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Abstrakt

Syftet med denna uppsats är att skapa ökad förståelse för ansvarstagande 
i relation till nätmobbning på högstadiet. Jag har studerat förväntningar 
på hur ansvaret för nätmobbning hanteras enligt den statliga nivån, det 
vill  säga:  skollagen,  diskrimineringslagen,  värdegrunden  i  Lgr11  och 
Skolinspektionens  text  ”Skolors  arbete  med  plan  mot  kränkande 
behandling”.  Hur  ansvaret  för  nätmobbning  ska  hanteras  enligt  den 
lokala nivån, det vill säga: tre skolors ”Plan mot kränkande behandling” 
eller  ”Likabehandlingsplan”?  Och  hur  ansvaret  för  nätmobbning  ska 
hanteras enligt den individuella nivån, det vill säga: vad har elever och 
lärare för erfarenheter och åsikter om ansvar för nätmobbning? För att 
undersöka detta har jag genomfört enkätundersökningar med lärare och 
elever, analyserat de ovan nämnda dokumenten och bearbetat resultaten i 
en kvalitativ analys med teoretisk förankring i vad som är ansvar och vad 
som  är  mobbning.  Jag  har  kommit  fram  till  att  förväntningarna  på 
ansvarstagande är höga, men kapaciteten för att ta ansvar är låg. Detta 
kan i sin tur relateras till bristande kunskap om gällande förordningar på 
den  individuella  nivån.  I  resultatet  av  min  studie  framkommer  också 
brister i form av en otydlig fördelning mellan det rollansvar som beskrivs 
i  de lokala dokumenten och det juridiska ansvar som är fastställt  i  de 
statliga dokumenten.

Sökord: Nätmobbning, skola, ansvar
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Inledning
Nätmobbning är ett vanligt förekommande problem i dagens samhälle, inte minst bland dagens 

skolelever. I en rapport från Norton1 redovisas att 36% av de tillfrågade barnen haft en allvarligt 

negativ upplevelse på internet, en undersökning som också antimobbningsorganisationen Friends 

hänvisar till i en  artikel2 på deras hemsida. Lärarnas riksförbund uppger i redovisningen av sin 

undersökning från 2010 att 7% av eleverna blivit mobbade via nätet.3 I rapporten EU Kids Online4 

redovisas studier med ungdomar 9-16 år i 25 europeiska länder vad gäller användningen av internet. 

De redovisar att 6% av ungdomarna blivit mobbade online, siffran för Sverige är i samma studie 

11%. Hela 16% av ungdomarna i studien har på internet utgett sig för att vara någon annan än den 

de är i vekligheten. 77% av 13-16-åringarna har en egen profil vid ett socialt nätverk (t.ex. 

Facebook). Man har också undersökt vilka grupper som ger ungdomarna stöd att hantera oönskade 

händelser på internet. 40% av respondenterna har uppgett att de någon gång fått råd för detta av 

sin/sina lärare.

Jag blev först uppmärksammad på problemet under en VFU-period på en högstadieskola där en 

diskussion genomfördes i anslutning till elevernas mentorstid. Det var tre elever som uttryckte 

starkt missnöje med att lärarna endast uppfattade det som skedde i skolan och inte på nätet. 

Eleverna förklarade att detta i själva verket kunde vara nära sammanknutet. Det beteende som 

utagerades i skolan var ofta en reaktion efter händelser på nätet. Här gällde det kommunikation 

mellan elever via en social community, där en elev som ansågs vara utsatt för mobbning i skolan i 

stället var den som mobbade på nätet. Läraren som också var elevernas mentor bemötte detta genom 

att ifrågasätta om eleverna verkligen ville att lärare skulle vara inne på deras sidor och ha uppsikt 

över allt de gjorde där. Eleverna tvekade naturligtvis inför detta argument och diskussionen ebbade 

ut trots att det var tydligt att de fortfarande var mycket missnöjda med situationen. 

Den här händelsen har nu länge sporrat mig att undersöka hur det faktiskt ligger till gällande 

skolans ansvar vid nätmobbning och det är vad jag ämnar göra i studien som den här rapporten 

bygger på. Mitt huvudsakliga intresse gäller alltså  ansvar. Vilka uppfattningar finns det bland lärare 

och elever om ansvaret gällande nätmobbning? Vad står i de lokala likabehandlingsplanerna och 

1 http://www.symantec.com/sv/se/about/news/release/article.jsp?prid=20111118_01   2012-12-10 
2 http://friends.se/stoppa-natmobbning   2012-12-10 
3 Lärarnas riksförbund (2010) Elever och lärare online – var går gränsen?
4 http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-  

11)/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf 2012-12-29
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vad säger läroplanens värdegrund, skolinspektionen, skollagen och diskrimineringslagen?

Syftet är att skapa en ökad förståelse för ansvarstagande och nätmobbning i grundskolans senare år 

utifrån formuleringar om ansvar på statlig-, lokal- och individnivå.

• Hur ska ansvaret för nätmobbning hanteras enligt den statliga nivån, det vill säga: 

skollagen, diskrimineringslagen, värdegrunden i Lgr11 och Skolinspektionens text 

”Skolors arbete med plan mot kränkande behandling”?

•  Hur ska ansvaret för nätmobbning hanteras enligt den lokala nivån, det vill säga: tre 

skolors ”Plan mot kränkande behandling” eller ”Likabehandlingsplan”? 

•  Hur hanteras ansvaret och hur borde ansvaret för nätmobbning hanteras enligt den 

individuella nivån, det vill säga: vad har lärare och elever för erfarenheter och åsikter 

om ansvar för nätmobbning?

• Vad kan detta sammantaget säga om ansvaret för nätmobbning i grundskolans senare 

år?

Begrepp
Skolinspektionen skriver att ”den allmänt vedertagna definitionen av mobbning innebär att en elev 

upprepade gånger eller under en viss tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera andra 

elever”. Vidare skriver de att begreppet mobbning alltså är smalare än och ryms in under begreppet 

kränkande behandling som också betecknar enstaka händelser och därför är det begrepp som 

används i dokument som författas på statlig nivå.5 I den här rapporten har jag ändå valt att använda 

en kombination av det smalare begreppet mobbning tillsammans med en begränsad arena – internet, 

vilket ger begreppet nätmobbning. Det finns andra definitioner av nätmobbning som även innefattar 

till exempel sms. I rapporten betecknar dock nätmobbning enbart mobbning som sker på nätet och 

är kopplad till skolan.

5 http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-  
kvalitetsgranskningar/Skolornas-arbete-vid-diskriminering-och-annan-krankande-behandling/Krankningar-
trakasserier-och-mobbning/  2012-08-28 
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Uppfattningen om vem som har ansvar för nätmobbning kommer utforskas på tre olika nivåer: 

statlig, lokal och individuell. I den statliga nivån innefattas skollagen, diskrimineringslagen, 

värdegrunden i Lgr11 och Skolinspektionens text ”Skolors arbete med plan mot kränkande 

behandling”. På den lokala nivån behandlas tre skolors ”Plan mot kränkande behandling” eller 

”Likabehandlingsplan”. När vi kommer till den individuella nivån är det lärares och elevers 

erfarenheter och åsikter av verkligheten som är i fokus.

I undersökningen har jag också använt mig av begreppet ”social community” vilket förklarats som 

en sida för kommunikation och samspel via internet, t.ex. Facebook, Linkedin och Twitter.

Bakgrund

Mobbning i skolans verklighet enligt Skolinspektionen och 
Diskrimineringsombudsmannen. 
Skolinspektionen genomförde 2010 en kvalitetsgranskning6, vilken hade som syfte att bidra till att 

förhindra trakasserier och kränkande behandling vid de 50 granskade skolorna. Man såg bland annat 

att vissa skolor använde sig av så kallade kamratstödjare med mer eller mindre lyckat resultat. 

Därför lyfte skolinspektionen fram att det är vuxna som har ansvar att förhindra, motverka och följa 

upp trakasserier och kränkande behandling.7 I texten motiveras också användandet av begreppen 

kränkande behandling och trakasserier i stället för mobbning. Man menar att mobbning är ett 

smalare begrepp som ryms inom de vidare definitionerna av kränkande behandling och trakasserier. 

Det är också dessa begrepp som används i lagstiftningen. Kränkande behandling och trakasserier 

omfattar även enstaka händelser, och är inte kopplade till uppsåtet bakom handlingen. Vilket 

begreppet mobbning ofta är enligt Skolinspektionens text.8

I granskningen framkommer att det händer att elever kränker varandra och att elever upplever sig 

kränkta av personalen. Vidare skriver också Skolinspektionen att det ibland händer att uppgifter och 

kränkningar och trakasserier som förts fram bagatelliseras av lärare och annan personal på skolorna. 

Det förekommer att elever väljer att försöka hantera uppkomna händelser på egen hand för att de 

inte litar på att personalen ska ta dem på allvar och åtgärda problemen, samt av rädsla för 

6 Skolinspektionen (2010) ”Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling” Skolinspektionens rapport 
2010:1, Diarienummer 40-2009:1745

7 Skolinspektionen (2010) ”Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling” Skolinspektionens rapport 
2010:1, Diarienummer 40-2009:1745, sid. 5 & 7

8 Ibid. Sid. 12–13 
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repressalier.9

En annan brist som lyfts fram i granskningen är avsaknad av den kartläggning som ska ligga till 

grund för upprättande av plan mot kränkande behandling. Det leder till att planerna inte fungerar på 

ett effektivt sätt.10

Under granskningen har Skolinspektionen kommit fram till att trakasserier och kränkande 

behandling, t.ex. i form av hånfulla kommentarer, utfrysning och utanförskap är vanligt 

förekommande vid de flesta skolor som omfattats av undersökningen. 

I granskningsrapporten lyfts också goda exempel fram. 

Gemensamt för de skolor som har ett tillfredsställande arbete för att åtgärda trakasserier och kränkande 
behandling på längre sikt är just att de har väl kända rutiner för hur arbetet ska bedrivas, som följs av 
samtlig personal och att de genomför utredningar och uppföljningar.11 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i sin handledningstext ”Lika rättigheter i skolan”12 tydligt 

formulerat definitioner av begrepp, tillvägagångssätt för utformande av likabehandlingsplaner13 

samt sammanfattat vad lagar och regler säger om diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling.14

DO skriver också om kränkningar på nätet:

Utsätts elever för trakasserier och kränkande behandling via sms eller internet? Om det sker kränkningar 
på fritiden som fortsätter i skolan eller på annat sätt ha negativ på verkan på elevernas skolsituation har 
skolan en skyldighet att agera. Med internet och mobiltelefoner suddas gränsen mellan skolan och fritiden 
ut. Skolan bör därför vara extra uppmärksam på kränkningar som pågår bland elever på nätet och via 
sms.15

9 Ibid. Sid. 7
10 Ibid. Sid. 7–8
11 Skolinspektionen (2010) ”Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling” Skolinspektionens rapport 

2010:1, Diarienummer 40-2009:1745, sid. 18
12 Diskrimineringsombudsmannen (2012) Lika rättigheter i skolan – handledning, 

http://do.se/Documents/Material/Handledningar%20och%20verktyg%20-
%20utbildning/lika_rattigheter_i_skolan.pdf 2012-12-20 13:06

13 DO har utformat webbverktyg för utformande av likabehandlingsplan och den förestående kartläggningen. Se: 
http://www.planforskolan.se 

14 Diskrimineringsombudsmannen (2012) Lika rättigheter i skolan – handledning, 
http://do.se/Documents/Material/Handledningar%20och%20verktyg%20-
%20utbildning/lika_rattigheter_i_skolan.pdf 2012-12-20 13:06

15 Ibid. Sid. 39
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I handledningen står också uttryckligt att skolan är skyldig att utreda omständigheter och i 

förekommande fall vidta åtgärder så snart man fått kännedom om att en elev anser sig vara utsatt för 

trakasserier eller kränkande behandling.16

Hantering av nätmobbning enligt Lärarnas riksförbund
Lärarnas riksförbund genomförde 2010 en undersökning i form av telefonintervjuer. Man 

intervjuade 1500 personer jämt fördelat mellan tre målgrupper: lärare, elever och föräldrar. 

