. Företeelsen tillskrivs således en innebörd, som 

åskådliggörs genom ovan identifierade teman. Intervjudeltagarnas föreställningar om 

gärningspersoner respektive utsatta elever visade sig ingå i ett symbiotiskt förhållande och 

kommer därför att redovisas parallellt.6  

 

Föreställningar om gärningspersoner & utsatta 
elever 
 

Blandgruppen  
Henrik: Alltså de här tjejerna… Det dom gjorde det var dumt, ja… Men det blev 
blåst… Alltså… Det har förstorats i viss mån för det dom har gjort kränkningsmässigt 
är inte på många sätt värre än vad företag eller kvällstidningar tillåter sina läsare att 
skriva… Nu var det två tonårsbrudar… Ursäkta den nedlåtande tonen, men… Men 
alltså två på många sätt tonåringar som gör en dum grej… Det blev väldigt stort av det, 
väldigt många uppretade 
Birgitta: Men Henrik… I mitt förhållande till elever som lärare så har jag… Så tycker 
jag inte att jag har jättemycket rätt att egentligen kommentera dem utöver att de förstör 
just arbetsmiljön på grund av att de skapar en konflikt… Det är min spontana… För ni 
förstår väl alla att de här tjejerna... Som alltså blir uthängda på det här förskräckliga 
viset… Dom måste känna sig otroligt maktlösa… Bara oerhört att motbevisa och 
hävda sig mot anonyma anklagelser 
Clara: Men samtidigt… Alltså, jag vill vara väldigt tydlig med att jag tycker att det de 
gjorde är fullkomligt oacceptabelt och… Och … Jag är väldigt nöjd med att de 
dömdes… Men det dom har gjort existerar inte i ett sorts moralisk vakuum, utan de har 

                                                 
6 Tecknet ”…” markerar när en mening upphör och en ny tar vid.  
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lärt sig det här beteendet… De har lärt sig av tonen på Internet om vad så att säga är 
acceptabelt, men det var dom som åkte dit…  
Stefan: Det blir också väldigt tydligt här… För det här är ju inte första gången någon 
har skrivit skit om någon på internet… Det är definitivt inte första gången någon 
förolämpar någon utan det sker i stor skala hela tiden… Utan det här är första gången 
det får storskaliga konsekvenser i Sverige… Man skulle skapa ett prejudikat här 
Clara: Och på något sätt stoppa upploppen… Men annars har jag svårt att tänka mig 
att skolan skulle ha tagit det på så stort allvar… Samtidigt minns jag att när det här 
hände… Att jag tänkte att ”äntligen, nu är det någon som står upp för de uthängda 
flickorna på deras sida” och äntligen att det blir upplopp för dem … Att det inte bara 
blir att ”Aja, dom är horor, dom förtjänar ju det här” 

 

Under intervjun med Blandgruppen åskådliggjordes undan för undan betydande 

meningsskiljaktigheter om huruvida att det finns givna ”offer” i diskussionsunderlaget. 

Som framkommer ovan bedyrar deltagaren Birgitta de uthängda flickornas ”offerstatus”. 

Hon beskriver gärningspersonerna och de utsatta eleverna i polariserande ordalag för att 

understryka händelseförloppets allvar. Medan eleverna bakom Instagram-kontot förstör 

”arbetsmiljön på grund av att de skapar en konflikt” förmodas de uthängda eleverna 

”känna sig otroligt maktlösa… Bara oerhört att motbevisa och hävda sig mot anonyma 

anklagelser”. Trots att de övriga deltagarna är eniga med Birgitta om att 

gärningspersonernas beteende utgör ”en kränkande handling”, att ”Det dom har gjort är 

olagligt” och att ”det ska… Beivras”, lägger dessa deltagare en större vikt vid hur den 

virtuella kontexten formar gymnasielevers samvaro i sociala medier. De hävdar att dagens 

gymnasieungdomar ”lärt sig att Internet på något sätt existerar utanför lagen”. 

Deltagarna anser att företeelsen är en konsekvens av möjligheten till anonymitet, som fjärmar 

gärningspersonen från den utsattes känslomässiga reaktioner. Elevernas uppfattning att ”det 

var ju bara på skoj på Facebook liksom” leder i kombination med vuxenvärldens oförmåga 

att hantera lagöverträdelser till att gränserna för vad som elever betraktar som kränkningar i 

sociala medier förskjuts. Mot denna bakgrund bedömer inte Blandgruppen 

gärningspersoneras beteende som uppseendeväckande, utan det ”sker i stor skala hela tiden”. 

Det sensationella i scenariot är istället skolans och rättsväsendets reaktion. Deltagarna menar 

att gärningspersonernas beteende ”var dumt”, men i proportion till att ”det här är ju inte 

första gången någon har skrivit skit om någon på internet” så har ärendet ”förstorats i viss 

mån för det dom har gjort kränkningsmässigt är inte på många sätt värre än” vad som 

förekommer i kvällstidningarnas kommentatorsfält.  
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Kvinnogruppen 
Malin: Ja… Ledsna och arga och kränkta  
Sofie: Samtidigt är det ju väldigt märkligt för vi pratar ju tycker jag om och om igen 
om det faktum att ens profilbilder och bilder som man… Gör till offentliga…  
Lisbeth: Ja du menar så   
Sofie: Då är det bara att ta den bilden och lägga upp på det här kontot och sen ta bilden 
ur ett sammanhang… Ett symtom på att dagens unga faktiskt inte alls har koll… Det är 
bara att titta på de Facebook-bilder som våra elever har här  
Annika: Just det… Noll koll på hur man… Hur dom framställer sig själva… *Titta jag 
la upp en ny bild*… Och då är det liksom strandbild i den nya bikinin… 
Sofie: … Och så gärna med en plutig mun och så uppifrån… Alltså så att dom… Ser 
hela urringningen … Dom sätter ju sig själva i en situation… Dom inte… Dom förstår 
ju inte… Även om sådana är saker händer… Bli medveten om att man gjort ett val att 
lägga upp sig själv 
 

I Kvinnogruppen råder meningsskiljaktigheter kring om de utsatta eleverna i 

diskussionsunderlaget själva bär ett ansvar för det inträffade. Två av deltagarna, Malin och 

