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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om elevers upplevelser av på nätet. Studien 
har utförts genom semistrukturerade intervjuer med åtta elever i grundskolan, resultatet 
har sedan delats upp tematiskt. I resultatet framkommer det att elever upplever att negativa 
handlingar sker på nätet. Alla har inte själva blivit utsatta men en stor del av 
informanterna i studien berättar om andra i deras närhet som blivit utsatta. Studien visar 
även att eleverna har egna strategier för att hantera de negativa handlingarna. Det 
framkommer också preferenser för vilka personer eleverna vänder sig till för stöd. 
 
Nyckelord: Nätmobbning, negativa handlingar, kamratkulturer, elevers upplevelser, 
strategier.  
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1 Inledning 
I en årlig undersökning av Friends (2017) framkom det att vart tredje barn i åldrarna 10–
16 år utsatts för kränkningar på nätet under det senaste året. När det kommer till mobbning 
på nätet är flickor överlag mer utsatta, 12,5 %, i jämförelse med 7 % av pojkarna som blev 
utfrågade. Kränkningar och mobbning via internet ses som ett problem i både hemmet och 
i skolan/fritidshemmet (Friends, 2017).  
 
Det som framförallt gör nätmobbning till ett stort problem för vuxna att hantera är på 
grund av att det många gånger inte syns och att det av olika anledningar är svårt att 
upptäcka. Denna anonymitet anses därtill vara en av de stora anledningarna till att nätet 
blir så aggressivt och konsekvenserna uteblir om man förblir osynlig (Frisén & Berne, 
2016). Risken finns att det sker överallt och alla tider på dygnet - på skolan, i hemmet, på 
kvällen, på morgonen - eftersom nätet numera är så lättillgängligt.   
 
I vårt uppdrag som framtida fritidslärare så kommer vi att verka och arbeta för att alla 
elever ska känna sig trygga och må bra i skolan och fritidshemmet. I skollagen (SFS, 
2010:800) framställs: “Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (SFS, 2010:800). Detta 
kommer att innebära att vi inom vår framtida yrkesroll har ett stort behov av att känna till 
elevernas mående, varför de eventuellt mår dåligt samt hur vi kan arbeta för att förändra 
denna upplevelse till en förbättrad situation.  
 
Utifrån egna upplevelser under praktik har vi uppmärksammat elevernas tillgång till 
internet både under skoltid och fritidstid, varvid insikten uppstått hur svårt det är att 
uppmärksamma deras nätvanor och vad de egentligen gör på internet. Vi anser därför att 
det är intressant och värdefullt att undersöka vad elever har för upplevelser av negativa 
handlingar/mobbning på nätet. Därför har vi valt att fördjupa kunskapen om detta genom 
att intervjua åtta elever i fritidsverksamheten. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är öka kunskapen om elevers upplevelser av negativa handlingar 
på nätet. 
 
Forskningsfrågor 
 

● Vilka upplevelser har elever av negativa handlingar på nätet?  
● Hur hanterar eleverna på egen hand negativa handlingar som sker på nätet? 
● Vem/vilka vänder sig eleverna till när de upplever negativa handlingar på nätet? 
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2 Bakgrund 
För att tydliggöra centrala begrepp inleds bakgrunden med en förklaring av de olika 
begreppen som kommer att behandlas och användas i denna rapport. Detta görs för att det 
ska finnas en gemensam förståelse för begreppens mening och användande i rapporten. 
Utöver det delas bakgrunden in i ytterligare tre delar; styrdokument, tidigare forskning 
och teori. 

 
2.1 Centrala begrepp 
I rapporten kommer begreppet negativa handlingar att användas som ett paraplybegrepp 
för att det i vissa fall kan vara svårt att avgöra om det handlar om mobbning, kränkande 
behandling eller dylikt som uppfattas som kränkningar. Andra begrepp som kommer att 
användas beskrivs nedan och kommer att användas i beskrivningen av mer specifika 
händelser och situationer. 
 

2.1.1 Negativa begrepp 
Kränkningar 
En kränkning är en egen form av skada, det är inte en personskada eller en ekonomisk 
skada. En kränkning uppstår när någons integritet attackerats. Det innebär också att 
personen i fråga värnar som sin egen integritet och inte själv “bjuder in" till kränkning. 
Exempelvis kan inte en person starta eller frivilligt ge sig in i ett slagsmål; denne kan då 
inte påstå att den har blivit kränkt av slagen som givits under det slagsmålet (Ds, 2007).  

 
Kränkande behandling 
Detta är ett begrepp som används specifikt i skollagen (Skolverket, 2018) för att beskriva 
ett uppträdande som är kränkande utan att vara en diskriminering (2010:800). Vad lagen 
definierar som diskriminering nämns senare i texten.  
 
Kränkande behandling kan innefatta kränkningar kring exempelvis en elevs ekonomiska 
situation; eleven kan då riskera att bli retad för att vara fattig. Även utseende/kroppen kan 
ge upphov för kränkningar - att vara “tjock” kan exempelvis användas för att se ner på 
någon annan med kommentarer som “jävla fetto”. Kläder och klädstil kan också vara 
något som används för att kränka någon annan. Ord som “fjortis” eller “emo” används för 
att beskriva vissa klädstilar som ofta associeras med olika negativa stereotyper 
(Skolverket, 2009). 
 
Mobbning 
Mobbning sker när en person under upprepade gånger blir retad, förlöjligad, slagen eller 
kränkt. Det som skiljer begreppet mobbning och exempelvis kränkande behandling är den 
repetitiva naturen. Mobbning är att bli illa behandlad av en eller flera personer vid 
upprepade tillfällen (Ungdomsmottagningen, u.å.). När det kommer till nätmobbning 
skiljer sig definitionen en aning kring framförallt begreppet repetition, då man tar hänsyn 
till exempelvis hur många personer en bild spridits till. Spridningsfaktorn blir därför oftast 
mer avgörande än om det sker vid upprepade tillfällen i tidsintervaller när man kartlägger 
förekomsten av nätmobbning (Frisén & Berne, 2016).  
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Definitionen av nätmobbning lyder enligt följande: 
 

En person är nätmobbad när hon eller han flera gånger blir utsatt för elaka handlingar på 
mobilen, datorn eller surfplattan. Det kan röra sig om antingen flera olika elaka handlingar eller 
att en elak kommentar/bild/film delats eller spridits. Den som utsätts upplever det som att hon 
eller han är i underläge eller har svårt att försvara sig (Frisén & Berne, 2016:77).   

 
Diskriminering 
Diskriminering är när någon missgynnas, alltså behandlas sämre än någon annan har blivit 
behandlad i en liknande situation. Anledningen är på grund av någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder (SFS, 2008:567).  
 
Trakasserier  
En handling där någon kränker en annans värdighet och är knutet till någon av 
diskrimineringsgrunderna nämnda ovan (SFS, 2008:567). 
 

2.1.2 Vanliga uttryck 
Elever använder sig av speciella uttryck som uppkommit genom sociala medier, vilka 
kommer att beskrivas i texten nedanför. Dessa används frekvent när eleverna pratar om 
sina interaktioner på sociala medier. 
 
Appar eller applikationer är en programvara som installeras på ens mobil eller platta. 
Dessa appar har olika funktioner. 
 
Flöde är där en användares information hamnar. Flöden på Facebook är enkla att se och är 
även sökbara. 
 
Något som de flesta sociala medier har gemensamt är att det går att följa andra personer, 
exempelvis dina vänner, kända skådespelare eller politiker, diverse organisationer, men 
även konton som är intressestyrda. Det innebär att en användare gör ett beslut att skicka en 
förfrågan till den person som den är intresserad av att följa. När någon följer någon annan 
får den då tillgång till denna persons flöde och blir noterad när denne gör ett nytt inlägg. 
 
Följare är andra användare som valt att följa en annan individ på exempelvis Twitter. 
 
De flesta sociala medier där du kan följa och ha följare har även funktionen att blockera. 
Det innebär att du som användare kan blockera andra konton från att se och kontakta dig 
på den plattformen.  
 
När ett konto publicerar ett inlägg kan följare av det kontot kommentera det inlägget, 
vilket är vanligt förekommande på sociala medier. Det kan till exempel handla om att 
kontot publicerar en video, varvid kontots följare då har möjlighet att kommentera den 
videon.  
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Det finns också ofta en funktion att lämna en like eller att gilla andras inlägg, detta för att 
kunna visa om de uppskattar inlägget. Denna funktion går även att använda som ett sätt att 
uttrycka sitt missnöje. Detta genom att exempelvis använda Facebooks tumme ner- eller 
ogilla-symbol. 
 
Taggning eller att tagga är något som binder en person till ett inlägg eller text. Denna 
taggning blir då sökbar på internet. 
 
Joina är en spel-term som kommer från det engelska ordet join och betyder att 
komma/följa med. Begreppet används för att beskriva när någon hoppar in i en grupp i ett 
spel med andra för att spela tillsammans. 
 
2.1.3 Vanliga sociala plattformar 
Sociala medier eller sociala plattformar innebär hemsidor eller appar som gör det möjligt 
för människor att interagera med varandra. Till skillnad mot traditionella medier innebär 
sociala medier en möjlighet till användargenererat innehåll. Sociala medier kan innebära 
saker som internetforum, sociala nätverkstjänster, bloggar och vloggar. Exempel på dessa 
nämns nedan. 
 
Snapchat är en app där du kan skicka tidsinställda bilder och korta filmklipp – även 
kallade snaps – till andra människor. Det finns också en funktion där du kan rita på 
bilderna, lägga till text eller använda olika filter. Efter att mottagaren har öppnat bilden 
eller filmen har hen en kort stund på sig att se den innan den försvinner. Det går dock att 
spara snaps som skickas (Wikipedia, 2018a). 
 
Youtube är världens största videostreaming-sajt. Det finns många så kallade Youtube-
profiler eller youtubers som livnär sig på sina videor. De flesta tittarna på Youtube är 
framförallt i de yngre åldrarna (Wikipedia, 2018b). 
 
På Instagram följer du andra personer. Här delar man med sig av egna bilder/filmer och 
genom att följa andra kan de se deras inlägg. En viktig funktion är möjligheten att gilla 
och kommentera andras bilder och filmer (Wikipedia, 2018c). 
 
På Facebook lägger du till dina vänner genom att skicka vänförfrågningar. Sedan kan du 
dela med dig av exempelvis bilder, meddelande och videos till andra, samt själv följa vad 
andra delar med sig av. Du kan gilla och kommentera andras inlägg och bilder. På 
Facebook finns även möjligheten att skriva privat till andra genom direktmeddelanden och 
videochattar. Det går även att skapa privata och/eller offentliga grupper där personer kan 
samlas för att prata om exempelvis gemensamma intressen (Wikipedia, 2018d). 
 
Messenger är en app där användare skriver, skickar bilder och filmer till varandra. Den går 
att länka ihop med ens Facebook-konto (Wikipedia, 2018e) 
 
Viber är en app där användarna kan skicka text, bild, video och ljud till varandra 
(Wikipedia, 2018f). 
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Musical.ly är en videoapp där användarna spelar in och lägger upp korta klipp. Klippen 
ljudsätts med egen vald musik ur appens bibliotek. Det är vanligt med klipp där 
användarna mimar och gör koreografi till musiken, men även humorklipp (Wikipedia, 
2018g). 
 
Tumblr är en bloggplattform där användaren kan lägga upp olika typer av innehåll, det kan 
vara bilder, film eller ljud. Detta hamnar då på en så kallad tumblelog. Som många andra 
sociala plattformar går det kan följa varandra, vilket innebär att man ser andras inlägg i sin 
egen panel (Wikipedia, 2018h). 
 
På Twitter skriver användarna korta meddelanden, så kallade tweets, på max 280 tecken. 
Här kan man följa vänner och andra allmänna personer, inklusive exempelvis kändisar och 
politiker (Wikipedia, 2018i). 
 
