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Sammanfattning  

Mobbning har länge varit ett problem bland barn och ungdomar och framförallt inom skolans 

verksamheter. I och med internets snabba utveckling har mobbningen börjat tas i uttryck på en 

ny arena, nämligen internet. Detta kallas ofta för nätmobbning. Syftet med detta arbete är att 

undersöka hur fyra olika grundskolor hanterar och förebygger nätmobbning med stöd av lagar 

och riktlinjer. Vidare är syftet att få en förståelse för hur nätmobbning kan förebyggas genom 

att undersöka några faktorer som gör att fenomenet uppstår. För att besvara syftet har en 

kvalitativ metod använts och semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra rektorer 

från grundskolans senare del. Resultaten som framkommit visar att det inte finns speciella 

lagar eller lokala riktlinjer mot nätmobbning vid de undersökta skolorna. Skolorna arbetar 

istället med nätmobbning på samma sätt som vid traditionell mobbning. Lagarna anses som 

hanterbara bland rektorerna och de anser att de kan leva upp till lagkraven som ställs på 

skolorna. Alla undersökta skolor har handlingsplaner för hur de ska hantera och förebygga all 

form av kränkande behandling och handlingsplanen ses som den viktigaste förebyggande 

åtgärden mot nätmobbning. Makt, roller, identitet och skolan som organisation är faktorer 

som kan påverka att nätmobbning uppstår. 
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1. Inledning  
Mobbning har länge varit ett problem bland barn och ungdomar och framförallt ett allvarligt 

problem inom skolans verksamheter. I och med den explosionsartade utvecklingen av internet 

och mobiltelefoner under de senaste åren har mobbningen även börjat ta sig uttryck på en ny 

arena, nämligen på internet. Mobbningen som pågår via internet och/eller via mobiltelefon 

kallas ofta för nätmobbning. 

 

Nätmobbning och kränkningar av barn och ungdomar på nätet kan ses som en förlängning av 

skolgården. Eftersom gränserna mellan skola och fritid allt mer suddas ut blir detta också ett 

problem för skolan. Flygare och Johansson (2013) belyser att 87 procent av de ungdomar som 

blir mobbade på nätet också blir mobbade i skolan. Friends, en ideell organisation vars arbete 

inriktas på att stoppa mobbning, visar i sin nätrapport (2014) att åtta av tio barn och ungdomar 

vet vem det är som ligger bakom kränkningen/kränkningarna och det vanligaste är att 

förövaren är någon som går på samma skola. 

 

Skolan är den verksamhet som når ut till många barn och ungdomar och har därför också en 

central roll i hur mobbning på olika arenor ska hanteras och förebyggas. Enligt lagstiftningen, 

skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) ska det vara nolltolerans mot all 

form av diskriminering och kränkande behandling som har ett samband med skolans 

verksamheter. Skolan, som organisation, har en skyldighet att upprätthålla lagkraven genom 

att utreda och aktivt arbeta förebyggande mot all form av kränkande behandling. Enligt 

lagkraven måste skolan upprätta två planer, en likabehandlingsplan och en plan mot 

kränkande behandling. Dessa två planer ska fungera som riktlinjer för skolans arbete mot all 

form av kränkande behandling. Skolan har därmed ett ansvar att hålla nolltolerans mot även 

nätmobbing om det har ett samband med skolan. Något som intresserat oss är hur detta arbete 

fungerar rent praktiskt ute i skolorna idag samt om det går att leva upp till lagarnas och 

riktlinjernas krav? 

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra olika grundskolor hanterar och förebygger 

nätmobbning med stöd av lagar och riktlinjer. Vidare är syftet att få en förståelse för hur 

nätmobbning kan förebyggas genom att undersöka några faktorer som gör att fenomenet 

uppstår. 

 

De frågeställningar som hjälper oss att besvara vårt syfte är: 

- Hur arbetar skolorna för att hantera och förebygga nätmobbning? 

- Vad säger skollagen, diskrimineringslagen samt skolans egna riktlinjer om nätmobbning och 

kan skolorna leva upp till dessa dokument? 

- Vilka faktorer kan påverka att nätmobbning uppstår? 
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3. Bakgrund  

3.1 Arbetets anknytning till socialt arbete 

Socialt arbete handlar i många fall om att hantera och förebygga olika problem som uppstår 

när det gäller kontakt med människor. Det handlar också om att förhålla sig till de lagar och 

riktlinjer som finns. Därför ansågs det betydelsefullt att undersöka de ovan nämnda delarna i 

detta arbete. Skolan ansågs som en relevant arena att undersöka då en stor del av de som kan 

utsättas för nätmobbning är barn och ungdomar. Dessutom är skolan en stor arbetsplats för 

socionomer. Det är viktigt att barn och ungdomar mår bra samt att det finns fungerande 

system för att hantera och förebygga olika situationer som kan bidra till ohälsa i denna 

målgrupp. 

 

3.2 Internets framväxt  

Större delen av befolkningen i Sverige har sedan mitten av 1990-talet haft tillgång till internet 

och detta gör också Sverige till ett av de datortätaste länderna i världen. I en studie från 2011 

visade det sig bland annat att svenska barn är utsatta för större risker på internet jämfört med 

barn i andra länder där det inte finns samma tillgång till datorer (Dunkels, 2013). 

 

Statens medieråd (2013) har gett ut en rapport, “Ungar & Medier 2012/13”, som visar att 

sedan 2010 har den dagliga användningen av internet ökat inom gruppen 13-16 åringar. År 

2010 var det 62 procent av barn och ungdomar som använde internet dagligen och år 2013 var 

motsvarande siffran 93 procent. Detta tros bero på den ökade tillgången av mobiltelefoner 

med internetuppkoppling och mobilt internet. Idag är individer uppkopplade lite var som helst 

jämfört med tidigare, då internetanvändningen ofta var förknippad med stationära datorer. 

Rapporten visar också att sociala medier har slagit igenom kraftigt. Av rapporten framgår att 

deltagandet på sociala sajter är den vanligaste aktiviteten på internet och att 71 procent av 13-

16 åringarna använder internet dagligen. Den visar även att 86 procent av 13-16 åringarna är 

medlemmar på minst en social sajt (Statens medieråd, 2013). 

 

Sticca och Perren (2013) menar att de barn och ungdomar som växer upp idag, växer upp i 

mitten av den tekniska utvecklingen. De ser internet och mobiltelefoner som ett viktigt 

verktyg för det sociala livet. De är framförallt viktigt för det sociala samspelet med andra 

ungdomar. Nästan all kommunikation genom den här nya tekniken ses som positiv enligt 

författarna. Dock finns det också några oönskade effekter som uppstått genom denna 

utveckling och en av dessa är nätmobbning.  

 

Skolverkets senaste nationella undersökning “It-användning och it-kompetens i skolan” visar 

att mer än varannan lärare vill ha kompetensutveckling i hur kränkningar på internet ska 

kunna förebyggas (Skolverket, 2013). Enligt Friends egen undersökning "Om ungas liv på 

nätet och hur vuxna kan agera för ett schysstare nätklimat" (2013) framkom det att nästan 

varannan person mellan 12-16 år har blivit kränkt på nätet eller via mobiltelefonen. Det har 

skett genom elaka kommentarer, sms och/eller liknande. 
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Frånberg och Wrethander (2011) menar att användningen av digitala medier i samband med 

kränkande behandling skulle kunna ses som ett ytterligare redskap som finns till för att kränka 

eller mobba andra snarare än att mobbning och kränkningar med hjälp av digitala medier 

skulle vara en speciell form av mobbning. 

3.3 Lagar och Riktlinjer 
3.3.1 Vilket ansvar har skolan enligt lagen? 

Skolorna har en skyldighet att varje år ta fram två planer, en likabehandlingsplan enligt 

diskrimineringslagen (2008:657) och en plan mot kränkande behandling enligt skollagen 

(2010:800). Dessa planer ska fungera som riktlinjer för skolans arbete. Enligt dessa båda lagar 

ska det vara nolltolerans mot all form av kränkande behandling i skolorna. De båda planerna 

som skolan ska upprätta kan sammanföras till endast en plan bara den uppfyller de båda 

lagarnas krav. De båda planerna arbetar för ett gemensamt mål vilket är elevernas lika värde 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012).  

 

I skollagen (2010:800) beskrivs huvudmannens ansvar och huvudmannen kan till exempel 

vara kommuner, landsting, staten eller enskilda personer. Inom skolväsendet är kommunen 

som juridisk person, huvudman. Enligt kommunallagen (1991:900) är kommunfullmäktige 

kommunens högsta beslutade organ. Det innebär att fullmäktige har det övergripande ansvaret 

för den kommunala skolan. Detta medför att fullmäktige även har det yttersta ansvaret för att 

uppnå de krav på kvalité samt de resurser som krävs enligt skollagstiftningen. Fullmäktige i 

varje kommun utser nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter (3 kap 3§ kommunal-

lagen). I den undersökta kommunen har fullmäktige utsett barn och ungdomsnämnden som 

ansvarig huvudman för skolorna i kommunen (Dahlgren, personlig kontakt, 29 april, 2014).  

 

Huvudmannen har ansvar att utreda och vidta åtgärder när ett barn eller elev anser sig ha 

blivit kränkt. Huvudmannen kan välja att delegera detta ansvar till rektorer eller 

förskolechefer men huvudmannen måste alltid få kännedom om händelsen (Skolverket, 2014). 

När det gäller huvudmannaskapet för fristående skolor benämns det enligt skollagen som 

enskild huvudman (Skolverket, 2012). 

 

3.3.2 Skolans ansvar enligt skollagen  

6 kap skollagen (2010:800) handlar om kränkande behandling. Kapitlets första paragraf anger 

att lagens avsikt är att motverka kränkande behandling för barn och elever. Vidare anges att 

skolorna har skyldighet att hantera och förebygga samt att ha ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkande behandling enligt nedanstående:  

 

Enligt 6 kap 6§ skollagen ska huvudmannen se till att det inom varje enskild verksamhet 

bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 

Vidare anges i 7§ att det är huvudmannens uppdrag att se till att det genomförs åtgärder för att 

förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Varje skola ska 

ha en plan för kränkande behandling. Av 6 kap 8§ skollagen framgår det att huvudmannen ska 

se till att det varje år upprättas en plan som innehåller en översikt över de åtgärder som 

behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska 
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innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som skolan planerar att påbörja eller som 

ska genomföras under det kommande året. Det ska även finnas en redogörelse för hur de 

planerade åtgärderna har genomförts och detta ska finnas med i efterföljande års plan. 

  

Det är lagstadgat att skolans personal ska anmäla, utreda och ta till åtgärder mot kränkande 

behandling. I 6 kap 10§ 1 st skollagen beskrivs skolans skyldighet genom att en lärare, 

förskollärare eller annan 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. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att 

ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är då 

skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 

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

behandling i framtiden. 

3.3.3 Skolans ansvar enligt diskrimineringslagen  

Diskrimineringslagens (2008:567) uppgift är att motverka diskriminering och ska på olika sätt 

verka för lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder. Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering att något missgynnas 

eller behandlas sämre på grund av någon av dessa sju ovanstående grunder (1 kap 1, 4§§ 

diskrimineringslagen).  

 

Skolan har skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, det framgår av 2 kap 7§ 

diskrimineringslagen. Om utbildningsanordnaren får kännedom om att ett barn, elev eller 

student säger sig i samband med utbildningsanordnarens verksamhet blivit utsatt för 

trakasserier eller sexuella trakasserier är denne skyldig att utreda dessa omständigheter. 

Utbildningsanordnaren är även skyldig att vidta åtgärder för att kunna förhindra trakasserierna 

i framtiden. 

 

Inom skolans verksamheter ska lika rättigheter och möjligheter främjas. I 

diskrimineringslagen (2008:567) handlar framförallt det tredje kapitlet om aktiva åtgärder mot 

diskriminering. Det framgår av 3 kap 14-16§§ diskrimineringslagen bland annat att en 

utbildningsanordnare som bedriver en utbildning enligt skollagen (2010:800) ska bedriva ett 

arbete med målet att främja lika rättigheter och möjligheter för barn, elever eller studenter 

som deltar eller söker sig till verksamheten. Utbildningsanordnaren har även till uppgift att 

vidta åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier som sker i samband med 

verksamheter oavsett/på grund av de sju diskrimineringsgrunderna.  