Lisbeth, betonar återkommande under intervjuns gång de utsattas utsatthet, känslomässiga 

reaktioner och skuldlöshet; ”Det är ganska fruktansvärt” att ”de hängs ut och att dom ska 

nästan säljas för sex”, ”en fruktansvärd känsla för tjejer” att ”folk runtomkring tror att jag är 

till salu eller att jag är en slampa”. De två andra deltagarna, Sofie och Annika, anser 

emellertid att de utsatta har tagit sexuellt utmanande bilder av sig själva och därmed bär ett 

eget ansvar för det inträffade; ”Så fort de är publicerade så kan vem som helst kopiera dom 

och sprida dom”. De håller fast vid sin ståndpunkt trots att Malin och Lisbeth påpekar att 

bilderna kan ha tagits i andra syften, men sedan kommit att användas mot flickorna. De 

utsatta får således själva ta konsekvenserna av exponeringen av sina kroppar. Denna 

inställning kan tolkas som att hälften av gruppen uttrycker distans gentemot de utsatta 

eleverna och ifrågasätter deras ”offerstatus”. Detta ställningstagande utvecklas sedermera till 

en intressant diskussion om att det eventuellt är gärningspersonerna som är svaga i 

förhållande till de utsatta parterna och inte tvärtom. En av deltagarna, Malin, menar att 

gärningspersonerna med sitt agerande ”vill dölja vilka de är” för att de ”inte vill känna sig 

dåliga inför alla andra och då genom att hänga ut de andra som slampor istället”. Handlandet 

antas således bottna i en ovilja att själva bli uthängda. Risken att bli stämplad som en 

”slampa” avstyrs genom att utmåla andra tjejer med liknande epitet. Detta ger en nyanserad 

bild av uppsatsens teoretiska grund då den moraliska kontrollen av unga kvinnors sexualitet 

visar sig utövas inte enbart mot dem. Kontrollen upprätthålls också av dem själva när de 

förhåller sig till föreställningar om ”normalt” och ”avvikande” beteende. Genom att belysa 

kontrollen av ”den avvikande kvinnans” sexuella omoral blottläggs dess motsatts - den 

normativa femininiteten.  



19 
 

Mansgruppen 
Rickard: Jo exakt… Det handlar ju oftast om att klanka ner andra… De ser en tjej som 
de tycker ser slampig ut och så som bara som så här ’hora’ 
Niklas: Det är ganska vanligt att tjejer gör så här… Snackar skit och så på nätet… För 
det är ju sällan man ser tjejer som står och lappar till varandra på kinden bara… För är 
man med kompisar som tycker sådant här är okej… Då är man med i den kretsen 
 
Niklas: Visst vissa tjejer har mer behov av bekräftelse… Andra… De är så pass 
självsäkra i sig själva så de behöver inte andras blickar… Det yttrar sig olika också… 
Som hos tjejer och killar… Killar vill… Dom är så här fysiskt… Ha ett fysiskt övertag 
för att känna sig säkra… Och de kommer ju också vilja ge igen för… Om de skulle 
hängas ut själva… Att framstå som ett offer [!] vill ju ingen kille ju 
Moderator: Så tjejer vill inte ge tillbaka då? 
Niklas: Jo… Men de skulle ge tillbaka med samma mynt… Alltså på nätet 
 

Mansgruppen bekräftar återkommande under intervjun att de upplever kränkningar liknande 

dem i diskussionsunderlaget som allmänt förekommande. Utifrån denna uppfattning beskriver 

de heller inte gärningspersonernas beteende som exceptionellt. En flicka som utsätter en 

annan gör det på grund av sin ”dåliga självkänsla” och att hon ”kan stiga i status när hon gör 

så här”, det vill säga när hon utmålar en annan flicka som ”hora”. Beteendet, som ”oftast 

[handlar] om att klanka ner andra” eller om ”kontroll”, riktas enligt deltagarna oftast mot 

kvinnliga elever som betraktas som ”svagare”. Vad denna svaghet består i uttalas inte, men 

åsyftar sannolikt motsatsen till höga statuspositioner; grupptillhörighet och hög självkänsla. 

En tolkning är att de ”starkare” eleverna behöver de ”svagare” eleverna för att markera 

åtskillnad och stärka den egna gruppens identitet. En väsentlig del av denna gränsdragning 

utgörs till synes av värderingar kring de utsattas utseende eller sexualitet; ”De ser en tjej som 

de tycker ser slampig ut och så som bara som så här ’hora’”. Deltagarna associerar alltså 

gymnasiekontextens normativa femininitet med sexuell återhållsamhet.  

Mansgruppen kännetecknas av att lägga större vikt vid de utsatta elevernas 

känslomässiga reaktioner än Blandgruppen och Kvinnogruppen. Betoningen skulle kunna 

vara en konsekvens av deltagarnas uttalade egna erfarenheter av kränkningar mellan elever 

sin egen skola. Sådana erfarenheter förmedlas också i Blandgruppen (se citatavsnittet ovan), 

medan Kvinnogruppen bestämt tar avstånd från incidenter på den egna arbetsplatsen. 

Mansgruppen målar sedermera upp tydliga gränser mellan de inblandade eleverna och månar 

om de utsatta genom att betona vikten av att få ”alla fakta på bordet och förstå vad som 

hänt… Att vilket helvete dom var… Var med om” och är ense om att de ”man känner ju för 

hennes skull… Om hon är nere och så”. Mansgruppen är beredd att ”läsa av situationen” till 

förmån för ”hur hon tagit det” eftersom det ”är vad hon säger som man är bekymrad om”. I 



20 
 

Mansgruppen diskussion framkommer att kränkningar flickor emellan bottnar i behovet av 

grupptillhörighet, som avgör deras statuspositioner och självkänsla i skolmiljön. Dessa 

centrala aspekter anses vara grunden till att flickor/tjejer kan göra varandra psykiskt illa. 

Gruppen menar att det är ”ganska vanligt att tjejer gör så här… Snackar skit och så på nätet”. 

Sådana beteenden anses emellertid inte förekomma bland pojkar. Pojkar beskrivs inte enbart 

som (mer) ”fysiska” (än flickor), utan förväntas också med våld markera en ovilja till att 

”framstå som ett offer [!]”. Mansgruppen anser således att ett potentiellt ”offerskap” inte bara 

kan utan också sannolikt kommer att bemötas med fysisk hämnd.  

 
Hämnd 

Detta anmärkningsvärda resonemang om hämnd - att det är mer sannolikt att pojkar/killar 

som utsätts utkräver en fysisk hämnd än flickor - uttalas också i Blandgruppen och 

Kvinnogruppen. Därför utgör det ett undertema till ”föreställningar om utsatta elever”. 

Samtliga grupper bedömer således att omgivningens förväntningar på pojkar/killar att ta 

hämnd för det inträffade kommer att påverka deras status i skolmiljön, som deltagarna 

associerar med deras fysiska kapacitet (till våld).  