Undersökningen handlade om användande av sociala medier, elev- och lärarkontakter via sociala 

communitys och ansvar för elevers agerande på internet. Resultatet av undersökningen presenteras i 

rapporten Elever och lärare online – var går gränsen?.17

I undersökningen ställdes frågan ”Generellt sett, vem anser du har störst ansvar för hur elever under 

18 år agerar och uppför sig på internet?”. Endast 1% i varje målgrupp svarar att det är lärarnas 

ansvar. 48% av eleverna svarar att ansvaret är deras eget, 42% i samma målgrupp svarar att det är 

föräldrarnas ansvar. I lärargruppen svarar 17% att det är elevernas eget ansvar medan 74% anser att 

ansvaret ligger hos föräldrarna. Av föräldrarna svarar 11% att ansvaret ligger hos eleverna själva, 

medan 80% uppger att det är de själva, alltså föräldrarna, som ansvarar för elevernas beteende på 

internet.18

Man undersökte också hur stor andel som ansåg att det var lärarnas ansvar att ha koll på vad elever 

gör på internet under skoltid respektive fritid. 72% av eleverna ansåg att lärarna bör ha koll vad som 

sker under skoltid på skolans datorer, 86% av lärarna och 88% av föräldrarna höll med. På fritiden 

däremot var det bara 3% av eleverna, 7% av lärarna och 3% av föräldrarna som ansåg att lärarna 

skulle hållas ansvariga för detta.19

När det gäller ansvarsfrågan framkommer det sammanfattningsvis att lärarnas sociala uppdrag 

måste avgränsas. Med det menas inte att lärarna ska frånsäga sig sitt sociala fostransuppdrag, men 

att undersökningen tydligt visar att målgrupperna är överens om att det huvudsakliga ansvaret för 

16 Ibid. Sid. 47–48
17 Lärarnas riksförbund (2010) Elever och lärare online – var går gränsen? Sid. 11
18 Ibid. Sid. 21
19 Ibid. Sid. 20 

Fler intressanta frågor som belyser problematiken redovisas i rapporten som kan rekommenderas för genomläsning.
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vad elever gör på sin fritid, både på och utanför internet, ligger hos föräldrarna och eleverna 

själva.20

Den 22 december samma år som rapporten publicerades (2010) skriver Metta Fjelkner21 

tillsammans med Lars Arrhenius22 en debattartikel i GP (Göteborgsposten).23 Rubriken är ”Skolans 

ansvar att motverka nätmobbing” och här skriver man ”Har kränkningarna en koppling till skolan är 

skolan enligt lagen skyldiga att förhindra och förebygga fortsatta kränkningar”. Här lyfts resultatet 

av undersökningen24 fram som att få känner till vem som har ansvar för vad elever gör på internet, 

samt att ”kunskapsluckan om lagen är omfattande”. Vidare poängterar man att lärare inte kan finnas 

tillgängliga för att stoppa nätkränkningar dygnet runt och att det inte heller behövs. De visar också 

på vad de kallar goda exempel för hur problemet kan hanteras. Artikeln avslutas med  ”Vi vill 

särskilt understryka huvudmännens yttersta ansvar för att varje skola lever upp till lagens krav på 

nolltolerans mot alla former av kränkningar och att de får den kunskap och de resurser som krävs”.25

Rapporten och den senare publicerade debattartikeln visar på en väg från att påvisa att lärare inte 

kan hållas ansvariga för vad elever gör på internet, en uppfattning som fortfarande florerar, till att 

skolan, inklusive lärarna och framförallt huvudmännen enligt lag har detta ansvar. Man poängterar 

dock att ansvaret inte handlar om att dygnet runt scanna internet, utan till exempel om att 

fritidsledare avsätter en timme om dagen för detta arbete, tillsammans med förebyggande arbete i 

skolan och gärna i samarbete med hemmen.26

Teori
Min teoretiska ansats grundar sig i: begreppet mobbnings uppkomst och definition, en kort  
redogörelse för begreppet nätmobbning i enlighet med en forskningsöversikt och hur man kan se på 
olika former av ansvar och vad de har för betydelse. Jag inleder med en utredning av  
mobbningsbegreppet med hänvisning till Frånberg och Wrethander, Nationalencyklopedin och 
Wikipedia samt Skolinspektionen. För att sedan gå vidare till en sammanfattning av Kiriakidis och  
Kavoura artikel gällande nätmobbning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av olika former och  
definitioner av ansvar enligt Bengtsson och Svensson samt H.L.A. Hart och John Gardner.

20 Lärarnas riksförbund (2010) Elever och lärare online – var går gränsen? Sid. 7 & 10. 
21 Ordförande i Lärarnas riksförbund
22 Barn- och elevombudet vid skolinspektionen (Numera generalsekreterare för organisationen Friends)
23 http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.515978-skolans-ansvar-att-motverka-natmobbing   2012-12-10 11:15
24 Lärarnas riksförbund (2010) Elever och lärare online – var går gränsen?
25 http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.515978-skolans-ansvar-att-motverka-natmobbing   2012-12-10 11:15
26 Ibid.
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Vad är mobbning?

Mobbning – en social konstruktion

Gun-Marie Frånberg och Marie Wrethander gör en grundlig redogörelse för hur begreppet 

mobbning uppkommit och hur det ser ut i dag.27 De diskuterar hur man kan se mobbning i ett annat, 

vidare perspektiv än det som myntades i slutet på 60-talet. Nedan följer en kort redogörelse för 

detta.

Mobbning är ett ungt begrepp som först stavades mobbing och myntades av Konrad Lorenz 1967 

och då för att beskriva aggressioner hos en djurflock som attackerar djur utanför flocken.28 1969 

lånades begreppet av skolläkaren Peter Paul Heinemann för att beskriva elevers förtryck av 

varandra i svenska skolan.29 Dan Olweus, som fortfarande är en dominerande referens i 

mobbningslitteraturen, publicerade 1973 resultatet av de enkätundersökningar han gjort med lärare, 

12–14-åriga pojkar och pojkarnas föräldrar. I hans studie betraktades mobbning som ett aggressivt 

beteende där orsakerna förklarades av de inblandades olika karaktärer och bakgrund.30 under 70- 

och 80-talen fokuseras forskningen inom mobbning på pojkar och man använder definitioner som 

”mobbare” och ”mobboffer”. Trots att undersökningarna som sagt görs av pojkar så redovisas 

resultaten som generella, något som Frånberg och Wrethander problematiserar i och med de stora 

skillnader som finns i det socialt konstruerade könet.31 Författarna skriver att det fortfarande är 

vanligt att mobbning ofta banaliseras av vuxna och hänvisar orsaken till egenskaper hos barnen och 

eleverna. Vilket de dock framhåller nog inte är så konstigt om man beaktar hur begreppet mobbning 

vuxit fram.32

Frånberg och Wrethander beskriver en studie där skolan undersökt som en social arena. Man tittade 

på hur barn hanterade kamratrelationer och den sociala tillvaron.33 I skolan sätts ett relativt stort 

antal (20–30) barn ihop i grupper där de ska komma överens och etablera kompisrelationer. För att 

skapa en relation i par eller grupp och hålla ihop gemenskapen krävs att de distansierar sig från 

andra. Alltså för att kunna inkludera krävs också motpolen exkludering. I och med att en grupp 

stänger ute en eller flera individer stärks gemenskaphetskänslan inom gruppen skriver författarna.34 

27 Frånberg, Gun-Marie; Wrethander, Marie (2011) Mobbning – en social konstruktion
28 Ibid. Sid. 9
29 Ibid. Sid. 9–10 
30 Ibid. Sid 10–11 
31 Ibid. Sid. 32–35, 58   
32 Ibid. Sid. 50–57, 90–91
33 Ibid. Sid. 61– 83
34 Frånberg, Gun-Marie; Wrethander, Marie (2011) Mobbning – en social konstruktion Sid. 61–63 
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Man visar även i den här studien på hur mobbning banaliseras av både elever och vuxna som 

uttrycker andra förklaringar på mobbningssituationer än att det förekommer just mobbning. Ett 

tydligt exempel på detta beskrivs i boken under rubriken ”Nelly”. Nelly uttrycker själv att hon är 

utanför och att hon inte får vara med som ett problem, medan eleverna och läraren menar att det är 

för att hon inte frågar, håller sig undan eller hellre är med en tjej från årskursen över.35

Björn Ahlström har gjort en mobbningsstudie ur ett organisationsperspektiv. Där han kunnat peka 

på att skolor som har låg grad av mobbning har hög medvetenhet och rektor hävdar att de har 

problem med mobbning på skolan. Där mobbningsgraden däremot är hög har rektor antingen 

banaliserat mobbningen med uttalanden som ”det inte är värre här en någon annanstans” eller 

genom att helt förneka att mobbning förekommer på skolan.36 

Mobbning är inte ett skolbegrepp utan det är något som finns i hela samhället och också tillåts av 

detsamma, för annars skulle det inte förekomma. Därför lyfter Frånberg och Wrethander fram att 

det inte räcker med att förändra skolan, utan att förändringen måste ske på strukturell nivå. Man 

menar dessutom att mer kompetensutveckling behövs inom både pedagogik och mobbning för att 

komma tillrätta med problemet i skolan. 

Författarna diskuterar också de antimobbningsprogram som florerar, vilka ofta utgår från mobbning 

som ett aggressivt beteende grundat på egenskaper hos individerna. De framhåller vikten av att man 

i stället vidareutbildar personalen som redan arbetar i skolan för att lyfta fram de kompetenser som 

finns hos lärare och undvika att företag kan profitera på elever som far illa genom mobbning.37

Nationalencyklopedin och Wikipedia

Nationalencyklopedin har hämtat sin förklaring av begreppet mobbning från just Dan Olweus, 

vilket understryker hans tyngd som referens i ämnet. Enligt NE innebär begreppet mobbning:

att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ skada eller  
obehag. Mobbning förutsätter en viss obalans i styrkeförhållandena: den som blir utsatt, mobboffret, har 
svårt att försvara sig mot den eller dem som angriper. Mobbning kan ske direkt, med fysiska eller verbala  
medel, eller indirekt, t.ex. genom social isolering ("utfrysning").38

35 Ibid. Sid. 69–78
36 Ibid. Sid. 104
37 Ibid, sid. 91–93, 113–114
38 http://www.ne.se/mobbning?i_whole_article=true   2012-12-17 12:43
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Man kan här tydligt utläsa det som Wrethander och Frånberg tar upp, nämligen att orsaken till 

mobbningssituationer ligger i de inblandades egenskaper. ”Mobboffret” har enligt NE:s definition 

svårt att försvara sig och det finns en obalans i styrkeförhållandena. Även på Wikipedia används 

Olweus som referens och innebörden av begreppet visar liksom NE:s förklaring på egenskaper hos 

de inblandade:

Mobbning handlar i många fall om att skaffa sig makt och status. Studier visar att mobbare vanligen har  
gott självförtroende och begränsad empati (Olweus, 1991). Mobbare trivs med den makt det innebär att 
kunna kontrollera och trakassera en annan individ. För att uppnå sitt mål behöver mobbarna den tysta  
massan till hjälp, det vill säga betraktare, som höjer mobbarens status genom att avstå från att ingripa.39

Skolinspektionen

Jag vill avsluta reflektionerna kring frågan om  vad mobbning är, med hänvisning till texten 

”Kränkningar, trakasserier och mobbning” från Skolinspektionen, vilken jag gått igenom i 

bakgrunden. Jag uppfattar deras begreppsutredning som att man insett att ”mobbning” i den 

betydelse Olweus myntat är alltför smal för att täcka vad som händer i skolorna gällande 

exkludering, utanförskap och kränkningar. I stället för att vidga definitionen av begreppet likt 

Frånbergs och Wrethanders försök har man valt att byta ut det mot två andra begrepp, kränkningar 

och trakasserier, vilka inrymmer de utvidgade förklaringar av mobbning som tas upp i Mobbning – 

en social konstruktion40. 

Vad är nätmobbning?
”Cyberbullying – A Review of the Literature on Harassment Through the Internet and Other  
Electronic Means”
Stavros P. Kiriakidis och Androniki Kavoura41 har sammanställt en forskningsöversikt gällande 

nätmobbning. De tar bland annat upp olika vetenskapliga författares definitioner av nätmobbning, 

olika sorters nätmobbning, hur det ser ut bland ungdomar gällande nätmobbning i forskningen och 

karaktärsdrag för nätmobbare och nätmobbningsoffer. Definitionen av nätmobbning skiljer sig från 

definitionen av traditionell forskning genom att mobbningen sker via ett elektroniskt medium samt 

att den inte styrs av obalans mellan de inblandade parterna.42 Författarna av artikeln hänvisar bland 

andra till Strom och Strom som uttryckt att de som mobbar via nätet ofta kan göra det anonymt, 

39 http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobbning   2012-12-17 12:43
40 Frånberg, Gun-Marie; Wrethander, Marie (2011) Mobbning – en social konstruktion
41 Kavoura, Androniki; Kiriakidis, Stavros P. (2010) ”Cyberbullying – A Review of the Literature on Harassment 

Through the Internet and Other Electronic Means” Family & Community Health, 33(2), 82–93. 
doi:10.1097/FCH.0b013e3181d593e4 

42 Ibid. Sid. 83
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med liten risk för att bli spårade och att de är omedvetna om vilka effekter deras agerande får, 

eftersom de inte kan se den utsattes reaktion.43 det redovisas också olika former av nätmobbning: 

kränkande meddelanden, förlöjligande av personer via hemsidor, publicering av förnedrande bilder, 

inbrott i andras konton vilket mobbaren använder för att skicka kränkande meddelanden till andra 

och att lura någon att avslöja känslig information via chatt.44

I en undersökning som kort redovisas i artikeln har 31,9% av tillfrågade ungdomar som blivit 

utsatta för nätmobbning sagt att det påverkat dem i skolan.45

Två viktiga slutsatser som dras i artikeln är att nätmobbning är ett väldigt verkligt problem som är 

vanligt förekommande bland dagens ungdomar och att ett avgörande element för att förebygga 

nätmobbning är utbildning om vad nätmobbning ger för effekter. Genom en sådan utbildning 

uppnås förhoppningsvis ökad medvetenhet och bättre förutsättningar för att kunna hantera 

nätmobbning.46

Vad är ansvar?

Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem

Hans Bengtsson och Krister Svensson47 skriver om två olika typer av ansvar och hur dessa hör ihop. 

Där de två typer som nämns är moraliskt ansvar och juridiskt ansvar. Det moraliska ansvaret 

grundar sig på ett samhälles oskrivna regler för beteende och det juridiska ansvaret grundar sig på 

de skrivna reglerna – lagen.

Bengtsson och Svensson visar på hur de två ansvarstyperna hänger ihop i en figur med två 

överlappande cirklar. I den ena cirkeln ryms det moraliska ansvaret, som till viss del upphöjts till att 

bli juridiskt ansvar (där överlappar cirklarna varandra). Den andra cirkeln rymmer det juridiska 

ansvaret som till viss del grundar sig på annat än det moraliska ansvaret. Vidare beskriver de att den 

juridiska cirkeln är på väg att överlappa den moraliska allt mer då samhället blir allt mer komplext, 

43 Kavoura, Androniki; Kiriakidis, Stavros P. (2010) ”Cyberbullying – A Review of the Literature on Harassment 
Through the Internet and Other Electronic Means” Family & Community Health, 33(2), 82–93. 
doi:10.1097/FCH.0b013e3181d593e4 Sid. 84

44 Ibid. Sid. 86
45 Ibid. Sid. 87
46 Ibid. Sid. 86 & 89
47 Bengtsson, Hans; Svensson, Krister (2011) Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem, sjunde upplagan, 

Liber
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men att den juridiska ansvarscirkeln aldrig helt kan täcka den moraliska. Författarna menar att detta 

varken är önskvärt eller uppnåeligt, då verkligheten är alltför mångfacetterad och alla relationer 

mellan individer inte bör regleras i lagen.48

Det moraliska ansvaret grundar sig i kulturella värderingar och kan skifta starkt mellan olika 

kulturer, trosuppfattningar och geografiska regioner. Bengtsson och Svensson tar upp synen på 

barnuppfostran som exempel på moraliska normer vilka ligger till grund för det moraliska ansvaret. 

Till viss del är dock även det området styrt av juridiska regler, t.ex. beträffande aga, vilket utgör ett 

belysande exempel på hur författarnas cirkelfigur kan användas.49

Bengtsson och Svensson skriver vidare om vilka gemensamma utgångspunkter som är nödvändiga 

för ett framgångsrikt ansvarsarbete inom skolan. De lyfter fram tre frågor som kräver 

överensstämmande svar: Behöver vi regler i samhället?, Behöver vi följa reglerna?, Vilka  

förutsättningar krävs för att vi ska kunna följa reglerna?. Vi behöver svara ja på de två första 

frågorna och svaret på den tredje ska vara att vi känner till reglerna och har förmågan att följa dem. 

Det är just i den sista frågan som problem ofta uppstår. Författarna förklarar att det ofta saknas 

kunskap om de gällande reglerna, eftersom regelverken är omfattande, de uppdateras regelbundet 

och förändras med tiden. Det här gör oss osäkra inför problem som vi möter, vilket leder till att 

händelsen/ärendet inte hanteras alls, eller åtminstone inte på rätt sätt, och därav riskerar 

barnen/eleverna att komma till skada. Bengtsson och Svensson skriver här om tre omständigheter 

som utgör särskilda risker för barn:

1. situationer där barn inte kan bedöma riskerna

2. situationer där barn befinner sig i ett ”vakuum” mellan vuxnas tillsyn

3. då vuxna bedömer situationer fel/agerar fel50

Punishment and responsibility: Essays in the Philosophy of Law

H.L.A. Hart och John Gardner51 skriver bland annat om olika typer av ansvar och definitionerna 

därav. De har delat in begreppet ansvar i 5 olika kategorier (vilka jag nedan även översatt):

48 Ibid. Sid. 21
49 Ibid. 
50 Bengtsson, Hans; Svensson, Krister (2011) Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem, sjunde upplagan, 

Liber, sid. 25
För exempel se Bengtsson, Hans; Svensson, Krister (2011) Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem, 
sjunde upplagan, Liber Sid. 25 – 27 

51 Hart, H.L.A., Gardner, John (2008)  Punishment and responsibility: Essays in the Philosophy of Law kap. IX
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1. Role-responsibility (Rollansvar)

2. Casual responsebility (Informellt ansvar)

3. Legal liability-responsebility (Juridiskt belastningsansvar)

1. Mental or psychological criteria of responsibility (Mentala eller psykiska kriterier för 

ansvar)

2. Casual or other forms of connexion with harm (Informella eller andra kopplingar till 

skada)

3. Relationship with the agent (Relation med aktören)

4. Moral liability-responsibility (Moraliskt belastningsansvar)

5. Capacity-responsebility (Kapacitetsansvar)

Den första ansvarskategorin Rollansvar handlar om att man när man befinner sig i en viss roll också 

tilldelas ett visst ansvar som är direkt kopplat till rollen. Som exempel nämner författarna en 

sjökapten som har ansvar för säkerheten på sin båt och föräldrar som ansvarar för att uppfostra sina 

barn. Den här kategorin kan appliceras på både rättsligt och moraliskt ansvar.

Den andra kategorin är Informellt ansvar som kortfattat inbegriper när något eller någon var 

ansvarig för ett skeende. Till exempel ”den långa torkan var ansvarig för svälten i Indien” [min 

översättning]. 

Vi kommer sedan till begreppet Belastningsansvar som författarna har valt att dela i två, en för 

juridiskt ansvar och en för moraliskt ansvar. Den här tudelade kategorin handlar om när någon är 

ansvarig för något. Författarna för också en diskussion om vad som skiljer liability från 

responsibility då dessa begrepp ofta används som synonymer. Utifrån deras diskussion har jag i 

översättningen valt att använda belastning för liability och ansvar för responsibility.

Juridiskt belastningsansvar handlar om rättsligt ansvar som uppfyller något av de tre kriterierna: 

Mentala eller psykiska kriterier för ansvar, Informella eller andra kopplingar till skada eller 
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Relation med aktören. Där det första kriteriet handlar om mental och psykisk hälsa och mognad. 

Alltså är/var man i stånd att förstå och kontrollera sina handlingar utifrån den grund som lagen 

ställer. Det andra kriteriet handlar om huruvida det finns koppling mellan den som hålls ansvarig 

och den skada som skett, direkt eller indirekt. Slutligen handlar det tredje kriteriet om att någon kan 

hållas ansvarig för ett skeende på grund av dennes relation till aktören. Till exempel kan en chef 

hållas ansvarig för vad dennes anställda gör oavsett om handlingen kunnat förutses eller 

överhuvudtaget kunnat kontrolleras av chefen.

Moraliskt belastningsansvar beskriver samma sorts ansvar och samma kriterier som kategorin ovan 

men utifrån moraliska grunder. I stället för att bli belastad med straff är man moraliskt bunden att 

gottgöra skadan eller kompensera den genom betalning.

Kapacitetsansvar handlar om förmågan att förstå vad lagar eller moraliska regler kräver för att 

kunna fatta beslut anpassade efter dessa. Till exempel är små barn av denna anledning enligt lag 

undantagna från vissa rättsliga straffpåföljder.

Metod
Jag inleder med en motivering till valda metoder och fortsätter sedan med redogörelser för urval,  
genomförande av enkäterna, analysmetod och forskningsetiska ställningstaganden. Kapitlet  
avslutas med en metoddiskussion.

Motivering
För att svara på mina forskningsfrågor har jag valt två huvudsakliga metoder: dokumentanalys och 

enkätundersökning. För att svara på min första fråga om ansvar för nätmobbning enligt den statliga 

nivån valde jag att göra en dokumentanalys av skollagen, diskrimineringslagen, värdegrunden i 

Lgr11 och Skolinspektionens text ”Skolors arbete med plan mot kränkande behandling”. Detta för 

att sortera och skapa en överblick av vad den statliga nivån faktiskt uttrycker, i de valda dokument 

som författats på nivån, gällande ansvar för nätmobbning. 

När det gäller den lokala nivån var tanken att båda metoderna, enkätundersökning och 

dokumentanalys skulle användas för att få en så klar bild som möjligt. Då respondenterna, i detta 

fall skolledare avböjde att delta har endast dokumentanalysen genomförts. Även på denna nivå 

handlar det om att sortera och skapa en överblick över vad de lokalt författade dokumenten faktiskt 
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säger. För att göra detta ansåg jag att dokumentanalys var den mest relevanta metoden.

På den individuella nivån har jag valt att genomföra två olika sorters enkäter, anpassade efter de två 

respondentgrupperna lärare och elever. Lärarenkäten bestod till största delen av öppna frågor, för att 

ge lärarna utrymma att tänka och svara fritt. Detta för att undvika att med styrda svarsalternativ 

påverkan lärarnas svar. Anonymiteten var också mycket viktig för att lärarna skulle ges frihet att 

svara ärligt och inte som de borde, därför var enkäterna webbaserade och utan möjlighet att spåra 

respondenterna. Till elevgruppen formulerade jag däremot en enkät med till största delen 

färdigformulerade svarsaltenativ. Detta dels för att jag var ute efter svar på väldigt konkreta frågor 

och dels för att öka svarsfrekvensen på frågorna, då min erfarenhet säger att elever helst skriver så 

lite som möjligt när de ombeds fylla i enkäter. Enkätundersökning var alltså den metod som var bäst 

lämpad för min studie av den individuella nivån.

Urval
Skolor och informanter
Valet av skolor har skett på strategisk grund. Det har varit skolor som jag på ett eller annat sätt 

tidigare etablerat kontakt med och därför direkt kunde få kontakt med lärare för att genomföra 

elevenkäterna. Jag fortsatte att använda mig av samma skolor i hela undersökningen, alltså även i 

genomförandet av lärarenkäter och undersökandet av skolornas likabehandlingsplaner/planer mot 

kränkande behandling. Detta för att få tydligare sammanhang och struktur i såväl genomförande 

som resultat.

Statliga och lokala dokument
Urvalet av de statliga dokumenten redovisas under rubriken ”Analysmetod för dokument och 

enkätstudien”. Jag har också använt mig av tre skolors likabehandlingsplaner/planer mot kränkande 

behandling då det är de dokumenten som ska reflektera skolans hantering och strategier för 

hantering av kränkningar och mobbning. 

Skrifter från organisationer
Jag har valt dokument Lärarnas riksförbund eftersom det är den största fackliga organisationen för 

lärare och de nyligen hade genomfört en undersökning som väl svarade mot mitt intresseområde.
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Övrig litteratur
Val av litteratur har skett på två sätt. Metodlitteraturen har främst valts utifrån tips från min 

handledare, jag har då valt de böcker som varit bäst avpassade för min undersökning och analys. 

Min teoretiska litteratur, samt viss metodlitteratur har sökts fram genom Umeå 

universitetsbiblioteks sökfunktion ALBUM52 och genom sökningar i Google Scholar53. Jag har 

sedan gått vidare från de artiklar jag funnit där till ursprungskällor, och via Libris54 hittat färskare 

litteratur som jag använt mig av i arbetet. 

Enkäter
Konstruktion

Konstruktionen av mina enkäter bygger på principer från Ejlertsson55 och Larsen56. Ejlertsson 

beskriver att en enkät är ett formulär bestående av frågor med övervägande fasta svarsalternativ. Det 

är respondenten som själv fyller i formuläret. Jag har använt mig av två sorters enkäter, där den 

första följer ovanstående övergripande förklaring samt beskrivningen av gruppenkät. Detta gäller 

för elevenkäten. Lärarenkäten är enligt Ejlertssons beskrivning en datorenkät57, men den frångår 

hans inledande beskrivning om vad en enkät är, då jag till lärarna använt mig av i huvudsak öppna 

frågor för att öppna för ett mer kvalitativt resultat.

I Metod helt enkelt beskrivs enkäter som ett formulär där respondenterna själva läser frågorna och 

fyller i sina svar direkt i formuläret. Man kan ställa öppna eller slutna frågor, jag har i lärarenkäten 

använt mig av i huvudsak öppna frågor och i elevenkäten slutna. Larsen skriver att fördelen med 

öppna svar är att man kan uttyda om respondenten förstått frågan samt att man inte påverkar 

respondenten att ge bestämda svar. Det finns även många andra tips och råd i boken som hjälpt mig 

i konstruerandet av mina enkäter.58

Enkätundersökningen

På den individuella nivån har jag använt mig av två enkäter riktade till två grupper. Den ena lärare 

52 http://www.ub.umu.se/sok/bocker/album?p=utokad-sokning   
53 http://scholar.google.se/   
54 http://libris.kb.se/   
55 Ejlertsson, Göran (2005) Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik, 2:a upplagan
56 Larsen, Ann Kristin (2009) Metod helt enkelt: en introduktion i samhällsvetenskaplig metod, översättning: 

Kärnekull, Bo och Ethel
57 Ejlertsson, Göran (2005) Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik, 2:a upplagan sid. 7–25
58 Larsen, Ann Kristin (2009) Metod helt enkelt: en introduktion i samhällsvetenskaplig metod, översättning: 

Kärnekull, Bo och Ethel
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och den andra elever. Metoden för de två grupperna skiljer sig, nedan behandlas de därför separat.