 

Vid varje skola ska det finnas en plan för likabehandling. Utbildningsanordnaren som avses i 

ovanstående stycke ska varje år upprätta en plan som innehåller vilka åtgärder som behövs för 

att verka för lika rättigheter och möjligheter för barn, elever eller studenter som kommer i 

kontakt med verksamheten. Denna plan kallas likabehandlingsplan och i denna plan ska det 

framgå vilka åtgärder som ska påbörjas och genomföras under det kommande året samt en 
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utvärdering över hur föregående års åtgärder genomförts (3 kap 14-16§§ diskrimineringslagen 

(2008:567)). 

 

3.3.4 Skolinspektionen  

Skolinspektionen arbetar med olika typer av inspektioner och kontrollerar även att 

skolan/verksamheten följer och arbetar efter de lagar och regler som de ska förhålla sig till. 

När en anmälan inkommit till skolinspektionen görs en opartisk granskning av verksamheten, 

gäller anmälan kränkningar eller mobbning görs utredningen av barn- och elevombudet som 

är en del av skolinspektionen (Skolinspektionen.se). 

 

3.3.5 Barn- och elevombud   

Barn- och elevombudet (BEO) menar att det har inkommit ett ökat antal av anmälningar som 

handlar om mobbning via internet och sociala medier. BEO menar också att denna mobbning 

ofta börjar i skolan och att mobbningen sedan fortsätter via nätet då eleven kommit hem 

(Barn- och elevombudet). 

 

BEO har till uppgift att utreda och fatta beslut i de inkomna anmälningarna om mobbning och 

kränkningar i skolan från barn och elever. Om BEO:s utredning visar att skolan inte tagit sitt 

ansvar, företräder BEO barnen/eleverna i domstolen om det finns förutsättningar att kräva 

skadestånd från skolan. BEO har också till uppgift att samverka med andra myndigheter och 

ombudsmän. Vidare ska de informera om att det finns en nolltolerans mot mobbning och 

kränkningar enligt skollagen samt även hjälpa skolor med hur de ska använda sig av denna lag 

(Barn och elevombudet).   

 

4. Tidigare forskning  
4.1 Definition av mobbning  

Begreppet mobbning innebär enligt Olweus (1991) att ”En person är mobbad när han eller 

hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller 

flera personer” (Olweus, 1991 s. 4). Han definierar begreppet negativa handlingar som att en 

person tillfogar eller försöker tillfoga skada eller obehag mot en annan person. Detta kan ske 

genom ord (verbal mobbning) eller genom handlingar som slag, knuffar och sparkar (fysisk 

mobbning). Han menar även att man kan utföra mobbning utan att använda vare sig ord eller 

fysiska handlingar. Det kan ske genom att till exempel ignorera, göra gester och grimaser. För 

att det skall kallas mobbning ska de negativa handlingarna som utförs ske under en längre tid.  

Om en trakassering är allvarlig vid ett tillfälle kan även det betraktas som mobbning. 

 

Slonje och Smith (2008) beskriver mobbning som en aggressiv handling som görs avsiktligt. 

Det kan också vara ett beteende hos en enskild person eller en grupp upprepade gånger under 

en längre tid mot en person som inte kan försvara sig själv. De beskriver även mobbning som 

att det finns en maktobalans mellan den som mobbar och den som mobbas. Detta kan då 

beskrivas som ett systematiskt maktmissbruk.  
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Beckman (2013) lyfter fram tre kriterier för att definiera termen mobbning. Dessa är 

repetition, avsikt att orsaka fysisk eller psykisk skada samt en obalans i socialt, fysiskt eller 

psykosocial makt och/eller styrka. Med andra ord repetition, avsikt och maktobalans. 

 

4.2 Orsaker till och former av nätmobbning  

Att definiera nätmobbning är inte enkelt då det finns många olika definitioner av fenomenet. 

Vissa menar att nätmobbning skiljer sig från traditionell mobbning medan andra menar att det 

inte finns så stora skillnader. Något forskarna dock verkar vara överens om är att 

nätmobbning existerar samt att mobbningen sker via sociala medier eller genom 

kommunikation via teknik, alltså på en ny arena jämfört med den traditionella mobbningen.   

 

Menesini et al. (2012) beskriver traditionella mobbningskriterier och nya mobbningskriterier 

som är riktade mot nätmobbning. De tre traditionella mobbningskriterierna är avsiktlighet, 

upprepning samt maktobalans. De två nya kriterierna som kopplas till nätmobbning är 

offentligt och privat samt anonymitet. Offentligt innebär det att det kan finnas en potentiellt 

större publik då fler kan se mobbningen och privat innebär att bara den som utsätts kan se 

den. Till exempel kan detta ske genom att den som mobbar skickar meddelanden som bara 

den personen som utsätts kan se.  

 

Beckman (2013) anser att nätmobbning inte ska ses som ett fenomen som är skilt från den 

traditionella mobbningen. Hon beskriver nätmobbning och traditionell mobbning som två 

sidor av samma mynt. Beckman definierar nätmobbning på ett likartat sätt som hon definierar 

traditionell mobbning, alltså att det finns en upprepning, en avsikt samt en maktobalans. En 

skillnad är dock att vid nätmobbning använder man sig av mobiltelefoner, foton eller 

videoklipp, e-post, chattsidor samt webbsidor för att kränka och mobba någon. 

 

Slonje och Smith (2008) beskriver nätmobbning som ett nytt fenomen av aggression eller 

mobbning som sker genom aggressiva handlingar med hjälp av modern teknik som internet 

och telefoner. 

 

Enligt ett flertal forskare är den anonymitet, som personer upplever finns på nätet en orsak till 

att man kränker och mobbar via nätet. Anonymiteten lyfts bland annat fram av Dunkels 

(2012). Hon skriver att på grund av att vi upplever oss vara anonyma på internet så blir vi 

mindre hämmade på internet. Hon beskriver begreppet dissociative anonymity. Det är ett 

begrepp som Suler (2005) skapat och som innebär att den känsla man har om att man är 

anonym kopplar bort oss från oss själva. Man kopplar inte de handlingar man utför till sig 

själv och det kan göra att man inte upplever sig lika sårbar i kommunikationen med andra då 

man inte har en direkt kontakt. Suler menar även att osynligheten bidrar till att man blir 

mindre hämmad på internet då man inte ser personen man kommunicerar med. Dock menar 

Dunkels (2012) att personer inte är helt anonyma på internet eftersom anonym innebär 

oidentifierad, hemlig eller okänd. Då många som har kontakt via nätet vet vem det är man har 

kontakt med är man därför inte anonym i begreppslig mening. Istället menar Dunkels att det 

korrekta är att man upplever att man är anonym eftersom man inte ser den person man 

kommunicerar med via nätet. Även Slonje och Smith (2008) lyfter fram anonymiteten som en 
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vanlig orsak till nätmobbning. Nätmobbningen sker oftast vid en skärm och inte ansikte mot 

ansikte. Det gör att man inte vet vem som sitter bakom den andra skärmen och vem det 

egentligen är som skriver kränkande ord. 

 

En annan anledning till nätmobbning kan vara att man inte alltid kommunicerar med varandra 

i realtid. Om man skriver något till en person kan det ta minuter, timmar och dagar tills den 

andra personen ser meddelandet och det blir en reaktion på det man skrivit. Detta är en faktor 

som gör att vi blir mindre hämmade på nätet enligt Suler. Anledningen till det är att vi inte ser 

hur personen vi skriver till reagerar (Suler, 2005). Slonje och Smith (2008) lyfter fram 

ytterligare ett problem med att man inte kommunicerar i realtid. Det är att personer som 

utsätter andra för nätmobbning inte alltid är medvetna, eller ibland till och med helt 

omedvetna om de konsekvenser som blir följden av hur man handlat. Detta faktum kan göra 

att man inte förstår att man utsätter en person för nätmobbning då man inte ser hur responsen 

hos den man kommunicerar med blir.    

 

En annan sak som skiljer nätmobbning från traditionell mobbning i skolan är att mobbningen 

kan äga rum hela tiden. Slonje och Smith (2008) skriver om detta i sin artikel och menar att de 

som blir utsatta för nätmobbning inte kommer bort från mobbningen då de kommer hem. Det 

kan komma mejl och sms till dem hela tiden även då de kommit hem från skolan och bort från 

dem som utsätter dem för kränkande behandling. Dock menar Dunkels (2012) att det kanske 

inte skiljer så mycket mellan mobbningsformerna. En person som blir mobbad på skolan tar 

även den med sig sina känslor hem vilket även skedde innan det fanns internet. 

 

Slonje och Smith (2008) lyfter fram att publiken ser annorlunda ut vid nätmobbning. Enligt 

dem är det vid traditionell mobbning en ganska liten publik som ser mobbningen men vid 

nätmobbning kan man sprida ut saker om en person som kan nå en stor publik snabbt. Dock 

ifrågasätter Dunkels (2012) att man säger att det finns en stor publik vid nätmobbning. Hon 

menar att det inte är säkert att något som läggs upp på nätet når en större publik eftersom det 

krävs ett intresse för det som visas och att det därefter delas. Hon menar att den potentiella 

publiken är större men det är inte säkert att den publik som tillexempel ser en viss bild är 

större.   

 

4.3 Förebyggande insatser mot mobbning 
Skolverket (2011) har utvärderat åtta olika program/metoder som används mot mobbning i 

svenska skolor idag. Inget av dem har visats sig vara en lösning på mobbnings- och 

kränkningsproblemen. Dessa åtta program är Farstamodellen, Friends, Lions Quest, 

Olweusprogrammet, SET (Social och Emotionell Träning), Skolkomet, Skolmedling och 

Stegvis. De här olika programmen fyller olika behov och det beror på hur skolans 

förutsättningar är när det gäller vilket program som passar bäst till att skapa en trygg och 

tillförlitlig skolmiljö (Skolverket, 2011). Olweusprogrammet, Friends och Fastamodellen är 

utvecklade i Sverige och Norge. Det främsta målet för dem är att förebygga mobbning i 

skolor (Frånberg och Wrethander, 2011).  
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Beckman (2013) lyfter i sin avhandling fram att det första utbredda förebyggande 

mobbningsprogrammet utformades av Dan Olweus. Olweus lyfter fram mobbning som ett 

viktigt problem både nationell och internationellt. Olweus´s Bullying Prevention Program 

(OBPP) har blivit utvärderat och har även visat sig ha goda effekter när det gäller att minska 

mobbning och traumatisering i skolan (Beckman, 2013). OBPP är det äldsta och det mest 

vedertagna programmet för att förebygga mobbning (Frånberg & Wrethander, 2011). 

Programmets huvudmål är att minska eller helt förhindra mobbningsproblem i och utanför 

skolan. Målet är även att arbeta förebyggande så att det inte uppkommer nya mobbnings-

problem. Detta program har åtgärder som riktar in sig dels mot skolnivå men det har även 

åtgärder på klass- och individnivå (Olweus, 1991). Olweus (1991) lyfter fram fyra delmål 

med programmet. Det är att öka medvetenheten och kunskapen om mobbningsproblemen, att 

få lärare och föräldrar att aktivt engagera sig i problematiken, att utveckla klara regler mot 

mobbning samt att kunna ge stöd och effektivt skydd till den som är utsatt. 

 

Frånberg och Wrethander (2011) presenterar några faktorer som visat sig fungera när det 

gäller det förebyggande arbetet kring mobbning. Författarna tar bland annat upp vikten av att 

involvera eleverna samt använda dem som viktiga resurser i arbetet. Vidare påtalar de värdet 

av att påverka skolmiljön och det sociala klimatet i klassrummet samt att utveckla elevers 

sociala och emotionella förmågor och förändra oönskade beteenden hos elever genom att ge 

dem stöd och hjälp i klassrummet.  

 

4.4 Förebyggande insatser mot nätmobbning  

I Sverige börjar allt fler skolor att inkludera elevernas användande av internet och 

mobiltelefoner när de pratar om olika mobbningsformer. Den forskning som finns om 

specifika förebyggande program mot nätmobbning är fortfarande relativt ny. Därför används 

oftast samma förebyggande program som vid traditionell mobbning. Dessa behöver dock inte 

vara helt verkningslösa. Till exempel visar en undersökning gjord i Göteborg att antalet 

nätmobbningsfall kan halveras under en tvåårsperiod med hjälp av Olweus Prevention 

Program (Beckman, 2013). 

