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Atferd

• Av Åse L. Larsen, redaktør

Digital    
   mobbing

Mobbing via elektroniske 
medier er et stort problem. 
Det er vanskelig for barn 
og unge å beskytte seg 
mot slik mobbing, og det 
er derfor viktig at voksne 
engasjerer seg i dette 
alvorlige problemet. 

•  vanskelig å oppdage for voksne
•  vanskelig å håndtere for  

barn og unge
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Digital mobbing er mobbing som utføres 
gjennom teknologiske innretninger som 
mobiltelefon og internett. Disse nye 
formene for mobbing erstatter ikke det som 
tidligere foregikk i det fysiske rommet, men 
kommer i tillegg. 

Den mobbing som tidligere foregikk i 
det offentlige rom, for eksempel i skolegår-
den, kunne opphøre når man forlot denne 
arenaen. Den som hadde blitt plaget og 
trakassert av medelever, kunne gå hjem til 
en frisone etter mobbeepisoden. Nå kan 
mobbingen som startet på en arena, fortsette 
på en annen via de digitale mediene. De 
som blir mobbet via mobilen eller nettet er 
ikke lenger trygge når de kommer hjem; 
heller ikke når de ligger i senga si på kvelden 
eller er på besøk hos besteforeldre. Så lenge 
de er tilgjengelig på mobilen eller via nettet 
kan de alltid nås med nådeløse ord. Dette 
gjør det ekstra alvorlig.

Et annet moment som gjør digital 
mobbing ekstra alvorlig, er at det er 
vanskeligere å oppdage enn tradisjonell 
mobbing. Mens mobbing i skolegården for 
det meste foregår åpent, kan det som 
foregår via digitale medier foregå helt i det 
skjulte. Dette føyer seg inn i mønsteret til 
jentemobbing der også mye foregår skjult 
for omverdenen. De som truer og krenker 
via nettet eller mobiltelefonen, kan 
dessuten være anonyme og trenger dermed 
ikke å stå til rette for det som foregår.

Hvordan foregår mobbingen?
Digital mobbing kan foregå på tre forskjel-
lige måter: 

• Gjennom direkte overgrep
• Gjennom indirekte overgrep
• Gjennom identitetstyveri

Et direkte overgrep kan for eksempel skje 
med sårende og krenkende utsagn direkte 
fra mobil til mobil. Terskelen for å si noe 
krenkende til andre er lavere i digitale 
medier enn ansikt til ansikt. Det digitale 
språket er dessuten råere enn det ungdom-
mene bruker når de er sammen i det 
virkelige rommet. 

Et indirekte overgrep kan for eksempel 
skjer ved at noen sprer bilder av en beruset 
person i utfordrende positurer. Internett og 
mobilnettet har et enormt nedslagsfelt for 
spredning av tekst og bilder. Løgnaktige 
påstander kan spres fra person til person på 
rekordtid, og man kan ikke gjøre stort for å 
forsvare seg mot det som skjer. Ofte vet 
man heller ikke at det skjer, men aner bare 
at det er noe som foregår bak ens rygg. 
Mange gjør seg skyldige i å være med på 
overgrepene ved å bidra til å spre ufordelak-
tige tekster og bilder om andre. 

Et annet problem er at det blir opprettet 
facebook-profiler i andres navn. Dette går 
inn under begrepet identitetstyveri. Ved å 
stå fram med en annens navn kan ufordel-

aktige tekster eller bilder sendes som om de 
var fra denne personen. 

Kjendiser kan oppleve at identitetstyver 
gir seg ut for å være dem. Dette gjøres for å 
komme i en gunstig posisjon overfor andre. 
Det finnes blant annet over 500 falske 
Alexander Rybak-profiler på nettet. Det er 
lett å bli smigret og gå fem på når en kjent 
person tilsynelatende viser sin interesse og 
til og med ønsker å møte deg. 

Både sosiale medier som facebook og 
twitter, samt blogger har potensial for å 
misbrukes til å formidle feilaktig, sjikane-
rende og hetsende utsagn.

De digitale mediene
Blogger
Blogging har blitt en suksess. Det foregår 
ved at man oppretter en side på internett, 
der man kan komme med egne tanker og 
meninger. Fordelen er at man kan nå ut til 
et stort antall mennesker med det man har 
på hjertet. Bloggingens bakside er nådeløs 
mobbing gjennom negative kommentarer 
og uthenging av bloggeren. 