 
Blandgruppen 
Henrik: Nej det är ju inte på samma sätt ju [när killar ger igen] … De skulle man 
känna så här ilska, aggression och… Då skulle han säkert spöas 
Stefan: Precis… Det finns en gräns man inte korsar… 
Lisbeth: Tjejer kan ju vara mycket mer elaka än… Än killar 
Clara: Tjejer är liksom mer sneaky… Ja men viskar och så där 
Henrik: Ja… Tjejer kör de… Liksom lite mer psykiskt medan killar kör de liksom lite 
mera fysiskt 

 

Trots den tydliga åtskillnaden i hämndtemat ovan anser Blandgruppen att om en flicka 

däremot ger tillbaka mot en kille agerar hon utan att tänka på konsekvenserna. De anser också 

att om en flicka skulle ge igen så skulle hon göra det med uppbackning av en grupp. Det till 

skillnad från killar, som förväntas ta revansch på egen hand. Inte heller Kvinnogruppen eller 

Mansgruppen reflekterar exempelvis över att en pojke skulle kunna vara fysiskt svag och 

därmed behöva stöd från en grupp på samma sätt. Det kan tolkas som ytterligare en aspekt av 

det styrkeförhållande mellan könen som åskådliggjorts ovan. Vad gäller utsatta flickors 

påstådda behov av uppbackning menar Blandgruppen ”I fall det nu skulle vara en grupp som 

stöttar varandra i det här liksom stöttar den här tjejen… Nu börjar det ju faktiskt bli riktigt 

hemskt liksom… Alla har ju ändå rädslan inom sig”. Anmärkningsvärt är att medan 
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Blandgruppen tillika Mansgruppen bedömer den naturliga reaktionen hos en utsatt kille som 

hämnd, anser Blandgruppen att en utsatt tjej borde känna rädsla.  

Föreställningar om kön & offerskap 
I den tidigare forskningen om nätkränkningar mellan skolelever gick resultaten isär om 

flickors respektive pojkars eventuella överrepresentation som utsatta eller gärningspersoner. 

Mot bakgrund av oenigheten förde jag in en ny dimension av diskussionsunderlaget under 

intervjuerna. Denna bestod i frågan hur gruppdeltagarna bedömer händelsen om det istället 

var pojkar som utsätter flickor. Gensvaret blev anmärkningsvärt; deltagarna beskrev nu 

beteendet som ”sexuella trakasserier”. Lärarna anser således att det finns betydande skillnader 

mellan kränkningar flickor emellan och mellan pojkar och flickor. Denna åtskillnad förekom i 

samtliga tre fokusgrupper, men betonades i olika grad. Den mest påtagliga åtskillnaden stod 

Mansgruppen för, vars belysande diskussion följer nedan.  

 
Mansgruppen 
Anders: För är det en tjej [som utsätts av en kille] så är det sexuella trakasserier 
Niklas: Ja verkligen… Sexuella trakasserier 
Anders: Ah… Det händer nog rätt ofta… Men aldrig är det någon som ställs till svars 
för det… Helt sjukt liksom 
Johan: Mm… Precis… Killar går ju ofta på så i grupp mot en tjej… Och  
Moderator: Men när en tjej hänger ut en tjej… Då… Så är det inte sexuella 
trakasserier? 
Rickard: Nej, för att jag tror så… De skulle aldrig så här… Att göra något sexuellt 
närmande mot… Det går bara inte att jämföra…  

 
Reaktionen bottnar till synes i en föreställning om sexuella trakasserier som sexuellt 

motiverade; ”De [tjejer som utsätter tjejer] skulle aldrig så här… Att göra något sexuellt 

närmande”. När en kille utsätter en tjej för kränkningar med sexuella anspelningar i sociala 

medier råder det ingen tvekan om hennes ”offerstatus”. De inblandades könstillhörighet avgör 

alltså deltagarnas tolkning av allvaret i ett och samma beteende; det som utspelas mellan 

flickor utgör en (mindre allvarlig) kränkning, men mellan pojkar och flickor är det tal om 

(grövre) sexuella trakasserier. Mansgruppen ställningstagande kan tolkas mot bakgrund av att 

de associerar maskulinitet med att vara sexuellt drivande; ”De liksom oftast är ju så råa när 

det gäller sex” och menar att pojkars kränkningar av flickor kan vara uttryck för sexuellt 

intresse. Medan flickor vill ”oftast hävda sig så här… Att de duger” anser deltagarna att 

”killar kan ju oftast va så här intresserade själva… Så blir det bara fel”. Mansgruppen hävdar 

att kränkande kommentarer från pojkar i stil med ”Du ska straffknullas din hora” är frekventa 
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i sociala medier och de är ense om att detta är ”åt helvete” fel. Resonemanget kan tolkas som 

deltagarna anser att pojkar äger en större del av det sexuella handlingsutrymmet på nätet.  

Det bör i sammanhanget betonas att jämställdhetslagen (16 a §) är könsneutral och definierar 

sexuella trakasserier som ”uppträdande av sexuell natur som kränker en elevs värdighet”. 

Därför är det anmärkningsvärt att Mansgruppens inställning till manliga gärningspersoner, i 

fall då flickor utsätts, också kännetecknar Kvinnogruppens diskussion. Dess deltagare anser 

att ”det är absolut sexuella trakasserier” eller ett ”sexuellt kränkande” beteende. Dessa 

bedömningar förekommer också i Blandgruppen som anser det vara ”som sexuella 

trakasserier”, en ”extremt kränkande” handling som ”inte [går] att jämföra” med när ”en tjej 

blir uthängd av en annan tjej”. Att det enligt Blandgruppen ”blir en helt annan grej” när en 

pojke utsätter en flicka bottnar i att ”killar kan ju vara så aggressiva när det gäller sex… Tjejer 

kan inte försvara sig… De är ju mycket svagare”. Sammanfattningsvis anser samtliga 

deltagare att asymmetrin mellan utsatta flickor och manliga gärningspersoner bottnar i pojkars 

och flickors generella skillnader i fysisk styrka eller skillnader som tillskrivs den ”manliga” 

respektive ”kvinnliga” (biologiska) sexualiteten. Kvinnligt kön associeras således med 

sårbarhet till skillnad från manligt kön som förknippas med styrka. Dessutom bidrog greppet 

att ändra kön på eleverna i diskussionsunderlaget till att åskådliggöra heterosexualitet som 

norm i intervjuerna; pojkar respektive flickor antas vara sexuellt intresserade av det motsatta 

könet.  