Roblox är ett spel där användare kan socialisera, och spela diverse användarskapande spel. 
Spelet liknar ett annat spel till sitt utseende, vilket kallas Minecraft. Till skillnad från 
Minecraft, där fokus ligger i skapandeprocessen, handlar Roblox mer om att spela dessa 
användarskapade-spel istället för att skapa något själv (Wikipedia, 2018j). 
 
2.2 Styrdokument  
Skolverksamheten, inklusive fritidshemmet, har särskilda skyldigheter mot elever att 
efterfölja när det handlar om mobbning, kränkande behandling eller andra likvärdiga 
begrepp. Dessa skyldigheter har sin utgångspunkt från skollagen samt diverse 
styrdokument. För att läsaren ska få en bättre översikt i hur skolverksamheten överlag ska 
arbeta mot dessa handlingar, följer nedanför en sammanfattning från vissa betydelsefulla 
styrdokument, lagar och riktlinjer inom området. Det redovisas även delar av de 
systematiska kvalitetsarbeten mot kränkande behandling som gjorts på skolan där vi har 
genomfört intervjuer. 
  

2.2.1 Skollagen  
I skollagen (2010:800) anges att alla elever har rätt till trygghet och studiero inom 
utbildningen enligt bestämmelserna för arbetsmiljön inom skolverksamheten. Vidare 
beskrivs i kapitel 6 § 6–10 om aktiva åtgärder som ska sättas in i arbetet mot kränkande 
behandling. Skolverksamheten har en skyldighet att med ett målinriktat arbete varje år 
upprätta en plan för åtgärder som är nödvändiga för att både förebygga och förhindra 
kränkningar av elever. Dessa åtgärder ska sedan följas upp och utvärderas. Ansvarig för 
att detta arbete efterföljs är huvudmannen inom den aktuella skolverksamheten. Skulle det 
uppdagas att en elev blivit utsatt för kränkande behandling har således skolpersonal 
anmälningsskyldighet om detta till rektor eller förskolechef, som i sin tur måste anmäla 
detta till huvudmannen. Denne måste sedan utreda den aktuella anmälningen samt vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra att kränkande behandling sker i framtiden (SFS 
2010:800). När det kommer specifikt till kränkande behandling, trakasserier, 
diskriminering och liknande över internet, så har skolan ett ansvar så länge det finns en 
koppling till skolan. Skolan måste utreda och åtgärda dessa handlingar ifall utövarna går 
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på samma skola som den som blir utsatt, eller att det är samma huvudman som är ansvarig 
om utövare och den utsatte går på olika skolor (Frisén & Berne, 2016).     
 
2.2.2 Läroplanen  
I läroplanen beskrivs uppdraget: 
 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 
motverkas (Skolverket, 2017:7).  

 
Vidare klargörs under avsnittet övergripande mål och riktlinjer att alla som arbetar i 
skolverksamheten aktivt ska motverka kränkande behandling och diskriminering, 
samtidigt som man verkar för att eleverna ska visa solidaritet mot och respekt för andra 
människor. Lärarens åtaganden inom området är att tillsammans med övrig personal 
motverka och förebygga kränkande behandling och diskriminering med hjälp av 
essentiella åtgärder (Skolverket, 2017).  
 

2.2.3 Allmänna råd för fritidshem  
Skolverket (2014) ger rekommendationer hur skolverksamhetens författningar kan tolkas 
och tillämpas med särskild inriktning på fritidshemmet. Här nämns specifikt att personal 
inom fritidshemmet ska vara uppmärksam ifall kränkande behandling förekommer på 
internet och därtill motverka och förebygga att det sker.  
 

2.2.4 Likabehandlingsplaner 
I arbetet mot mobbning och kränkningar ska varje skola utforma likabehandlingsplaner att 
utgå ifrån. Utformning och innehåll kan se olika ut på olika skolor, även om det enligt 
Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen (Frisén & Berne, 2016) finns 
vissa rekommendationer om vad som ska finnas med i detta innehåll. Kartläggningar ska 
göras varje år på varje verksamhet för att upptäcka eventuell kränkande behandling, 
trakasserier samt diskriminering, varvid det bland annat ska finnas planer på hur man 
aktivt förebygger och arbetar mot detta. Detta arbete ska kunna redovisas varje år, varvid 
man bygger den nya likabehandlingsplanen på förra årets plan och utvärderingen av 
denna. När det gäller specifikt nätmobbning och kränkande behandling på nätet är det 
viktigt att pedagoger bland annat tar reda på i vilka arenor och i vilken form detta sker. 
Det blir då lättare för skolans verksamhet att arbeta förebyggande och åtgärdande mot 
kränkande behandling och mobbning på nätet (Frisén & Berne, 2016). 
 

2.2.5 Systematiskt kvalitetsarbete mot kränkande behandling 
I en systematisk kvalitetsrapport som tidigare gjorts vid den grundskola där våra intervjuer 
genomfördes framkom uppfattningen att flertalet elever kände sig otrygga under både 
skoltid och fritidstid, något som var vanligt hos framförallt de äldre eleverna. Otryggheten 
troddes bero på bland annat låg självkänsla hos eleverna, språkförbristningar, svårigheter 
att följa instruktioner etc., men också situationsbundna tillfällen som vid raster, där 
rastvärdar inte varit synliga för eleverna.  
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Skolan har bland annat haft som mål (utifrån kvalitetsrapporten 2016/2017) att öka 
tryggheten för eleverna, och att alla ska kunna framföra sin åsikt och bli respekterade. För 
att uppnå dessa mål har man exempelvis arbetat med gruppstärkande övningar, 
temaarbeten, positiv förstärkning, förändrat arbetssätt i elevhälsoarbetet för att upptäcka 
elever i behov av stöd, samt styrt åtgärderna till mer konkreta situationer såsom att göra 
det mer tydligt för eleverna vilka som är rastvärdar. Elevenkäter, elevintervjuer, 
utvecklingssamtal och uppföljande av kvalitetsarbeten fungerar som mätinstrument för att 
dessa åtgärder ska kunna utvärderas.  
 

2.3 Tidigare forskning 
2.3.1 Upplevelser av utsatthet 
Statistiken som beskrivs nedanför är baserat på Friends nätrapport (Friends, 2017) om 
kränkningar och mobbning på nätet. Undersökningen genomfördes för femte året i rad av 
Sifo med 1001 intervjuer i åldrarna 10–16. 
 
I denna framkommer det att en tredjedel av de tillfrågade barnen mellan 10–16 år upplevt 
att de blivit kränkta på nätet det senaste året via dator, mobil eller surfplatta. Det är en 
siffra som inte varierat särskilt mycket under de senaste åren, enligt tidigare års upplagor. 
Av denna tredjedel är det ytterligare en fjärdedel av dessa som upplevt att de utsatts för 
nätmobbning av något slag (Friends, 2017).  
 
På frågan “Har du blivit kränkt av någon via mobil, dator eller surfplatta det senaste året?” 
svarade cirka 30 % av 11–13-åringarna att de blivit detta en till flera gånger det senaste 
året. Det vanligaste sättet att bli kränkt var att få negativa meddelanden eller bilder på de 
vanligaste sociala plattformarna eller via spel. Flickor upplever detta i högre uträckning än 
pojkar (59 % respektive 48 %), varvid flickor överlag upplever att de blivit utsatta för 
nätmobbning i högre grad än pojkar (12,5 % respektive 7 %). Dock nämner man i 
rapporten att det inte nödvändigtvis behöver vara andra flickor som utsätter dessa flickor 
för negativa handlingar (Friends, 2017). 
 
Det nämns också att vilken typ av jargong som förekommer på internet kan ha betydelse 
för vilka uppfattningar eller upplevelser barnen har. Miljöer med en till exempel hårdare 
jargong kan påverka att bland annat kommentarer ses som en normalitet i sammanhanget 
snarare än en negativ handling (Friends, 2017).  
 
När flickor uppger att de i högre utsträckning än pojkar blivit utsatta för kränkningar på 
sociala plattformar, är siffrorna omvända när det gäller kränkningar via spel. I 
spelsammanhang uppger fyra av tio pojkar att de blivit utsatta, i jämförelse med var 
fjortonde flicka. Detta resonerar man har ett samband med att pojkar förmodas spela 
dataspel i högre utsträckning än flickor. När det gäller vilka som kränker ser man i 
undersökningen inte en tendens att anonymiteten som finns på internet påverkar detta. 
Istället uppger sju av tio deltagare att de känner eller åtminstone vet vem det är som har 
kränkt dem (Friends, 2017). 
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2.3.2 Hur elever använder ord som reta och förolämpa 
I Wrethander (2017) framkommer hur retande som en del av lek används för att skapa en 
gemenskap i relationer. Hon nämner två begrepp, retas och förlöjliga. Att retas används 
för att innesluta och tydliggöra gemenskap, medans att förlöjliga har som syfte att utesluta 
och avvisa och/eller att tydliggöra olikheter gentemot gruppen. Vidare menar Wrethander 
(2017) att retande som varit menat som skämt eller på allvar, sällan var genomtänkt. Det 
var samspelet med de andra som skapade innebörden av retandet. En viktig faktor för 
vilken mening handlingarna fick, var i hur barnen som blev utsatta svarade på 
handlingarna. 
        

2.3.3 Att förebygga mobbning och nätmobbning  
En grundläggande faktor för att förebygga och motarbeta nätmobbning och kränkningar på 
internet är att man involverar samtliga inblandade i detta arbete. Detta inkluderar både 
skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Det kan då handla om att öka elevers 
medvetenhet kring nätmobbning, vilket kan innebära att de blir mer insatta i olika begrepp 
och vilka skador nätmobbning faktiskt kan orsaka. Eleverna kan också bli mer involverade 
ifall de äldre uppmuntras att vägleda de yngre, eftersom yngre barn många gånger ser upp 
till både vuxna och äldre barn och därför kan ta efter i beteenden. Vägledningen kan också 
ske tekniskt då det finns olika sätt att skydda sig på internet, något som både vuxna och de 
äldre barnen kan lära ut. Det handlar om att ge eleverna olika typer av strategier för att 
hantera nätmobbning och kränkande behandling på nätet. Viktigt blir också att minska 
negativa beteenden och att öka stödjande beteenden, samt att uppmana andra elever att 
stötta den som eventuellt har blivit utsatt (Frisén & Berne, 2016) 
 
I en studie av Thornberg (2017) undersöktes huruvida det fanns en betydelse mellan 
elevers och lärares relationer som kunde påverka arbetet mot mobbning och kränkande 
behandling. I resultatet framkom att lärare/pedagoger som hade en stödjande, lyhörd och 
varm framförhållning gentemot sina elever, också fungerade förebyggande mot mobbning 
och andra negativa handlingar. Goda och positiva relationer med eleverna främjade alltså 
en trygg skolverksamhet (Thornberg, 2017).     
 
Fjällhed & Jensen (2013) diskuterar betydelsen av vuxnas stöd och närvaro som 
skyddsfaktor i bland annat skolmiljön. De nämner att en elevs mående och hälsa till stor 
del påverkas av i vilken utsträckning en lärare/pedagog finns i dess närhet under en 
skoldag. Detta innebär att se hela barnet under större delen av dagen; att få ett 
helhetsperspektiv, något som många fritidslärare får i sitt arbete i skolverksamheten. 
Dessa kontinuerliga möten med samma lärare/pedagoger stärker relationerna till eleverna 
och fungerar som en skyddsfaktor mot bland annat mobbning.   
 
Samtal med vuxna i förebyggande syfte anser många barn hjälper dem att öppna upp sig 
om kränkningar på internet. I till exempel Friends (2017) ställs frågan “Vad skulle du vilja 
att vuxna hemma gjorde för att det skulle vara lättare för dig att prata med dem om 
kränkningar på nätet?” 39 % av de tillfrågade svarade att de uppskattar att vuxna berättar 
för dem vad de kan göra ifall de upplever kränkningar på internet. Ytterligare 31 % tyckte 
det var bra när vuxna berättade för dem vad man ska tänka på när man umgås och pratar 
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på internet, samt 29 % uppskattade att vuxna undrade vad de gjorde på internet (Friends, 
2017).  
    