Det er for det meste jenter som blogger 
om sine innerste følelser, slik de har gjort 
opp gjennom historien når de har skrevet 
sine innerste tanker og følelser i en dagbok. 
Å legge ut sine private tanker i en blogg er 
som å dele dagboken med verden. 

Mange bloggere legger ut bilder av seg 
selv. Da er det også naturlig at de får 
tilbakemelding på disse. For mange er det 
en måte å spørre andre om de er ok. Når så 
de negative tilbakemeldingene kommer, 
kan de være vanskelige å takle.

Norges mest kjente ungdomsblogger 
Emilie ”Voe” Noreng, har uttalt at 14-årin-
ger ikke bør blogge. Hun startet sin egen 
blogg i en alder av 13 år. Hun sluttet en 
periode fordi hun var sliten av alle de 
negative kommentarene hun fikk. Hennes 
budskap om blogging er at det skal en sterk 
mental helse til for å takle det negative som 
kommer i kjølvannet av å blogge om 
personlige ting.

Facebook og twitter
Facebook er et sosialt nettverk der man kan 
ha kontakt med venner og bekjente.  
Brukere av nettstedet lager en profil som 
inneholder personlig informasjon og bilder 
som de vil dele med andre. Deretter kan de 
sende private og offentlige meldinger til 
hverandre. Gjennom facebook kan en også 
knytte seg til forskjellige interessegrupper. 
En slik gruppe kan for eksempel hete ”Vi 
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som liker Fosterhjemskontakt”, men det er 
også grupper av typen ”Vi som ikke liker 
Marit” som opprettes for å hetse andre. 
Mange melder seg inn i slike grupper uten 
at de nødvendigvis har så mye i mot 
personen som hetses, men fordi de følger 
strømmen.

Twitter er en tjeneste på internett som 
lar brukerne sende og lese tekstbaserte 
meldinger som består av inntil 140 tegn. 
Brukerne har en profilside der oppdaterin-
ger vises. Disse mottas også av andre 
brukere som har valgt å abonnere på denne 
brukerens meldinger. På grunn av begrens-
ningen i antall tegn pr melding, kalles 
twitter en mikrobloggingtjeneste. 

Sosiale medier som facebook og twitter 
brukes i stor grad av de unge til å bygge 
sosial status blant andre ungdommer. 
Nettet er et sted der de prøver å gjøre seg 
attraktive for andre og løfte sin egen status 
blant jevnaldrende. På samme måte kan 
sosiale medier brukes for å trykke andre 
ned. Det finnes eksempler på nettet på 
sjikane av andre som går på utseende, 
seksuell legning eller popularitet. Noen kan 
sette i gang en avstemning av andre ut i fra 
hvordan de ser ut eller hvor populære de er 
blant andre. Det skal ikke mye fantasi til 
for å forstå hvor vanskelig det må være for 
et sårbart ungt menneske å bli utsatt for 
slik trakassering. 

Mange barn og unge tenker ikke alltid 
på de alvorlige konsekvensene som 
mobbing og trakassering via digitale medier 
kan ha. Dette er det viktig å gjøre dem klar 
over.

Alvorlige konsekvenser
Både det positive og det negative forsterkes 
gjennom nettet fordi det er en så stor arena. 
Samtidig er det vanskelig å bli kvitt det 
negative fordi det kan spres fort til andre. 
Mange tenker ikke over det enorme 
nedslagsfeltet opplysninger har når det 
ligger på internett. Opplysninger kan i 
ettertid hentes fram av andre, og brukes på 
en måte som ikke var tiltenkt på forhånd. 
Dette kan få alvorlige menneskelige 
konsekvenser for den som blir utsatt for 
mobbingen, samt strafferettslige konse-
kvenser for mobberen.

Menneskelige konsekvenser
Fra tid til annet kan man lese om unge 
mennesker som har tatt sitt eget liv etter 
mobbing i de mest sårbare årene av livet. 
Den britiske jenta Holly Grogan begikk for 

en tid tilbake selvmord ved å hoppe fra en 
veibro. Vennene fortalte etter selvmordet at 
hun var blitt utsatt for grove utskjellinger 
på nettet over lang tid. 

Andre konsekvenser for en som blir 
mobbet er psykiske problemer som 
vedkommende kan slite med langt inn i 
voksen alder. Det kan oppleves som et 
traume å bli trakassert av andre, og det kan 
føre til seinskader langt inn i voksen alder. 