 

I en reviewartikel av Mishna et al. (2011) undersöktes effektiviteten av olika 

nätmobbningsinsatser för att öka kunskapen om internetsäkerhet och minska riskfullt 

onlinebeteende. Deltagandet i olika nätmobbningsförebyggande interventioner var 

förknippade med en ökad kunskap om internetsäkerhet. Däremot observerades endast en trend 

för beteendeförändring. Författarna påpekar att medvetenhet om ett visst problem inte 

nödvändigtvis leder till beteendeförändringar. Artikeln belyser också vikten av att de som 

utvecklar förebyggande nätmobbningsprogram måste skapa förebyggande strategier som gör 

mer än att bara öka medvetenheten om de faror som kan finnas på internet. 

 

Det är dessutom viktigt att utbilda föräldrar och lärare om de potentiella riskerna med att vara 

ute på internet. Föräldrarna måste öka sin kunskap om exempelvis internetanvändandet samt 

att anpassa sig mer till den rådande tekniken. De måste också få en ökad förståelse för 

möjligheterna och riskerna med internet. De vuxna måste komma på effektiva sätt att 

engagera sig i sina barns internetanvändande. Utbildningen för föräldrar måste ge en 
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situationsbunden förståelse för tekniken i barnens/ungdomarnas liv för att de ska förstå 

svårigheten med ett riskfullt internetbeteende (Mishna et al., 2011). Att informera föräldrar 

om nya medier och uppmuntra dem till att involvera sig i sina barns internetanvändande är ett 

logiskt steg i att förebygga nätmobbning (Vandebosch & Van Cleemput, 2009). Även 

Schnider et al. (2012) belyser vikten av förebyggande insatser för all typ av mobbning och de 

konsekvenser det kan ha både på och utanför skolan. 

4.5 Skolans roll i det förebyggande arbetet  
Fors (2007) menar att skolan är den arena där både det direkta arbetet och det förebyggande 

arbetet mot mobbning kan utföras med bästa resultat. Även Dunkels (2012) beskriver att 

skolan är den perfekta aktören om man vill öka kunskapen och respekten för de ungas 

nätanvändning. Anledningen till detta är att skolan har tillgång till stora resurser, jämfört med 

barn- och ungdomars hem. På skolan finns det tillgång till både teknisk utrustning och 

personresurser. Vid en skola finns det många vuxna som kan diskutera problem tillsammans 

medan föräldrar kanske inte kan diskutera problemet på samma sätt som de vuxna i skolan där 

alla har olika bakgrunder och kunskaper som de kan utbyta med varandra. 

 

Den kunskap en lärare som är pedagogisk utbildad har, anser Dunkels (2012) räcker då de ska 

hantera situationer som kan uppkomma på grund av nätet. Ofta handlar det om att anpassa 

utbildningen till den teknik som finns. Hon menar vidare att de problem som uppkommer på 

nätet i första hand handlar om mänskliga problem. Det är något som lärare vet hur det ska 

hantera eller i alla fall i huvudsak vet hur de ska göra för att lösa problemet. Problematiken 

med internet ska alltså ses som ett mänskligt problem och inte som ett tekniskt problem då 

ungdomarna idag är uppväxta med internet och vet hur det fungerar. Dunkels beskriver att 

dagens ungdomar ser internet som ett ställe där det går att kommunicera med andra, roa sig 

samt lära sig saker. De unga ser inte internet och datorer som ett tekniskt problem något som 

många vuxna kan göra, då de vuxna har fått lära sig att använda internet då det var en ny 

teknik som kom. Enligt Dunkels måste skolorna dock ta till sig ny teknik och lära sig att 

arbeta med det i skolorna. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter  

Det finns ingen specifik teori kring hur nätmobbning uppstår och forskningen på området är 

relativt ny. I den forskning som finns beskrivs fenomenet nätmobbning på samma sätt som 

den traditionella mobbningen, med skillnaden att det sker på en annan arena. Vilket som 

tidigare nämnts gör att liknande metoder används i det förebyggande arbetet.  

 

För att kunna förebygga problemet med nätmobbning är det därför viktigt att belysa faktorer 

som gör att mobbning på olika arenor uppstår. För att få en klarare bild av fenomenet 

nätmobbning studeras därför olika perspektiv till att det kan uppstå. Framförallt ligger ett 

fokus på skolan som organisation men också på ett individperspektiv genom aspekterna makt, 

roller och identitet. Anledningen till att dessa aspekter valts att studera är därför dessa faktorer 

anses betydelsefulla för ungdomars utveckling och skolgång. 
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5.1 Perspektivet på organisationen skolan  

Ahlström (2009) har skrivit en avhandling om skolors arbete med de sociala målen och 

mobbning. I sitt arbete lägger han fokus på skolors struktur, kultur och ledarskap i relation till 

dessa frågor kring de sociala målen och mobbning. Ahlström menar att skolan är en svår 

verksamhet att studera då förutsättningarna ändras hela tiden. Det är inte bara styrdokumenten 

som ändras och revideras utan varje år byts dessutom cirka en tredjedel av högstadieeleverna 

ut och det börjar nya. Skolplikten innebär också att alla barn och ungdomar ska gå nio år i 

grundskolan. Ahlström menar även att ett vanligt synsätt är att i grupper där personerna inte 

själva kan välja sina gruppdeltagare skapas det förutsättningar för mobbning och konflikter. I 

och med att grundskolan inte är frivillig och eleverna inte själva kan välja att sluta gå i skolan 

när de själva vill, har skolan ett utmanande men bindande uppdrag. Detta uppdrag innebär 

bland annat att se till att inga elever blir mobbade eller utsätts för kränkande behandling. 

 

Skolsystemet i Sverige har flera olika nivåer. Den första av dem är den nationella nivån där 

läroplan och andra styrdokument sätter mål för alla skolor. Den andra nivån är kommunen och 

den tredje är den interna nivån. På den sistnämnda finns strukturer för varje enskild skola. 

Stora förändringar har skett i de svenska skolorna. När det gäller förändringar har ofta 

organisationsstrukturen och den pedagogiska miljön förändrats först. Det har 

sammanfattningsvis resulterat i att det ibland har fokuserats mer på själva strukturen än på 

kulturen. Det kan i slutänden medföra oönskade resultat i förändringsprocessen, det vill säga 

när det fokuseras för mycket på de strukturella förändringarna utan att ta hänsyn till de 

kulturella faktorerna. Genom att beakta både de strukturella och de kulturella aspekterna i 

förändringsarbetet kan istället önskvärda resultat uppnås. Sker det en förändring i regler och 

rutiner (strukturen) är det rimligt att förutsätta att det sker en krock när de kulturella mönstren 

inom organisationen inte stämmer överens med dessa förändringar. Detta är också möjligt 

ifall det skulle ske en förändring i motsatt riktning, alltså mellan kultur och struktur. Ifall hela 

strukturen i organisationen förändras måste nya normer och värderingar skapas som matchar 

den nya strukturen. Individer socialiseras i grupper, organisationer och samhällen och därmed 

utvecklar de också specifika sätt att tänka som avser en organisations utveckling över tid. När 

strukturen ändras är det inte säkert att kulturen ändras i samma takt och detta kan medföra 

förvirringar och störningar (Ahlström, 2009).    

 

Resultaten från Ahlströms (2009) avhandling visar sammanfattningsvis att de skolor som 

lyckats bäst och är mest framgångsrika när det gäller de sociala och akademiska målen är de 

där rektorn lyckas foga samman struktur och kultur i relation till dessa mål. Det går även att 

se att i dessa skolor är betygen högst och mobbningen lägst. Där rektorer tar socialt ansvar i 

förhållande till mobbning ser det också ut att kunna uttrycka det i organisationen på ett sådant 

sätt att ett förebyggande arbete kan bedrivas och frågorna tas på allvar. I dessa skolors arbete 

verkar en positiv effekt, på det sociala klimatet och den akademiska utvecklingen, vara 

elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande (Ahlström, 2009).   

5.2 Perspektiv på individen  
5.2.1 Makt 

Frånberg och Wrethander (2011) beskriver mobbare som att de har ett stort behov av makt 
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samt att vara dominant mot andra människor. Den som utsätter andra för kränkande 

behandling anses ofta som en ledartyp och har också ett stort behov av att hävda sig. En 

vanlig beskrivning av mobbarna är att de är onda, elaka och aggressiva. Medan de som utsätts 

för mobbningen, offren, ofta beskrivs som svaga och aggressionshämmande. 

 

En studie, där maktrelationer mellan offer och mobbare/plågare har undersökts, visar att det 

finns en tvingande och manipulativ maktrelation mellan offer och mobbare. Mobbaren har 

kontroll över offret och offret underkastar sig mobbaren. Resultatet av denna studie visar 

bland annat hur mobbning påverkar identitetsskapandet och självbildsuppfattningen utifrån 

barnens/ungdomarnas egna erfarenheter och de vuxnas beskrivningar om barnen/ungdomarna 

(Frånberg & Wrethander, 2011). Författarna beskriver vidare mobbning som en term för att 

skapa makt i relationer. Relationer är ständigt ett oregelbundet förhållande och har till en 

början med ojämna handlingsmönster. Det tyder ofta på att det handlar om att styra den andre 

till ett förväntat mönster och hålla sitt eget beteende mindre väntat. Makten i dessa relationer 

måste ständigt återskapas och mobbning är då ett sätt som tas i uttryck för att återskapa makt i 

dessa relationer. Maktrelationen är specifik och knuten till den grupp individen befinner sig i. 

Makten är beroende av den situation och det sammanhang i vilken den utspelar sig. Det 

innebär att i en annan gruppsammansättning behöver inte samma maktrelation och roller 

finnas. 

5.2.2 Roller 

Granström (2007) menar att alla individer söker efter en identitet och en roll i sociala 

interaktioner. I de flesta grupper som till exempel en skolklass, så utvecklar eleverna olika 

roller. Dessa roller kan bland annat vara pluggis, poppis och sötis likaväl som mobbare och 

offer. 

 

Vilka rollerna är och hur man definierar dem är också en faktor som skiljer nätmobbning från 

traditionell mobbning. När man talar om traditionell mobbning är det ofta tydligt vem som är 

den utsatte och vem som är den som utsätter någon för kränkande behandling. Vid 

nätmobbning är detta inte alltid lika självklart. I Beckmans avhandling (2013) beskrivs tre 

olika roller vid mobbning. Dessa är bully, victim och bully-victim. Bully är den personen som 

mobbar andra och victim är den person som blir utsatt för mobbningen. Bully-victim innebär 

att den personen både är en mobbare och en som utsätts för mobbning. 

 

Beckman (2013) beskriver också att en hierarkiordning inte är lika självklar på internet som 

den kan vara i skolan. I skolan finns ofta en speciell ordning bland eleverna. Den förändras 

sällan över tid när det gäller vilka elever som är inkluderade och exkluderade. Det ser ofta 

likadant ut i flera år. Även Olweus (1991) beskriver att det finns en tendens att personer som 

blir mobbade under en period blir det även längre fram i livet. Samma sak gäller för dem som 

utsätter andra. De elever som anses vara aggressiva under en viss tid är ofta det även långt 

senare. Därför drar Olweus slutsatsen att det är viktigt att man använder engagerande och 

målmedvetna åtgärder mot mobbningen.  
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På nätet däremot kan man vara vem man vill och framställa sig hur man vill i mötet med 

andra och det finns även möjlighet att ändra sin identitet på internet. Beckman (2013) 

beskriver att den person som i verkligheten betraktas ha låg status kan ändra den på internet. 

På internet kan personen därför vara den som utsätter andra för mobbning eller vara den som 

utsätter sin egen mobbare för mobbning. Genom detta kan denna person ändra den 

hierarkiordningen som existerar i skolan. Det kan göra att maktförhållandet mellan dessa 

individer kan se annorlunda ut på nätet än i skolan.   

 

Dunkels (2012) beskriver en studie som gjordes på 10-18 åringar. Den visar att det inte är 

självklart att de som var inblandade i mobbningsincidenter med koppling till internet såg sig 

som offer, mobbare eller åskådare. De ansåg sig istället bara vara inblandade i aggressiva 

aktiviteter som ägde rum på internet. Varken de personer som definierades som offer eller 

mobbare betraktade sina handlingar eller de handlingar de utsattes för som mobbning. 

Förklaringen till detta kan vara att den som anses som offer är tryggare på nätet och kan slå 

tillbaka på internet. Det är också en skillnad mot den traditionella mobbningen där det är 

mycket ovanligt att en person som blir utsatt slår tillbaka. En förklaring till detta är att man 

kan känna sig mindre hämmad då man kommunicerar via nätet. Dunkels skriver också att om 

en person besvarar de aggressioner den blir utsatt för kan det lätt bli så att aggressiviteten 

ökar. Om man blir utsatt en gång och besvarar det på samma sätt så kan en händelse snabbt 

utökas till flera händelser av attacker och motattacker mellan personer. 