Lärarenkät

Jag använde mig av en webbenkät som skickades ut tillsammans med ett intresseväckande 

informationsbrev till alla lärare på tre skolor.59 Enkäterna skickades till de mejladresser som 

kommunen lagt ut på sin hemsida. Jag valde att förlägga enkäternas svarsperiod till dels en vanlig 

skolvecka och dels en vecka där eleverna haft lov. Eftersom eleverna haft lov var det sannolikt att 

lärarna åtminstone hade någon studiedag och därmed också mer tid att svara på enkäten. Trots att 

jag dessutom försökte stöta på när jag var ute på två skolorna för att genomföra elevenkäter fick jag 

tyvärr inga svar. Jag valde därför att skriva ett nytt brev i mer uppmanande ton, där jag också 

berättade att jag inte hade fått in ett enda svar.60 Veckan efter det sista utskicket fick jag in 13 

lärarsvar och det är dessa som redovisas under resultatet. Jag fick ett bortfall på 80,6%, det 

diskuteras i metoddiskussionen.

Elevenkät

Jag formulerade också en enkät anpassad till elevgruppen. För att kunna genomföra den vände jag 

mig till skolor där jag redan etablerat kontakter för att få möjlighet att själv komma ut till skolorna, 

träffa klasserna och genomföra enkätundersökningen. 

Jag informerade först mina lärarkontakter om vad jag ville göra och bad om tid. Tre av tre skolor 

beviljade mig i det här skedet den tiden. Jag svarade lärarna med djupare information och ett brev 

som behövde vidarebefordras till vårdnadshavarna för de aktuella klasserna. Det ledde till att en 

skola avböjde att delta. Således kunde jag komma ut till två skolor och genomför enkäten med en 

hel klass på vardera skola. Ingen vårdnadshavare hade frånsagt sitt barns deltagande. 

På den ena skolan fick jag möjlighet att inleda en lektion med enkäten vilket varit mitt första 

önskemål. Jag började med att kort presentera mig själv och vad jag arbetade med. För att sedan 

skriva upp begreppsförklaringar på tavlan med hänvisning till att de kunde hjälpa dem förstå vad 

jag menade med en del frågor. Enkäten delades ut och jag uppmanade om att den skulle fyllas i 

enskilt och uppriktigt, utifrån dem själva.

59 Se bilaga 1
60 Se bilaga 2
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På den andra skolan kom jag in i slutet av en lektion och hade lite kort om tid, men jag gick tillväga 

på samma sätt som på den första skolan, med presentation, begrepp på tavlan och instruktioner om 

att det var elevernas åsikter och erfarenheter jag var intresserad av. Sammantaget tog 

genomförandet av enkäten ca 10 minuter.

Bearbetning av enkätsvar
För att kunna bearbeta elevenkäterna använde jag mig först av Googles verktyg för formulär för att 

enkelt kunna skapa en överblick över de svar jag fått in. Jag skapade en likadan enkät i verktyget 

som den jag använt mig av på papper och klickade sedan i vad elev för elev svarat, vilket då 

automatiskt sammanställdes i ett Exceldokument. Sedan skrev jag ut dokumentet och formade om 

det till diagram. Därigenom fick jag en mer tydlig överblick med omformuleringar i direkta 

procentsiffror. 

Analysmetod för dokument- och enkätstudien
De dokument som analyserats är: Lgr1161, ”Skolors arbete med plan mot kränkande behandling”62, 

skollagen63 och diskrimineringslagen64. Jag har utgått från Boréus och Bergströms beskrivning av 

metoden innehållsanalys för att genomföra dokumentanalysen av ovanstående dokument.65 Jag har 

börjat med att undersöka vilka styrande texter som finns för skolan och valt ut de ovan nämnda, 

varav två är lagtexter, en är läroplanen och en är en statistiksammanställning från Skolinspektionen. 

Skolinspektionen är det organ som har i uppdrag att sköta tillsynen av skolorna, det vill säga 

undersöka och se till att skolorna följer givna lagar, förordningar och andra föreskrifter.66

För att exemplifiera och undersöka hur det ser ut i dagens skolor har jag också gått igenom tre 

högstadieskolors planer mot kränkande behandling och/eller likabehandlingsplaner. Ingen av de tre 

skolorna jag valt ut för undersökningen har haft två planer, utan antingen har det bara funnits en 

eller så har de varit sammanslagna.67

61 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
62 Skolinspektionen (2009) ”Skolors plan mot kränkande behandling – Vilka brister skulle Skolinspektionen hitta i din 

skola?”
63 Skollagen, SFS 2010:800
64 Diskrimineringslagen, SFS 2008:567
65 Bergström, Göran; Boréus, Kristina (red.)(2000, 2012) Textens mening och makt metodbok i samhällsvetenskaplig  

text och diskursanalys, Upplaga 3:1
66 Skollagen, SFS 2010:800
67 Enligt skollagen ska alla skolor ha en ”plan mot kränkande behandling” och enligt diskrimineringslagen ska alla 

skolor ha en ”likabehandlingsplan”. DO:s handledningstext slår dock fast att dessa två planer kan slås samman till 
en.

19



Jag startade processen med ett betydligt större urval av texter men kunde efter den första 

genomläsningen gallra bort de texter som inte var relevanta för genomgången. Bortvalet gjordes på 

grund av att texterna inte var styrande i samma mån som jag var ute efter, utan till största del 

hänvisade till de texter jag behållit för genomgången. De innehöll däremot fler exempel och mer 

utförliga förklaringar och statistik. En del av de här dokumentens innehåll har i stället redovisats i 

bakgrundsavsnittet.

Efter en andra genomläsning konstruerade jag i enlighet med Boréus och Bergströms68 

metodbeskrivning ett analysinstrument bestående av kodade kategorier. Jag har använt mig av 

samma instrument vid genomgången av samtliga dokument. Det finns dock inte underlag till alla 

kategorier i dokumenten, därför har en del kategorier fallit bort efter genomgången. Anledningen till 

att jag ändå redovisar alla kategorier är för att tydliggöra vad jag sökt efter även om det inte funnits. 

Jag skapade åtta kategorier och har kodat dem som nedan:

1. Kränkning:   
Meningar, uttryck, formuleringar och exempel som innehåller begreppet ”kränkning” i 
någon form.

2. Mobbning:   
Meningar, uttryck, formuleringar och exempel som innehåller begreppet 
”mobbning/mobbing” i någon form.

3. Trakasserier:  
Meningar, uttryck, formuleringar och exempel som innehåller begreppet ”trakasserier” i 
någon form.

4. Diskriminering:  
Meningar, uttryck, formuleringar och exempel som innehåller begreppet ”diskriminering” i 
någon form.

5. Ansvar:  
Meningar, uttryck, formuleringar och exempel som innehåller begreppet ”ansvar” eller 
”skyldighet” i någon form i ett sammanhang som kan kopplas till någon av kat. 1-4 och 6-8.

6. Nätmobbning:  
Meningar, uttryck, formuleringar och exempel som innehåller begreppet 
”nätmobbning/nätmobbing” i någon form.

7. + internet:  
Meningar, uttryck, formuleringar och exempel som innehåller något av begreppen i kat. 1-5 
i samband med begreppet ”internet” i någon form

8. + sociala medier:  
Meningar, uttryck, formuleringar och exempel som innehåller något av begreppen i kat. 1-5 
i samband med begreppet ”sociala medier” i någon form

68 Bergström, Göran; Boréus, Kristina (red.)(2000, 2012) Textens mening och makt metodbok i samhällsvetenskaplig  
text och diskursanalys, Upplaga 3:1
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Tilläggas bör att jag i kodningen av diskrimineringslagen lade till en koppling till skolan i samtliga 

koder. Något som i de andra dokumenten var onödigt eftersom de endast är riktade till skolan.

Kodningen av dokumenten skedde i tabell-format, där jag förde in meningar, uttryck, formuleringar 

och exempel under respektive kategori. Jag kunde då se vilka kategorier som för den angivna texten 

var överflödiga och plockade bort dem från textens kodschema innan jag gick vidare för att 

sammanställa resultatet av kodningen.

Sammanställningen går ifrån Boréus och Bergströms beskrivning av innehållsanalys, så till vida att 

jag inte räknat antalet förekomster av de olika koderna utan i stället sökt hitta helheten i resultatet 

av kodningen. För att hitta svaret på frågan: vad säger egentligen dokumenten om ansvar för 

nätmobbning? 

Resultatet av genomgången av de statliga dokumenten presenteras i punktform. Medan resultatet av 

de lokala dokumenten presenteras i en kort sammanfattande text. Detta för att det relevanta för min 

undersökning är vad planerna (de lokala dokumenten) säger specifikt kring nätmobbning och 

ansvar, hur de är utformade och formulerade är bara en parentes i min undersökning.

Vad gäller enkäterna så började jag som nämnts ovan att strukturera mina resultat på ett mer 

kvantitativt sätt, huvudsakligen i diagram och tabeller vad gäller elevenkäten, vars resultat tydligast 

lät sig presenteras på det sättet. Resultatet av lärarenkäten som genererade till mesta dels öppna svar 

i textform har till största delen i stället sammanfattats i löpande text. Det här förarbetet har hjälpt 

mig även i min analys. Jag har utgått från Introduktion till samhällsvetenskaplig analys69, där 

författarna Hjerm och Lindgren beskriver den kvalitativa metoden ”The constant comparative 

method”, som de skriver inte har något riktigt väletablerat namn på svenska. Metoden genomförs i 

tre steg: kodning, tematisering och summering. Det första steget, kodning handlar om att hitta 

kategorier och koda (namnsätta) dessa. Nästa steg, tematisering går ut på att ordna kategorierna: 

vilka hör ihop, vilka är varandras motsatser vilka står i orsaksförhållande till varandra och så vidare. 

Slutligen kommer man till summeringen som handlar om att analysera och dra slutsatser utifrån de 

teman och underliggande kategorier som kommit till tidigare i processen. Författarna framhåller 

dock att detta är en iterativ metod, där de tre stegen gås igenom flera gånger. Man rör sig som i en 

spiral mot målet. Det är också så att stegen inte nödvändigtvis leder fram till varandra i ovan 

69 Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon (2010) Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
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nämnda ordning utan man kan pendla fram och tillbaka mellan dem och de kan ske parallellt.70

Jag har använt mig av de rena sammanställningarna av enkätresultaten (i Excel-format), 

diagrammen som redovisas i resultatavsnittet och resultatet av dokumentgenomgången samt 

självklart mitt syfte och mina frågeställningar i analysarbetet. Som Hjerm och Lindgren även 

framhåller är den teoretiska utgångspunkten tillsammans med annan förförståelse av problemet 

viktig genom hela analysprocessen.71 Min teoretiska utgångspunkt och förförståelse finns beskriven 

under avsnitten teori och bakgrund.

Jag skapade följande kategorier för att genomföra kodningen:

1. Kapacitetsansvar  
finns kapaciteten för att ta ansvar:
- känns reglerna/lagarna till?
- finns förmågan att följa reglerna/lagarna? 
Inom kategorin ryms det som kan belysa ovanstående.

2. Rollansvar  
- vem/vilka roller har ansvaret?
- vem/vilka roller förväntas ta ansvaret?
- vem/vilka roller tar ansvaret?
Inom kategorin ryms det som kan belysa ovanstående.

3. Juridiskt belastningsansvar  
- vem är ansvarig enligt lagen?
- vem kan bli bestraffad?

Jag kodade de olika resultatdelarna var för sig och har sedan sammanfört dem i en gemensam 

analys där jag också redovisat svaren på mina frågeställningar. Analysen redovisas i löpande text.

Forskningsetiska ställningstaganden
I elevenkäten var jag noga med att undvika att fråga om personlig information och enkäterna 

samlades in namnlösa. Eftersom jag har genomfört undersökningen med elever i årskurs 8 och 9 så 

skickade jag genom deras lärare i förväg ut ett informationsbrev där jag redogjorde för vad enkäten 

innehöll och hur resultatet av den skulle redovisas. Vårdnadshavarna uppmanades att höra av sig till 

mig före ett givet slutdatum om de motsatte sig att deras barn deltog. Efter att ha konsulterat 

forskningsetiska rådets rekommendationer ansåg jag att det var fullt tillräckligt med ett tyst 

godkännande från vårdnadshavarna då enkäterna genomfördes anonymt och inga personliga data 

70 Ibid. Kap. 6
71 Ibid. Sid. 93
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samlades in.72 Det är också enligt min erfarenhet oftast de som motsätter sig något som är benägna 

att uttala sig om detta. 