En annen alvorlig konsekvens for den 
som blir mobbet er lav selvfølelse med tap 
av livskvalitet som følge. Det kan også den 
som mobber få ved at dårlig samvittighet 
blir en framtredende følelse i etterkant av 
alvorlig mobbing av andre. Det er likevel 
andre konsekvenser som oftest gjør seg 
gjeldende når mobbere må gjøre opp for 
seg. 

Strafferettslige konsekvenser
Det er mange barn og unge som ikke vet 
hvilke strafferettslige forhold som trer i 
kraft ved alvorlig mobbing. 

Mange er ikke klar over at ved å komme 
med drapstrusler på nettet kan man få 
fengselsstraff. En 18 år gammel jente ble 
dømt til tre måneders ungdomsfengsel for 
grov mobbing av en annen jente gjennom 
internett. Hun hadde blant annet kommet 
med drapstrusler mot henne. Selv om en 
drapstrussel blir slettet fra PCen der den 
ble skrevet og sendt, og slettet fra mottaker-
PCen, kan den oppspores via elektroniske 
spor som vi legger igjen når vi bruker 
nettet. 

Å legge ut bilder av andre uten å ha 
godkjenning til dette, kan føre til et 
forelegg på opptil 5000 kroner. Stygg 
språkbruk kan også koste mye. Å kalle 
andre ”hore” i en melding kan gi en bot  
på mange tusen kroner. Det hjelper ikke 
om den unge prøver å forklare for domme-
ren at det bare var en spøk eller godlynt 
erting. 

Ta det på alvor
Mange barn og unge som utfører plagsom 
atferd mot andre, vil rettferdiggjøre det de 
gjør ved å kalle det uskyldig erting. De 
voksne kan også lett henge seg på dette: ”Ja, 
er hun ikke litt nærtagende?” På den måten 
blir ansvaret for det som skjer lagt på 
mobbeofferet. 

Det er viktig å ikke bagatellisere det 
som barnet forteller. Det kan sitte langt 
inne for et barn eller en ungdom å fortelle 
de voksne at de blir mobbet. For noen kan 

det være flaut, mens det for andre er snakk 
om å beskytte de voksne mot det vonde og 
triste. Noen vil også beskytte den som 
mobber.

Når noen kommer og forteller voksne 
om mobbing som foregår, må den voksne 
ta dette på alvor og ta tak i dette på en 
fornuftig måte. Det er ikke alltid lett å vite 
hvor alvorlig det er, og dermed heller ikke 
hva man skal gjøre, men det er viktig å 
finne ut mest mulig om det som skjer eller 
har skjedd. 

Dersom et barn sier at foreldrene ikke 
skal ta mobbehistorien videre til andre  
fordi det da kan bli verre med mobbingen, 
skal man likevel ta det videre dersom 
situasjonen tilsier det. Ta kontakt med 
rektor som er ansvarlig på skolen, andre 
foreldre eller eventuelt hjelpeinstanser for 
råd og hjelp. 

Avdekking
Siden det er mange barn som ikke vil 
fortelle de voksne hva som foregår, er det 
viktig at voksne er i stand til å ane at det 
foregår noe som er vanskelig for barnet.

Avdekking er viktig både for mobbe-
offer og mobber. For å klare å avdekke at 
noe foregår, må vi kjenne barnet godt. En 
lærer kan avdekke, men de som er i den 
beste posisjon for å avdekke og forstå, er 
foreldre. De må kunne lese barnets 
kroppsspråk og gå på baksiden av det 
barnet sier. Det handler om å få innsikt i 
barnet via kroppsspråket, det barnet sier og 
den atferden det utviser.

Lærernes fordel er at de ser barna 
sammen og kan lettere oppdage hva som 
foregår. De snakker også med mange, og 
kan dra slutninger ut i fra dette.

Ved å gripe inn i det som skjer mellom 
barn og unge i den digitale verden, kan 
voksne bidra til å slokke de ”brannene” 
som har oppstått. Det beste er imidlertid å 
gjøre noe forebyggende for å forhindre at 
digitale medier misbrukes. Her har alle 
voksne noe å bidra med. 

Erfaringsoverføring 
Internett er en ny arena som må læres å 
brukes på en fornuftig måte. Barn og unge 
blir ikke sluppet på nye arenaer ellers i livet 
uten at de blir fortalt og vist hvordan de 
skal oppføre seg. Vi tar barna våre med på 
restaurant når de er små og gjennom de 
voksnes oppførsel lærer de seg etter hvert 
hvordan man opptrer uten å være til 



14  Fosterhjemskontakt 5/11

sjenanse for andre gjester. Vi tar dem med 
til Syden, og de lærer seg etter hvert 
hvordan det er å være i denne ”verden”. 