 

Ansvarsfrågan 
Blandgruppen 
Birgitta: Ja, precis… Reaktionen var sund så till vida att man stod upp för dem… Men 
eleverna bakom upploppen stod ju upp just för de här flickorna… Inte för tjejers 
rättigheter överlag… Men jag känner verkligen att vi måste lära våra elever långt innan 
det blir en juridisk fråga om vad man får och inte får göra… Vad som är olagligt helt 
enkelt… Därför är det så viktigt att när sådant här sker… Att eleverna får prata efter 
hand, men det ska de inte göra själva utan då ska det vara en lärare med… Gärna två 
vuxna… Så att man aldrig är ensamma i sådana här samtal… Samtal med kuratorer 
och det stödet… Det är ju vad vi får göra [min kursivering] … Och involvera 
föräldrarna, eftersom det ska polisanmälas… En kränkningsanmälan är också det vi 
måste göra [min kursivering] … Som tjänstemän är vi skyldiga till det 
Clara: Men det är ju ytterst en fråga för rektor… För något jag funderade på inför 
idag… Är det säkert att det som hände i Göteborg verkligen hade nått utanför 
skolledningen om det inte hade blivit så stort rabalder… Ja med upplopp, menar jag? 
Stefan: Nu tror jag du är inne på något väldigt symptomatiskt för den här sortens 
problem… Eftersom det händer på nätet får de stor spridning och kan riskera skolans 
rykte… Det är ju också hård konkurrens om eleverna som här på en kommunal 
skola… Men på friskolor också 
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Under intervjun med Blandgruppen blir det uppenbart att ansvarsfrågan inte är förbehållslös. 

Allteftersom intervjun fortgår uppdagas en svår balansgång mellan att stå upp för de utsatta 

elevernas rättigheter och hantera förväntningar från sin arbetsgivare att värna om skolans 

rykte. Deltagarna är inledningsvis bestämda beträffande vad de vill, kan, får och måste göra åt 

det inträffade. De vill arbeta förebyggande genom skolans värdegrund ”eftersom de inser 

behovet av att ”lära [sina] elever långt innan det blir en juridisk fråga om vad man får och inte 

får göra”, de menar att de kan mobilisera ett batteri av resurser i form av kuratorer, elev- och 

föräldrar samtal och kränkningsanmälningar när skadan väl är skedd och att dessa insatser 

utgör också både vad de får och måste göra. Blandgruppen är liktydigt resolut i ansvarsfrågan 

oavsett om det rör sig om kvinnliga eller manliga gärningspersoner. Detta trots att deltagarna 

tidigare bedömt en och samma handling som olika på basis av de inblandades kön. En av de 

kvinnliga deltagarna menar att ”det spelar ingen roll om man blir uthängd av en tjej eller en 

kille… Villkoren är ju de samma… Som lärare är jag ju tvungen att agera precis på samma 

sätt… Om det är tjejer eller killar som ligger bakom”. Hon får uppbackning av sin kvinnliga 

kollega som betonar att ”från skolans sida är det ingen skillnad… Som lärare måste vi gå till 

väga på exakt samma sätt… När elever drabbas av nåt sånt här är det så allvarligt att… Det 

kräver att vi involverar andra lärare, föräldrar, kuratorer och polis”. Samtliga föreslagna 

åtgärder finner stöd i skollagen (1:a kap. 2 och 9 §§); den som verkar i skall skolan aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling.  

Det bör i sammanhanget betonas att det ytterst är rektors ansvar att förebygga 

nätkräkningar och vederbörande har därför stort inflytande över vilka incidenter som kommer 

till polisens kännedom. Därför är det anmärkningsvärt att Blandgruppen tvivlar på att 

scenariot skulle blivit föremål för juridisk prövning om det inte lett till handgripliga 

konsekvenser i form av upplopp. Blandgruppen tecknar en bild av dagens skollandskap där 

det råder hård konkurrens mellan skolor om att attrahera elevkullarna. I marknadsföringen 

spelar därför skolans rykte en betydande roll. Deltagarna hävdar att en kränkningsanmälan 

från en lärare sannolikt inte resulterar i en polisanmälan från rektor, som vill värna om 

skolans anseende. Sådana avvägningar bedöms som ”väldigt symptomatiskt för den här 

sortens problem”, det vill säga nätkränkningar, ”eftersom det händer på nätet får de stor 

spridning”. Deltagarna anser sedermera att en lärare sannolikt drar sig för att polisanmäla en 

elev för kränkningar på eget bevåg; ”aldrig att jag själv gör en anmälan… Alltså polisanmäler 

en elev… För om jag inte backas upp av min arbetsgivare… Alltså rektor… Då har jag tappat 

elevernas respekt”. Att arbetsgivaren, rektorn, inte stödjer beslutet om polisanmälan kan få 

negativa konsekvenser för både utsatta elever och för de enskilde läraren, vilket gå ut över 
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arbetsmiljön. Blandgruppen medger sammanfattningsvis att ”många lärare skriver inte ens 

händelserapporter till rektor eftersom de vet… Av erfarenhet… Vad som kommer hända”. 

Kvinnogruppen 
Lisbeth: Men här är det ju allas vårt ansvar… Att se till att alla är överens… Att hela 
lärarlaget bemöter det här 
Moderator: Och hur vill ni bemöta det?  
Lisbeth: Ja, en polisanmälan måste ju upprättas genom skolan… Det är ju steg ett… 
Helst innan tjejernas föräldrar hinner före 
Moderator: För vad kan hända annars? 
Annika: Ja, när sådant här händer… Och jag har hört talas om sådana här 
skräckhistorier på andra skolor med kränkning och så vidare… Det gäller ju att tänja 
på gränserna för vad man faktiskt får [min kursivering] göra… För det är ju inte fråga 
om ett måste [min kursivering] … Sådant här får helt enkelt inte hända… Därför är det 
så mycket att nyttja alla resurser som står till buds 
Lisbeth: Ja, det måste vara någon sorts professionalism som tar sig an det här 
Malin: Ja, precis… En enad lärarkår… I och med att det rör så pass många elever… 
Och en plan för hur man går till väga och går vidare 

 
I Kvinnogruppens diskussion om ansvarsfrågan beskrivs det inträffade som ”en stor, stor 

grej”, som ”kan få mycket konsekvenser” och ”en alldeles för stor grej att hantera… För en 

enskild lärare eller ett enskilt arbetslag… Man måste föra in fler parter i samtalet… Polis, 

kuratorer”. Deltagarna betonar behovet av ”en enad lärarkår” och uttrycker sig beredda ”att 

tänja på gränserna för vad man faktiskt får göra” eftersom ”sådant här får helt enkelt inte 

hända… Därför är det så mycket att nyttja alla resurser som står till buds”. Händelseförloppet 

antas resultera i ”en polisanmälan med tanke på hur stor spridning det fått… En 

händelserapport kommer att delges rektor och rektor kommer sammanfatta händelseförloppet 

i en polisanmälan”. Dessa ställningstaganden och konkreta åtgärdsförslag innebär ett aktivt 

avståndstagande från nätkränkningar mellan elever. I enlighet med Blandgruppen är 

Kvinnogruppen ense om att det är ”precis lika förnedrande oavsett” om det är en manlig eller 

kvinnlig gärningsperson som står bakom kränkningarna och de säger sig därför inte låta de 

inblandades kön påverka ansvarsfrågan. Samtidigt åskådliggörs en väsentlig skillnad från 

Blandgruppen; Kvinnogruppen hyser inga tvivel om att en rektor kommer att upprätta en 

polisanmälan.  