2.3.4 Att upptäcka nätmobbning 
Det kan vara svårt för vuxna att upptäcka mobbning och kränkningar på internet. En 
anledning är att det på olika internetsidor finns möjlighet att dölja sin riktiga identitet, 
vilket får till följd att man som potentiell nätmobbare är anonym för omvärlden. 
Anonymiteten fungerar också som en starkt bidragande förklaring till att aggressiviteten 
på internet ökar eftersom konsekvenser utifrån negativa handlingar många gånger uteblir 
(Frisén & Berne, 2016). 
 
En annan anledning till att nätmobbning och kränkningar kan vara svårt för vuxna att 
upptäcka kan ses i en studie gjord av Björk (2017). Där framkommer att ungdomar anser 
att det är svårt för utomstående som till exempel lärare och andra vuxna att förstå deras 
upplevelser av sociala medier. De väljer då av diverse anledningar att inte säga något när 
de upplever sig kränkta på nätet för att undvika att bli missförstådda. Ungdomarna som 
deltog i studien nämnde saker som att de vuxna inte förstår sig på, eller att de skulle 
förstora upp saker.  
 
Ovanstående stöds delvis i Friends; 17 % av deltagarna uppgav då att vuxna som testar på 
det barnen själva gör på internet (det vill säga är insatta/förstår sig på) påverkar ifall de 
vill prata med vuxna om kränkningar på internet (Friends, 2017).  
 
Informanterna i Björks studie berättar istället om andra tillvägagångssätt som de använder 
för att hantera dessa situationer. De nämner exempelvis användandet av “gilla”-funktionen 
som ett sätt att visa stöttning och att ta någons sida. Även att vara passiv blir ett försvar 
mot kränkande behandling, exempelvis nämner en person att elaka kommentarer tillslut 
upphör ifall man inte svarar på dem. En annan lösning som ungdomarna nämner är att 
blockera den användare som är problematisk (Björk, 2017).  
 

2.3.5 Stöd vid nätmobbning och kränkningar 
Om mobbning och kränkningar över internet har skett, blir det viktigt att strukturera upp 
hur åtgärder ska vidtas för att hjälpa och stötta de elever som råkat ut för detta. En 
utgångspunkt brukar vara att den vuxna på skolan som har bäst kontakt med den utsatte 
eleven också är den som håller i ett sådant samtal. Man påvisar vikten av att som utsatt 
själv få välja den man tycker det känns bäst och bekvämast att prata med. För att dessa 
samtal ska bli så givande som möjligt har man tagit fram tre huvudpunkter att utgå ifrån 
som man bör tänka på när man leder samtalet. Det handlar om att visa sympatier till den 
utsatte att det kan vara jobbigt att berätta vad som hänt, att bekräfta modet hos den utsatte 
som väljer att berätta, samt att samtalet pågår under naturliga former. Samtalet bör alltså 
inte likna ett förhör eller kännas påtvingat (Frisén & Berne, 2016). 
 
KASAM (känslan av sammanhang) är ett samlingsbegrepp för strategier som man kan 
använda för att handskas med motgångar. Dessa är hanterbarhet, meningsfullhet samt 
begriplighet. Sådana strategier kan också benämnas med cooping, varvid man får högre 
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KASAM desto fler coopingstrategier man använder sig av. Barns samtal med vuxna hör 
till en av dessa strategier, eller att hitta sätt att hantera sina svårigheter inombords 
(Iwarsson, 2007). 
 
I vissa fall finns det även barn som inte tar åt sig av de negativa handlingar de blivit 
utsatta för; de bryr sig inte. Frisén & Berne (2016) nämner att vissa av deltagarna hanterar 
nätmobbning på detta sätt. I resonemanget vad detta kan bero på ses olika anledningar, 
några av dessa är att vissa barn tror att det kan handla om missförstånd, ironi eller att de 
inte vet hur de ska uppfatta dessa upplevelser. Andra anledningar tros vara att den utsatte 
vill försöka nonchalera den negativa handlingen, att man inte upplever handlingen som 
tillräckligt kränkande/stötande i dess nuvarande form eller att skyddsfaktorer, som 
exempelvis vänner, förhindrar en negativ känslosam upplevelse av det inträffade. 
     

2.4 Teoretisk utgångspunkt 
I det här kapitlet redogörs för det teoretiska perspektiv som används för att skapa djupare 
kunskap om hur elevernas socialisation utvecklas genom aktiva val av eleven själv. För att 
kunna tolka och förstå studiens resultat kommer Corsaros teori om kamratkulturer att 
användas.  
 

2.4.1 Kamratkulturer 
Sedan ett par år tillbaka har synen på barns och ungdomars socialisation och barns 
utveckling förändrats. Idag ses inte barn och ungdomar som passiva aktörer. Socialisation 
anses vara interaktionell där barn och ungdomar är medskapare av sig själva samt den 
tillvaro barnet är en del av. Detta gör de genom att använda sig av diverse redskap som de 
producerar och som går att använda utifrån sin omgivning. Barn ses som aktiva, kreativa 
och sociala aktörer som skapar sina egna barndomskulturer, detta som är en del av större 
kulturer och av samhället (Corsaro, 2011). 
 
Med detta perspektiv ses barndom som en social konstruktion; barnen anses vara 
medlemmar men även som en struktur där deras konstruerande av sig själva och sin 
omgivning sker. Detta är en sorts förberedelse inför vuxenlivet, inte en linjär process där 
man går från att vara barn till att vara vuxen. Istället bör man se barn som medlemmar i 
samhället. samt betrakta barndomen som en viktig del av samhället (Corsaro, 2011). 
 
Kulturer är aldrig homogena eller statiska; kulturer utvecklas genom vårt agerande 
tillsammans med andra. De olika kulturer som barn kommer i kontakt med under sin 
barndom erbjuder resurser som de tillsammans med jämnåriga använder för att skapa 
deras egen kamratkultur. Barn skapar flera lokala kamratkulturer; i skolan, i hemmet och 
på sociala medier. På detta sätt reproducerar barn de kulturer som de tar del av samt 
producerar sin egen unika kultur (Corsaro, 2011). 
 
Corsaro (2011) nämner med stöd av egna studier gjorda på förskolebarn att egenskaper 
som kön och social status är viktig för social differentiering och då formande av en social 
hierarki. Tolkande reproduktion är ett begrepp som innebär att barnen inte bara är 
deltagande i samhällen och kulturer, utan även en del i produktionen och förändringen av 
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dessa. I tolkande reproduktion blir barnens språkanvändande ett symboliskt system, men 
även ett redskap för att etablera, hantera och skapa det sociala sammanhanget. Att delta i 
kulturella rutiner är en grund för tolkande reproduktion. Det handlar om återkommande 
rutiner som ger medlemmarna en förståelse över vad som sker i en specifik situation. 
Denna gemensamma förståelse skapar en förutsägbarhet som skapar en inramning av 
situationen inom vilken social och kulturell kunskap presenteras, tolkas och produceras. 
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3 Metod 
I avsnittet nedan redovisas de val och de överväganden som gjordes under studien för att 
förbättra dess validitet och reliabilitet. Vi går även igenom hur studiens analys 
genomfördes. Metod-delen består av urval, datainsamlingsmetoder, genomförande, 
databearbetning och tillförlitlighet samt metoddiskussion.  
 
3.1 Urval 
Eftersom denna studie fokuserar på elevers upplevelser av negativa handlingar föreföll det 
lämpligt att intervjua elever. Åldersspannet på de elever vi ville intervjua hamnade inom 
11–13 år; detta beror på att vi inom vår framtida yrkesprofession bland annat kommer att 
arbeta med elever inom dessa åldrar. Anledningen att det finns en begränsning nedåt 
berodde på att elever från årskurs 3 och nedåt på den berörda skolan inte hade tillgång till 
egna mobiler på fritidshemmet.  
 
Till detta examensarbete var kriterierna för antal genomförda intervjuer satta till 8–10 
stycken. En farhåga vid urvalet kan enligt Dalen (2015) vara att en studie inte får 
tillräckligt många informanter som vill ställa upp på intervjuer, varvid detta delvis kan 
bero på att ämnet som berörs är för känsligt.  
 
Detta tog författarna till denna studie hänsyn till då det slutgiltiga urvalet av elever 
gjordes. Eftersom antalet elever som ville delta i studien (och som fick missivbrevet 
undertecknat av vårdnadshavare) blev begränsat, så genomfördes studien med de 
informanter som fanns tillgängliga för intervjuer.  
 
I tabellen nedanför finns intervjupersonernas fiktiva namn och riktiga ålder. 
 
Fiktivt 
namn 

Ålder 

Emma 12 år 

Isabell 11 år 

Daniel 12 år 

Fredrik 11 år 

Minna 11 år 

Jennifer 12 år 

Alexandra 13 år 

Lisa 12 år 

 
3.2 Datainsamlingsmetoder 
Intervjuer föreföll som det mest lämpliga valet av datainsamlingsmetod till denna studie. 
Detta beror på att studiens syfte var att belysa elevers upplevelser, vilket enligt Dalen 
(2015) oftast uppnås på bästa sätt genom intervjuer. 
 



 
Kvist & Nathanaelsson 

 

13 
 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på skolan där varken andra elever eller 
lärare/pedagoger kunde störa. Under intervjuerna satt varje elev i en soffa/fåtölj placerad 
snett mittemot intervjuaren, där det viktiga i situationen var att skapa en trygg och trivsam 
stämning. Enligt Kihlström (2007a) är det viktigt att miljön där en intervju genomförs är 
lugn och att det inte finns störningsmoment, samt att intervjuaren och informanten hela 
tiden kan se varandra och ha ögonkontakt om så önskas. Ögonkontakten ska dock inte 
innebära ett “tvång” baserat på hur placeringen ser ut. 
 
I Dalen (2015) finns olika kriterier att läsa som visar på hur bra intervjuer genomförs. 
Dessa efterföljde intervjuarna till stor del bland annat genom att på ett lugnt sätt visa 
intresse och nyfikenhet kring vad eleverna hade att berätta, samt att låta dem ta sin tid att 
reflektera över och svara på frågorna.  
 
Särskilda råd finns därtill att ta hänsyn till när det kommer till elever som informanter. 
Enligt Dalen (2015) är det viktigt att intervjuaren uppträder formellt eftersom eleverna då 
får en känsla av att bli tagna på allvar. Det är också av värde att skapa en god kontakt och 
förtroendefullt förhållande mellan den som intervjuar och eleven då detta skapar bättre 
förutsättningar för att de upplevelser som berättas blir mer trovärdiga. Till denna studie 
togs detta i beaktning av ovanstående skäl, samt att vi hade en förhoppning att 
informanterna var mer villiga att samtala om ett förmodat känsligt ämne ifall de på 
förhand kände till vem intervjuaren var.  
 
3.3 Genomförande  
3.3.1 Informationshantering 
Vårdnadshavares godkännande och underskrift var nödvändigt för att eleverna skulle få 
delta i intervjuerna. Ett missivbrev skapades därför som hade sin utgångspunkt från olika 
kriterier nämnda av Björkdahl Ordell (2007). Innan missivbrevet skickades ut granskades 
och godkändes det av ansvarig handledare. Intervjuarna hade i förväg kontaktat skolans 
rektor för att via denna distribuera ut missivbrevet till de elever som hade ett intresse av 
att delta i studien. Breven skulle sedan undertecknas av respektive vårdnadshavare och 
överlämnas till ansvarig fritidslärare på det fritidshem där intervjuerna skedde, innan 
intervjuerna ägde rum. Missivbrevet finns att läsa i Bilaga 1 (sida 34). 
 