Når det gjelder nettet og de sosiale 
mediene derimot, er det mange voksne som 
ikke vet nok til å kunne lære bort hvordan 
man oppfører seg. Når dette har blitt det 
viktigste ”tilholdsstedet” for mange, sier  
det seg selv at læringsoverføringen fra 
voksen til barn i større grad burde funnet 
sted. 

Det er mange barn og unge som går 
sine foreldre en høy gang når det gjelder 
kompetanse på digitale medier. Vi kan ikke 
reversere det bildet, men de voksne må som 
et minimum gjøre seg kjent med den 
viktigste kommunikasjonskanalen til barna 
sine. De må være interesserte i hvordan 
mediene virker og forstå hvilke muligheter 
de gir, men de må også sette seg  inn i den 
negative bruken av mediene. Først når de 
har satt seg inn i hvordan de sosiale 
mediene brukes, kan de forstå hvordan 
nettmobbing foregår. 

Skape gode holdninger
Voksne må bidra med digital kompetanse 
til barna sine før de har funnet ut det  

meste på egenhånd eller har lært av andre 
barn. Barn er ikke alltid i stand til å se 
konsekvensene og omfanget av det de gjør, 
og det er de voksnes plikt til å snakke med 
dem om dette. Det blir hevdet at barn og 
unge tilbringer 70 prosent av sin tid på en 
digital arena, og det er derfor viktig å 
snakke med dem i hverdagen om hva de 
opplever der. Det er også viktig å sette seg 
ned å ta målrettede samtaler med barna om 
hva som forventes av dem i den digitale 
verden. 

I de digitale samtalene må voksne 
snakke med barna om nettkultur. Foreldre 
og lærere har et stort ansvar for å bedre 
ytringskulturen blant barn og unge på 
nettet og  et ansvar for å lære barna 
nettvett.  Normer for hvordan man skal 
opptre på nettet har i mange år kommet i 
bakgrunnen, og dette er nok også noe av 
grunnen til at digital mobbing har fått 
utvikle seg til et så stort problem som det 
er. 

Det er på tide at barn og unge blir 
bevisstgjort på hva de faktisk holder på 
med når de mobber og trakasserer andre, 
og at foten blir satt ned for uønsket atferd 
når de ferdes i den digitale verden. Foreldre 
kan ikke nekte barna sine å være på nettet 

- i så fall går de glipp av mye på en viktig 
arena - men de kan tydeliggjøre sine 
forventninger og krav til bruk av mediet. 
Det viktigste er imidlertid å bidra til at de 
unge bruker hodet og hjertet når de bruker 
digitale medier.

”Bruk hue”-kampanjen
Siden 2009 har Telenor, Medietilsynet, 
Røde Kors og Barnevakten jobbet sammen 
for å bekjempe digital mobbing gjennom 
den dialogbaserte holdningskampanjen 
”Bruk Hue”. Kampanjen gir både barn og 
voksne gode verktøy og råd for å forebygge 
og bekjempe digital mobbing, og kan vise 
til gode resultater.

”Bruk Hue”-turneen har blitt Norges 
største kampanje mot digital mobbing, og 
torsdag 1. september åpnet kunnskapsmi-
nister Kristin Halvorsen "Bruk Hue"-tur-
neen på Marienlyst ungdomskole i 
Drammen foran 500 elever. 

Hittil har kampanjen besøkt 200 
ungdomsskoler i Norge, og møtt over  
50 000 elever og 10 000 foreldre. I løpet av 
høsten vil nye 50 ungdomsskoler, 15 000 
elever og 5 000 foreldre få besøk av "Bruk 
Hue"-turneen. Dette er et viktig arbeid 
fordi det når ut til store grupper av 
ungdommer. En viktig målgruppe å nå vil 
være de barn og unge som utgjør en 
risikogruppe for å mobbe andre.  

De sårbare
Det er ikke til å komme i fra at våre 
fosterbarn er en sårbar gruppe som kan 
være ekstra utsatt for mobbing. De er i en 
annen livssituasjon enn majoriteten av barn 
og unge, og kan dermed være i en risiko-
sone både for å utøve plagsom atferd mot 
andre og mot selv å bli utsatt for det. Det 
krever at fosterforeldre er ekstra oppmerk-
somme på hva som rører seg i sitt foster-
barns verden. 