Mansgruppen 
Niklas: Men det är ju samtidigt mycket värre… När tjejer hängs ut som horor [av 
killar] 
Johan: Jo helt annorlunda 
Moderator: Så men… Tror ni killar kan hängas ut på samma sätt? 
Rickard: Mm… Av tjejer? 
Moderator: Ja… Eller av killar? 
Johan: Men då är det ju bara om skoj med grabbarna 
Rickard: Det handlar bara om att hävda sig… Inget sexuellt med någonting 
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Niklas: Precis… Alltså, jag säger inte att bli uthängd så där… Med bild och namn… 
Att det inte skulle vara förnedrande… Men killar står ju upp för sig själva… Att inte 
bli förnedrade 
Moderator: Så har… Om det är killar eller tjejer som utsätts… Påverkar det vad ni 
vill göra? 
Niklas: Alltså… Saken är den att man inte vill hänga ut någon… Då ser de andra 
grabbarna att han inte kan stå upp för sig själv 
Anders: Det vore ju väldigt synd om det var så… Nej! Nej! Det här måste ju gås 
vidare med… Rapporteras till rektor 
Rickard: Vi har ju en polis som är kopplad till skolan och kuratorn då förstås… Jag 
skulle inte veta direkt vad jag skulle göra… Alltså jag vet precis var pärmen står där 
det står vad jag får och måste göra [min kursivering], men jag har inte haft tid att 
plocka fram dem… Så jag skulle behöva stöd av mina kollegor… Det är jag ju tvungen 
till… Vi har aldrig tid till sådana samtal innan det väl smäller 
 

I Mansgruppen uppdagas allteftersom intervjun pågår en ambivalent inställning till 

ansvarsfrågan. Deltagarna som inledningsvis ställt sig på de utsatta kvinnliga elevernas sida 

och fäst stor vikt vid deras känslomässiga reaktioner, bedömer vartefter intervjun fortskrider 

det som ”mycket värre” när ”tjejer kallas för horor” av killar än av andra tjejer. Reaktionen 

kan vara en konsekvens av att jag ändrade kön på gärningspersonerna innan jag bad 

deltagarna reflektera över vad de vill, kan, får och måste göra. En alternativ tolkning är att de 

faktiskt vill agera olika utifrån de inblandades könstillhörighet som enligt dem avgör allvaret. 

Stöd för denna tolkning utgörs av att en av deltagarna menar att det rör sig ”bara om skoj med 

grabbarna” då pojkar utsätts av andra pojkar, men ”kränkningar” flickor emellan respektive 

sexuella trakasserier mellan manliga gärningspersoner och kvinnliga ”offer”. Det är således 

fråga om såväl en artskillnad som en gradskillnad i ett och samma beteende. Deltagarna 

förnekar förvisso inte att det ”skulle kunna vara förnedrande” för en kille att bli uthängd med 

”namn och bild”, men tonar trots det ner allvaret. Eftersom de bedömer att killar kan ”stå upp 

för sig själva” är det snarare tal om obehag för stunden än långtgående konsekvenser. En av 

deltagarna, Niklas, ställer sig särskilt ambivalent i frågan om att ingripa då en kille utsätts. 

Lärarintervention kan kamratkollektivet tolka som uttryck för sårbarhet, vilket kan äventyra 

den utsattes status i skolmiljön. Niklas får dock kvickt mothugg av sina kollegor Anders och 

Rickard, som nyanserar gruppens inställning i ansvarsfrågan. Anders och Rickard uttrycker 

att de både vill, kan och måste agera handlingskraftigt, men medger samtidigt att de på grund 

av hög arbetsbelastning aldrig finner tid för förebyggande samtal mellan kollegor innan de 

står inför fullbordat faktum. 
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Resultat kontra teori 
I resultatavsnittet konstaterades att relationen mellan ”offer” och ”gärningspersoner” 

innehåller två olika aspekter av ett styrkeförhållande; (1) skillnader i psykisk/fysisk styrka 

respektive (2) en styrka som tillskrivs könstillhörigheten. Dessa föreställningar om utsatta 

elever och gärningspersoner skall följaktligen förankras i de genusteoretiska 

utgångspunkterna.  

(1) Ett kännetecknande drag i samtliga grupper är deras uppfattning om att tjejer 

kan göra varandra mycket illa genom främst verbal och psykisk aggressivitet. Det 

illustrerades genom temat hämnd; behovet av att ge igen – med våld i pojkars fall respektive 

psykiska kränkningar i flickors fall. Att utkräva en fysisk hämnd är inte förenligt med lärarnas 

förväntningar på hur tjejer som blivit utsatta för kränkningar i sociala medier ska reagera. I en 

jämförelse med att killar istället tar till våld menar deltagarna att det som tjejer utsätter 

varandra för är mindre allvarligt. Det rör sig till synes om uppfattade skillnader i fysisk 

styrka. Oavsett om den diskuterade händelsen bedöms som kränkande är det i slutändan vem 

gärningspersonen är som avgör allvarlighetsgraden. Följaktligen visar sig könstillhörigheten 

hos utsatta elever och gärningspersoner vara avgörande för deltagarnas föreställningar om 

vem som kan betraktas som ett fullskaligt offer. I relation till uppsatsens teoretiska ram 

speglar resonemangen schablonmässiga föreställningar om pojkar/män som kapabla att 

försvara sig och flickor/kvinnor som passiva och icke-våldsamma (Hirdman 2001:91). Att 

utsatta pojkar förväntas ”ge igen” för det inträffade bedöms dessutom ha betydelse för deras 

(maskulina) status; deltagarna sammankopplar status i skolmiljön med den fysiska kapaciteten 

till våld. Våld beskrivs som ett medel för att bevara hierarkier pojkar emellan, vilket är i 