Metoddiskussion
Lärarenkät

Lärare är en mycket tidspressad informantgrupp där brist på tid ständigt kommer upp. Kanske är det 

också så att det är lättare att välja bort en webbenkät oavsett vikten av och intresset för det ämne 

som behandlas till skillnad från att ombedjas att delta i en studie vid direktkontakt. Ett alternativ till 

webbenkäterna som jag dock inte kände att jag hade utrymme för efter det första misslyckade 

försöket men webbenkäterna hade varit att försöka få tillstånd att till exempel uppehålla sig i 

lärarrummen för att via personlig kontakt söka uppmana lärarna att under sin rast fylla i enkäten. 

Innan jag beslutade mig för att använda webbenkäterna övervägde jag också den möjligheten, men 

ansåg att det skulle lägga en oönskad press på lärarna och eventuellt skapa misstro för 

anonymiteten. Jag hade visionen att lärarna skulle ges och själva ta sig möjligheten att sitta avskilt 

när de fick en stund över för att så uppriktigt som möjligt skulle kunna fylla i enkäten. 

Elevenkät

Elevenkäten kändes för en del elever aningen rörig då de vid ett flertal tillfällen i enkäten 

uppmanades att gå vidare till en fråga längre fram beroende av hur de svarade på pågående fråga. 

Jag försökte göra detta så tydligt som möjligt genom att efter varje svarsalternativ något sådant 

gällde direkt hänvisa till nästa fråga att besvara.73 Denna rörighet hade kunnat undvikas om jag valt 

att genomföra enkäterna digitalt. Tyvärr hade inte alla elever tillgång till datorer så därför valde jag 

att genomföra pappersenkäterna med samtliga deltagande.

Skolledarenkät

För att få in djupare data på den lokala nivån hade jag för avsikt att genomföra en 

enkätundersökning med öppna svar riktad till skolledare. Jag skickade ut information och 

webbenkäter till skolledare på samma tre skolor som jag hämtat övriga informantgrupper. Men 

samtliga skolledare valde att avstå. En av dem skickade ett mejl till mig där hen förklarade att det 

inte fanns tidsutrymme för att delta i min enkätundersökning. De andra två svarade helt enkelt inte.

72 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   2012-12-10 12:57
73 Se hela enkäten i bilaga 3
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Alternativ

Intervju enskilt eller i grupp skulle kunna vara ett alternativ till enkäterna. Vid intervjuer hade jag 

haft möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt fördjupa mina svar. Den främsta anledningen till 

att jag valde bort intervju som metod var att informanterna inte skulle kunna ges samma känsla av 

anonymitet som upplevs i enkäterna. Då jag inte var ute efter att få veta vad informanterna borde 

svara, utan hur de faktiskt upplever situationen har anonymiteten varit avgörande. Jag ville också 

undvika att påverka mina informanter i största möjliga mån. En sådan påverkan blir betydligt större 

i en intervjusituation där mitt kroppsspråk och mina följdfrågor omedvetet och oönskat kan inverka 

på svaren.

Dokumentanalys

Då jag valt att utgå från metoden innehållsanalys så som den beskrivs av Bergström och Boréus74 

faller mycket av texten bort under kodningen vilket kan ställa till problem. Jag har dock gjort en 

mildare variant med en mer kontextuell ansats vid innehållsanalysen. Där jag inte begränsat mig till 

enstaka ord eller begrepp utan tagit ut hela meningar, formuleringar, uttryck och exempel från 

texterna. Vilket betyder att sammanhanget fortfarande är synligt efter kodningen.

En annan aspekt är att begreppet nätmobbning som jag använder mig av i uppsatsen inte 

förekommer i de texter jag använt i dokumentanalysen, utan det har tolkats in i andra begrepp med 

hjälp av de texter jag beskriver i bakgrundens första del, samt min teoretiska genomgång.

Resultat
Nedan redovisas resultatet av dokumentstudien för statliga och lokala dokument, lärarenkäterna 
och elevenkäterna i nu nämnda ordning. Dokumentstudien redovisas i löptext med belysande  
exempel, även lärarenkäterna redovisas mestadels i löpande text, men med en del diagram och  
elevenkäterna redovisas främst i synliggörande diagram. Efter redogörelsen för respektive del  
följer en kort sammanfattning i förhållande till forskningsfrågorna.

Redovisning av resultatet från dokumentanalysen

Statliga dokument

Lgr11 – Skolans värdegrund och uppdrag

74 Bergström, Göran; Boréus, Kristina (red.)(2000, 2012) Textens mening och makt metodbok i samhällsvetenskaplig  
text och diskursanalys, Upplaga 3:1
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I beskrivningen av skolans värdegrund75 framkommer att: 

• skolan ska gestalta och förmedla människolivets okränkbarhet, 

• ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling, utan alla som 

arbetar i skolar ska aktivt motverka detta, och läraren ska uppmärksamma och i samråd med 

övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att både förbygga och motverka alla former 

av diskriminering och kränkande behandling,

• skolan har som mål att varje elev ska ta avstånd från att människor utsätts från förtryck och 

kränkande behandling, de ska i stället medverka till att hjälpa andra människor,

• elever ska fostras till ansvarstagande, tolerans och rättskänsla

• alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 

solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen, de ska också 

främja elevernas förmåga och vilja till ansvar för den sociala och fysiska skolmiljön,

• rektor ansvarar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de ska 

kunna utföra sitt uppdrag professionellt.76

”Skolors arbete med plan mot kränkande behandling”

I Skolinspektionens text: ”Skolors arbete med plan mot kränkande behandling”77 står att:

• kränkningar av barn och elever i skolan är ett allvarligt problem som skolorna måste arbeta 

aktivt med för att motverka,

• otillfredsställande likabehandlingsplan är en av de vanligaste bristerna som påträffas inom 

Skolinspektionens regelbundna tillsyn,

• skolorna måste varje år göra en ny kartläggning och revidera sina planer mot kränkande 

behandling,

• det är viktigt att eleverna görs delaktiga i arbetet med planen,

• det är viktigt att skolorna kontinuerligt utvärderar sitt arbete mot kränkande behandling,

• planen ger information om vilka åtgärder som skolan ska vidta under året för att motverka 

75 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
76 Ibid. Sid. 7–19 
77 Skolinspektionen (2009) ”Skolors plan mot kränkande behandling – Vilka brister skulle Skolinspektionen hitta i din 

skola?”
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kränkningar, vem på skolan som ansvarar för vad samt var eleverna ska vända sig när de 

upplever sig kränkta.

Skollagen

I skollagen78 står att:

• var och en som verkar inom utbildningen ska aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling,

• kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering, kränker ett barns 

eller en elevs värdighet,

• huvudmannen ska se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 

behandling av barn och elever, samt att det varje år upprättas en plan med en översikt över 

de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 

elever,

• huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 

behandling,

• personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 

förskolechefen eller rektorn, dessa ska i sin tur skyndsamt anmäla detta till huvudmannen 

som är skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att den kränkande behandlingen inte ska upprepas,

• huvudmannen ska se till att personalen har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller 

för skolväsendet.79

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen80 står att:

• ”Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller 

studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i 

samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är 

utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna 

och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 

78 Skollagen, SFS 2010:800
79 Kap. 1: 4§, 5§, 8§, 12§, kap. 2: 8§, 10§, 34§, kap. 6: 1-3§, 5-10§, 12§, 14§
80 Diskrimineringslagen, SFS 2008:567
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trakasserier i framtiden”,

• den som omfattas av förbuden mot diskriminering och repressalier, av skyldigheten att 

utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller av bestämmelserna om aktiva åtgärder är 

skyldig att på begäran lämna uppgifter till, ge tillträde till och  komma till överläggningar 

med DO,

• den som bedriver verksamhet som avses i skollagen får inte diskriminera deltagande i eller 

sökanden till verksamheten,

• en utbildningsanordnare varje år ska upprätta en plan med en översikt även de åtgärder som 

behövs för att förebygga och förhindra trakasserier och diskriminering

• DO sköter tillsynen av att diskrimineringslagen efterföljs,

• det är svaranden som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit om 

någon anser sig ha blivit utsatt visar omständigheter som ger anledning att anta att 

diskriminering eller repressalier förekommit.

Sammanfattning

Hur ska ansvaret för nätmobbning hanteras enligt den statliga nivån, det vill säga: skollagen,  
diskrimineringslagen, värdegrunden i Lgr11 och Skolinspektionens text ”Skolors arbete med plan  
mot kränkande behandling”?

Sammantaget är det huvudmannen som har det yttersta ansvaret för att utreda nätmobbning kopplad 

till skolan och att se till att personal får den utbildning som krävs för att aktivt kunna motverka 

nätmobbning och förebygga denna. Alla som verkar inom skolan är dessutom ansvariga för att: 

arbeta förebyggande, utveckla eleverna så att de tar avstånd från nätmobbning och så snart de fått 

kännedom om att en elev är utsatt för nätmobbning anmäla detta. Lärare och annan personal ska 

anmäla till rektor, rektor till huvudman och huvudmannen ska se till att ärendet utreds och åtgärdas 

skyndsamt.

Lokala dokument

Planerna har hämtats från respektive skolas hemsida den 28 augusti 2012.

Skola 1

Skolans plan har giltighetsperioden 2011/2012 och är uppdaterad i september 2011. Planen inleds 

med hänvisningar till lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever (2006:67). Den lagen upphävdes i och med diskrimineringslagens ikraftträdande 1 
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januari 2009.81 Inledande hänvisningar i planen görs också till Lpo 94, Lpfö och den tidigare 

skollagen (SFS 1999:866), inget av dessa dokument är längre giltiga då de ersatts av en Lgr11, en 

reviderad upplaga av Lpfö (2010) och skollagen (SFS 2010:800). 

Planen definierar de begrepp som använts, kränkande behandling grupperas och exemplifieras som 

fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn), psykosociala (utfrysning, blickar, alla går 

när man kommer) eller texter och bilder (sms, mms, fotografier, msn, skrivna meddelanden och 

olika communities). 

Så kommer en lista på de allmänna åtgärder som ska genomföras. Det står att planen ska utvärderas 

och revideras i juni varje år, lite längre fram i texten återfinns att den ska utvärderas i augusti 2012.

Planen innehåller så en lista över vad som ska göras och vem som är ansvarig för respektive 

område, till exempel rasttillsyn och värdegrundsdiskussioner. Det finns också en konkret 

beskrivning under rubriken ”Likabehandlingsteam”:

Två personer ur teamet samtalar enskilt med den/de elev/elever som blivit utsatt och den/de elever som 
utfört kränkningen. Om de inblandade eleverna därefter vill kan gemensamma samtal föras. Tider för 
uppföljning av den utsatte elevens situation erbjuds. Dokumentation av alla samtal görs och förvaras i 
inlåst. Trakasserier och kränkningar som dokumenterats under läsåret sammanställs och analyseras. 
Ansvariga: rektor och likabehandlingsteamet.

Det finns också en allmän rutin för hur skolan ska hantera mobbning och kränkande behandling. 

Det framhålls att man omedelbart ska ingripa samt att ärendet ska utredas skyndsamt. Det här ska 

enligt planen ske innan likabehandlingsteamet kopplas in. Nästa steg gäller åtgärdsprogram och när 

ärendet ska anses som avslutat. Planen innehåller också mallar för dokumentation av uppkomna 

händelser i olika skeenden.

Det finns i planen också en förteckning över ansvarsfördelningen gällande likabehandlingsarbetet 

och arbetet mot kränkande behandling. Här hålls eleverna som ”informellt ansvariga” för att delta i 

skolans likabehandlingsarbete, samt påtala diskriminering och annan kränkande behandling som 

förekommer på skolan. Lärare och annan skolpersonal ansvarar för att anmäla varje form av 

diskriminering och kränkande behandling man får kännedom om. Rektorn ansvarar i sin tur för att 

utredning görs och åtgärder vidtas om skolan får kännedom om diskriminering eller annan 

81 SFS 2008:567 – Diskrimineringslagen 
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kränkande behandling. Rektorn ska också se till att det finns ett gemensamt system för hur dessa 

händelser dokumenteras och vilka åtgärder som tillämpas.

Skola 2

Skola två har angett i planen att de sammanfört likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och 

plan mot kränkande behandling enligt skollagen till en gemensam plan. Planen är fastställd i 

februari 2012 och giltighetstiden är ett år.

Vidare följer en ansvarsfördelning mellan rektor, personal och elever. För eleverna finns också en 

förteckning över delaktighet och rätt till stöd. Så kommer allmänna åtgärder och en redogörelse för 

hur man genomfört planerade åtgärder föregående år. De allmänna åtgärderna formuleras i mål, 

åtgärder samt vem/vilka som ansvarar för att åtgärderna genomförs.

Ett mål är att alla elever som ber om hjälp vid kränkande behandling ska uppleva att de fått det, 

samt att eleverna ska bli väl bemötta av personalen och alla ska känna sig trygga i skolans lokaler. 