5.2.3 Identitet  

Wrangsjö (2006) beskriver i ett kapitel i boken “Ungdomar och identitet” att man under 

tonårstiden utvecklar och skaffar sig en ny självständighet och finner och fastslår sin identitet. 

I boken “Bära eller Brista” skriver Hanssen och Røkenes (2007) att man blir en person i 

interaktion med andra människor och att gemenskap är en avgörande faktor för att 

identitetsuppfattningen och självförståelsen skall kunna utvecklas hos oss.   

 

Att tillhöra en grupp är alltså viktig för identitetsskapandet hos de unga. Det redogör även 

Lalander och Johansson (2012) för. De beskriver en gymnasieklass som exempel på hur en 

grupp påverkar identiteten hos ungdomarna. Efter några dagar i den nya gymnasieklassen 

börjar ungdomarna utveckla relationer och grupperingar. Olika individer söker och finner 

varandra och grupperingar bildas. Man får närhet och bekräftelse av varandra och de kommer 

påverka varandra. Grupperna skapar tillsammans en egen kultur som gör att man kan skilja 

den egna gruppen från de andra grupperna och finner en trygghet i den egna gruppen. 

Eftersom det inom den egna gruppen finns en styrka och trygghet väljer man som individ att 

stanna kvar i den gruppen och rätta sig efter de regler som finns. Lalander och Johansson 

beskriver att om en person rättar sig efter den grupp den tillhör kan det enligt en socialpsyko-

logisk teori ses som ett tecken på att personen är rädd för att bli bestraffad av de andra 

gruppmedlemmarna eller att man är rädd för att avvika. Lalander och Johansson menar istället 

att det är denna anpassning till gruppen och att göra likadant som de övriga i den som gör att 

den enskilda individens identitet stärks. De menar även att det är riskabelt att bara se att det är 

gruppen som formar och påverkar individen och att individen bara tar till sig de värderingar 

och normer som bildas i den. Gruppsocialisation innebär en interaktionsprocess där 



13 

 

medlemmarna i gruppen provar och skapar symboler, identiteter, normer och värderingar samt 

att det är de själva som gör det. Om individerna väljer att ta till sig detta och följa gruppen är 

anledningen till det att individerna finner ett värde i att göra detta.    

 

Dunkels (2012) beskriver hur nätet kan forma identiteten hos unga samt vad som kan påverka 

hur identiteten formas. Hon för fram att människor måste spegla sig i andra för att veta att 

man existerar. Hon anser att många unga publicerar bilder på nätet för att få den spegling som 

man behöver från andra människor. 

 

Lalander och Johansson (2012) menar att internet under 1990-talet började få större betydelse 

för ungas identitetsskapande. Vissa unga väljer att skapa en annan identitet än sin egen tack 

vare anonymiteten som finns på internet. Under ungdomsåren testar man olika identiteter och 

internet underlättar detta då man kan låtsas vara vem som helst. Man kan välja att förkasta 

vissa delar eller behålla delar av sin identitet vilket är en del i identitetskapandet. Även 

Beckman (2013) nämner att man via internet kan välja och ändra sin identitet i mötet med 

andra personer och därmed också ändra sin roll. 

 

6. Metod 

Denna kvalitativa undersökning gjordes i en kommun i norra Sverige genom fyra 

semistrukturerade intervjuer med fyra olika rektorer på fyra olika kommunala grundskolor. 

Alla rektorer hade ansvar för den senare delen av grundskolan. Urvalet av respondenterna 

gjordes med ett bekvämlighetsurval.   

 

6.1 Val av metod 

I föreliggande arbete har en kvalitativ forskningsansats använts. Det som kännetecknar en 

kvalitativ metod enligt Holme och Solvang (1997) är att man vill förstå och få en djupare 

förståelse för det som studeras. Denna metod innebär även att forskaren inhämtar sitt material 

i nära kontakt med respondenten. Styrkan i metoden är att den visar på en helhetsbild över 

situationen. Att få en helhetsbild gör att forskaren får möjlighet till en ökad förståelse för 

sociala processer och sammanhang. Närkontakt med respondenten möjliggör att få en 

uppfattning om dennes uppfattningar och livssituation (Holme & Solvang, 1997).   

 

När man vill undersöka hur personer upplever ett fenomen är en kvalitativ ansats att föredra 

enligt Holme och Solvang (1997). Därför valdes en kvalitativ metod då syftet med arbetet var 

att undersöka hur rektorer upplever nätmobbning samt hur de hanterar och förebygger detta på 

sin skola samt att undersöka faktorer som kan bidra till att nätmobbning uppstår. En 

semistrukturerad intervju genomfördes för att ge svar på dessa frågeställningar. Denna 

intervjumetod innebär att den som intervjuar har förutbestämda frågor som kan beskrivas som 

ett frågeschema och där frågornas följd kan varieras. Frågorna är ofta mer allmänt 

formulerade än de är vid en strukturerad intervju. Som intervjuare kan man även ställa 

följdfrågor ifall det finns svar som behöver utvecklas eller är extra viktiga (Bryman, 2011).  

 

Det hade även varit möjligt att göra en kvantitativ undersökning. Syftet med en sådan metod 

är att mäta företeelser (Bryman, 2011). Därför passade den inte till den studie som 
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genomfördes. Den kvantitativa metoden gör att man kan använda statistiska generaliseringar 

och med en viss säkerhet berätta om uppfattningar och åsikter hos alla enheter utifrån 

urvalsgruppen. Nackdelen med denna metod är att den inte är så bra då man vill få fram 

information om sociala processer (Holme & Solvang, 1997).  Att använda en kvantitativ 

metod skulle inte ge en djupare förståelse i det ämne som studerades och därför valdes denna 

metod bort. 

6.2 Respondenter och urvalsförfarande   
Urvalsramen i undersökningen utgjordes av alla grundskolors senare del som fanns i den 

kommun som valdes för undersökningen. Utifrån den ramen gjordes ett bekvämlighetsurval. 

Ett bekvämlighetsurval är enligt Bryman (2011) en form av ett icke-sannolikhetsurval. Det 

innebär att den som forskar själv väljer ut personer som finns tillgängliga för forskaren. 

 

Anledningen att ett bekvämlighetsurval valdes i detta arbete var tidsaspekten. Ett icke-

sannolikhetsurval är något som enligt Bryman (2011) går fortare att genomföra än ett 

sannolikhetsurval då denna typ av urval kräver större förberedelser. Författarna ville i ett 

tidigt skede veta vilka som kunde tänka sig att delta i studien så att man så tidigt som möjligt 

kunde genomföra intervjuerna. Med hjälp av denna urvalsmetod får man även möjligheten att 

välja ut den grupp av respondenter som krävs för undersökningen. I detta fall var det rektorer 

som arbetade i grundskolans senare del.  

 

Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att det inte går att generalisera resultaten till en 

större population eftersom det inte går att säga vilken population det stickprov som valts ut är 

representativt för (Bryman, 2011). Då denna undersökning endast hade fyra respondenter 

kunde resultaten inte generaliseras även om ett annat typ av urval valts ut, då respondenterna 

var för få.  

 

Fyra grundskolor lottades ut från urvalsramen och kontakt med dessa skolors rektorer togs via 

telefon. De tre första tillfrågade rektorerna tackade ja till att delta i undersökningen medan 

den fjärde tillfrågade rektorn tackade nej på grund av tidsskäl. En ny grundskola lottades då 

fram och kontakt togs med denna rektor på samma sätt som de tidigare, men även den rektorn 

tackade nej på grund av tidsskäl. Ytterligare en lottning gjordes utifrån de kvarstående 

skolorna i urvalsramen och kontakt togs med en ny skola och en ny rektor som tackade ja till 

att delta i studien. Anledningen att rektorer valdes ut som respondenter var för att de har ett 

huvudansvar för sin skolas verksamhet och de elever som går där. Därför ansågs det att 

rektorerna borde vara de som hade den övergripande rollen och kunskapen när det gäller 

nätmobbning vid den enskilda skolan. Dessutom handlade vissa av frågorna om de lagar och 

riktlinjer som finns för skolans verksamheter. Det är enligt författarna något som rektorer 

borde ha bäst kunskap och kännedom om. Anledningen till att det var rektorer som arbetade 

vid grundskolans senare del som valdes var för att det är där nätmobbning kan utgöra ett 

större eller mindre problem för de elever som går där. Många elever i den åldern har tillgång 

till egna datorer och mobiltelefoner samt även kunskap om hur de hanterar olika 

programvaror både öppet och anonymt.  
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6.3 Litteratursökning   
En litteratursökning gjordes med syftet att insamla fakta och kunskap om teoretiska 

utgångspunkter samt tidigare forskning. Både vetenskapliga artiklar och vetenskaplig 

litteratur har använts i insamlingen av fakta och teori. I huvudsak har de vetenskapliga 

artiklarna hämtats från SocIndex som är en internationell artikelbas. Artiklar har även hämtats 

från Umeå universitetsbiblioteks hemsida. Framförallt tidigare akademiska uppsatser inom 

detta ämne har studerats för att hitta användbar litteratur för detta arbete.  

6.4 Tillvägagångssätt  
En urvalsram skapades utifrån alla grundskolor som fanns i den kommunen där 

undersökningen skulle genomföras. Därefter lottades fyra skolor ut från urvalsramen. Den 

inledande kontakten med respondenterna togs via telefon och de fick information om studiens 

syfte, upplägg och information enligt de fyra etiska principerna (se s.16). Under det samtalet 

bestämdes även tid och plats för intervjun efter rektorernas önskemål. Därefter utarbetades en 

semistrukturerad intervjuguide fram med två teman och 20 frågor. Intervjuguiden finns som 

Bilaga 1. 
 

Samtliga fyra intervjuer genomfördes under mars månad 2014 vid de skolor rektorerna 

arbetade på. Varje intervjutillfälle varade mellan en till en och en halv timme per respondent. 

Vid intervjuerna var båda författarna till arbetet närvarande. Frågorna ställdes i huvudsak efter 

intervjuguidens upplägg men ibland ställdes följdfrågor och frågor som fördjupade de svar 

som gavs. Alla intervjuer spelades in med mobiltelefoner, även anteckningar gjordes. 

 

6.5 Databearbetning och analys 
Efter att varje enskild intervju genomförts lyssnades intervjuerna igenom och transkriberades 

ordagrant. Detta gjordes för att minimera risken att glömma viktiga saker som sägs samt att 

man ser att man uppfattade och tolkade det som sades korrekt. Detta gör att trovärdigheten i 

resultaten stärks. Datan analyserades sedan med en kvalitativ innehållsanalys. Syftet med att 

använda den typen av analys är att söka efter bakomliggande teman i det material som 

analyseras (Bryman, 2011). Därefter lästes det transkriberade materialet igenom noggrant och 

meningsbärande enheter markerades i texten. Dessa meningsbärande enheter fick sedan en 

kod med en eller ett par ord som sammanfattade den. Koda ett material innebär att man bryter 

ner sitt material till mindre beståndsdelar och benämner dessa (Bryman, 2011). Sedan 

skapades kategorier som förklarade koderna. Efter detta togs ett tema fram som ska visa 

sambandet mellan alla kategorier. Nedan finns ett exempel på det som beskrivis ovan.      

Meningsbärande enheter Koder Kategorier  Teman 

Upplyser om 

handlingsplaner i skolan för 

alla lärare och alla klasser 

Handlingsplan i skolan  Förebyggande arbete i 

skolan 

Hur skolan 

arbetar mot 

nätmobbning  
Tydlig lag då det handlar 

om egna upplevelsen, 

tycker jag att jag blivit 

kränkt då har jag det  

Tydlig lag ingen 

bedömningsfråga  

Tydlig lag  

Det kan hända mycket på 

internet under några 

timmar 

Kan hända mycket snabbt 

 

Spridning  
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I detta arbete har en induktiv ansats använts. Detta syftar till att forskaren drar generaliserbara 

slutsatser av de resultat som framkommit. Man kan säga att man skapar en teori utifrån det 

resultat som framkommit i den genomförda studien (Bryman, 2011).    