Den digitale verden er en verden på lik 
linje med den virkelige verden. Det er ikke 
noe våre barn kan velge seg bort i fra. De 
har blitt født inn i dette, og vi voksne 
forplikter oss til å beskytte dem og lære 
dem opp til å forholde seg til denne 
spennende verden med så mange mulig-
heter.
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FAKTA
DigiTAl mobbing
Det siste året har barn i aldersgruppen 9-16 år opplevd 
dette:

•  Åtte prosent har mottatt en melding som oppleves 
som truende eller skremmende på mobilen i løpet av 
det siste året.

•  Seks prosent har opplevd å bli mobbet eller truet 
gjennom en mobilmelding i løpet av det siste året.

•  Tre prosent har selv mobbet eller truet andre ved hjelp 
av mobiltelefonen.

•  14 prosent har opplevd at noen har sendt digitale 
bilder eller videoer av dem til andre uten at de selv har 
samtykket til det.

•  Seks prosent har mottatt nakenbilde på mobilen av 
noen de kjenner.

Kilde:  
Medietilsynets rapport ”Barn og digitale medier 2010” 

neTTressurser  
For bArn og voKsne
www.dubestemmer.no
Nettsted som tar opp temaer som møter elevene på 
internett og mobil, som for eksempel personvern og 
kildekritikk. Den siste modulen til nettstedet setter 
søkelys på blogging med blant annet fokus på å forstå 
konsekvensene av å bruke kommentarfeltet til å hetse 
og mobbe.

www.barnevakten.no
Gjennom nettressurser  ønsker organisasjonen Barne-
vakten å hjelpe foreldre til å holde seg oppdatert på 
temaet barn og medier, og oppmuntrer dem til å være 
aktive i barns mediehverdag. 

www.meremed.no
Et nettbasert foreldreprogram som har som mål å styrke 
foreldre i å forhindre ungdoms uønska bruk av sosiale 
medier og rusmidler. Foreldreprogrammet henvender 
seg til de som har ungdom i ungdomsskolen. 

www.korspahalsen.no
Kors på Halsen er den nasjonale hjelpelinjen for trygg 
bruk av digitale medier. De driver også nettstedet www.
korspåhalsen.no.  Kors på Halsen er hver eneste dag i 
direkte kontakt med barn og unge som rammes av 
digital mobbing.

verKTøy og insTAnser  
veD Alvorlig mobbing
Noen ganger klarer verken barnet selv eller de voksne rundt å få 
slutt på mobbing. Det kan ha foregått så lenge, eventuelt har det 
kjørt seg så fast at det er vanskeligere å få slutt på mobbingen. 
Her er noen råd om hva man kan gjøre:

Mobbefilter
Telenor har utviklet et mobbefilter der mobilens eier kan 
bestemme at bestemte mobilnumre ikke skal nås gjennom med 
tekst- eller bildemeldinger. 
Man skal være klar over at denne tjenesten også kan brukes til å 
holde noen utenfor fellesskapet, altså en form for mobbing. 
Brukt på riktig måte er mobbefilter et godt verktøy til å stenge 
mobberne ute fra mobilen. 

Nettstedet slettmeg.no
Gjennom den offentlige tjenesten www.slettmeg.no kan man få 
råd og veiledning for å få slettet uønsket informasjon som ligger 
på nettet, eller for å endre opplysninger som ligger der. Gjennom 
tjenesten kan man få praktisk hjelp til å få fjernet slik informa-
sjon. *

Kontakt rektor
Ta kontakt med rektor ved barnets skole som har ansvaret for at 
mobbing ikke skal foregå på sin skole. Da må rektor ta mobbe-
historien opp direkte med den som mobber og eventuelt ta det 
videre til dens familie.

Fylkesmannen
Dersom skolens ansatte ikke griper inn slik de bør i en mobbe-
sak, kan man også gå direkte til fylkesmannen. Fylkemennene er 
pålagt å gripe inn når mobbing er graverende. 

Mekling
Digital mobbing med trusler og sjikanering på sms og internett 
egner seg godt for mekling i Konfliktrådet.  I meklingen skal 
man prøve å finne en løsning, og man er ikke opptatt av å 
fordele skyld. På grunn av dette er det mange som mener at det 
ikke bør mekles i mobbesaker fordi det handler om overgrep. 

Dersom man ønsker å ta en mobbesak til Konfliktrådet, kan 
man klage direkte uten å gå veien om skole, kommune eller 
fylkesmannen. Konfliktrådet kontakter den personen som blir 
innklaget. 

* Det er usikkert om slettmeg.no kan opprettholdes til neste år. 
Grunnen er at det ikke er blitt bevilget penger til tiltaket på årets 
statsbudsjett. 