3.3.2 Etiska överväganden 
Till denna studie finns en utgångspunkt i etiska överväganden från Vetenskapsrådets bok, 
God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017).  
 
Från Vetenskapsrådet (2017) nämns att man som forskare ej kan lova att ingen utanför den 
person/grupp som bedrivit forskningen kommer ta del av den data eller material som 
införskaffats under exempelvis en intervju. Man ska dock som forskare i allra största 
möjliga mån minimera risken för att materialet ska spridas till utomstående och se till att 
informanternas identitet hemlighålls. Fortsättningsvis är det rekommenderat att 
informanten är delgiven information om dennes delaktighet i forskningen, vilket syfte 
forskningen har, samt i vilka sammanhang inspelningen/materialet ska användas. 
Informanten bör också meddelas hur länge inspelningen/materialet ska sparas, samt att 
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denne får vetskap om att materialet på inspelningen avkodas för att skydda identiteten på 
personen i fråga. När informanten är under 15 år måste man dessutom ha vårdnadshavares 
underskrift för att fortsätta bedriva forskningen. Deltagandet är frivilligt och informanten 
ska meddelas detta (Vetenskapsrådet, 2017).  
 
Innan forskningen påbörjades fick elever och vårdnadshavare på den aktuella skolan 
information om studiens syfte, samt kontaktuppgifter till ansvarig handledare och 
intervjuarna. Vid upprepade tillfällen, muntligt och skriftligt, informerades både elever 
och vårdnadshavare att elevernas deltagande i studien var frivilligt, varvid man kunde 
avbryta intervjun när som helst utan motivering eller anledning. Elevernas namn i studien 
var fiktiva och skolans namn utelämnades, samtidigt som det framgått i bland annat 
missivbrevet att endast intervjuarna ämnade ta del av inspelningsmaterialet från intervjun 
och att detta material skulle förstöras när rapporten blivit godkänd. Intervjumaterialet 
användes inte för eget bruk, utan enbart i forskningssyfte, något som också framgått för 
elever och vårdnadshavare. Dock var vi tydliga med att materialet som samlades in skulle 
användas som redovisningsmaterial på universitetet, varvid rapporten skulle bli granskad i 
en opponering. Det transkriberade materialet kunde därför bli granskat av opponenter.    
 

3.4 Tillvägagångssätt vid intervjuer 
Med utgångspunkt från Dalen (2015) och Kihlström (2007a) skapades en intervjuguide till 
denna studies intervjuer, som till största del är semistrukturerade. Enligt Dalen (2015) 
innebär semistrukturerade intervjuer att intervjuaren ställer förberedda frågor inom ett 
förbestämt ämne, samtidigt som frågorna är så pass öppna att eventuella följdfrågor utgår 
ifrån informantens svar. Man utgår alltså inte ifrån förväntade svar när man skapar/ställer 
följdfrågor. Intervjuguiden finns att läsa i Bilaga 2 (sida 35).    
 
Inledningsvis ställde vi uppvärmningsfrågor till eleverna, detta för att få informanterna att 
känna sig bekväma i situationen. Vi informerade sedan om intervjuns upplägg, exempelvis 
att de kunde ta den tid de behövde för att svara eftersom man vid en intervju kan uppleva 
en stress vid tystnad (Kihlström, 2007a).  
 
Efterföljande intervjufrågor hade sin utgångspunkt från de forskningsfrågor som skapades 
till denna studie, det vill säga frågorna blev indelade i olika delar (till exempel allmänna 
frågor om internet). Intervjuguiden utgick också ifrån “områdesprincipen”, vilket syftar på 
att intervjuaren börjar med att ställa frågor som inte är så känsliga/direkta, för att sedan 
stegvis belysa huvudämnet mer och mer (Dalen, 2015). Till denna studie tyckte vi detta 
var ett fördelaktigt tillvägagångssätt eftersom ämnet belyste mobbning/kränkningar, något 
som förmodligen kan vara ett känsligt ämne för vissa att samtala om. När intervjuerna 
närmade sig slutet (alla teman utifrån forskningsfrågorna var berörda) så frågade 
intervjuaren hur de hade upplevt intervjun, samt om de hade något att tillägga till det som 
samtalats om.  
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3.5 Databearbetning och tillförlitlighet 
3.5.1 Databearbetning/analys 
Databearbetningen skedde enligt en kvalitativ analysprocess som beskrivs av Lindgren 
(2014). Denna består av tre delar; kodning, tematisering och att summera data. 
 
Från våra intervjuer valde vi inledningsvis att utesluta vissa delar av materialet som inte 
riktade sig mot forskningsfrågor eller bakgrund. Detta material redovisades inte i 
resultatet, men gav en uppfattning om hur informanterna betraktade exempelvis mobbning 
som förekommer utanför nätet. På detta sätt gav denna kodning bättre förutsättningar att 
hitta centrala delar i materialet som kunde länkas till olika delar av bakgrunden. 
 
Efter detta skedde en tematisering av materialet där vi försökte identifiera utmärkande 
teman, varav tre stycken kunde urskiljas. Utifrån dessa tre teman kunde ytterligare 
underkategorier tas fram, varvid både teman och underkategorier på något sätt kunde 
kopplas till våra forskningsfrågor. 
 
Utifrån den data som presenterades i våra teman och underkategorier i resultatet, 
analyserades denna sedan i koppling till tidigare forskning och bakgrund. Från 
summeringen av denna data eftersträvades sedan att kunna dra slutsatser som var kopplade 
till aktuella forskningsfrågor. Den kvalitativa analysprocessen beskrivs mer utförligt i 
Bilaga 3 (sida 36). 
  

3.5.2 Tillförlitlighet 
För att skapa en större tillförlitlighet till intervjuer och den data som sedan används till ett 
resultat, är det en stor fördel att spela in intervjuerna och sedan transkribera dessa. 
Förutom att säkerställa att all information från informanterna finns tillgänglig till 
databearbetning, så kan man också kontrollera ifall intervjuaren ställer ledande frågor eller 
inte (Kihlström, 2007b). 
 
Vi använde oss därför av inspelning på mobil/dator för att sedan transkribera data till 
dokument. I transkriberingen uteslöts ibland vissa ord som kunde anses vara obetydliga i 
sammanhanget, det vill säga ord som inte tillförde något i svaren (exempelvis ”äähm” och 
dylikt). Vid några tillfällen råkade intervjuaren och informanterna prata samtidigt, vilket 
dock inte påverkade svaren från informanterna. 
 
Vi kommer att vid citat använda oss av intervjuarens namn. Anledningen till detta är för 
att Olov sedan tidigare har en relation till intervjupersonerna i fråga, vilket kommer att 
diskuteras mer ingående i diskussionsdelen av denna rapport.     
 
I Dalen (2015) beskrivs svårigheterna att helt kunna förlita sig på reliabilitet/tillförlitlighet 
som begrepp inom kvalitativa studier. Istället blir det viktigt att beskriva de olika leden i 
forskningen som genomförs, exempelvis hur omständigheterna såg ut under intervjun. Det 
finns även en betydelse att notera egna känslor, informanternas kroppsspråk eller andra 
förändrade beteenden, som sedan används i analys- och databearbetningsprocessen. 
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De omständigheter som rådde under våra intervjuer beskrivs mer tydligt under 
datainsamlingsmetoder (sida 13) i metod-delen. I transkriberingen av data gjordes 
noteringar på vissa förändrade beteenden hos informanterna under intervjuerna, vilket 
sedan nämndes i resultatet. Faktorer som eventuellt påverkade informanternas svar under 
intervjuerna diskuteras mer ingående under metoddiskussionen. 
 
För att stärka studiens validitet utarbetades bland annat en intervjuguide som täckte upp de 
forskningsfrågor och syfte som studien utgår ifrån. Dessa frågor blev kontrollerade på 
förhand av både en seminariegrupp och handledare, varvid även följdfrågorna var 
utarbetade så att dessa skulle ge så fylliga och täckande svar som möjligt från 
informanterna. Detta har sin utgångspunkt från Dalen (2015) där datamaterialets validitet 
analyseras, samt att rätt val av metod styrker validiteten. Där nämns att intervjuer är 
lämpligt som undersökningsmetod när man vill undersöka människors upplevelser av 
något.    
 
Enligt Kihlström (2007b) anses god kommunicerbarhet styrka en studies validitet. Vi har 
därför försökt skriva och utarbeta denna rapport på ett sådant sätt att de allra flesta ska 
förstå den, samtidigt som den ämnar behålla den vetenskapliga strukturen och ett 
vedertaget skriftspråk. 
 

3.6 Metoddiskussion 
I denna rapport valde vi att använda oss av våra egna namn när den empiriskt data 
redovisades i resultatdelen. Anledningen till detta är att Olov känner samtliga informanter 
sedan tidigare, medans Simon inte har någon tidigare relation till dem. Hälften av 
informanterna intervjuades av Olov, den andra hälften av Simon. Kihlström (2007a) 
belyser risken att en intervju kan utvecklas till en dialog ifall intervjuaren har en relation 
till informanten på förhand. Detta gäller framförallt om intervjuaren har förutfattade 
meningar om vad informanten ska säga eller uttrycka under intervjun. Den som intervjuar 
måste därför vara professionell nog att bortse från detta. Olov var medveten om detta 
innan intervjuerna påbörjades. 
 
Inför denna studie resonerade vi kring fördelar och nackdelar med att eventuellt ha en 
relation till informanterna på förhand. Eftersom ämnet mobbning kan anses vara ett 
känsligt ämne att prata om, förmodade vi att det kunde vara en fördel för informanterna att 
ha en relation till intervjuaren då det borde kunnat ge en trygghets- och tillitskänsla. 
Nackdelen antog vi skulle vara att informanterna kunde bli påverkade i svaren under 
intervjuerna. I samråd med handledare och seminariegrupp bestämde vi att prioritera 
elevernas känsla av trygghet och tillit till intervjuarna, detta för att överhuvudtaget få 
tillräckligt med relevant data från intervjuerna som var kopplade till vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. Vi ansåg att det fanns en överhängande risk att eleverna annars inte ville 
prata om ämnet, något som var en förutsättning för att studien skulle kunna genomföras.  
En osäkerhetsfaktor i sammanhanget var att Olov skulle ha en relation till samtliga 
informanter, medans Simon inte hade någon alls. Under intervjuerna befann sig endast en 
av intervjuarna tillsammans med den informant som blev intervjuad. Detta innebar att 
svaren från informanterna kunde bli olika beroende på vem som genomförde intervjun. I 
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majoriteten av de fyra intervjuer som Olov genomförde upplevde han att informanterna 
verkade vilja vara tillmötesgående i vissa svar. Svaren där detta upplevdes var kopplade 
till frågor som berörde vad informanterna skulle ha gjort ifall de exempelvis upplevt 
negativa handlingar på nätet, det vill säga en hypotetisk problematik. Simon däremot 
upplevde inte detta under sina intervjuer. Det finns möjligen en risk att informanterna som 
Olov intervjuade ville vara tillmötesgående mot honom på grund av deras tidigare 
relation, och eftersom han delvis var insatt i verksamheten. Detta eventuella 
tillmötesgående upplevdes som tidigare nämnt i den hypotetiska problematiken, men det 
går inte att utesluta att fler svar från informanterna påverkades beroende på vem som 
intervjuade dem. 
 