6.6 Ansvarsfördelning  
Detta arbete har genomförts i ett nära samarbete men där författarna har skrivit och ansvarat 

för olika delar. Vid alla fyra intervjuerna har båda författarna medverkat och var och en har 

gjort två transkriberingar. Jennifer Sjöblom har ansvarat för inledning, internets framväxt, 

lagar och riktlinjer, förebyggande insatser mot mobbning, förebyggande insatser mot 

nätmobbning, Perspektivet på organisationen skolan och makt. Åsa Horneij har ansvarat för 

metod och etik, definitioner av mobbning, orsaker till och former av nätmobbning, roller, 

identitet. Avsnittet arbetes anknytning till socialt arbete, skolans roll i det förebyggande 

arbetet, resultat, diskussion samt referenslista har skrivits gemensamt. Delat författarskap har 

varit en fördel då man kunnat utbyta tankar och åsikter om arbetet samt att man kan få nya 

idéer och perspektiv som man kanske inte tänkt på om man arbetade själv. Nackdelarna med 

att skriva ett arbete tillsammans kan vara att man ibland tycker olika om saker och att det kan 

vara svårt att kompromissa. I detta arbete har inte det problemet uppstått då båda har fått 

kompromissa och sedan kommit fram till gemensamma lösningar på problemen. 

7. Etiska överväganden  
I detta avsnitt lyfts Brymans (2011) fyra forskningsetiska principer samt hur dessa principer 

påverkat detta arbete. Materialets trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet diskuteras.  

Bryman (2011) lyfter fram fyra forskningsetiska principer som gäller för svensk forskning. 

Dessa är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. 

I den undersökning som genomfördes togs hänsyn till alla fyra principerna och redan vid det 

första samtalet upplystes respondenterna om dessa principer. 

7.1 Informationskravet  
I Bryman (2011) beskrivs informationskravet med att man ska berätta om syftet med sin 

undersökning, att informera om att det är frivilligt att delta och att man har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst samt att man ska bli informerad om vilka moment som kommer att 

ingå. Rektorerna informerades redan vid den första telefonkontakten vilket syftet var med 

intervjun, att det var frivilligt att delta samt ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. När 

intervjuerna sedan genomfördes upplystes respondenterna ännu en gång om att de hade rätt att 

avbryta intervjun helt och att de hade rätt att välja att inte svara på vissa frågor om de önskade 

det. Vid intervjun gavs mer ingående information om syftet med undersökningen samt hur 

intervjun skulle gå till. 

7.2 Samtyckeskravet  
Samtyckeskravet innebär att de som ska medverka i en undersökning har rätt att bestämma 

över sin medverkan (Bryman, 2011). Rektorerna fick frågan om de kunde tänka sig att delta i 

denna undersökning redan vid den första telefonkontakten. Författarna fick då ett samtycke av 

samtliga respondenter som senare deltog i studien. Vid intervjutillfället samtyckte alla 

respondenter till att delta i intervjun samt att den spelades in med mobiltelefoner. 
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7.3 Konfidentialitetskravet  
Konfidentialitetskravet innebär att man ska behandla de personuppgifter man samlar in under 

undersökningen med så stor försiktighet som möjligt samt att man ska förvara de uppgifter 

man får fram så att obehöriga inte kan få tillgång till dem (Bryman, 2011). Detta var något 

som ansågs som mycket viktigt. För att det skulle vara så anonymt som möjligt har namnen på 

rektorerna och även skolornas namn tagits bort. Anonymiteten var något respondenterna fick 

information om både vid telefonsamtalet och vid intervjutillfället. I arbetet har det skrivits att 

grundskolor i en kommun i norra Sverige undersöks för att ytterligare öka anonymiteten. Citat 

och speciella facktermer som skolorna använder i sitt arbete och som kan göra det uppenbart 

vid vilken skola intervjun har ägt rum på har tagits bort. De inspelningar som upptagits under 

intervjuerna fick endast de som genomförde intervjun lyssna på och de kommer raderas när 

arbetet är färdig. Bearbetningen av intervjumaterialet var det bara de som genomförde 

intervjun som hade tillgång till. 

7.3 Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet är den fjärde principen och den innebär att de uppgifter som samlats in om de 

personer som deltar endast får användas i den aktuella forskningen (Bryman, 2011). Efter 

transkriberingen av materialet togs alla namn på respondenter och skolor bort och alla 

inspelningar raderades. Respondenterna blev upplysta om att intervjumaterialet bara skulle 

användas i den här undersökningen samt enbart till detta arbete och inte till något annat 

ändamål. De fick också veta att de inspelningar som gjordes togs bort då arbetet var 

färdigställt. 

7.4 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet  
I föreliggande arbetet har en kvalitativ metod med enskilda intervjuer använts som 

datainsamlingsmetod. Det som efterfrågades i intervjuerna var rektorernas uppfattning hur 

deras skola arbetade med och förebyggande mot nätmobbning. Ett problem som kan finnas 

med intervjuer är att respondenterna kan ändra uppfattning om dessa frågor efter tid vilket kan 

riskera att svaren blir annorlunda vid ett senare intervjutillfälle. En upplevelse under intervjun 

var att några av rektorerna började fundera på om de skulle utveckla sitt arbete med 

nätmobbning vilket kan tyda på att förändringar kan ske inom deras verksamhet. 

 

En medvetenhet som finns hos författarna är att när man frågar om arbetet i en specifik 

verksamhet och deras arbete kan respondenterna välja att svara på ett sätt som framställer 

verksamheten på ett sätt som skiljer sig från verkligheten. Rektorer har dessutom huvudansvar 

för skolenheten vilket kan göra att de ger andra svar än vad elever och lärare skulle göra. 

Dock anser författarna att de resultat som framkommit verkar rimliga och trovärdiga. Vidare 

upplever de att respondenterna svarade ärligt då det även lyfte fram brister och svårigheter 

som fanns inom deras verksamheter. 

 

Eftersom intervjuerna endast belyste rektorernas upplevelser kan man inte uttala sig om den 

bild de gav verkligen överensstämmer med vad de övriga vid skolan tycker. För att ge en 

säkrare bild av hur det ser ut vid skolan skulle det ha behövts en kontakt med elever och 

annan skolpersonal på skolorna för att se om de resultat som framkommit även 

överensstämmer med deras åsikter. 
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Om det finns relationer mellan forskare och respondenter skulle det kunnat påverka resultatet 

på olika sätt. När det gäller denna undersökning hade författarna inte haft personlig kontakt 

med någon av respondenterna tidigare. Den enda kontakt som togs innan intervjun var via 

telefonen när respondenterna tillfrågades om sin medverkan i studien. Detta gör att risken för 

att personliga tankar och åsikter som kan påverka intervjun inte är så stor och således inte 

heller bör påverka resultatet.  

 

Att spela in en intervju kan påverka på olika sätt enligt Bryman (2011). Det positiva med att 

göra en inspelning är att man kan koncentra sig på respondenterna och vad som sägs och inte 

bara fokusera på att anteckna rätt vilket kan göra att man glömmer att följa upp med frågor 

och utveckla det man anser som intressant och viktigt. Syftet med att göra kvalitativa 

intervjuer är, som tidigare nämnts, att man vill ha en djupare förståelse av vad den man 

intervjuar tycker. Att de två författarna tillsammans genomförde och spelade in intervjuerna 

gjorde att de både kunde fokusera på vad som sades och ställa ytterligare frågor.  

Författarna valde att transkribera det inspelade materialet så noggrant som möjligt för att 

säkerställa att de uppfattade och tolkade det som sades rätt. Det var också bra att transkribera 

allt material snabbt efter genomförd intervju. På det sättet glömdes förhoppningsvis inte 

viktiga saker som framkom under intervjun bort. Detta gör att trovärdigheten i de resultat som 

framkommit stärks. Dock kan missuppfattningar ha skett, men då båda författarna har 

medverkat under intervjun och bearbetningen har denna risk minskat. 

   

Resultaten som framkommit i detta arbete går som tidigare nämnt inte att generalisera till en 

större population då dels ett bekvämlighetsurval använts och dels är det för få respondenter 

som deltagit i undersökningen.  

 

8. Resultat och analys   
I detta avsnitt kommer resultaten från intervjuerna att presenteras. Denna resultatdel kommer 

inledas med de lagar och riktlinjer som skolan har att förhålla sig till. Vidare presenteras hur 

skolorna hanterar och förebygger nätmobbning samt faktorer som kan påverka att 

nätmobbning uppstår. 

 

8.1  Vad säger skollagen, diskrimineringslagen samt skolans egna riktlinjer om 

nätmobbning och kan skolorna leva upp till dessa dokument? 
Som tidigare nämnt är det enligt skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:657) 

nolltolerans mot all form av kränkande behandling i skolorna idag. Skolorna har vidare en 

skyldighet att utreda och aktivt arbeta förebyggande mot all form av kränkande behandling. 

Enligt dessa lagrum har skolan även en skyldighet att upprätta två planer som ska fungera som 

riktlinjer för skolans arbete. Det är en plan mot kränkande behandling enligt skollagen och en 

likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen. Under samlingsnamnet kränkande 

behandling räknas även att bli kränkt på nätet in.  

 

Under intervjuerna uttryckte två av skolornas rektorer att det är svårt att hålla nolltolerans i 

skolorna. Alla respondenter sade sig kunna leva upp till lagen med att hålla nolltolerans när 
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det gäller att ta tag i alla händelser som sker vid skolan och utreda dem. Samtidigt uttryckte 

flera rektorer att det förmodligen aldrig kommer att kunna gå att nå upp till nolltoleransnivån 

och säga att det inte förekommer någon nätmobbning på deras skola eftersom de menar att 

mobbning alltid kommer att finnas, dock anser de alla att lagen om nolltolerans är något att 

sträva mot. 

 

Flera av rektorerna menade att lagen är väldigt tydligt formulerad och att det är en hanterbar 

lag trots att den i praktiken är tidskrävande. En av respondenterna upplevde att “vi får kämpa 

hårt och mycket för att leva upp till lagen”. Flera av dem menar att de aldrig kommer att 

kunna stoppa mobbning helt och hållet. En av rektorerna påpekade att “lagen är tydlig men 

svår att leva upp till” och denne person ställde sig även frågande till om det är lagens fel eller 

om det är fel på utformningen av skolans organisation. Vidare menar denna rektor att visionen 

är att ingen ska bli kränkt och då hjälper det inte hur lagen utformas. Då skolan är en trög 

organisation samt att det tar tid att förändra och implementera ny lagstiftning eller nya 

läroplaner. Det tar även tid innan ett system ställts om och har hittat fungerande rutiner. En 

annan av respondenterna menade också att:  

 

“Kulturen förändras hela tiden bland barn och ungdomar, vilket gör att det kan vara svårt att 

hitta fungerande rutiner för skolan att arbeta efter”. 

 

Ahlström (2009) påpekar att skolan är en svår verksamhet att studera då förutsättningarna 

förändras hela tiden samt att skolsystemet i Sverige har olika nivåer. Detta kan kopplas 

samman med att det tar lång tid att förändra saker och ting och skapa ett fungerande arbete 

och rutiner. Ahlström belyser också hur förändringsprocessen kan nå önskvärda resultat i 

skolans arbete genom att ta hänsyn till både skolans struktur och de kulturella aspekterna.  

 

En av respondenterna påpekade också att kulturen förändras snabbt bland barn och ungdomar 

och detta kan vara en faktor till att det är svårt för skolan att hitta fungerande rutiner då 

förutsättningarna förändras hela tiden. Dessa förändringar hänger inte alltid vuxenvärlden 

med på och därför kan det skapas ett glapp mellan förändringen i strukturen och kulturen då 

de inte förändras i samma takt. Som nämnt tidigare menar Ahlström (2009) att för att nå 

önskavärda resultat bör kulturen och strukturen förändras i samma takt. Ett av resultaten från 

Ahlströms avhandling visar nämligen att vid de skolor där rektorerna tar socialt ansvar, när 

det gäller mobbning, går det även att se det i organisationen på ett sådant sätt att ett 

förebyggande arbete kan bedrivas. Detta forskningsresultat kan här kopplats samman med att 

om rektorerna tar ansvar för mobbningen och bedriver ett bra förebyggande arbete kan det 

vara lättare att leva upp till lagkraven. “Lyckas någon skola arbeta helt enligt lagen görs ett 

bra arbete” påpekar en rektor. Flera av respondenterna menar även att lagen inte hjälper till att 

upptäcka nätmobbningen, vilket de påpekar som ett stort problem. Flera av rektorerna 

berättade att de är skyldiga att utreda det de får veta oavsett på vilken arena det sker. Det kan 

dock vara svårt att utreda en händelse eftersom allt sprids snabbt på internet. En av rektorerna 

menar att:  
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“Det är svårt att hantera mobbning på nätet då det kan ske 24 timmar om dygnet och det går 

inte att se alla arenor”. 