En aktivitet för att nå målen är ”kompetensutveckling för lärare, elever och vårdnadshavare inför 

införande av datorer till alla elever och bl.a. nätmobbning”.

Sedan kommer en beskrivning av hur kartläggningen på skolan genomförs och rutiner för 

dokumentation, planen avslutas med en mall för dokumentationen.

Elever har enligt skolans plan ansvar för att påtala diskriminering, trakasserier eller annan 

kränkande behandling som förekommer i verksamheten till elevskyddsombud eller personal på 

skolan. Personal har ansvar för att arbeta förebyggande samt att aktivt ingripa och följa upp när 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling misstänks, anmäls och/eller upptäcks. 

Rektorn ansvarar för att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation, samt att 

utredning görs och åtgärder vidtas.

Skola 3

Skola tre har angett planens giltighetstid från augusti 2011 till augusti 2012. Planen är formulerad 

mot diskriminering och kränkande behandling.
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Planen inleds med en beskrivning av hur upprättandet av den gått till, man hänvisar till gällande 

lagar och beskriver personalens ansvar och ansvaret för förankringen av planen. Sedan följer en 

utvärdering av föregående års plan och hur den nuvarande planen reviderats i förhållande till detta. 

Så följer ett avsnitt där man beskriver mål och uppföljning, insats, ansvarig och tidpunkt när det ska 

vara klart. Målen gäller arbete utifrån diskrimineringsgrunderna. Efter detta följer en beskrivning av 

hur kartläggningen går till, förebyggande åtgärder och rutiner för akuta situationer.

Avslutande följer en bilaga med begreppsutredningar och exempel. Två exempel belyser kränkande 

behandling via nätet. Det ena är kränkande bilder eller meddelande på sociala medier och det andra 

om en elev som blir kontaktad via ett chat-program där han blir kallad för diverse öknamn, som om 

inte detta vore nog har eleven i exemplet också blivit fotograferad i duschen efter gymnastiken och 

bilderna har lagts ut på en social community på internet.

Det är enligt skolans plan lärares och annan skolpersonals ansvar att anmäla varje form av 

diskriminering och kränkande behandling man får reda på. Rektor har sedan ansvaret för att se till 

att utredning görs och åtgärder vidtas när skolan fått kännedom om att diskriminering eller annan 

kränkande behandling förekommit/förekommer.

Sammanfattning

Hur ska ansvaret för nätmobbning hanteras enligt den lokala nivån, det vill säga: tre skolors ”Plan  
mot kränkande behandling” eller ”Likabehandlingsplan”? 
I två av planerna har eleverna ansvar för att rapportera till lärare eller annan personal om de får 

kännedom om att nätmobbning förekommer. Lärare och skolpersonal har i sin tur ansvar för att 

anmäla nätmobbning, så snart den uppdagats för dem, till rektor. Rektor är enligt planerna ansvarig 

för att utreda och åtgärda nätmobbning när ett sådant ärende uppdagats. Personalen har också 

ansvar för att arbeta förebyggande mot nätmobbning, medan rektor oftast har det yttersta ansvaret 

för att förankra planen hos elever, föräldrar och lärare.
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Redovisning av resultatet från lärarenkäten

Är du förtrogen med din skolas plan mot kränkande behandling?

På frågan om lärarna är förtrogna med sin skolas plan mot kränkande behandling svarar elva ”Ja” 

och två ”hyfsat” eller ”ganska bra”. Två av de som svarat ja tillägger att de hör till skolans 

likabehandlingstem eller teamet mot kränkande behandling.

Hur ofta uppdateras din skolas plan mot kränkande behandling?

Jag frågar vidare om hur ofta planen mot kränkande behandling uppdateras och tio svarar varje år, 

varav en uttrycker sig med tveksamhet. En lärare svarar vartannat år, en jag vet inte och en att den 

uppdateras ”enligt gällande förordningar”.

Vad tycker du om din skolas plan mot kränkande behandling?

Frågan om vad lärarna tycker om sin plan mot kränkande behandling resulterar i sju svar som mer 

eller mindre utförligt säger att den är bra. Tre tycker att den är okej eller helt okej. En lärare tycker 

att planen är omfattande och ganska svårläst men att den ändå får med alla viktiga bitar, en annan 

lärare menar att den är välplanerad och tydlig. En av lärarna som svarat att planen är bra betonar att 

det inte är samma sak som att alla jobbar med (det som står där) hela tiden. 

Beskriv hur det går till när din skolas plan mot kränkande behandling utformas!

Sex av de lärare som svarat på enkäten uppger att eleverna är delaktiga, ytterligare en skriver att ”i 

stort sett hela skolan” är delaktiga. En av de lärare jag räknat in bland de sex först nämnda skriver 

att planens utformning sker på grundval av en enkät som eleverna fyllt i. Jag tolkar detta som att 

eleverna är inblandade även om det kanske inte sker medvetet. En annan av lärarna som uppgett att 

eleverna är delaktiga skriver att den i första hand utformas av likabehandlingsteamet, men att både 
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elever och övrig pedagogisk personal deltagit i revideringen av planen. Fyra lärare skriver att det är 

likabehandlingsteamet, kurator och de flesta lägger även till rektor eller skolledning som utformar 

planen. Två av lärarna har tolkat frågan som hur planen är utformad eller hur den används.

Har du varit med om att en elev uttryckt oro för något som skett på nätet?

Inom ja-svarskategorin ryms såväl enkla ja-svar som ”ja, många gånger” och ”någon enstaka gång”. 

En av lärarna i denna kategori uttrycker sig mer tydligt och skriver att hen inte blivit 

uppmärksammad på specifika fall, men att oro uttryckts och att de arbetat med detta i klassen. Alla 

svar i svarskategorin nej är enkla nej-svar. Den som svarade på annat sätt skrev att sådant hanteras 

av likabehandlingsteamet.

Känner du att du har strategier för att hantera nätmobbning som är kopplad till skolan?

Fem av de svarande lärarna har uttryckligen svarat nej på frågan. En av dem uttrycker oro för att 

inte heller eleverna vet var de ska vända sig och att nätmobbning inte verkar tas på lika stort allvar 

som traditionell mobbning, vare sig av vuxna eller elever. Två uttrycker sig tveksamt, varav den ena 

frågar sig vad som menas med ”nätmobbning kopplad till skolan”. En antar att den skulle hantera 

det enligt deras plan. Fem av lärarna svarar på olika sätt att de har strategier, där den vanligast 

uttalade är att hänvisa ärendet till likabehandlingsteamet.

Har din skola någon/några strategier för att hantera nätmobbning kopplad till skolan?

Tre lärare svarar att det finns i deras likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Två 

svarar rakt av ja, en tredje ja-svarare beskriver att det finns kamratstödjare som berättar för dem vad 

som eventuellt pågår och då kan likabehandlingsteamet träda in. En svarar att likabehandlingsteam 

och eventuellt kuratorn i så fall har koll på detta. En annan att det ”ingår i 

mobbningproblematiken”. En kan inte svara och den sista respondenten ”förstår inte frågan” och 

hänvisar till tidigare svar. Tre svarar nej, varav en tillägger inte specifikt för nätmobbning.
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Har du genom din skola fått fortbildning för att kunna hantera nätmobbning som är kopplad till  
skolan?
Tolv av tretton lärare som svarat uppger att de inte fått utbildning. Den trettonde skriver att den 

delvis fått utbildning genom Friends. Fyra efterlyser sådan fortbildning i sina svar på frågan.

Hur skulle du vilja att nätmobbning kopplad till skolan hanterades?

Även under den här frågan efterlyses utbildning av flera respondenter, inte samma som vid 

föregående fråga. Fem är nöjda med den hantering de har i dagsläget, varav en dock trycker på att 

det behövs fortbildning för att det ska fungera bra. En lärare skriver att det borde finnas särskild 

personal för detta och en annan framhåller att det ska hanteras av utbildade vuxna. Två svarar vet 

ej/ingen aning och en svarar med endast ett frågetecken. En skriver att det är viktigt att det hanteras 

och lyfter fram vilka stora konsekvenser nätmobbning kan få, svaret avslutas med att polisanmälan 

naturligtvis måste göras. En svarar att det ska hanteras som all mobbning, med snabba insatser och 

konsekvenser/stöd. Ytterligare en svarar att problematiken behöver lyftas mer öppet för att 

nätmobbningen ska tas mer på allvar av vuxna som kanske inte vistas så mycket på internet.

Vem tycker du har ansvaret för hanteringen av mobbning som sker på internet, t.ex. via en social  
community?

1. Svårt. Vet inte riktigt. Alla som får reda på att den förekommer.

2. Vuxna i barnets närhet. Föräldrar, lärare, tränare... Viktigt att alla hjälps åt att upptäcka 
mobbningen då den ofta är subtil och inte sker direkt. I skolan kan man arbeta med 
hanteringen och att reda ut men skolan behöver hjälp med detta och kan inte ensam hållas 
ansvarig för att stoppa nätmobbing.

3. I skolan? Både elever, föräldrar och personal måste hjälpas åt, precis som med annan 
mobbning. Rektor måste ansvara för att problematiken lyfts och för att personalen ska få 
verktyg att hantera det.

4. Svår fråga, då jag inte vet vad du menar med ansvar. Alla har ansvar för sina egna 
handlingar, samtidigt som lärare naturligtvis har ansvar för vad som sker i skolan och ofta 
blir lärarna de som blir ansvariga att reda ut för även det som händer efter skoldagens slut 
(om ev. trakasserier skett via sociala medier mellan skolans elever på kvällstid etc.)

5. Det är eleven själv. Sedan föräldrar. Var och en är ansvarig för sina handlingar. Sedan måste 
även skolan informera om vilket ansvar vi har förstås.
Händer mobbningen på skoltid är det skolans sak.

6. Ansvaret för sina egna handlingar har den enskilde, ansvar för att det inte ska förekomma 
på lektionstid har undervisande lärare och på fritiden elevernas egna föräldrar.

7. Svårt att komma åt. Föräldrarna har ett stort ansvar. Vi på skolan kan ta upp dessa frågor 
också. Dvs samma regler gäller oavsett medium.
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8. Om det sker mellan skolelever och påverkar skolsituationen så gör vi ett ärende av det i 
teamet.

9. Utanför skolan tycker jag det är föräldrarna. 

10. Social community, föräldrarna och samhället med lagstiftning

11. Internet ska inte användas till detta.
12. Mycket bra fråga. Jag vet inte detta är mycket svår fråga eftersom den är mycket svävande.
13. Helt OK

Här har jag ordnat svaren efter sin innebörd där svar 1-6 innehåller en ansvarsfördelning mellan 

flera olika grupper såväl individen, föräldrar och lärare. Det börjar i svar 1 med att alla som vet har 

lika ansvar, och blir sen mer uppdelat till att olika grupper har ansvar vid olika tillfällen.

Enligt svar 7 har föräldrarna störst ansvar men även skolan ska vara delaktig som vid ”vanlig” 

mobbning” 

I svar 8 är det kopplat till skolan är skolan ansvarig, svar 9 tar upp motsatt läge, sker det på fritiden 

är föräldrarna ansvariga.  Enligt svar 10 är det den sociala communityn (som jag använt som 

exempel i frågan) som har ansvaret tillsammans med föräldrarna och samhället genom lagstiftning.

Svar 11-13 Svarar egentligen inte alls på frågan.

Sammanfattning

Hur hanteras ansvaret för nätmobbning och hur borde det hanteras enligt den individuella nivån,  
det vill säga: vad har lärare för erfarenheter och åsikter om ansvar för nätmobbning?
Lärarna säger sig vara väl förtrogna med sin skolan plan mot kränkande behandling. De flesta 

uttrycker att de upplevt att elever uttryckt oro för något som hänt på internet. Informantgruppen är 

oense om vem som har ansvaret för nätmobbning, men de flesta anser att det är flera grupper, 

inklusive eleverna själva, som ska hållas ansvariga. För att kunna hantera och ansvara för 

nätmobbning efterlyser många av lärarna fortbildning. Flera lärare uttrycker oro för brist på 

kunskap vad gäller nätmobbning och någon att nätmobbning ofta bagatelliseras i skolan.
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Redovisning av resultatet från elevenkäten
Jag har genomfört undersökningen i två klasser, en årskurs åtta och en årskurs nio. Sammanlagt  41 

elever deltog i studien. Eleverna är 14 och 15 år med undantag för två 13-åringar. Könsfördelningen 

har varit jämn utan att det tagits hänsyn till detta i förväg. Den ena klassen (54%) hade datorer 

genom skolan medan den andra (46%) inte hade det.

De allra flesta av eleverna är medlem vid någon social community, ett begrepp som förklarats och 

exemplifierats i samband med undersökningen. De 5% som inte hade något sådant konto hörde till 

dem som hade datorer genom skolan. Det var ingen som uppgav att de varit medlem vid någon 

community tidigare för att senare avsluta sitt konto. Därför utgår en senare fråga, om anledningen 

till avslutet i enkäten från resultatredovisningen.