Efter att intervjuerna var genomförda ansåg vi dock att detta varit rätt beslut eftersom vi 
bedömt det som mer värdefullt att dessa skulle vilja delge information om ett känsligt 
ämne. Exempel på detta är under Daniels intervju där Simon kommer in på ett känsligt 
område, varvid Daniel efter detta inte längre blir lika tillmötesgående under intervjun 
enligt vad Simon upplever. Här kan man resonera om Olov (som hade en relation till 
Daniel) fått samma respons från honom ifall de samtalat om samma känsliga delar. En 
annan fördel upplevde vi var att Olov kände personal på den aktuella skolan, och att vi 
genom dessa fick tillgång till flertalet informanter.  
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4 Resultat 
I följande kapitel kommer vi återge elevernas berättelser om upplevelser av negativa 
handlingar på nätet och redovisa de teman som vi sett efter sammanställningen av det 
empiriska materialet. I det empiriska materialet framträder framförallt elevernas egna 
upplevelser samt upplevelser de hört från andra av negativa handlingar. Vi delar därför in 
resultatet i tre teman; negativa handlingar, strategier och skyddsfaktorer samt socialt 
skyddsnät. Vad varje tema innebär beskrivs före vi går igenom det aktuella temat. 
 

4.1 Negativa handlingar 
Informanterna blev under intervjuns gång ombedda att berätta om egna upplevelser av 
negativa handlingar som de själva upplevt och/eller observerat. Eleverna beskriver när de 
berättar om sina upplevelser en problematik kring negativa handlingar på nätet. Detta 
kommer att beskrivas mer ingående i nedanstående text. Eleverna blev även ombedda att 
beskriva diverse begrepp som berör ämnet. 
 

4.1.1 Upplevelser av negativa handlingar 
I det här avsnittet kommer vi gå igenom informanternas upplevelser av egna upplevelser 
samt upplevelser de hört från andra av negativa handlingar Upplevelserna varierar men vi 
ser en negativ trend. Två av våra informanter upplever att de har utsatts för negativa 
handlingar på internet av andra. Alexandra berättar om tillfällen då hon bråkar och retas 
med sina kompisar och att det vid några tillfällen uttryckts vissa elakheter. Daniel berättar 
i sin tur om vad okända personer på spelet Roblox brukar säga till honom när han spelar. 
Nedan berättar han om vad han själv upplever att han blivit utsatt för och om hur andra 
uttrycker sig när de spelar: 
 

Daniel: Ja vet inte, att man ser ut dåligt ser ut ful. 
Simon: Var säger de det till dig? 
Daniel: Ne bara på spel, då man joinar in då säger de att du ser ut ful, du har inga Roblox. 
Simon: Så när de säger att du är ful menar de dig eller din Roblox-gubbe? 
Daniel: Roblox-gubbe. 
 
Simon: Har du sett eller hört om någon som har blivit utsatt för någonting elakt på internet?  
Daniel: Ne… eller jag har sett folk när jag spelar. 
Simon: Okej vad är det som sägs då? 
Daniel: De säger att du suger, du är sämst på allting, du borde lämna spelet och sånt. 
Simon: Och det här på exempel Roblox eller? 
Daniel: Mm. 
Simon: Hur får detta dig att känna? 
Daniel: Jag vill säga stopp. Jag vill bara att han ska lämna spelet. 
Simon: Du försöker alltså säga till dem som är elak? 
Daniel: Mm. 
 

Liknande Daniels upplevelser av hur andra blir behandlade på internet, så har alla utom en 
informant sett eller hört om andra i deras närhet som har blivit utsatta för negativa 
handlingar på nätet. Emma och Alexandra, som båda använder sig av appen Musical.ly, 
berättar om händelser som de sett och hört har skett på den appen. 
 

Emma: En i min klass hon eh, har Musical.ly och så en yngre tjej typ skrev fula saker och sånt 
där och sen skrev hon fula saker. 
Simon: Så att båda skrev fula saker till varandra? 
Emma: Hon skickade bilder på vad hon skickade, hon skrev typ idiot och sånt och jävlar. 
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Alexandra: Ja det var en klasskompis lillasyster som… ja det var någon som hade kommenterat 
nåt dumt på hennes Musical.ly så jag blev riktigt irriterad. Och då skrev jag, alltså jag skrev bah 
såhär till henne ”ge dig, det är inte snällt” och sen så, ja. 
Olov: Fick du något svar på det? 
Alexandra: Nej hon raderade sin kommentar. 
Olov: Hur kändes det när den personen gjorde så mot någon annan? 
Alexandra: Taskigt, jag tycker inte… Jag vet inte varför man gör sånt. 

 
Minna berättar om när hennes kompis har blivit mobbad av en tjej som sedan tidigare 
slutat på skolan de går på. Hon berättar att det skett vid flera tillfällen att den tjejen sagt 
elaka saker till sin kompis. Tillslut kommer de överens och blir, som Minna beskriver det, 
vänner. När Minna blir ombedd att beskriva vad som sagts tidigare, berättar om hon om 
ett tillfälle där hennes vän publicerat en video och med hjälp av hashtag taggat hennes 
favoritgrupp. Den andra tjejen kommenterar videon och börjar säga elaka saker som: 
”gillar ni fortfarande dom”. Minna nämner också att den andra tjejen använder sig av fula 
och nedlåtande ord. 
 
Isabell har hört att andra har kommenterat bilder på Snapchat med elakheter och 
nedsättande ord, bland annat att personen på bilden var “fet och ful”. Även Jennifer 
upplever att andra har blivit utsatta för elakheter på internet, men inte någon som hon 
direkt känner. 
 

Simon: Har du sett eller hört talats om att kompisar eller de du känner blivit mobbad på internet? 
Jennifer: Ehh inte så mycket, nee men på Youtube så var det en tjej, de retade henne för hur hon 
såg ut, och vad hon hade på sig. Men det är inte särskilt här som man gör såna saker. 
Simon: Du tycker inte att det sker så mycket här på den här skolan? 
Jennifer: Inte den här skolan men kanske *skola*. Där är det många som retas. 

 
Ett intresse som flera av informanterna berättar om är att följa olika youtubers. Daniel 
följer exempelvis en youtuber som har liknande intressen som han själv: 
 

Simon: Vad brukar du göra på Youtube? 
Daniel: Jag bara kollar på youtubers. 
Simon: Vad heter de? 
Daniel: *Namn*... han spelar också Roblox. Han är ganska rolig. 

   
Emma nämner ett antal youtubers som hon följer, hon berättar då speciellt om en youtuber 
som lägger upp musik, men som även kommenterar andra videos.  
 

Nån gång när jag kollade på Youtube då jag såg en kille som hette *namn*. Han är typ en känd 
DJ eller nått. Då han skulle reagera på nåns Youtube-video som musikvideo sen skrev han, han 
sa retade jättemycket med ord och sånt. 
 

Andra informanter, som Lisa och Minna, nämner att de följer olika vloggar från youtubers 
som visar deras liv.  
 

Olov: Vet du vad det brukar vara på den vloggen? 
Lisa: Såhär vad hon gör på dagarna å sånt. 
Olov: Okej, har du nåt exempel på vad hon brukar – 
Lisa: Hon går å handlar å sånt sen äter hon å så. Ja hon köper kläder för sig själv och visar det. 
 
Olov: Vloggar? Vad är det för vloggar du kollar på? 
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Minna: Ja nä typ, såhär mera utflyktsvloggar å det. Såhär dom går typ på utflykt. 
Olov: Utflyktsvloggar? 
Minna: Dom går såhär på resor, det gillar jag. 
 

Inte alla ser internet som en miljö där det sker enbart negativa handlingar. Tre av 
informanterna ville poängtera att de tyckte att den positiva sidan av sociala medier är 
större än den negativa. Även fast Minna har upplevt negativa handlingar på internet, 
berättar hon om positiva kommentarer som hon fått på Musical.ly: 
 

Olov: Vad kan man få för reaktioner om man lägger ut nånting, vad har du fått för reaktioner om 
du förstår? 
Minna: Jag brukar få såhär bra komplimanger såhär ”bra jobbat, den här videon är jättebra” å 
sådär. 
Olov: Mycket positivt alltså? 
Minna: Ja. 
 

Både Lisa och Fredrik uttrycker sig i termer att de upplever internet som en “positiv” och 
“snäll” miljö att vistas i.  
 
4.1.2 Problematik 
Flertalet av informanterna upplever att det finns en försvårande omständighet i att internet 
är en miljö där det överlag är lätt att vara osynlig; att man kan vara anonym. Detta är 
enligt ett par av dem en anledning till varför de inte pratar med en vuxen, för att de inte 
vet vem de ska anklaga. Emma och Alexandra uttrycker att de väljer att inte vända sig till 
en vuxen om något sker på internet:  
 

Emma: Men man säger inte så mycket om nåt som händer på internet. För man vet typ inte vilka 
de är som mobbas, man känner ofta inte dem. I skolan kan man säga vem de var. 

 
Alexandra uttrycker sig på liknande sätt då hon upplever att vuxna har svårt att agera mot 
de som beter sig negativt på internet eftersom de enligt henne många gånger är anonyma.   
 
Det handlar om att de kanske inte vet vem det är som uttrycker sig på internet och att det 
också upplevs enklare att uttrycka sig i negativa termer. Som Jennifer berättar så slipper 
man uttrycka sig negativt “öga mot öga”:  
 

Jag har hört av mina fröknar att det är lättare att på internet är det lättare att mobba folk än på, 
såhär öga mot öga. Asså om man är öga mot öga så vågar man inte säga vad man tycker, man 
vågar inte mobba folk. På skolan finns det kanske vänner som vill skydda en. Men på internet så 
finns det inte så många, asså man kan mobba mycket lättare. Man slipper se den man mobbar. 

 
I spel blir ens konto en sorts anonymitet där användaren kan välja fritt vad kontots namn 
blir. Detta framkommer i intervjun med Daniel som ett problem han upplever.  
 

Ne, jag tycker till och med att det är värre på internet. (...) Man har ju som sitt account, och sen 
säger man fula ord till andra som man inte ens känner. Sen börjas man retas och säger fula ord 
och sånt… Ibland blir det som hashtags med fula ord. 

 
Lisa nämner att hon tycker att det kan vara svårt att veta om en kommentar är menad som 
ett skämt eller inte.  
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Asså, på internet kanske man inte menar det men som såhär den som frågar kanske tror att man 
menar det. Man ser inte såhär på den personen om man menar det eller inte (…)  Man är osäker 
på om den menar det eller om det är på låtsas. 

 
4.1.3 Mobbning på nätet 
När frågan ställs om vad mobbning är för informanterna, berättar alla att det har med att 
vara elak att göra. Av de som blivit intervjuade nämner endast Fredrik att mobbning har 
att göra med repetitionskriteriet. Definitionen av mobbning nämns i tidigare kapitel under 
centrala begrepp i denna rapport. 
 
Alexandra definierar mobbning som någonting grövre än att vara elak mot någon, medans 
Lisa beskriver mobbning som någonting som sker när flera personer går på en person. 
 
Sedan följer ett antal informanter som använder mobbning som synonym med att vara 
elak, samt vissa som upplever en osäkerhet i att beskriva definitionen av mobbning 
överlag. Hälften av informanterna uttrycker att mobbning är samma sak som att vara elak, 
Daniel är en av dessa:  
 

Simon: Tycker du att det är någon skillnad mellan att mobba någon eller att bara vara elak med 
nån?  
Daniel: Ja de är samma sak. 

 

Två av informanterna säger sig inte veta eller upplever en osäkerhet i att förklara vad 
mobbning är för något. Isabell beskriver det såhär: 
 

Isabell: Mobbning är för mig… eh asså jag vet inte. Asså jag vet inte… 
Simon: Okej, ja okej du kan få berätta vad retas innebär för dig? 
Isabell: Jag vet inte direkt… 
Simon: Skulle du kunna beskriva om någon gång när du sett någon blivit retad, eller sånt där, det 
kanske är lite lättare. 
Isabell: Ja. Det är svårt att förklara. 

 

4.2 Strategier & skyddsfaktorer 
Under detta tema redovisas olika strategier där eleverna är aktiva aktörer i deras 
tillvägagångssätt för att hantera och skydda sig själva och varandra mot diverse negativa 
handlingar på nätet, som till exempel mobbning, kränkningar och trakasserier. Vi 
identifierar även externa skyddsfaktorer som kan påverka huruvida eleven upplever 
internet som en positiv eller negativ miljö.   
 