 

Rektorerna upplever att det är svårt att dokumentera allt som sker och menar vidare att det är 

viktigt att få en balans mellan arbetet med eleverna och dokumentationen. En av rektorerna 

säger: 

 

“Ibland känns som om dokumentationen är viktigare än själva arbetet med eleverna då det är 

det som syns på papperet”. 

 

En av de andra rektorerna påpekar att:  

“Dokumentationen har ett värde trots att det medför mycket arbete, då dokumentationen blir 

ett bevis på att skolan har gjort allt de är skyldiga att göra”. 

 

Som nämnt tidigare ska de två planerna för skolan, likabehandlingsplanen och planen mot 

kränkande behandling, upprättas enligt skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen 

(2008:657). I alla de undersökta skolorna hade dessa två planer slagits ihop till ett gemensamt 

dokument som samtliga benämnde likabehandlingsplan. Det är skolans rektor som ansvarar 

för att dessa planer upprättas och det är också dessa som ska fungera som riktlinjer för 

skolornas arbete mot kränkande behandling. Tre av de undersökta skolorna använde sig av ett 

grunddokument som alla skolor har tillgång till och detta dokument är framtaget för att klara 

de lagkrav som ställs på det främjande och åtgärdande arbetet vid skolorna. En av de 

undersökta skolorna hade utarbetat en egen plan som även den uppfyllde lagkraven. Vid alla 

skolor var både lärare och elever delaktiga i utformningen av planen om vad som behöver 

göras i klasserna för att främja ett förebyggande arbete kring detta problem. Alla rektorer 

uppgav att de informerade om likabehandlingsplanen för elever, lärare och föräldrar.  

 

En av respondenterna menar att: 

“Lagen är bra för att om någon anser sig vara kränkt då är den personen kränkt, det är lagen 

tydlig med och därmed blir det ingen bedömningsfråga för lärarna om eleven blivit kränkt 

eller inte”. 

 

En annan av rektorerna menar att: 

“För att säkerställa att det inte sker någon nätmobbning måste internet stängas av, det är 

dock inget alternativ då ungdomarna alltid kommer åt internet ändå via till exempel 

mobiltelefoner”. 

 

För att det ska bli lättare att nå upp till lagarnas och riktlinjernas krav måste det finnas ett bra 

samarbete med föräldrar, socialtjänst och polis menar en annan av rektorerna. 

8.2 Skolornas arbete för att hantera nätmobbning 
Alla rektorer uppgav att de inte har, eller använder, någon speciell handlingsplan för 

nätmobbning utan de använder samma plan för all form av mobbning och kränkande 

behandling, dock kan det ske på olika arenor. De menade alltså att de utreder nätmobbning på 
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samma sätt som de gör vid traditionell mobbning samt att de använder handlingsplaner som 

beskriver hur de ska hantera situationer när till exempel nätmobbning uppstår. Alla rektorer 

menar också att de upplever att all personal på deras skola har vetskap om vad 

handlingsplanerna innebär och hur de ska arbeta med dem. 

 

Intrycket från intervjuerna i undersökningen var att alla skolor utredde mobbning och 

kränkningar på olika arenor ungefär på samma sätt. Rektorerna uppgav att de har en 

arbetsgång de följer när de får kännedom om nätmobbning. De var även överens om hur den 

arbetsgången ser ut. Det första steget är att ta reda på vad som har hänt snarast möjligt och 

prata med de inblandade eleverna. Utgångspunkten för första samtalet är att de ska sluta med 

mobbningen/kränkningarna omedelbart. Sedan informeras vårdnadshavarna. Det görs för att 

få en klarare bild av vad som hänt och även för att kunna arbeta tillsammans med dem. Allt 

för att förändra beteendet hos ungdomarna. Vidare används uppföljande samtal för att se om 

mobbningen/kränkningarna har fått ett stopp. Ibland kan även ett team som finns på skolan 

kopplas in för att få bukt på problemet. Lyckas inte skolans personal lösa problemet kan de 

vända sig till elevhälsan centralt för att få hjälp att hantera detta. Det sista steget är att flytta 

någon elev till en annan skola om problemet inte upphör, dock lyfter en av rektorerna att “/…/ 

det är inte säkert att detta hjälper vid nätmobbning då det sker på nätet”. Vidare funderar 

denne på om det kanske skulle behövas en speciell plan mot nätmobbning eftersom det kan 

finnas en geografisk spridning på de eleverna som är inblandade. Det vill säga att elever kan 

bli kränkta av elever på en annan skola. Denna rektor ställde sig också frågan: 

 

”Hur ska då detta hanteras om det finns flera skolor inblandade med olika sätt att hantera 

problemet, och vem har då ansvaret?” 

 

Lärarna skall även anmäla händelser som inträffat till rektorerna och rektorerna ska i sin tur 

anmäla till huvudmannen uppgav en av rektorerna. Detta är också i enlighet med 6 kapitelet 

10§ skollagen (2010:800) som anger att skolans personal har en skyldighet att anmäla, utreda 

och ta till åtgärder mot kränkande behandling. 

 

Under intervjuerna rådde det lite delade meningar bland rektorerna huruvida de kunde erbjuda 

det stöd som behövdes till eleverna eller inte då de har utsatts för nätmobbning. Tre av dem 

ansåg att de kunde erbjuda det stöd som behövdes till eleverna eftersom dessa skolor agerade 

på samma sätt som vid annan typ av mobbning och kränkningar. Rektorn vid den fjärde 

skolan menade att det saknas kunskap om hur de ska hjälpa elever som blivit utsatt för 

kränkningar på nätet. 

 

Flera av respondenterna påpekade att de tar tag i allt de ser och använder handlingsplanerna 

ofta. Vidare menade en av rektorerna att “det är viktigt att det är uppdaterade planer som lever 

i skolan och att alla vet vad planerna innebär”. En annan av rektorerna påpekar att: 

 

“Det är jätteviktigt att ta tag i saker och ting på en gång då det inträffar och framförallt att 

all skolpersonal agerar och är uppmärksam på vad som händer i skolan”. 
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Ytterligare en rektor menar: 

“Skolan har en betydelsefull uppgift tillsammans med föräldrarna då det gäller att hantera 

nätmobbning” 

 

Vidare menar denne att all personal har ansvar för att utreda detta problem och att det vilar ett 

stort ansvar på lärarna. 

8.3 Skolans arbete för att förebygga  
Vid intervjuerna som genomfördes ägnades ett stort utrymme åt skolornas förebyggande 

arbete. Alla skolor i studien använder sig av samma förebyggande åtgärder mot nätmobbning 

som mot den traditionella mobbningen. Som tidigare nämnt har ingen skola en särskild plan 

mot nätmobbning. Detta överensstämmer med Beckman (2013) som skriver i sin avhandling 

att den kunskap som finns om olika förebyggande program mot nätmobbning är relativt ny 

och istället används oftast samma åtgärder för nätmobbning som vid traditionell mobbning. 

Hon belyser också att det inte behöver betyda att det inte fungerar att använda sig av samma 

förebyggande program. Vid intervjuerna framkom det att alla rektorer ansåg att skolan har ett 

stort ansvar när det gäller att förebygga mobbning. En av de tillfrågade rektorerna tyckte 

ibland att de även hade ansvar för delar som de egentligen inte ska ansvara för.  

 

Vid intervjuerna framkom det faktorer som är viktiga för skolan i det förebyggande arbetet 

som redogörs enligt nedanstående. 

8.3.1 Likabehandlingsplanen  

Som nämnt tidigare fungerar likabehandlingsplanen som riktlinje för skolans arbete. I den 

ingår bland annat åtgärder för det förebyggande arbetet. Andra punkter som ingår i 

likabehandlingsplanerna är, enligt rektorerna, att beskriva arbetsgången då det inträffar 

kränkande behandling på skolorna. Vidare ingår det att planera in olika förebyggande och 

främjande aktiviteter samt att beskriva värdegrundsarbetet. En av rektorerna menar att “det är 

viktigt att alla vet vad som ska göras då det inträffar incidenter”. Vidare menar denne att det 

måste skapas goda rutiner för ett bra främjande och förebyggande arbete, detta medför att 

kunskapen finns där om hur de ska agera om det skulle hända att någon utsätts för kränkande 

behandling. 

 

Enligt 3 kap 16§ diskrimineringslagen och 6 kap 8§ skollagen ska planerna revideras varje år. 

I planerna ska det framgå vilka åtgärder som skolan planerar att genomföra eller påbörja 

under det kommande året samt att det ska finnas en utvärdering av föregående års plan. När 

likabehandlingsplanen revideras tar flera av skolorna hjälp av trivselenkäter som görs på 

skolorna. Dessa trivselenkäter genomförs på alla skolor men på olika sätt. Några enkäter görs 

av skolan, andra av en organisation som samarbetar med skolan och vissa enkäter görs av 

kommunen. I dessa enkäter kartläggs bland annat måendet hos eleverna, arbetsron, kompisar 

och om det finns otrygga platser på skolan. Det finns även frågor om eleverna är utsatta för 

kränkningar, dock finns det ingen speciell fråga om nätmobbning. En av rektorerna berättar 

att:  
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“/…/ skolan har också samtal med eleverna och utifrån dessa samtal och trivselenkäterna 

bestäms vad som ska göras om i planen”. 

 

Vidare berättar denna rektor att denne tar del av resultaten från den stora enkäten som görs i 

kommunen för att utifrån den undersöka hur det ser ut på skolnivå samt vad de ska arbeta mer 

med i den aktuella skolan. Samma rektor påpekar också att: 

 

“Desto bättre arbete som görs med planen och det förebyggande arbetet, ju mindre svåra fall 

kommer vi att få arbeta med”. 

 

Alla rektorer anser att det är viktigt att repetera planerna i skolan och några av dem påpekade 

också att det alltid finns saker som behövs förbättras och förfinas i likabehandlingsplanerna. 

Ingen av skolorna hade en långsiktig plan om hur de skulle arbeta med nätmobbning. Två av 

de tillfrågade rektorerna tyckte inte att de hade behov av en speciell plan mot nätmobbning. 

De övriga två rektorerna ställde sig mer öppen till om det skulle vara nödvändigt med en 

särskild plan mot nätmobbning. En av dem som inte funderade på en speciell plan mot 

nätmobbning, menade att den plan de ser som långsiktig är att arbeta med värdegrunden.    

 

Olweus (1991) lyfte fram fyra delmål med sitt program mot mobbning. Ett av delmålen är att 

öka medvetenhet och kunskap om problemen med mobbning. Ett annat delmål är att få lärare 

och vuxna att aktivt engagera sig i den problematik som finns. Vid skolorna berättar och 

upplyser man elever, lärare och föräldrarna/vårdnadshavare om likabehandlingsplanen. Detta 

görs för att det är en del i att öka medvetenheten och kunskapen och på så sätt förebygga 

mobbning på skolorna. Detta överensstämmer med Olweus program. Frånberg och 

Wrethander (2011) presenterar faktorer som har visat sig fungera då man arbetar 

förebyggande mot mobbning. En av de faktorer som är viktiga är att involvera eleverna i 

arbetet. Att låta eleverna vara med och bestämma och utforma likabehandlingsplanen är alltså 

en bra faktor för att motverka mobbning enligt Frånberg och Wrethander.  

8.3.2 Samarbeten och utbildning  

Alla skolor hade någon form av samarbetsteam på skolan som arbetade förebyggande på olika 

sätt. Tre av skolorna hade antimobbningsteam som innefattade ett samarbete mellan 

personalen och eleverna på skolan. En skola hade valt att inte ha ett antimobbningsteam 

eftersom den rektorn ansåg att: 

 

“Alla på skolan har ett ansvar att arbeta aktivt mot mobbning och det är inte en grupp som 

ska ha ett speciellt ansvar”. 

 

Den skolan hade dock ett arbetsteam med uppgift att arbeta förebyggande mot mobbning på 

samma sätt som de tre andra skolorna, dock utan elever. Orsaken till att inga elever fanns med 

i teamet var, enligt rektorn, att när det framkom att det fanns mobbning på skolan är det 

personalen på skolan som ska ansvara för att reda ut händelserna och inte eleverna. 
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Två av skolorna lyfte fram skyddsombuden som viktiga. Vid den ena skolan arbetade dessa 

ombud med fokus på den fysiska och psykosociala miljön på skolan. Vid den andra skolan 

berättade rektorn att elevskyddsombudens uppgift var att arbeta med “mående, trivsel och 

trygghet”. En av skolorna hade ett ungdomsteam. I det teamet samarbetade skolan med 

fritidsgård, fältassistenter, polis och socialtjänsten. Rektorn tyckte att “det var ett väldigt bra 

och värdefullt samarbete för att kunna utbyta information mellan organisationerna”. Denne 

upplevde också att det är bra för eleverna att det här samarbetet finns då eleverna vet att de 

kan prata med någon annan personal än de som finns i skolan. I och med detta samarbete är de 

olika verksamheterna redan insatta i det som hänt. En av rektorerna lyfte fram att “det är 

viktigt att alla som samarbetar är överens om reglerna”. 