överenstämmelse med de teoretiska utgångspunkterna. Samtidigt uttrycks föreställningen på 

olika sätt i respektive grupp. I Blandgruppen och Kvinnogruppen avvägs denna med ett aktivt 

avståndstagande från våld, medan Mansgruppen framför samma inställning utan större 

indignation. Ett belysande exempel på detta är frånvaron av reflektion kring rädsla som en 

möjlig konsekvens av det inträffade. Mansgruppen menar att en pojke som uttrycker 

”svaghet” riskerar att diskvalificeras från skolmiljöns manliga idealbild. Mansgruppen 

inställning till utsatta pojkar blir än tydligare då de uttrycker interna meningsskiljaktigheter 

kring att ingripa för deras räkning. Medan två av deltagarna vill vidta åtgärder, vill de övriga 

avstå i syfte att försvara den utsattes respektabilitet bland skolkamraterna. Konsekvensen av 

gruppens ambivalenta förhållningssätt i ansvarsfrågan är att maskulinitetsnormer upprätthålls.  
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(2) Intervjudeltagarnas förhållningsätt till ”offer” och ”gärningspersoner” visade sig 

sedermera vara villkorade av en styrka som tillskrevs parternas könstillhörighet. Detta 

uppdagades genom att jag ändrade kön från flicka till pojke på gärningspersonerna i 

diskussionsunderlaget. Det tillvägagångssättet åskådliggjorde det starka inslaget av 

heteronormativitet i samtliga tre grupper. Alla elever i diskussionsunderlaget antas utan 

reflektion vara heterosexuella. Detta antagande blev, tillsammans med föreställningar om 

pojkar som aktiva och fysisk starka respektive flickor som passiva och sårbara, än mer 

uppenbart när händelsernas allvar bedöms som beroende av den utsatta partens 

könstillhörighet; sexuella trakasserier och sexualiserat våld utövas ensidigt av pojkar/män mot 

flickor/kvinnor. Att det krävs ett potentiellt sexuellt begär mellan parterna för att det ska vara 

befogat att tala om sexuella trakasserier är dessutom förenligt med resultaten i min rapport om 

sexuella trakasserier mellan grundskolelever (Jonsson 2012:20). Samtliga deltagares 

distinktion mellan maskulinitet och femininitet får dessutom relevans för deras föreställningar 

om utsatta och gärningspersoner. När lärarna anser att ”killar kan ju vara så aggressiva när det 

gäller sex” och att ”Tjejer är ju mycket svagare än killar” låter de pojkars/mäns relation till 

sina egna och flickors/kvinnors kroppar passera utan en nödvändig problematiserande 

reflektion. Då maskulinitet förknippas med att vara sexuellt aktiv och femininitet med att vara 

sexuellt passiv erkänns pojkar/män inneha ett större sexuellt svängrum än flickor/kvinnor. I 

detta sammanhang är det problematiskt att flickor utsätter varandra för nätkränkningar som 

syftar till att reglera normöverskridande beteende. Som konstaterats kan gärningspersonernas 

handlande uppfattas som en manifestation av att de är de ”rena” flickorna. Föreställningar om 

”horor” och ”rena flickor” är enligt Lander (2003:39) produkter av mäns strukturella 

överordning. ”Rena flickor” riskerar att utsättas för pojkars ”aggressiva” sexualitet om de 

hängs ut som ”sexuellt utåtagerande” i sociala medier. Konsekvensen av att flickor 

nedvärderar varandra är att de upprätthåller sin egen underordning.  

 

Resultat kontra tidigare forskning 
I enlighet med Skolverkets rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt? (2009:62) har påvisats 

att intervjudeltagarna anser att nätkränkningar mot gymnasietjejer handlar om att tillrättavisa 

avvikelser från normer om (hetero)sexuell måttfullhet. Samtidigt nyanserar mina resultat 

kränkningarnas sammanhang då jag påvisat att gymnasietjejer både själva införlivar dessa 

normer och använder dem för att kontrollera varandras (sexuella) handlingsutrymme. Att den 

”rätta” kvinnligheten är högt värderad gör den till måltavla för kränkningar, som syftar till att 

försvara ställningen i skolans sociala hierarkier. Men den som utsätts uppfattas emellertid inte 
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nödvändigtvis som ett offer; om en tjej agerat oanständigt menar några av deltagarna i 

Blandgruppen och Kvinnogruppen att hennes offerstatus kan ifrågasättas. Dessa tvivel raseras 

dock av övriga gruppdeltagare som uttrycker solidaritet med utsatta tjejer, men inte till den 

grad att de gör motstånd mot gymnasiekontextens kvinnliga idealbild. Vilka elever som är att 

betrakta som offer kan således variera utifrån olika lärares definition av en specifik situation.  

Tidigare forskning om specifikt sexuella kränkningar mellan gymnasielever fastslår att det 

företrädesvis är pojkar som utsätter flickor (Li 2006:166-167). Till följd av uppsatsens 

tillvägagångsätt går det inte att spekulera kring pojkars överrepresentation. Trots det upplever 

deltagarna att kränkande kommentarer från pojkar riktade mot flickor är frekventa i sociala 

medier och tolkar det som uttryck för ett sexuellt intresse. Resonemanget kan tolkas som 

deltagarna anser att pojkar tar sig en större del av det sexuella handlingsutrymmet på nätet. 

Det bör relateras till den årsaktuella svenska studie av Beckman med flera (2013:1900), som 

anför att (kränkande) beteenden i sociala medier avspeglar relationerna i den fysiska 

skolmiljön. Detta bör problematiseras. Att pojkar kan ta sig större friheter än flickor i sociala 

medier kan sannolikt tänkas påverka de föreställningar om rättigheter, skyldigheter och 

gränser som blir normerande i sexuella relationer mellan könen (Jonsson 2012:33). Det 

rådande maskulinitetsidealet har sannolikt konsekvenser för unga kvinnors möjligheter att 

sätta gränser i både sociala medier och skolmiljön. Detta bör relateras till slutsatsen av de 

genusteoretiska utgångspunkterna ovan; att oavsett om det är en pojke eller flicka som 

utmålar en flicka som ”hora” är det en maktutövning som återskapar föreställningar om 

specifikt ”manliga” (överordnad och sexuellt drivande) respektive ”kvinnliga” (underordnad 

och med hög sexuell moral) egenskaper. Att det således råder samband mellan olika 

kontrollformer gör det väsentligt att inte särskilja en form av normerande handlingar från 

andra. Istället för att som intervjudeltagarna göra skillnad mellan flickors respektive pojkars 

kränkningar av flickor finns goda skäl att bryta med föreställningen om tydliga gränser mellan 

olika typer av kränkningar. Det gäller oavsett de iblandades kön och om beteendet utspelas i 

den fysiska eller virtuella världen. Kränkningar i sociala medier som en del av 

normförhandlingen mellan (gymnasie)elever kan betraktas som ett kontinuum från mindre 

allvarligare (nät)kränkningar till mer eller mindre grova (nät)trakasserier och regelrätt 

(nät)mobbing. Ett sådant perspektiv möjliggör att se de olika uttryck som dessa 

kontrollformer tar sig i ett sammanhang. 