4.2.1 Strategier 
I vår studie framkommer det att två av eleverna har blivit utsatt för negativa handlingar på 
internet. De berättar om hur de hanterar detta. En gemensam strategi är att inte ta åt sig, att 
”låta det rinna av”. Alexandra berättar om hur hon generellt reagerar i en sån här situation:  
 

Alexandra: Nej, jag släpper det direkt. 
Olov: Vad beror det på? 
Alexandra: Jag tar inte åt mig. 
Olov: Hur kommer det sig? 
Alexandra: För jag tror att det bara blir värre om jag håller på det hela tiden. 
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Daniel beskriver hur han reagerar liknande när han spelar datorspelet Roblox och andra 
spelare beter sig elakt mot honom: 
 

Simon: När de säger de här sakerna till dig hur känns det för dig då? 
Daniel: Det känns ingenting, 
Simon: Du låter det bara rinna av dig? 
Daniel: Ja. 
Simon: Känner du att detta nån gång blir för mycket? 
Daniel: Ja. 

 
Daniel blev frågad om huruvida kommentarer blir för mycket någon gång och hur han i 
sådana fall hanterar det. Han berättar då att han vissa gånger inte kan hantera dessa 
kommentarer så bra, men hans lösning är att lämna spelet och övergå till ett annat spel.  
 

Simon: Vad gör du då, när det blir för mycket? 
Daniel: Lämnar spelet och spelar ett annat spel. 
Simon: Känns det som att det blir bättre då? 
Daniel: Nej men, nej men jag vill inte säga nåt mer om det. 

 
Efter denna fråga blir stämningen annorlunda. Från att svara utförligt och visa ett intresse 
för intervjun, så blir svaren kortare och blicken flackar då Daniel tidigare enkelt kunnat 
möta ens blick.  
 
En annan strategi för att undvika elaka personer på internet, är att Minna berättar om att 
man kan blockera de personer som man inte vill ska kommentera på sociala medier.   
 
Den vanligaste strategin som nämnts i denna studie av ett flertal informanter för att 
undvika negativa handlingar på nätet, är att enbart följa vänner och familjemedlemmar 
samt att dessa i sin tur är de enda som tillåts följa informanterna. Minna berättar till 
exempel om att hon gjort sitt Musical.ly-konto privat, vilket innebär att hon enbart låter 
personer som hon känner följa henne.  
 

Minna: Alltså…det är typ såhär man kan låtsas sjunga, sen kan man lägga ut det på nätet. Å så 
det visas för hela aah typ hela världen men man kan också ha privatkonto, å ja, jag har ett 
privatkonto. 
Olov: Du har det? 
Minna: Ja. 
Olov: Så alla skulle egentligen kunna se det du lägger ut eller? 
Minna: Ja, fast med privat så får man bestämma om man vill låta den personen följa, så ja. 
Olov: Okej, vilka låter du följa dig då? 
Minna: Alltså dom som jag känner. 

 
Andra informanter nämner appar och hemsidor som Snapchat, Instagram, Viber och 
Youtube, där man enbart följer vänner eller att vännerna följer dem. I en intervju berättar 
Jennifer att hon via appen Messenger endast samtalar med sin familj. 
 
Två informanter nämner en strategi som har som funktion att skapa bättre attityder bland 
sina följare eller vänner. Den innebär att föregå med gott exempel och att sprida 
positivitet. Minna säger såhär:  
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Minna: Snapchat brukar jag ha, jag brukar bara använda det med mina kompisar. Men det är nog 
många som har det, så ja. 
Olov: Mm. Å det är det…man skickar bilder å kan man skriva på det också? 
Minna: Ja, asså jag å (namn) försöker få snapstreak. 
Olov: Vad innebär det exakt? 
Minna: Asså det är man ska skicka bilder till varandra inom typ 24 timmar å sen det man ska 
göra typ det hela tiden å sen en dag så kommer man på asså såhär snapstreak, å sen får man 
poänger så ja. 
Olov: Aha, okej. Så det är liksom, vad ska man säga, nånting positivt som man kan göra 
tillsammans, alltså nånting kul? 
Minna: Ja. 

 
Fredrik berättar i sin tur att han enbart skriver snälla saker till sina vänner. Han nämner 
exempelvis att: “Jag brukar inte skriva så mycket i chatten, men typ, ska vi vara kompisar 
och ja… typ det.” 
 
4.2.2 Skyddsfaktorer 
Den tydligaste skyddsfaktorn som identifierats är att inte vistas på sociala medier. De 
informanter som vi talat med som svarat att de spenderar mindre till ingen tid på sociala 
medier, visade sig opåverkade av negativa handlingar. Minna berättar:  
 

Olov: Har du själv blivit utsatt för nånting på internet? 
Minna: Nej jag brukar inte va så mycket ute på internet, så ja. Så jag har inte blivit utsatt för 
nånting. 
Olov: Nej, inga elakheter eller så? 
Minna: Nä. 

 
Fredrik pratar även om att hans vårdnadshavare engagerar sig i hans internetvanor. Av 
våra informanter nämner endast han ett sådant engagemang från vårdnadshavare.  
 

Olov: Känner du att vuxna på skolan och hemma ser mobbning på internet som något 
seriöst/allvarligt? 
Fredrik: Ja. 
Olov: På vilket sätt känner du det? 
Fredrik: Mm… dom frågar ju ibland. 
Olov: Vad brukar dom fråga? 
Fredrik: Om jag sett något på internet som…ja. (gör en grimas) 
Olov: Att du har sett något dåligt, eller? 
Fredrik: Ja, nånting dåligt. 
Olov: Vad kan det vara att dom frågar då, tex? 
Fredrik: Om jag har sett någon som skickat nåt på Roblox, typ. 
Olov: Vad skulle det kunna vara att dom vuxna tror att någon skriver i sådana fall? 
Fredrik: Ja alltså, något taskigt. 
 

4.3 Socialt skyddsnät 
Det sista temat vi identifierat har vi valt att benämna som socialt skyddsnät. Det handlar 
främst om huruvida vuxna inom skolverksamheten finns tillgängliga att prata med 
eleverna angående negativa handlingar på internet, samt elevernas roll som aktiva aktörer 
att söka den hjälp de är i behov av. Även kompisar blir en del av detta.  
 
Vi identifierar två underkategorier som vi valt att benämna som huruvida vuxna tar 
negativa handlingar på allvar, samt vilka eleverna vänder sig till.  
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4.3.1 Huruvida vuxna tar negativa handlingar på allvar 
Vi ser blandade åsikter huruvida de vuxna tar negativa handlingar på internet på allvar. 
Jennifer berättar bland annat att lärare berättat för henne att det är lättare att mobba folk på 
internet eftersom man slipper se folk öga mot öga. Denna berättelse nämns tidigare i 
resultatet i underkategorin problematik i temat negativa handlingar (sida 20). Hon berättar 
vidare om hur hennes lärare arbetar aktivt med värdegrund:  
 

Jennifer: Vi tittar på Lilla aktuellt och några blir mobbad på internet på typ Musica.ly men typ 
mest på Instagram och Me too, och de blir mycket mobbad och fröken pausar och berättar om 
hur man känner sig och att man inte ska mobba folk. För att man känner sig inte bra, även om jag 
skulle mobba nån så skulle jag inte känna mig glad för det. Jag gör bara folk mer ledsna bara för 
att man gör folk ledsna så blir man inte glad själv. 
Simon: Du nämnde Me too. Vad pratar ni om kring Me too? 
Jennifer: På Me too har det varit många på det här året som man tar på nåns kropp som inte vill: 
Man får inte ta på denns kropp om inte den vill. Alltså stopp. Vi har pratat mycket om hur den 
har kommit ut i världen och sen ett uppror i Stockholm om att Me too-chatten ska stängas av, 
men de har inte gjort det. 

 
Även Alexandra tycker delvis att vuxna ser mobbning på internet och i verkligheten som 
något allvarligt, men att de också kan göra mer för att motarbeta detta:  
 

Alltså på internet finns det väl inte så mycket att göra åt egentligen, för att dom håller väl inte 
koll på vad alla skriver. Men i verkligheten kan dom göra mer. 

 
Det finns elever som är osäkra på vad vuxna inom skolverksamheten gör för att motarbeta 
negativa handlingar på internet. Av åtta informanter som vi intervjuat svarar fyra stycken 
att de är osäkra och ger inget mer svar än att de inte vet, samt Daniel och Isabell som 
uttrycker att de vuxna inte alls är engagerade i vad som sker på internet:  
 

Simon: Känner du att vuxna ser det som sägs och görs på internet? Och tar det på allvar? 
Daniel: Nej. 
Simon: Hur tänker du då? 
Daniel: De brukar inte vara uppe på internet så mycket, de spelar mest kortspel och sånt. 
 
Simon: Tycker du att vuxna på skolan ser mobbning på internet som något allvarligt? 
Isabell: Eh jag vet inte, jag tror inte det. 
Simon: Varför tänker du så? 
Isabell: För att vuxna tänker typ såhär att de är nåt som händer hemma och sånt. 

 

4.3.2 Vilka eleverna vänder sig till 
Den andra underkategorin identifierar vi som vilka eleverna vänder sig till vid upplevelser 
av negativa handlingar på internet. Några av eleverna nämner att de skulle vända sig till en 
vuxen inom skolverksamheten om de skulle uppleva negativa handlingar på internet. Lisa 
och Minna skulle båda vända sig till en vuxen på skolan som de känner sig trygga med.  
 

Olov: Vad beror det på att du skulle vända dig till honom tror du? 
Lisa: För han är min lärare å såhära han är alltid med oss. 
Olov: Mm. Innebär det att du känner att du litar på honom eller beror det på nånting annat? 
Lisa: Asså han är såhära med oss å om han är, eller jag kan gå till en fröken som är nära å så. 
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Minna: Jaao, antingen * lärare* eller till våran klasslärare. För dom är såhär, jag känner dom bäst 
å, ja (...) aa, som man är van vid, alltså inte såhär bara en lärare som är med typ klass 2 å de, dom 
känner ju inte till vår klass, dom vet inte hur vi beter oss, å ja. 

 
Minna fortsätter resonemanget med att det även har betydelse huruvida vuxna inom 
skolverksamheten har kunskaper kring datorer och internet, något som även Jennifer 
resonerar kring.  
 

Minna: Ja men då hade jag typ gått å sagt till vår klasslärare, för hon brukar vara ganska mycket 
ute på internet, så kanske hon vet ganska mycket om det å så.  
 
Simon: Tror du att lärarna tar nätmobbning på samma allvar? 
Jennifer: Jag tror det, asså om de tror att det hade hänt på internet hade typ *lärare*, han vet 
mycket om dator så han kanske skulle hacka och ta reda på vem det är som är elak. Men 
vanligaste så skulle lärarna bli mer arg på att nån är elak på internet för att de förstår inte varför 
någon skulle göra så och inte säga öga mot öga. 
 

Av informanterna var det endast Daniel som nämnde att han vänder sig till kompisar och 
berättar om när han blivit utsatt. 

 
Simon: Har du själv berättat för en vuxen om det som hänt på internet? 
Daniel: Ja, ne jag brukar aldrig säga. 
Simon: Säger du någonting till dina kompisar? 
Daniel: Ja det brukar jag. 
Simon: Vad brukar de säga om det då? 
Daniel: De ba okej… vi säger som inte nånting mer. 
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5 Analys och diskussion 
Analys och diskussion kommer att delas in utifrån våra forskningsfrågor. Dessa är: 

 
● Vilka upplevelser har elever av negativa handlingar på nätet?  
● Hur hanterar eleverna på egen hand negativa handlingar som sker på nätet? 
● Vem/vilka vänder sig eleverna till när de upplever negativa handlingar på nätet? 