 

Rektorerna i alla skolor lyfte fram olika typer av likabehandlingsgrupper som anger hur man 

ska hantera saker som uppkommer på skolan. I de grupperna kunde bland annat rektor, lärare, 

kurator, skolsköterska och socialpedagog vara verksamma uppgav en rektor. En respondent 

påpekade att det var “viktigt med ett gemensamt ansvar och samarbete kring eleverna för att 

kunna göra ett bra förebyggande arbete”. Elevernas vårdnadshavare ansågs vara de viktigaste 

personerna att ha ett samarbete med. Ett samarbete mellan lärare och vårdnadshavare lyfter 

Olweus (1991) som en viktig åtgärd i det förebyggande arbetet då de blir involverade i 

problematiken tillsammans.  

 

Andra åtgärder som riktades mot eleverna, för att arbeta förebyggande, var att anpassa 

utbildningen till aktuella ämnen och olika problem som kan uppstå. Detta görs genom att till 

exempel använda sig av film och litteratur. Det kan ge en bakgrund för att sedan kunna 

diskutera olika incidenter som kan inträffa bland eleverna. Andra åtgärder som alla skolor 

använder sig av är temadagar och värdegrundsdagar. Då pratar de bland annat om internet. 

Ytterligare åtgärder skolorna använde för att förebygga mobbning var rastvakter, extra stöd i 

besvärliga klasser för att ge nya perspektiv på hur problemen kunde lösas, trivselsamtal med 

eleverna, att kontinuerligt fråga ungdomarna hur de mår, utvecklingssamtal, prata med 

eleverna om vad konsekvenserna kan bli av det de gör samt att lärarna håller en bra miljö i 

klassrummen. Ovanstående kan kopplas samman med Frånberg och Wrethander (2011) som 

pekar på att det är viktigt att påverka skolmiljön och det sociala klimatet i klassrummen för att 

förebygga mobbning. Att ha ett extra stöd i de klasser där det är mycket problem och att det 

finns rastvakter kan vara faktorer som påverkar skolmiljön och det sociala klimatet på ett 

positivt sätt.   

 

Utbildning lyftes fram som en viktig del i det förebyggande arbetet. Något som alla rektorer 

nämnde var att alla lärare behöver mer utbildning och mer kunskap om nätmobbning då det 

fanns en gemensam syn bland rektorerna att vuxenvärlden ligger efter i kunskap när det 

handlar om internet. Detta kan kopplas till Dunkels (2012) teori om att vuxna tvingas lära sig 

om internet medan den yngre generationen har växt upp med internet. En av rektorerna säger 

att “vuxenvärlden absolut måste skärpa sig”. Dock tycker denne att den personal som finns på 

skolan är uppdaterade men att vuxenvärlden generellt måste bli mer uppdaterade kring 

internet. När det gäller utbildning anlitade alla skolor gästföreläsare som kom och pratade 

med både elever och lärare om olika ämnen. Att få extern hjälp och kunskap utifrån ansågs 
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bra då skolornas personal fick nya tips om hur de kunde arbeta. För elevernas del lyftes det 

fram av rektorerna att utbildningen gav mer tyngd om det kom någon utifrån och pratade med 

dem. Utbildningen såg lite olika ut i skolorna. Vid några skolor gick personalen på 

fortbildningar via kommunen och vissa utbildningar ordnades av skolorna. En del av 

skolornas personal hade varit på föreläsningar och utbildningar riktade mot nätet. En av 

rektorerna berättade att de inte haft en speciell utbildning för nätmobbning men att “det skulle 

behövas då det skiljer sig mycket bland personalen hur nätaktiva de är”. 

8.3.3 Förebyggande arbete riktat mot eleverna 

Det alla undersökta skolor gjorde med eleverna för att förebygga kränkande behandling var att 

arbeta med värdegrunden. Detta innebär att lärarna lär ut, pratar och diskuterar med eleverna 

om hur de ska vara mot varandra. De lär dem även tänka på hur de själva vill bli bemött och 

hur de ska bemöta andra. Detta arbete sker dagligen på skolorna. En rektor lyfte fram att: 

 

“Anledningar till att värdegrundsarbetet har en betydelse är att det förebyggande arbetet ger 

bättre effekt om man jobbar mycket med att eleverna ska bli trygga och nöjda med sig själva” 

 

Denna rektor menar vidare att “ idag är det mycket viktigare att kunna värdera och ta ställning 

till om det som skrivs på internet är sant eller falskt”, därför menar denna rektor att det är 

viktigt med ett bra värdegrundsarbete. Den rektorn sa även att “det är viktigare att arbeta med 

värdegrundsarbetet än att leta efter mobbning på skolan”. 

 

På en av skolorna pratades det mycket om att alla har ansvar för mobbningen på skolan. 

Anledningen till detta, var enligt rektorn att: 

 

“/.../ det annars är lätt att frånsäga sig ansvar och man ska lära eleverna att ta ställning mot 

kränkande behandling och lära dem att det inte är ett accepterat beteende” 

 

En annan viktig del är att blanda in eleverna i undervisningen. Att planera och genomföra 

temadagar, ha elevråd samt att ge synpunkter på likabehandlingsplanen är tre olika sätt att 

involvera eleverna enligt rektorerna. Något som alla rektorer lyfte fram i det förebyggande 

arbetet var att få eleverna att känna att de ska gå till lärare och vuxna när det händer något. De 

ska också veta vart de ska vända sig för att få hjälp när det händer något. 

 

Vad gäller förebyggande arbete kopplat till internet pratade alla skolor med eleverna om hur 

man ska bete sig på nätet. Eleverna får också upplysningar om olika risker som finns med att 

använda internet. Vid föräldramöten sker samtal med vårdnadshavarna om internet. En av 

rektorerna lyfte även fram att personalen upplyser eleverna om att de ska spara meddelanden 

om någon skriver elaka och kränkande saker till dem. Orsaken är att kunna använda detta som 

bevis när de utreder händelserna.  

 

Mishna et al. (2011) beskrev i avsnittet förebyggande insatser mot nätmobbning att 

medvetenheten om ett visst problem inte nödvändigtvis behöver betyda att det leder till en 
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långsiktig beteendeförändring. De påpekar också vikten av att upplysa föräldrarna om de 

potentiella riskerna med internet och att de måste anpassa sig till den rådande tekniken.  

8.4 Faktorer som kan påverka att nätmobbning uppstår  
I avsnittet om teoretiska utgångspunkter belyses perspektiv på organisationen, makt, roller 

och identitet som faktorer som kan påverka hur nätmobbning uppkommer. Under intervjuerna 

framkom information som kan kopplas samman med de teoretiska utgångspunkterna samt 

med den tidigare forskningen.  

 

En av respondenterna påpekar att “nätet inte tar bort den maktkamp som finns mellan elever”. 

Vidare menar denne att det går att se en rangordning och/eller hackordning bland eleverna 

och denna ordning försvinner inte i och med nätet. Detta överensstämmer även med Olweus 

(1991) resonemang angående att beteendet kan behållas över tid. Många som utsätter andra 

ser nätet som en extra krydda till mobbningen, det vill säga att de skriver saker till den som 

utsätts istället för att säga det i verkligheten. “Ofta är det den personen som är högst i 

rangordningen som inte tycker att de vuxna behöver blanda sig i konflikten” menar en annan 

av rektorerna. Detta gör att mobbningen kan fortsätta och bli svår att stoppa om de vuxna inte 

får reda på incidenten. En annan maktfaktor, som en av rektorerna belyser, är den makt som 

barn och ungdomar har gentemot vuxenvärlden. De hittar nya arenor på nätet fortare än vad 

de vuxna hänger med. För att vuxenvärlden ska kunna agera och hjälpa till då någon har blivit 

utsatt för nätmobbning krävs det att barn och ungdomar kommer och berättar vad som sker. 

Detta är ytterligare en stor maktfaktor som ligger hos barn och ungdomar. Frånberg och 

Wrethander (2011) tar upp mobbning som en term för att skapa makt i relationer. De 

beskriver även mobbaren som en ledartyp som har behov av att hävda sig och har kontroll 

över offret. Detta kan kopplas samman med det rektorn sade om att “den som är högst i 

rangordningen bland eleverna inte vill blanda in vuxna i konflikter”. Då kan kontrollen 

förloras över offret och situationen som Frånberg och Wrethander (2011) beskriver ovan.   

 

En annan av respondenterna beskriver fenomenet genom att barn och ungdomar tvingas ihop i 

klasser på skolan samt att detta inte är ett val utan alla måste gå i skolan. Alla barn och 

ungdomar går inte ihop med varandra och då skapas det motsättningar mellan en del elever 

och risken är då stor att de kränker eller mobbar varandra. “Det är en del av hur samhället ser 

ut” menar en av rektorerna. En annan av respondenterna menar att:  

 

“/.../ det är en del av socialiseringen att barn och ungdomar kommer i konflikt med varandra 

men när det blir rena elakheterna och att de kränker eller mobbar varandra måste man sätta 

stopp och markera att det inte är okej”. 

 

Vidare menar denne att: 

“Vardagen ser annorlunda ut på nätet och ungdomarna är där och lär sig saker och ting och 

då händer det ibland att de är taskiga mot varandra omedvetet”. 

 

Samtidigt menar denne rektor att “det ingår i att bli vuxen att göra tokigheter och det ingår 

även att lära sig hur man beter sig”. Ahlström (2009) beskriver också att det kan skapas 
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förutsättningar för mobbning och konflikter då en grupp tvingas ihop och inte får välja sina 

gruppdeltagare själva. Han lyfter också fram att detta är en svårighet för skolan att hantera 

vilket även tydligt framkom under intervjuerna. 

 

Slonje och Smith (2008) lyfter fram problematiken med att barn och ungdomar inte alltid är 

medvetna om att de skriver taskiga kommentarer till varandra på nätet samt att en person kan 

ta illa upp fast de inte förstår det eftersom de inte kan se responsen av deras handlande. 

Utifrån detta kan en koppling dras mellan att barn och ungdomar inte alltid är medvetna om 

att de utför taskiga handlingar och att det är en del av processen att bli vuxen samt att de lär 

sig vad som är ett acceptabelt beteende eller inte. 

 

Under ungdomstiden är många ungdomar väldigt känsliga och det krävs lite för att det ska 

“sitta en tagg i själen” säger en av respondenterna. En annan av dem beskriver det som att 

“det kan bli en knäck i självkänslan och självförtroendet hos barn och ungdomar som blir 

utsatta för bland annat nätmobbning”. Ytterligare en rektor beskriver ungdomarna som “/…/ 

vilsna och sökande och att de är inne i en tid då det händer mycket och den tiden vill de vara 

delaktiga i”. Vidare beskriver denne också att “många barn och ungdomar söker efter 

bekräftelse då de lägger upp saker på nätet”. Ovanstående citat kan kopplas samman med 

Dunkels (2012) teori om att ungdomar behöver spegling för att veta att det existerar. Internet 

är ett bra ställe att bli bekräftad på och många ungdomar testar olika identiteter på internet 

genom att välja att framhäva det man är nöjd med och därmed kan också ungdomarna välja 

bort att visa det man inte är nöjd med enligt Lalander och Johansson (2012).  

 

På internet kan personer ta andras identiteter och utge sig för att vara andra personer, vilket 

kan skapa missuppfattningar. Detta medför att personer som blir utsatta kan tro att de vet vem 

det är som utsätter dem för nätmobbningen men i själva verket är det någon helt annan. 

“Personer som de tror är deras kompisar kan istället vara de som utsätter dem för 

mobbningen” menar en av rektorerna. Beckman (2013) beskriver också att personer kan välja 

vem de vill vara och hur de ska framställa sig på nätet och därmed även ta på sig andra roller 

och skapa sig en annan identitet på internet. Lalander och Johansson (2012) lyfter fram att 

internet har betydelse för ungas identitetsskapande. Anledningen är att internet kan underlätta 

för ungdomarna att testa på nya identiteter och detta är något som ungdomar gör för att hitta 

sin identitet.  