Gruppernas förhållningsätt till ansvarsfrågan uppvisar flera gemensamma drag med 

den kanadensiska studien om lärares förhållningsätt till nätkränkningar. När Cassidy m.fl. 

(2012:526) bad de medverkande ge förslag på åtgärder betonades betydelsen av att involvera 
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hela lärarkåren i förebyggande arbete och låta dem föra en dialog med eleverna om 

uppförandekoder i sociala medier. Också mina deltagare uttrycker ett liknande 

helhetsperspektiv; de kan, får och måste fördela ansvaret mellan olika aktörer (lärare, rektor, 

kurator, polis, föräldrar), vilket finner stöd i både lagtexten och forskarsamhället. Denna 

omfattande mobilisering av resurser kommer av att de anser att nätkränkningar mellan elever 

riskerar att få konsekvenser som sträcker sig utanför den närmsta arbetsmiljön. Men trots 

deltagarnas goda kännedom om sina juridiska förpliktelser uppdagades meningsskiljaktigheter 

mellan grupperna i frågan om hur de vill bemöta beteendet. Medan Kvinnogruppen 

konsekvent betonar att de inte gör skillnad mellan kränkningar gentemot pojkar och flickor, 

bedömer Mansgruppen allvaret i situationen utifrån elevernas könstillhörighet. Mansgruppens 

förhållningsätt uppvisar samstämmighet med flera av de manliga intervjudeltagarna i den 

kanadensiska studien. Forskarna (Cassidy m.fl. 2012:525) fann att de avstått från samtal med 

utsatta pojkar då de bedömt att pojkarna inte tagit illa vid sig. Bristen på reflektion över 

drabbade pojkars känslomässiga reaktioner är också talande för Mansgruppen. De förnekar 

visserligen inte att utsatta pojkar skulle kunna uppfatta scenariot som kränkande, men de tonar 

ned allvaret i jämförelse med om den utsatta eleven varit en flicka. Samtliga drar slutsatsen att 

pojkar kan ”stå upp för sig själva” och det uppstår därför meningsskiljaktigheter i 

Mansgruppen om en lärare bör ingripa då en pojke utsätts, vilket kan äventyra dennes status i 

skolmiljön. Överenstämmelsen mellan mina resultat och den kanadensiska studien kan tolkas 

som att lärarnas bedömningar, trots att de i båda fallen är situationella konstruktioner, 

reflekterar strukturella föreställningar om kön och offerskap. Där vill jag i enlighet med 

Cassidy m.fl. (2012:529) betona vikten av att belysa förhållandet mellan lärares 

föreställningar och deras handlingar. Som en förlängning av deras resonemang bör betydelsen 

av lärarkollektivets ansvarsposition betraktas utifrån att vad lärare upplever som verkligt 

rimligtvis får konsekvenser för deras yrkesutövande. Om de ansvarigas bemötande är 

beroende av elevernas kön räcker det inte med att skolstadgan mot mobbing specificerar 

nätkränkningar som lagstridiga. Som forskarna (Cassidy m.fl. 2012:528) framhåller är 

lärarkårens enighet och stöd grundläggande för genomslagskraften hos förebyggande arbete. 

 

Diskussion 
Uppsatsen har syftat till att undersöka hur gymnasielärare i fokusgruppsintervjuer konstruerar 

föreställningar om elever som utsätts och utsätter andra elever för kränkningar i sociala 

medier. Jag har arbetat med följande två frågeställningar:  
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● Vilka föreställningar om gymnasieelever som utsätts och utsätter andra elever för 

kränkningar i sociala medier ger gymnasielärarna uttryck för i relation till 

genusnormer?  

● Hur förhåller sig dessa föreställningar till skolans ansvar att förhindra elever ifrån att 

utsättas för kränkande behandling? 

 
Mot bakgrund av analysen kan konstateras att dessa frågeställningar är intimt förbundna med 

varandra. Vad intervjudeltagarna anser om de utsatta elevernas respektive 

gärningspersonernas agerande visar sig betinga vad de vill, kan, får och måste göra åt det 

aktuella scenariot. Beträffande utsatta elever har det ovan framkommit meningsskiljaktigheter 

både mellan och inom fokusgrupperna huruvida det finns givna ”offer” i 

diskussionsunderlaget. Trots olika åsikter har grupperna allteftersom enats kring de utsatta 

flickornas oskuld och de utsättande flickornas ansvar. Detta gäller så länge diskussionen 

uppehåller sig vid enbart kvinnliga inblandade. När jag emellertid byte kön på ”offer” och 

”gärningspersoner” uppdagades anmärkningsvärda föreställningar om parterna. När pojkar 

utsätter flickor för sexuella kränkningar i sociala medier bedöms det som betydligt 

allvarligare än när samma handlingar förekommer flickor emellan. På samma sätt går pojkars 

kränkningar av flickor inte att likställa med samma beteende pojkar emellan; då rör det sig 

istället ”bara om skoj med grabbarna”. Samtliga grupper tillskriver efter hand ovillkorligen 

flickor ”offerstatus”, men är mer tveksamma till att beskriva utsatta pojkar som ”utsatta” och 

”offer”. Även om ingen av grupperna bestrider att en pojke skulle kunna uppfatta incidenten 

som kränkande, tillskrivs sårbarhet impulsivt kvinnligt kön medan gymnasiepojkars 

maskulinitet förknippas med styrka. En slutsats är således att frågan om vem som är att 

betrakta som ett brottsoffer i gymnasiemiljön är förhandlingsbar.  