  
Under forskningsprocessen uppmärksammade vi att nästan samtliga har hört om andra 
eller själva upplevt sig illa behandlande på nätet. Det bidrog till att vi med bland annat 
hjälp av vår teoretiska utgångspunkt kunnat tolka elevernas upplevelser och även delvis 
förstå varför dessa beteenden uppstår.    
 
Syftet med studien som varit till grund för denna rapport blev därför att öka kunskapen om 
elevers upplevelser av negativa handlingar på nätet. 
 

5.1 Elevers upplevelser av negativa handlingar 
I rapportens resultatkapitel i framkommer att nästan alla informanter som deltog i studien 
på något sätt blivit påverkad eller uppmärksammat att negativa handlingar av någon grad 
sker i deras närhet. I Friends (2017) nämner man att en tredjedel av de tillfrågade 
deltagarna själva upplevt att de blivit utsatta för kränkningar på internet, varvid en 
fjärdedel av dessa har blivit utsatta för nätmobbning. I rapporten framkom även att fyra av 
tio pojkar blivit utsatta för kränkningar via spel på internet.  
 
Daniel, som blev utsatt för kränkningar på internet, berättade om hur ett grovt språk 
användes inom de spel som han spelade. De påpekar hur andra spelar och säger till dem 
som det går sämre för i spelet att lämna på grund av att de enligt dem är för dåliga. Daniel 
berättar hur andra spelare också påpekar hur hans karaktär ser ut. Detta blir ett sätt att höja 
sin egen status liknande till hur Corsaro (2011) resonerar kring bland annat 
hierarkiskapande i kamratkulturer. I spelet som Daniel nämner att han spelar och där dessa 
kränkande kommentarer uppkommer, så är ens karaktärs utseende kopplat till hur mycket 
pengar du i verkligheten har att spendera på spelet. I spelet går det att köpa kläder och 
accessoarer, så när någon påpekar ens karaktärs utseende kan det handla om att de påpekar 
användarens socioekonomiska situation. Det går även att se det som ett försök att utesluta 
eller avvisa Daniel från gruppen genom att förlöjliga honom. Vad de exakt syftar på med 
sina kommentarer är dock svårt att fastställa. Men som Wrethander (2017) nämner är det i 
samspelet med de andra som meningen skapas, och för Daniel upplevdes det som ett 
förlöjligande.  
 
Risken kan också bli att detta beteende och liknande kommentarer som det Daniel utsattes 
för normaliseras. I Friends (2017) nämner man att internetmiljöer med en hårdare jargong 
kan leda till att negativa handlingar och dylikt blir en normalitet i sammanhanget, snarare 
än något som i andra sammanhang kan ses som kränkande.   
 
Alexandra nämner även att hon har blivit utsatt för negativa handlingar på internet. I 
hennes fall är det med personer hon känner väl, personer hon umgås med. Hon berättar att 
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hon bråkat med kompisar över internet och att de då sagt vissa elakheter till varandra. 
Skillnaden mellan denna situation jämfört med Daniels, kan kopplas till det Wrethander 
(2017) nämner om retning som funktion. Det ena tillvägagångssättet används, som i 
Daniels fall, för att förolämpa och utesluta från gruppen - det finns ett syfte att vara elak. 
För Alexandra däremot används retningen snarare för att stärka gemenskapen i gruppen - 
denna typ av retning är mer lättsam och inte så allvarlig. 
 
Att se skillnaden mellan att retas och att förlöjliga kan vara svårt att uppmärksamma, 
speciellt på internet då kroppsspråk och tonfall inte går att läsa av. Detta är något som 
exempelvis Lisa nämner som problematiskt. Detta kan också vara ett problem för vuxna 
som inte alltid heller kan se situationen/kommentaren i sin kontext. 
 
Vad informanterna säger är det mest problematiska med nätmobbning är att de inte vet 
vem det är som skriver. Anonymiteten är enligt dem en av anledningarna till att de inte 
vänder sig till en vuxen. Jennifer nämner också hur hon tror att det blir lättare att vara elak 
med någon på internet då man inte behöver befinna sig “öga mot öga” med personen som 
kommentaren är ämnad för. Detta skiljer sig från Björks (2017) studie där ungdomarna 
som deltog i hennes studie var rädda för att bli missförstådda av den vuxne och att 
händelsen ska förstoras. Vår studie visar istället på att eleverna inte går till någon vuxen 
då de inte vet vem de ska anklaga. Det verkar handla mer om en rättviseprincip än något 
annat. 
 
Hälften av våra informanter nämner att de följer en eller flera Youtube-profiler. Dessa 
videoskapare blir en stor del av deras vardag då dessa lägger upp dagliga videos. Dessa 
individer blir förebilder för eleverna och eleverna visar ett intresse att bli som dem. 
Problemet med detta kan vara då denna profil visar sig uppmuntra negativt beteende. Om 
vi utgår ifrån att eleverna är aktiva aktörer i sitt eget kulturskapande och tar med sig 
verktyg från andra kulturer, så blir en sådan destruktiv profil en del i att normalisera av 
vad vi skulle benämna som negativa normer. Ett exempel på detta är Youtube-profilen 
som Emma nämner, vars videos till viss del handlar om att kritisera och trycka ned andras 
videos. 
 
I resultatkapitlet framkommer det att nästan alla informanter har svårigheter att korrekt 
definiera begreppet mobbning. Endast Fredrik är inne på att det har att göra med repetition 
(att det sker vid flera tillfällen), det vill säga repetitionskriteriet. Hälften av informanterna 
beskriver mobbning som att vara elak, medans ytterligare två stycken uttrycker en 
osäkerhet att överhuvudtaget beskriva vad begreppet innebär. Isabell uttrycker exempelvis 
svårigheter med att förklara både vad mobbning och att retas innebär. Skolornas 
verksamhet är baserad på vad riktlinjer och styrdokument säger, varvid dessa till stor del 
utgår ifrån skollagen. Här sammanfattas skyldigheter som skolorna har gentemot eleverna 
gällande mobbning, kränkande behandling, trakasserier etc. Exempel på detta är enligt 
kapitel 6 § 6–10 i skollagen som tar upp angående aktiva åtgärder som ska sättas in i 
arbetet mot kränkande behandling (SFS 2010:800). Ett annat exempel är 
likabehandlingsplaner som man bör använda sig av i arbetet mot exempelvis kränkande 
behandling (Frisén & Berne, 2016).  Detta kan kopplas konkret till vad skolorna gör i 
realiteten genom systematiska kvalitetsarbeten som redovisas årligen genom 
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kvalitetsrapporter. På den skola där intervjuerna genomfördes har de exempelvis haft som 
mål att skapa trygghet i elevgrupperna. Detta stöds i Jennifers upplevelser om hur skolan 
arbetar med värdegrund, se Jennifers citat (sida 24). Enligt vad vi uppfattar så verkar det 
som att eleverna i skolan får lära sig att de inte ska mobba, men att de inte fått lära sig vad 
mobbning är för något. Detta ser vi kan bli problematiskt då det kan skapa svårigheter vid 
kommunikation om det berörda ämnet.  
 

5.2 Hur eleverna på egen hand hanterar negativa handlingar som sker på nätet  
Daniels och Alexandras strategi handlar om att inte ta åt sig av diverse kommentarer och 
att inte ge någon respons. Vi tolkar det dock som att dessa två använder samma strategi, 
men av olika anledningar. Daniel använder denna strategi i hopp om att om han slutar 
reagera kommer kränkningarna att upphöra, medans Alexandra inte upplever det som 
tillräckligt kränkande för att göra något åt saken. Frisén och Berne (2016) nämner detta 
som en strategi för att hantera nätmobbning. Vi gör tolkningen att anledningen till varför 
dessa två använder sig av strategin av olika anledningar, är den att Daniel tillsynes inte har 
någon att bearbeta sina upplevelser med. Han nämner sina upplevelser för sina kompisar, 
men det bearbetas inte i någon vidare utsträckning. Detta skulle kunna ha att göra med 
vilken social status dessa två elever har i olika sammanhang, att Alexandra anser sig stå 
över kränkningarna som hon utsätts för. Vi vet inte hur frekvent dessa kommentarer ges 
till dessa elever, men det enda vi kan tyda är att det är vanligt förekommande för Daniel 
men inte i vilken exakt omfattning. Detta kan kopplas till att han spelar dataspel ofta, 
varvid det enligt Friends (2017) är vanligt med kränkningar mot pojkar som spelar spel 
online. 
 
Minna ser fördelar med att blockera andra på internet som beter sig illa. Informanter i 
Björks (2017) studie nämner detta som en strategi för att hantera situationer där någon blir 
utsatt. Detta blir ett sätt att diktera vilka som får följa Minna på diverse sociala 
plattformar, det går även att se det som ett sätt för Minna att bestämma vilka som är med i 
hennes kamratkultur på nätet. Hon använder alltså plattformens blockeringsfunktion som 
ett verktyg för att diktera vilka hon vill interagera med. I jämförelse ser vi en annan av 
Daniels strategier, som är att lämna ett spel när han upplever att det blir för mycket 
negativa kommentarer. Denna skiljer sig i att om man ser Minnas strategi som ett sätt att 
avlägsna problematiken från där man vistas, blir Daniels strategi mer att man avlägsnar sig 
själv från problematiken och sen att söka upp en annan plats att vistas på.  
 
En strategi som framkommer som inte har att göra med hur man hanterar negativa 
handlingar mot en själv, men ändå blir i relevant i sammanhanget, är Fredriks strategi att 
lyfta upp andra genom att vara snäll och föregå med gott exempel. Detta blir ett sätt att 
skapa positiva normer i de lokala kamratkulturer han är delaktig i genom att sprida en god 
stämning.  
 
Något som framkommer i intervjuerna är icke aktiva val som fungerar som skyddsfaktorer 
för eleverna och minskar risken för att utsättas för negativa handlingar på nätet. Den 
första, och kanske mest självklara, är att inte spendera så mycket tid på sociala medier. 



 
Kvist & Nathanaelsson 

 

29 
 

Informanter som exempelvis Minna och Jennifer uttrycker att de inte är ute särskilt 
mycket på nätet överhuvudtaget.  
 
Den andra skyddsfaktorn som kommer fram under studien är engagerade vårdnadshavare. 
Fredrik berättar om hur hans vårdnadshavare visar intresse och engagemang för vad han 
gör på nätet och för en dialog med honom om det sker något på nätet. Att ha föräldrar som 
visar ett engagemang för sitt barns internetvanor går att knyta till resultatet som kom fram 
i Friends (2017) då frågan “Vad skulle du vilja att vuxna hemma gjorde för att det skulle 
vara lättare för dig att prata med dem om kränkningar på nätet?” ställdes. Av de tillfrågade 
svarade 29 % att de uppskattade när en vuxen undrade vad de gjorde på nätet. Vi tror att 
det är minst lika viktigt att vi som lärare och pedagoger finns som en sådan skyddsfaktor 
för samtliga elever. Genom att visa intresse för deras internetvanor kan vi då bli trygga 
och pålitliga personer att vända sig till om något sker. Detta resonemang stöds av Fjällhed 
& Jensen (2013) och av Thornberg (2017).   
 

5.3 Vilka eleverna vänder sig till när de upplever negativa handlingar på nätet  
Denna del har som funktion att belysa och analysera vilka eleverna väljer att vända sig till 
när det kommer till att prata om och bearbeta negativa handlingar som de själva upplever, 
eller som andra i deras närhet upplever. 
 