38% av eleverna uppgav att de ständigt är inloggade på den sociala community där de är 

medlemmar och 41% är inloggade flera gånger dagligen. Det är alltså en mycket vanlig aktivitet 

som till stor del förekommer även under skoltid. Det är sammanlagt 11% som uppger att de är 

inloggade mer sällan än minst en gång dagligen.
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39% av eleverna som ha konton vid sociala communitys har sett att det där förekommit mobbning.

 

97% av eleverna (vilket innebär alla utom en) som hade ett konto vid en social community uppgav 

att de där hade skolkamrater tillagda som vänner. Det betyder enligt LR:s artikel82 att det som 

förekommer vid deras sociala communitys kan vara relaterat till skolan. 

Av de elever som bevittnat mobbning på sin sociala community uppgav 25% att det inta hanterades 

alls trots relation till skolan. Även här har begreppen förklarats i förväg och exemplifierats vid 

frågan i enkäten. 31% uppgav att det hanterades på samma sätt som om mobbningen skett i skolan. 

Medan 44% av dem svarade att de inte visste.
82 http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.515978-skolans-ansvar-att-motverka-natmobbing   2012-12-10 11:15
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I den här tabellen redovisas antal kryss vid respektive alternativ då eleverna kunde välja flera 

alternativ. Det skulle därför ge en orättvis bild i procent särskilt som antalet svar överstiger antalet 

svarande. Det fanns på frågan 18 fler svar än svarande och 2 elever har inte alls svarat på frågan. De 

flesta har uppgett att det skulle säga ifrån själva eller berätta för en kompis. De som har valt annat, 

har ofta uppgett att de inte vet vad de skulle göra och någon uppgav att det berodde på vem det var 

som blev utsatt för mobbningen. Svarsalternativet att själv säga ifrån var ofta kombinerat med andra 

svar, som att säga till föräldrar eller annan vuxen, berätta för en lärare i skolan och att anmäla till 

communityn.

24% av de svarande uppger att de varit med om insatser för att förebygga nätmobbning i skolan. 7% 

av eleverna har avstått från att svara på frågan.
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Ja Nej Vet inte
Har ni en plan mot kränkande behandling på skolan? 54% 14% 32%
Har du varit delaktig i utformandet av skolans plan mot kränkande 
behandling?

6% 94% 0%

Skulle du vilja delta i utformandet av skolans plan mot kränkande 
behandling?

23% 77% 0%

Vet du andra elever som varit delaktiga i utformandet av skolans 
plan mot kränkande behandling?

30% 70% 0%

Står det något i skolans plan mot kränkande behandling om 
nätmobbning?

6% 6% 88%

Finns det någon plan på skolan för att hantera mobbning som sker 
via nätet?

10% 15% 75%

Har skolan ett ansvar för mobbning som sker via nätet om den är 
relaterad till skolan?

17% 17% 66%

Tabell 1

54% av eleverna är medvetna om att det finns en plan mot kränkande behandling på skolan. 94% av 

de svarande eleverna uppger att de inte har varit delaktiga i utformandet av planen. 23% av de 

svarande på nästkommande fråga uppger att de skulle vilja vara delaktiga i utformandet av skolans 

plan mot kränkande behandling. 30% svarar att de vet att andra elever deltagit i utformandet av 

planen, i frågan har jag exemplifierat andra med elevrådet. På frågan om det står något om 

nätmobbning i skolans plan mot kränkande behandling svarar 88% att de inte vet, medan lika stor 

del svara ja som nej, med en relativt jämn fördelning mellan skolorna (båda svaren förkommer 

alltså på båda skolorna). På nästföljande två frågor har alla elever svarat och 75% uppger att de inte 

vet om det finns någon plan på skolan för att hantera mobbning som sker via nätet, medan 15% 

svarar att det inte finns och 10% att det finns. Även här förekommer alla svar på båda skolorna. På 

den sista frågan som redovisas i diagrammet anser 17% av eleverna att skolan har ett ansvar för 

nätmobbning som är relaterad till skolan, lika stor del anser att de inte har det och resten uppger att 

de inte vet.

I enkäten ställdes också frågan ”Hur skulle du vilja att skolan hanterade mobbning som sker 

via nätet?”. Frågan var ämnad för öppna svar och är därför inte lämplig att redovisa i diagram. 68% 

av eleverna svarade. Den största delen av de som svarade (39%, 11 elever) uppgav att de inte visste 

eller inte hade en aning. Ett par elever efterlyste att lärarna skulle övervaka eller hålla koll. Men de 

flesta som svarade önskade att nätmobbningen skulle bli tagen på allvar om den blev anmäld, att 

lärare och/eller rektor skulle föra samtal med inblandade och/eller föräldrar. En kommentar var att 

det skulle ske på ett bra sätt där elever som behövde hjälp och stöttning skulle få det. Ett annat 
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alternativ var att prata med föräldrar eller kuratorn. Någon skrev att deras konton borde stängas ner 

om de inte slutade direkt och en elev ville att man skulle vrida om öronen. Det kom också upp att 

mobbning bara är onödigt och att det är den som mobbar som mår dåligt.

Sammanfattning

Hur hanteras ansvaret för nätmobbning och hur borde det hanteras enligt den individuella nivån,  
det vill säga: vad har elever för erfarenheter och åsikter om ansvar för nätmobbning?

Nästan alla elever befinner sig dagligen i situationer på nätet där de skulle kunna bli utsatta för eller 

utsätta andra för nätmobbning kopplad till skolan. Ungefär en tredjedel av eleverna som sett 

nätmobbning uppgav att den hanterats på samma sätt som om den skett i skolan, medan en fjärdedel 

svarade att den inte hanterades alls av skolan. De flesta eleverna efterlyser att nätmobbning tas på 

allvar när den rapporteras, ett par stycken önskar dessutom att lärarna övervakar det som sker på 

internet.

Diskussion och analys av enkät- och dokumentstudien
I analysen av resultaten från de båda studierna framkommer att det helt klart finns skilda åsikter om 

vem som har det, enligt Bengtssons och Svenssons beskrivning83, juridiska ansvaret för 

nätmobbning, och klara skillnader mellan vad som står i de statliga och lokala dokumenten mot vad 

elever och lärare har för erfarenheter, uppfattningar och kunskaper.

Lagen säger att alla som verkar inom skolan aktivt ska förebygga alla former av kränkande 

behandling.. Alla skolor är skyldiga att upprätta planer mot kränkande behandling och för 

likabehandling. Dessa planer kan slås ihop till en, vilket också två av skolorna jag undersökt har 

gjort. Medan den första skolan inte tar upp frågan varken i text eller rubrik. Det framgår av lagen att 

olika yrkesroller har olika ansvar vad gäller kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. 

Det är alltså enligt Harts och Gardners84 definition en form av juridiskt rollansvar som på olika sätt 

berör olika yrkesroller i skolan. Tre roller som har ett tydligt uttalat juridiskt ansvar kan här 

definieras: skolpersonal, rektor och huvudman. Skolpersonalen har ansvar att verka för att elevernas 

kapacitet för ansvarstagande, tolerans och rättskänsla utvecklas, samt att jobba mot målet att alla 

elever tar avstånd från att människor utsätts för kränkande behandling och förtryck. Skolpersonal är 

83 Bengtsson, Hans; Svensson, Krister (2011) Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem, sjunde upplagan, 
Liber

84 Hart, H.L.A., Gardner, John (2008)  Punishment and responsibility: Essays in the Philosophy of Law kap. IX
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också ansvariga att anmäla till rektor så snart man på ett eller annat sätt uppmärksammats på att en 

elev upplever sig utsatt för kränkningar, trakasserier eller diskriminering. Vidare har rektor ansvaret 

att anmäla till huvudmannen som i sin tur har ansvaret för att kränkningarna, trakasserierna eller 

diskrimineringen skyndsamt utreds och att åtgärder vidtas.  

Från de statliga dokumentens ovan beskrivna rollansvarskedja har det i de lokala dokumenten i 

vissa fall skett en förskjutning. Här är det rektor som har ansvar för att tillhandahålla verktyg och se 

till att personalen sköter utredning och åtgärder. Huvudmannens juridiska rollansvar att se till att 

utredning skyndsamt görs har alltså här skrivits över till rektor. Man har också i planerna lagt in att 

eleverna ska ansvara för att uppmärksamma vuxna om kränkningar, trakasserier eller diskriminering 

förekommer. I en av planerna skrivs det ansvaret ut som informellt. Elever är en roll som har lagts 

till i de lokala dokumenten. Enligt beskrivningen av det juridiska ansvaret i de statliga dokumenten 

är det all personal i skolan som ansvarar för att eleverna ska utveckla den förmågan. Men att 

elevrollen faktiskt ska åläggas något sådant ansvar framkommer inte av lagtexterna. För att 

överensstämma med de juridiska föreskrifterna skulle detta elevrollansvar möjligen kunna uttryckas 

som ett moraliskt rollansvar. Eller som ett mål där skolpersonalen står som ansvarig för 

uppfyllandet av målet, eftersom det är skolpersonalens juridiska rollansvar att eleverna utvecklar 

förmågan att ta detta egna ansvar. Vi hamnar alltså här i en fråga om det Hart och Gardner85 

betecknar som kapacitetsansvar. Har skolpersonalen brustit i sitt rollansvar finns inte heller någon 

förmåga i elevrollen för att ta ett sådant ansvar som åläggs dem i de lokala dokumenten.

Det är enligt lagen huvudmannen som bär ansvaret för att personalen har kännedom om gällande 

föreskrifter, och rektorn som ansvarar för att personalen får det kompetensutveckling som krävs för 

att de ska kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Flera av lärarna som deltagit i 

undersökningen har lyft fram just bristen på vidareutbildning som ett stort problem vid hanterandet 

av nätmobbning, rektorerna har alltså inte fullföljt det juridiska ansvarsuppdrag deras roll här 

kräver. Det är också tydligt i undersökningen att lärarna inte är medvetna om vilket för ansvar de 

har för nätmobbning, de har alltså inte den kännedom om gällande föreskrifter som krävs. Här 

brister alltså också huvudmännen i sitt juridiska rollansvar. Lärarna i sin tur hamnar har då inte 

möjlighet att ta sitt ansvar enligt kapacitetsansvarsbeskrivningen.86

85 Hart, H.L.A., Gardner, John (2008)  Punishment and responsibility: Essays in the Philosophy of Law kap. IX
86 Ibid.
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Det är den som anordnar en utbildning som avses i skollagen (SFS 2010:800) som ansvarar för att 

planen för likabehandling upprättas. Planen ska bland annat ge information om vilka roller som är 

ansvariga enligt lagen samt var eleverna ska vända sig om de upplever sig kränkta, trakasserade 

eller diskriminerade. Denna information återfinns i skolornas planer. Men vetskapen bland eleverna 

är låg. Hela 46% av de elever som deltagit i min undersökning vet inte om att det finns en plan mot 

kränkande behandling eller likabehandlingsplan på skolan. Enligt de lokala dokumenten är det till 

största del rektor som är ytterst ansvarig för att förankra planen hos de som enligt de statliga 

dokumenten ska ta del av dem, elever, föräldrar och skolpersonal. Jag vet att man åtminstone i den 

ena skolan nyligen genomfört arbete för att förankra planen hos eleverna, men detta har tydligen 

inte slagit väl igenom, då det var på den skolan flest elever gav nekande eller ”vet ej”-svar.

Vi har redan konstaterat att de statliga organen anser att företeelsen mobbning ryms i begreppet 

kränkning. Var mobbningen sker spelar ingen roll för hur den ska hanteras. DO87 skriver att skolan 

bör vara extra uppmärksam på kränkningar som sker på nätet och via sms. Om kränkningarna på 

något sätt har negativ inverkan på elevens skolgång är det skolans sak att utreda och åtgärda 

kränkningarna. Nätmobbning är alltså en företeelse som ryms i begreppet kränkning och således ska 

omfattas av lagen och skolornas planer mot kränkande behandling/likabehandlingsplaner. Jag har 

dessutom i alla skolors planer funnit exempel som tydliggör att nätmobbning omfattas av begreppet 

kränkande behandling. Varken eleverna eller de flesta av lärarna i mina enkätundersökningar verkar 

dock medvetna om detta. Endast 10% av eleverna uppger att det finns en plan för hantering av 

nätmobbning på skolan. Här har alltså skolan brustit i sitt uppdrag att förankra planen hos eleverna. 

Bara sex av lärarna uppger att det finns strategier för att hantera nätmobbning på skolan, trots att 

alla säger sig vara förtrogna med sin skolas plan mot kränkande behandling. Vilket antingen betyder 

att lärarna missat i planerna eller att planerna inte är tillräckligt utförligt beskrivande i frågan. I min 

dokumentstudie fann jag som sagt endast exempel som klargjorde att nätmobbning är en form av 

kränkande behandling och det finns inte i någon av planerna en specifik hanteringskedja för just 

nätmobbning. Vilket naturligtvis kan göra att den större delen av lärarna i undersökningen nekar till 

att sådana strategier finns på skolorna. Men i och med att det handlar om en form av kränkande 

behandling så ska det hanteras enligt den handlingskedjan. Frågan är dock om det går att hantera 

nätmobbning på samma sätt som kränkande behandling som tar sig uttryck i det fysiska rummet 

eller om det behövs särskilda strategier för detta?