I ansvarsfrågan åskådliggjordes en rad väsentliga meningsskiljaktigheter mellan 

Blandgruppen och Kvinnogruppen å ena sidan och Mansgruppen å den andra. Trots att 

samtliga grupper tar ett unisont avstånd från kränkande beteenden, formuleras det emellertid 

på olika sätt i respektive grupp. Genom gruppernas skilda föreställningar om de iblandade 

eleverna föreslås alltifrån handlingskraftiga åtgärder till ambivalent passivitet. Medan 

Blandgruppen och Kvinnogruppen betonar att de inte låter de inblandades kön avgöra 

ansvarsfrågan, är Mansgruppen mer delad i frågan. Hälften av gruppen anser att 

lärarintervention kan förvärra situationen för en utsatt kille, medan övriga deltagare är mer 

resoluta i ansvarsfrågan. Frågan om vad deltagarna vill göra har således belyst ett vitt 

spektrum av förhållningsätt. Det ska emellertid betonas att samtliga grupper differentierar 
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ansvarsfrågan på ett sätt som är lagenligt; grupperna uttrycker att de kan, får och måste 

fördela ansvaret mellan olika aktörer (enskilda lärare, rektor, kurator, polis, föräldrar). Denna 

mobilisering kan tolkas som konsekvens av att deltagarna anser nätkränkningar mellan elever 

riskerar att få konsekvenser som sträcker sig utanför den närmsta arbetsmiljön.  

 

Tolkning av resultaten 
De tre gruppernas skilda föreställningar om utsatta elever och gärningspersoner är intressanta 

utifrån att genus konstrueras i interaktionen mellan fokusgruppsdeltagare (Wilkinson 

1998:115). Enligt Wilkinson (1998:116) det i könshomogena fokusgrupper förekomma en 

högre grad av polarisering av genusnormer än i heterogena grupper. Mot denna bakgrund 

finns skäl att problematisera mina resultat och teoretiska utgångspunkter. Som en utveckling 

av Wilkinsons resonemang vill jag hävda att denna tendens inte bör låsas fast vid kön. 

Deltagarna i en fokusgrupp intar inga fixerade positioner utan deras gemensamma 

föreställningar om gruppen är en produkt av en ständig (om)förhandling (Jonsson 2012:8). 

Att uppfattningarna i ansvarsfrågan skiljer sig utifrån gruppernas könssammansättning 

påvisar hur föreställningar om offer och gärningspersoner är relationella och situationella 

konstruktioner. För trots att samtliga besökta skolor är belägna i medelklassmiljöer uppvisar 

elevsammansättningen på Blandgruppens och Mansgruppens arbetsplats en betydande 

heterogenitet avseende social bakgrund. Detta medan Kvinnogruppens skola kan beskrivas 

som mer homogen i sammanhanget. När lärarna uttrycker föreställningar om offer och 

gärningspersoner relaterar de till sin arbetsmiljö. Ett belysande exempel på kontextens 

betydelse är att Mansgruppen i högre utsträckning än Kvinnogruppen beskriver pojkar som 

”tuffa” och ”fysiska”. En tolkning är att föreställningarna om offer och gärningspersoner har 

klasskonnotationer. I Mansgruppens skolmiljö associeras maskulinitet huvudsakligen med 

fysiska attribut. Detta medan maskulinitet i Kvinnogruppens skola snarare konstrueras utifrån 

ekonomiska eller intellektuella egenskaper. Ur uppsatsens genusteoretiska perspektiv medför 

dessa skillnader att de tre grupperna inte är direkt jämförbara. De föreställningar som uttrycks 

i grupperna betingas likväl av deltagarnas egna iscensättningar av maskulinitet och 

femininitet (inbegripet kön, klasskontext, etnicitet, sexuella identitet, ålder och fysiska 

attribut), vilket hittills inte uppmärksammats. Det är i sammanhanget värt att påminna om att 

deltagarna i Mansgruppen uttryckte en ambivalent inställning till fysiskt våld (hämnd) mellan 

pojkar samtidigt som de framhävde sina kroppar under intervjun. I kontrast kännetecknades 

deltagarna i Kvinnogruppen av att sitta med knäppta händer och armarna tätt intill kroppen. 

Dessa kvinnor tog till skillnad från Mansgruppen tvärt avstånd från våldsanvändning. Mot 



32 
 

denna bakgrund sporrar gruppernas olika sammansättningar den väsentliga frågan om vilka 

attityder som åskådliggörs i olika konstellationer. Följaktligen kan fokusgrupper tillämpas för 

att utmana normativa föreställningar liksom att studera de sociala konsekvenserna av att de 

upprätthålls.  

 

Resultatens konsekvenser 
Frågan om vem som betraktas som utsatt respektive gärningsperson aktualiserar en väsentlig 

fråga; utsatt, men för vad? Diskussionen om ”sexuella trakasserier” kom att utgöra en 

anmärkningsvärd röd tråd under intervjuerna. Beteende som beskrevs som ”kränkningar” 

flickor emellan ansågs istället vara sexuella trakasserier om det inbegrep manliga 

gärningspersoner och kvinnliga ”offer”. Könstillhörigheten hos ”offer” respektive 

”gärningspersoner” visade sig således vara avgörande för deltagarnas föreställningar om vem 

som bedömdes som utsatt för sådana trakasserier. Mot bakgrund av att jämställdhetslagens 

(16 a §) definition av sexuella trakasserier som är könsneutral är en väsentlig slutsats att vad 

som bedöms vara ett brott mellan elever är förhandlingsbart. Att uppsatsen åskådliggör att 

skolstadgans förpliktelser inte är skrivna i sten är bekymmersamt i två avseenden. För det 

första tillåter det skrala forskningsunderlaget om lärares förståelse av nätkränkningar mellan 

elever att resultaten ingalunda kan jämföras i en svensk kontext. Det finns därmed tungt 

vägande skäl att utveckla uppsatsens kvalitativa teoretiska resonemang i en kvantitativ 

undersökning som skulle kunna ifrågasätta eller generalisera resultaten. Eftersom det aktuella 

diskussionsunderlaget påvisat sin validitet skulle det kunna användas i en vinjettstudie med 

lärare. I den utsträckning som lärares föreställningar om nätkräkningar formas av 

elevsammansättningen på deras arbetsplatser skulle ett mer representativt urval av 

respondenter kunna diversifiera resultaten. Fler nyanser skulle också framkallas av att inte 

enbart ändra kön på eleverna i scenariot. Eftersom kön inte verkar isolerat från andra 

maktstrukturer skulle faktorer som sexuell identitet och etnicitet kunna varieras i vinjetterna. 

För det andra är slutsatsernas bredare sociala konsekvenser viktiga att betrakta i ljuset av 

lärarkollegiets ansvarsställning. Elevers förhållningsätt till kränkningar i sociala medier 

formas inte förutsättningslös, utan (åter)skapas i interaktionen mellan såväl elever och lärare 

som elever emellan. Att lärare gör olika bedömningar av lagstridiga handlingar med hänsyn 

till vem som utsätter vem är i sammanhanget problematiskt. Det eftersom det tillåter elever att 

göra den fatala tolkningen att vissa former av kränkningar anses som mer oskyldiga än andra. 

Det är en tolkning som strider mot den värdegrund som de medverkande lärarna säger sig 

värna om. 
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