Vårt ursprungliga mål med denna forskningsfråga är att se vilka eleverna vänder sig till 
när det gäller utsatthet kring negativa handlingar på nätet. Det som framkommer är en 
vilja hos eleverna att söka hjälp hos vuxna, då de vänder sig till lärare som de känner tillit 
till och som de har en bra relation med, samt en känsla av tillit till att dessa vuxna tar 
uppkomna situationer på allvar. Detta innebär en skillnad från vad som kommer fram i 
Björk (2017), där det finns en rädsla för ungdomarna att vuxna ska göra det till en ”för 
stor grej”. Vår tolkning är att det finns en större tillit till lärares/pedagogers förmåga att 
lösa elevernas problem i de lägre åldrarna, som sedan verkar försvinna i de äldre åldrarna. 
Det som istället framkommer som en faktor som eleverna finner viktig i vår studie, är en 
känsla av att lärare/pedagoger är kompetenta inom sociala medier. När specifika lärare 
nämns i intervjuerna är deras datakunskaper en primär anledning till varför just dessa 
personer blir en viktig del av elevernas sociala skyddsnät.  
 
Detta får oss att fundera: skulle det vara av vikt att vi som pedagoger och lärare inom 
skola och fritidshem visar vår kompetens inom sociala medier, det vill säga pratar om våra 
egna erfarenheter och belyser att vi vistas i dessa arenor? Skulle det vara en väg in för att 
hjälpa/stötta exempelvis de äldre ungdomarna i Björks studie? Det skulle vara en 
intressant vidare forskning inom området att belysa. Lärare och pedagoger i skolan ska 
enligt styrdokumenten (Skolverket, 2014) uppmuntra eleverna till en aktiv och 
meningsfull fritid samt stärka elevernas sociala kompentens, exempelvis hur man är en bra 
vän och beter sig mot andra. Detta gör vi i verksamheten genom att föregå som goda 
exempel. Vi gör det när vi spelar fotboll med eleverna på rasterna, vi gör det när vi spelar 
brädspel på avdelningen - varför gör vi det inte med paddan; varför spelar vi inte Roblox 
med eleverna och där kan föregå med gott exempel och visa eleverna hur de ska bete sig 
på internet? Som det ser ut nu släpper vi eleverna fritt på nätet, där de kan skapa sin egen 



 
Kvist & Nathanaelsson 

 

30 
 

kultur och influeras av andra personer som vi lärare och pedagoger inte har möjlighet att 
kontrollera. Genom att delta aktivt även inom dessa arenor kan vi vara ett verktyg för att 
skapa en positiv kultur på nätet för eleverna.  
 
Vi noterar dock att studiens storlek begränsar de slutsatser som eventuellt kan dras utifrån 
resultaten. Självklart blir lärar-elev-relationen viktig vid stöttning, något som nämns i 
Frisén & Berne (2016) där den utsatte i första hand bör vända sig till den lärare den har 
bäst relation med. Även Thornberg (2017) belyser vikten av en god relation mellan elev 
och lärare, där stödjande och lyhörda lärare fungerar som en förebyggande faktor mot 
mobbning och kränkande behandling. Lärar-elev-relationen förs även fram som en viktig 
del av resultatet - det vi fann mest intressant var dock skillnaden från Björks (2017) 
resultat jämfört med vår egen studie.  
 
Vikten av att vi som pedagoger finns där som ett stöd nämns i Iwarsson (2017) kring 
cooping-strategier, där att prata med en vuxen nämns som en strategi. Cooping-
strategierna kan också innebära att en elev väljer att hantera sina svårigheter inombords. 
Detta finner vi intressant eftersom det känns sannolikt att vissa elever hellre väljer att 
stänga inne sina upplevelser av negativa handlingar på nätet, än att prata med exempelvis 
en vuxen inom skolverksamheten. Ett sådant scenario kan man anta är sannolikt ifall lärar-
elev-relationen inte är bra, eller att eleven inte kan förlita sig på den vuxnes kompetens 
inom internetområdet.         
 
Det framkommer att Daniel väljer att vända sig till sina vänner för att ventilera sina 
upplevelser från nätet. Han berättar dock att samtalen inte går djupare än att han beskriver 
händelseförloppen för dem och att det räcker så. Ibland kanske det är det som behövs, en 
plats att ventilera och endast ha någon som lyssnar. Daniel behöver i dessa situationer inga 
tips eller råd eftersom han själv vet hur han ska hantera kränkningarna.  
 
Detta kan även vara något som är viktigt att ta med i vår framtida yrkesprofession som 
lärare/pedagoger. Själva lyssnandet och att finnas där för någon kan vara det stöd som 
behövs för att en situation ska bli kontrollerbar och hanterbar för den utsatte. Vi lever i en 
tid där nätmobbning i hög grad förekommer och där unga är bland de mest utsatta 
(Friends, 2017). Detta faktum kan innebära situationer som många gånger är bortom vår 
kontroll, så att utgå ifrån att vi som framtida lärare/pedagoger ska avlägsna nätmobbning 
från skolverksamheten kan ses som en orimlighet. Anledningen till att det många gånger 
är bortanför vår kontroll beror antagligen till stor del på anonymiteten som förekommer på 
nätet, vilket Frisén & Berne (2016) belyser. Detta framkommer också av flertalet elever i 
vår studie som en svårhanterad problematik på nätet, där en av eleverna även visar 
förståelse för att vuxna kan ha svårt att agera mot de som beter sig negativt på nätet på 
grund av anonymiteten.  
 
Det vi däremot kan påverka är att finnas där och att hjälpa eleverna med strategier för att 
hantera den realitet de befinner sig i. Det är svårt för oss att alltid kontrollera allt som 
berör detta område, däremot kan vi som lärare/pedagoger arbeta förebyggande, föregå 
med gott exempel och finnas där dem ifall någon blir utsatt – detta kan vi påverka. 
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6 Slutsats 
Sammanfattningsvis kommer vi fram till att elever i grundskolan utsätts för negativa 
handlingar på nätet till en liknande grad som elever i de högre åldrarna. Deras berättelser 
belyser att eleverna har egna upplevelser av sådana händelser och att de funnit strategier 
för att hantera detta. Ett stort problem är anonymiteten som nätet kan innefatta. Eleverna 
berättar om en tillit till vuxnas förmåga att lösa konflikter och problem, denna tillit verkar 
dock försvinna gradvis när eleverna blir äldre. De berättar också om vikten att den eleven 
väljer att vända sig till är kunnig inom internetmiljöer och sociala medier.  
 
Utifrån intervjuerna och bearbetad data känns det viktigt att vuxna inom skolverksamheten 
engagerar sig i elevernas nätvanor. En stor del av vår vardag är numera relaterad till 
internetmiljön, varvid det känns rimligt att anta att fler i de yngre åldrarna är mer insatta 
och vana att vistas i dessa arenor än vad vuxna är. För att på bästa sätt kunna hjälpa och 
stötta när någon har blivit utsatt för negativa handlingar på nätet, verkar det ge bättre 
förutsättningar till detta ifall den vuxne också är medveten om hur dessa arenor fungerar 
och att engagemanget därmed också kan bli mer företroendeinvigande. Vi är dock 
medvetna om att det inte går att dra några egentliga slutsatser baserat på åtta intervjuer, 
men det kan göra oss uppmärksammade på den problematik nätet i vissa sammanhang kan 
innebära. Det kan förhoppningsvis också uppmuntra till fortsatta studier inom området, 
samt ge oss lärdomar och tankar att ta med till framtiden i vår kommande yrkesprofession 
inom skol- och fritidsverksamheten.        
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8 Bilagor 
Bilaga 1 - missivbrev 

Studie om nätmobbning – 

Informationsblad kring deltagande i 

studie  

Vi tillfrågar härmed dig som vårdnadshavare om ditt godkännande att ditt barn får delta i 
en studie kring barns upplevelser på internet, med en inriktning mot nätmobbning. 
Vi vill med denna studie öka kunskapen om vad barnen gör på nätet, samt ta reda på mer 
om pedagogernas upplevelser om nätmobbning och hur de arbetar mot detta. 
De elever som fått medgivande att vara med i studien kommer sedan slumpvis väljas ut 
för en intervju. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas (det vill säga att vi 
skriver ut intervjun på papper). Varken elevernas riktiga namn eller skolans namn kommer 
att användas i studien, allt kommer ske anonymt. Denna studie kommer sedan att läsas av 
ett fåtal andra studenter och lärare vid Umeå universitet. Efter att materialet redovisats 
kommer de inspelade intervjuerna samt det transkriberade materialet att förstöras för att på 
så sätt ge en försäkran på anonymitet för deltagarna, och att materialet inte kommer att 
användas i något annat syfte än till denna studie. 
  
Ifall det är okej för ert barn att delta i vår studie, så behöver vi ett skriftligt godkännande 
från dig som vårdnadshavare. Längst ned på detta dokument finns ett utrymme av 
signatur. Vänligen lämna in detta medgivande till fritidshemmets personal senast 4/3! 
  
Ert barns deltagande i studien är helt frivilligt. Ert barn kan när som helst avbryta sitt 
deltagande utan närmare motivering eller anledning. 

                         
Vid funderingar, känn er varmt välkomna att ställa frågor. Tack på förhand. 
  
Studenter: 
Simon Nathanaelsson                                      Olov Kvist 
072-233 85 45                                                   070-282 45 08 
simon.nathanaelsson@gmail.com               olvkvt05@student.umu.se 
  
Handledare: 
Åsa Björk 
090-786 93 75 
asa.bjork@umu.se 
                                                                                     
Barnets namn: ________________________ 
  
Vårdnadshavares underskrift: ________________________  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Ålder, fritidsintressen osv. 
Fiktivt namn. 

  
Hur ofta är du ute på internet? 
Vad gör du då på internet? (dvs vilka appar/spel/chattar osv) 
Hur ofta är du ute på internet under skoltid/fritidstid jämfört med när du är hemma? 
Använder du andra appar än när du är hemma? (Varför? Varför inte?) 

  
Kan du beskriva/förklara för oss vad du tycker att mobbning är? Vi tänker då främst på 

internet (om den personen inte tycker att mobbning finns på internet, få det barnet att 
förklara vad mobbning är rent allmänt). 

Tycker du det finns någon skillnad med att mobba någon och att vara elak med någon? Vad 
för skillnad i sådana fall? 
  

Har du sett någon som har blivit utsatt för något elakt på internet av någon annan? Tex att 
någon sagt något elakt, skickat bilder osv (följdfrågor; vad sa/gjorde den personen, i vilket 
sammanhang, varför sa/gjorde den det, har det skett många gånger/hur lång tid) 

Har du sett/vet du om någon som har varit elak med någon annan på internet? (vad sa/gjorde 
den personen, varför sa/gjorde den det, i vilket sammanhang, har det skett många 
gånger/hur lång tid) 
  

Känner du att någon har varit gjort någonting elakt mot dig på internet? Tex att någon sagt 
något elakt, skickat bilder osv (följdfrågor; vad sa/gjorde den personen, i vilket 
sammanhang, varför sa/gjorde den det, har det skett många gånger/hur lång tid) 

Har du varit elak med någon annan på internet? (vad sa/gjorde du, varför sa/gjorde du det, i 
vilket sammanhang, har det skett många gånger/hur lång tid) 
  

Känner du att vuxna på skolan ser mobbning på internet som något seriöst/allvarligt? Hur 
kommer det sig att du tycker så? 

Vad tycker du att vuxna gör för att motarbeta mobbning på internet eller mobbning överlag? 
  

Vad gör du om du ser/märker att någon blir utsatt för något elakt på skolan/fritids? 
Vad gör du om du själv blir utsatt för något elakt på skolan/fritids? 
Vad gör du om någon skriver eller gör något elakt på internet på skolan/fritids? 

  
Finns det något mer som du skulle vilja berätta? 
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Bilaga 3 – Analysprocessen 
 

Teman Negativa 
handlingar 

Strategier och 
Skyddsfaktorer 

Socialt 
skyddsnät 

Underkategorier Upplevelser av 
negativa 
handlingar 

Strategier Huruvida 
vuxna tar 
negativa 
handlingar på 
allvar 

 Problematik Skyddsfaktorer Vilka eleverna 
vänder sig till 

 Mobbning på 
nätet 

  

 
 
       
 