87 Diskrimineringsombudsmannen (2012) Lika rättigheter i skolan – handledning, 
http://do.se/Documents/Material/Handledningar%20och%20verktyg%20-
%20utbildning/lika_rattigheter_i_skolan.pdf 2012-12-20 Sid. 39

41

http://do.se/Documents/Material/Handledningar%20och%20verktyg%20-%20utbildning/lika_rattigheter_i_skolan.pdf
http://do.se/Documents/Material/Handledningar%20och%20verktyg%20-%20utbildning/lika_rattigheter_i_skolan.pdf


Till viss del har skolan lyckats, nämligen med att göra eleverna ansvarstagande. Då många av 

eleverna i undersökningen uppgett att de själva skulle gripa in om de såg nätmobbning. Även i LR:s 

undersökning lägger de flesta eleverna det övergripande ansvaret att hantera nätmobbning hos sig 

själva.88 Är det då önskvärt att eleverna tar det ansvar som juridiskt hör hemma i roller som innehas 

av vuxna? Enligt allt vad jag har kommit fram till i mitt arbete – nej. Önskvärt är i stället att 

nätmobbning i enlighet med de juridiska dokumenten och med min studie hanteras av vuxna som 

fått fortbildning i området och är väl förtrogna med de lagar och föreskrifter som gäller.

Både lärare och elever efterlyser att nätmobbning ska tas mer på allvar. Man har alltså stött på 

problem i form av banalisering, som också Frånberg och Wrethander89 tar upp. Även i min 

undersökning framkommer uttryck av banalisering. Det var till exempel elever som skrev att skolan 

inte skulle ”lägga sig i” när det kom till nätmobbning och lärare som uttryckte att internet inte ska 

”användas till sånt” (nätmobbning). Hur ska skolan bemöta elever som inte vill att de ska lägga sig 

i, och varför vill eleverna inte veta av skolans inblandning när det kommer till? Kan detta ha att 

göra med att banalisering förekommer även från skolans håll? Lärare tar i undersökningen upp just 

banalisering som ett problem. Och elever har uttryckt att nätmobbning kopplad till skolan inte alls 

hanterats av just skolan. Har eleverna fått uppleva att skolan inte tar mobbning på nätet på samma 

allvar som mobbning i det fysiska rummet, varför ska då eleverna göra det? Hur ska samma skola 

dessutom helt förhindra att mobbning förekommer på internet? Ett internet som numera ofta 

tillhandahålls av skolan själv tillsammans med datorer i enlighet med 1-1-systemet. Att förhindra 

nätmobbning helt och hållet är förmodligen ännu svårare än att förhindra den som sker i det fysiska 

rummet. På nätet kan man vara anonym och mobba när ingen ser på eller vet vem man är, inte ens 

den som är utsatt behöver få reda på upphovsmannen. Här blir skolpersonalens ansvar för 

förebyggande arbete enormt viktigt. Då blir det väldigt skrämmande att veta att hela 76% av 

eleverna i min undersökning inte varit med om något arbete för att förebygga nätmobbning.

Jag har i min undersökning kunnat utröna olika former av ansvar. Det som krävs av de statliga 

dokumenten i form av juridiskt ansvar finns också delvis förankrat i de lokala dokumenten i form av 

rollansvar. Till exempel att rektor ansvarar för planens förankring, lärare för att anmäla och så 

vidare. Jag har identifierat ytterligare en ansvarskategori, nämligen den som Hart och Gardner 

88 Lärarnas riksförbund (2010) Elever och lärare online – var går gränsen?
89 Frånberg, Gun-Marie; Wrethander, Marie (2011) Mobbning – en social konstruktion
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benämner kapacitetsansvar90: finns kännedom om lagar och regler och finns förmågan att följa dem? 

Det här lyfter också  Bengtsson och Svensson91 fram som det stora problemet. Hur ska man kunna 

ta ansvar om man inte känner till reglerna för det? Det blir tydligt i diskussionen ovan att det är 

kapaciteten att ta det juridiska rollansvar som lagen kräver som saknas hos skolorna. Om någon 

länk i ansvarskedjan brister, brister hela kedjan. Det hade varit mycket intressant att få möjlighet att 

undersöka vad rektorer och huvudmän har att säga i frågan. Min undersökning pekar mot att det är 

just där rollansvaret brister, vilket i sin tur leder till avsaknad av kapacitet att ta ansvar på det jag 

valt att kalla för den individuella nivån. Detta leder i slutänden till att elever upplever att en stor del 

av ansvaret för nätmobbning ligger hos dem.

Jag vill skicka frågan vidare till rektorer och huvudmän för att undersöka hur de ser på och utövar 

det rollansvar som enligt lagen tillskrivits dem. Är det en fråga om tid, kapacitet eller handlar det 

helt enkelt om brister i kommunikationen mellan de olika nivåerna? Och hur ska man i så fall 

komma tillrätta med detta?

Jag menar att det är viktigt att skolan jobbar ännu mer med att förankra planerna hos alla 

inblandade. Förmodligen är det också lämpligt att reflektera över varför försöken att förankra 

planen hos eleverna inte fungerat och vad man kan göra för att lyckas bättre. En annan viktig del i 

lösningen är att personalen får den utbildning som beskrivs som en aktivitet i en av de lokala 

planerna, så att de får kapaciteten att fullgöra sitt ansvarsuppdrag även vad gäller nätmobbning.

Sammanfattning

Vad kan detta sammantaget säga om ansvaret för nätmobbning i grundskolans senare år?

De styrande dokumenten på statlig nivå är, i kombination med deras begreppsdefinitioner, tydliga 

med att skolan har ansvar för nätmobbning kopplad till skolan, både vad gäller förebyggande arbete, 

utredning och åtgärder. På den lokala nivån ger dokumenten mer konkreta kedjor för hantering och 

tydliggör att kränkande behandling även innefattar nätmobbning genom belysande exempel. En viss 

ansvarsförskjutning har dock skett i de lokala dokumenten där en del av ansvaret också läggs på 

eleverna. Ett ansvar som inte har grund i de statliga dokumenten. Den individuella nivåns 

upplevelser av verkligheten stämmer inte överens med vad den statliga och lokala nivån gör 

90 Hart, H.L.A., Gardner, John (2008)  Punishment and responsibility: Essays in the Philosophy of Law kap. IX
91 Bengtsson, Hans; Svensson, Krister (2011) Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem Sid. 21
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gällande för ansvar för nätmobbning. Deras åsikter om hur ansvar för nätmobbning ska fördelas 

skiljer sig också från vad den statliga nivån gjort gällande. Lärarna som deltagit i undersökningen 

på den individuella nivån efterlyser och visar i sina svar att utbildning behövs. En utbildning som 

huvudmännen enligt dokumenten på den statliga nivån är ansvariga för att tillhandahålla. 

Huvudmännen ska också se till att lärarna får tid avsatt för att sätta sig in i de dokument som gäller, 

något som också verkar brista enligt min enkätundersökning.

Vi vet nu alltså att skolan har ett ansvar för att förebygga, utreda och hantera nätmobbning som är 

kopplad till skolan, men att detta åtminstone vid de skolor som ingått i studien, endast sker i en 

mindre del av de fall som kommer till skolans kännedom. Vi vet också att elever åläggs ett alltför 

stort ansvar vad gäller nätmobbning och att det, enligt mitt resultat, är ett problem som lätt 

banaliseras av vuxna vid de undersökta skolorna.
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Bilaga 1

Skolrelaterad nätmobbning

Vem har ansvaret för att hantera mobbning som sker via internet? Har du  
ansvar för mobbning som sker via nätet? Vilket i så fall? Och hur ska det  
hanteras?

Är detta något du funderat på eller skulle vilja ha svar på?

Jag heter Sara Sjöberg och läser min tionde och sista termin på lärarutbildningen vid Umeå 
universitet. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete som rör just de frågor jag nämnt ovan. För 
att ge svar på dem och kunna undersöka hur verkligheten ser ut behöver jag din hjälp. I utbyte får 
du naturligtvis ta del av det resultat jag kommer fram till!

Min undersökning innefattar grundliga genomgångar av skollagen, styrdokument, information från 
skolinspektionen, rekommendationer från Friends, olika skolors planer mot kränkande behandling 
samt intervjuer och enkäter med skolledare, lärare och elever.  

Alla svar jag får in kommer att behandlas som anonyma. Hänvisning i uppsatsen blir något i stil 
med ”lärare på högstadieskola i/nära mellanstor stad”.

Allt du behöver göra är att klicka på länken nedan och svara på de fjorton frågorna senast fredagen 
den 2 november.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dElkbzNNTTkwWnVmc20zWDlJdlpIUHc6MQ#gid=0

Bästa hälsningar

Sara Sjöberg

sara_8823@hotmail.com

0708-212341

47

mailto:sara_8823@hotmail.com
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElkbzNNTTkwWnVmc20zWDlJdlpIUHc6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElkbzNNTTkwWnVmc20zWDlJdlpIUHc6MQ#gid=0


Bilaga 2

Examensarbete: skolrelaterad nätmobbning

Bästa lärare!

Jag förstår att du har fullt upp och att all din tid är fylld av måsten. Lärarenkäterna skulle ha varit 
avslutade och stängda redan för en vecka sedan men jag är tyvärr tvungen att meddela att jag inte 
fått ett enda svar från någon lärare på min enkät. Är det så att du redan har superkoll på vad som 
gäller med skolrelaterad nätmobbning eller tycker du att ämnet saknar relevans?

Att redovisa ett 100% bortfall känns mycket sorgligt och det blir förödande för min möjlighet att 
reda ut ämnet. Jag ber dig därför att klicka på länken och se om du kan ge mig 5-10 minuter av din 
dyrbara tid för att svara på enkäten.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dElkbzNNTTkwWnVmc20zWDlJdlpIUHc6MQ#gid=0

Tack på förhand.

Sara Sjöberg

Lärarstuderande

Umeå universitet
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Bilaga 3

Skolans ansvar vid nätmobbning

Ålder:_________ 

O Tjej
O Kille

1. Har du en egen dator via skolan?
O Ja
O Nej

2. Är du medlem vid någon social community?
O Ja 
O Nej (Gå vidare till fråga åtta)
O Har varit tidigare men gått ur (Gå vidare till fråga sju)

3. Hur ofta är du inloggad på din sociala communityn?
O Hela tiden
O Flera gånger om dagen
O En gång om dagen
O Några gånger i veckan
O Någon gång i månaden
O Mer sällan

4. Är du vän med skolkamrater på din sociala community?
O Ja
O Nej

5. Har du någon gång sett att det förekommit mobbning via din sociala community?
O Ja
O Nej (Gå vidare till fråga åtta)

6. Om mobbningen var relaterad till skolan (t.ex. att de inblandade var skolkamrater) hur 
hanterades det då av skolan?
O På samma sätt som om det hade skett i skolan (Gå vidare till fråga åtta)
O Det hanterades inte alls (Gå vidare till fråga åtta)
O Jag vet inte (Gå vidare till fråga åtta)

7. Av vilken anledning avslutade du ditt konto?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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8. Har ni en plan mot kränkande behandling på skolan?
O Ja
O Nej (Gå vidare till fråga tretton)
O Vet inte (Gå vidare till fråga tretton)0

9. Har du varit delaktig i utformandet av skolans plan mot kränkande behandling?
O Ja (Gå vidare till fråga elva)
O Nej

10. Skulle du vilja delta i utformandet av skolans plan mot kränkande behandling?
O Ja
O Nej

11. Vet du andra elever (t.ex. elevrådet) som varit delaktiga i utformandet av skolans plan mot 
kränkande behandling?
O Ja
O Nej

12. Står det något i skolans plan mot kränkande behandling om nätmobbning?
O Ja
O Nej 
O Vet inte

13. Finns det någon plan på skolan för att hantera mobbning som sker via nätet?
O Ja
O Nej
O Vet inte

14. Har skolan ett ansvar för mobbning som sker via nätet om den är relaterad till skolan (t.ex. 
mobbning som sker mellan klasskamrater)?
O Ja
O Nej
O Vet inte

15. Hur skulle du vilja att skolan hanterade mobbning som sker via nätet?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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16. Vad skulle du göra om du såg någon i din skola bli mobbad via en social community?
O Anmäla det till communityn
O Berätta för en lärare i skolan
O Berätta för annan personal i skolan
O Berätta för dina föräldrar eller annan vuxen
O Berätta för en kompis
O Själv säga ifrån till den som mobbar
O Ingenting
Annat:____________________________________________________________________

17. Har du varit med om att ni pratat eller på annat sätt arbetat förebyggande mot mobbning som 
sker via nätet?
O Ja
O Nej

18. Andra kommentarer eller frågor om mobbning som sker via sociala communitys:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
:)
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