 

Anonymiteten var något alla rektorer lyfte fram som ett problem och detta kan också vara en 

faktor till att nätmobbning uppstår. “Anonymiteten kan skapa många problem” sade en av 

rektorerna. Bland annat kan en person låtsas vara någon annan. Detta kan resultera i att en 

person blir felaktigt anklagad eftersom någon skrivit i den personens namn. Anonymiteten 

kan även skapa “större osäkerhet hos ungdomarna för att de inte vet vem som skriver elaka 

saker till dem“ enligt en av rektorerna. I värsta fall kan det skapa psykisk ohälsa för eleverna 

enligt några av rektorerna. En av rektorerna lyfte fram att:  

 

“Ungdomar behöver generellt vara rädda för fler på nätet än i det verkliga livet då internet 

är ytterligare en arena att hålla koll på”. 
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Suler (2005) menar att anonymiteten gör att människor inte kopplar de handlingar de utför till 

sig själva då man upplever att man är anonym. Han menar vidare att anonymiteten gör att vi 

blir mindre hämmade på nätet. Dunkels (2012) beskriver en studie där rollerna mobbare, offer 

eller åskådare inte är lika självklara på nätet då offret har en annan roll än vid den traditionella 

mobbningen. På nätet kan den som är offer känna sig tryggare och våga slå tillbaka. En annan 

förklaring var att man känner sig mindre hämmad när man kommunicerar via nätet. Att bli 

mindre hämmad på nätet på grund av anonymiteten tolkas som att personer tar på sig en 

annan roll än den rollen man har i verkligheten. Man tar, som sagt ovan, inte ansvar över sina 

handlingar på samma sätt då kommunikationen sker via nätet där man upplever sig vara 

anonym. Detta tyder på att man upplever att man har en annan roll på nätet än i verkligheten.   

 

Att man blir mindre hämmad på nätet överensstämmer med två av rektorernas upplevelser då 

de menar att ungdomarna blir grövre och ännu elakare till följd av att de inte säger saker 

direkt till den personen de kommunicerar med. Rektorerna tror även att eleverna inte låter sig 

hejdas av samvetet och rättskänslan på samma sätt då de inte har direktkontakt med varandra. 

Att man inte har direktkontakt eller kommunicerar i realtid lyfter både Suler (2005) samt 

Slonje och Smith (2008) fram som en anledning till nätmobbning.    

 

Slonje och Smith (2008) menar att anonymiteten är den faktor som gör att man inte vet vem 

det är som skriver kränkningar. Detta kan sammankopplas med makt. Den som utsätter någon 

för nätmobbning har en stor makt gentemot offret eftersom offret inte vet vem som ligger 

bakom mobbning på nätet. “Att inte veta vem som utsätter en för mobbning skapar en oro hos 

eleverna” ansåg en av rektorerna. Det blir även en stor maktobalans mellan offer och mobbare 

när offret inte vet vem mobbaren är. Anonymiteten bidrar till att den som utsätter någon för 

till exempel nätmobbning får mer makt. De som utsätter någon kan känna sig mer skyddade 

och det kan även vara en anledning till att bli mindre hämmad och därigenom skriver elakare 

saker. 

 

Spridning är ett annat problem som finns vid nätmobbning. En av rektorerna uttrycker “ jag 

föredrar att mobbningen sker på skolan för då blir det lättare att jobba med för man kan se och 

höra vad som sägs”. Nätmobbning är svårare då man inte vet exakt vad som hänt och det kan 

hinna hända mycket nytt på kort tid. En rektor berättar att: 

 

”Om det är lugnt på skolan måste man börja hålla koll på andra arenor för det händer saker, 

det beror bara på vilken arena det är och det är viktigt att vara uppmärksam”. 

 

Samma rektor uttryckte även att: 

 

“Man kan lätt tappa kontrollen när det handlar om nätmobbning som situation så det gäller 

att vara uppmärksam på de situationer som händer för man vet hur det kan gå om man har 

riktigt otur”. 

 

Nätmobbning upplevs av vissa rektorer som besvärligt och trassligt att reda ut då det vid den 

typen ofta är flera personer inblandade. Ofta är det fler som hänger på när mobbningen 
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utspelas på internet. Även detta styrker att eleverna skapar sig andra roller på nätet och att de 

blir mindre hämmade där, vilket också Dunkels (2012) beskriver ovan. 

 

9. Diskussion  
De resultat som vi fått fram under studien visar att alla skolor på flera sätt arbetar för att 

hantera och förebygga nätmobbning. Det finns dock inga speciella lagar eller riktlinjer mot 

nätmobbning utan skolorna arbetar med detta på samma sätt som vid traditionell mobbning. 

Alla skolor påpekade tydligt att nätmobbning är samma sak som traditionell mobbning men 

med den skillnaden att det sker på en annan arena. Alla rektorer som deltog i studien tyckte att 

utbildning var en viktig förebyggande åtgärd som behövdes för både lärare och elever. Alla 

rektorerna ansåg även att lärarna behövde mer kunskap om nätmobbning för att vuxenvärlden 

har olika kunskap om internet.  

 

Lagkraven för skolorna är mycket tydliga vilket också flera av intervjupersonerna påpekar. 

Det ska vara nolltolerans mot all form av kränkande behandling som har ett samband med 

skolans verksamheter att göra. När det gäller mobbning och kränkande behandling som har ett 

samband med skolan är det framförallt 6 kap skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen 

(2008:657) som skolan har att förhålla sig till. Skolans riktlinjer för att hantera och förebygga 

all form av kränkande behandling utgörs framförallt av de handlingsplaner, en 

likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling, som ska vara upprättade enligt 

ovanstående lagar. Alla skolor har handlingsplaner för att hantera och förebygga kränkande 

behandling och dessa planer ansågs vara viktiga i arbetet med att hantera och förebygga 

nätmobbning. I dessa planer framgår arbetsgången vid hantering av incidenter som 

uppkommer samt vilka åtgärder skolan gör/ska göra för att aktivt arbeta förebyggande mot all 

form av mobbning och kränkande behandling. Alla skolor säger sig arbeta enligt de lagar och 

riktlinjer som finns och alla rektorer tycker också att de kan leva upp till lagkraven som ställs. 

Dock menar alla rektorer att det inte går att hålla nolltolerans och påstå att det inte finns 

någon mobbning på skolan utan dessa lagar är något att alltid sträva mot.  

 

Vi finner det lite märkligt att rektorerna upplever att nätmobbning var ett problem vid 

skolorna men trots detta fanns mycket få direkta åtgärder för att motverka sådana 

kränkningar. Det enda som lyftes fram var att skolorna anordnade temadagar och 

utbildningsdagar. Som tidigare nämnt påpekade alla rektorer tydligt att mobbning på nätet är 

samma sak som traditionell mobbning bara det att det sker på en annan arena. Dock säger sig 

alla rektorer se problem och skillnader mellan det som sker på nätet och på skolans arena. Till 

exempel påpekade alla upptäckten, anonymiteten och att information kan spridas snabbare på 

internet som skillnader samt att dessa är svåra för skolan att hantera.  

 

Utifrån resultaten från de undersökta skolorna är vår uppfattning att nätmobbningen borde 

problematiseras mer och kanske att det skulle behövas speciella lagar och riktlinjer samt 

utförligare planer i skolans verksamhet som hjälper skolan att hantera och förebygga dessa 

problem. För att kunna genomföra så stora förändringar behövs givetvis en större nationell 

undersökning göras för att se om resultaten överensstämmer med resterande skolor. Vi tror 

även utifrån denna studie, något som överensstämmer med rektorernas uppfattning, att vuxna 
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generellt behöver mer kunskap om internet och vilka sidor ungdomarna vistas på. Denna 

problematik kommer knappast att minska och därför behöver hela vuxenvärlden 

uppmärksamma och arbeta mer mot just detta problem.  

 

Rektorernas fokus har legat på de elever som går vid skolan. När rektorerna pratar om 

ungdomarna kommer ofta faktorerna roller, makt och identitet upp samt hur dessa faktorer 

kan påverka att olika former av mobbning uppstår. Då vårt fokus har legat på skolnivå har vi 

även sett att skolan som organisation kan påverka att mobbning uppstår. Under tonårstiden är 

barn och ungdomar mitt uppe i processen att bilda sin identitet och internet har gjort att man 

kan utforska sin identitet på ett annat sätt än tidigare (Lalander & Johansson, 2012). Utifrån 

detta anser vi att det är viktigt att undersöka på vilket sätt internet kan påverka 

identitetsutvecklingen. Forskare som Beckman (2013) och Slonje och Smith (2008) beskriver 

att ett av kriterierna för mobbning är maktobalansen som finns mellan den som utsätter någon 

för nätmobbning och den som blir utsatt för den. Utifrån denna syn ansåg vi att det var 

relevant att lyfta även nätmobbning ur detta perspektiv.  

 

Vi har under arbetets gång upplevt att alla dessa faktorer hänger samman och påverkar 

varandra. Om vi börjar vårt resonemang med grundförutsättningarna för skolan är det skolan 

som organisation som påverkar utformningen av hur den ser ut och arbetar. Till exempel 

tänker vi oss att det är organisationen som påverkar hur klasserna konstrueras samt hur de 

arbetar i verksamheten. Detta innebär att elever tvingas ihop i en klass de själva inte valt. 

Därmed kan det skapas förutsättningar för mobbning, denna tankegång överensstämmer med 

Ahlströms (2009) resonemang kring grupper som tvingas samman och detta är något som 

även en del av rektorerna upplevde. I dessa klasser tar eleverna på sig olika roller och det 

skapas maktrelationer och maktordningar som i skolan ofta inte förändras över tid. Detta i sin 

tur kan påverka barn och ungdomars identitetsskapande på olika sätt. Detta tolkas med stöd av 

Beckmans (2013) och Olweus (1991) resonemang angående hierarkiordning och statiska 

ordningar. På internet upplever vi att de här faktorerna finns kvar, dock kan det tas i uttryck 

på olika sätt. Det kan exempelvis ske med hjälp av den anonymitet som finns på internet. Via 

nätet kan man testa olika identiteter och ta på sig andra roller (Beckman, 2013; Lalander & 

Johansson, 2012). Maktrelationer kan också förändras på internet då den som blir utsatt i 

skolan kan utsätta andra på internet vilket kan bidrar till att den som är offer på skolan kan 

vara förövare på internet och det skapas ytterligare en maktrelation, denna elev får då både 

rollen som offer och som förövare (Beckman, 2013). 

 

Vidare anser vi utifrån de fyra genomförda intervjuerna att även samhället har ett problem att 

förhålla sig till. Vi tror inte att problemet med nätmobbing kommer lösas så att det går att nå 

en nollnivå men det är något som alla alltid måste sträva mot. Idag finns det ganska lite 

forskning riktad just mot nätmobbning. Därför tycker vi att mer forskning kring denna 

problematik behöver bedrivas. Detta gäller framförallt områden som fokuserar på hur 

kränkningar via nätet ska kunna motverkas och förebyggas. Det finns ju trots allt skillnader 

mellan traditionell mobbning och nätmobbning, och därför bör kanske inte skolorna arbeta 

förebyggande på samma sätt. Utifrån de fyra genomförda intervjuerna tyder resultaten på att, 

för att skolan ska kunna arbeta mer förebyggande krävs ett bra samarbete mellan skolans 
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aktörer och de vuxna kring ungdomarna. Vidare tyder det på att de vuxna omkring 

ungdomarna bör ta ansvar för att prata med dem om internet. Att de engagerar sig i vilka 

webbsidor ungdomarna befinner sig på, hålla sig uppdaterad och lära sig om internet är 

ytterligare något som vi anser att vuxenvärlden behöver bli bättre på baserat på resultaten 

utifrån denna undersökning. 

 

9.1 Förslag till vidare forskning 
Eftersom det finns ganska lite forskning kring nätmobbning finns det många frågor att 

undersöka. Framförallt skulle vi vilja att det forskades mer om är effektiva förebyggande 

åtgärder mot nätmobbning. Det skulle också vara intressant med forskning som visar på vilka 

långsiktiga effekter som internet och nätmobbning kan ge både för samhället och för enskilda 

individer. I dagsläget använder skolorna samma handlingsplaner för att hantera och förebygga 

nätmobbning som vid traditionell mobbning. Utifrån det perspektivet skulle det vara 

intressant om det forskades djupare inom det området för att se om de åtgärder som vidtas 

faktiskt är effektiva även mot nätmobbning.  

 

Vi skulle även vilja att vår undersökning gjordes i en större utsträckning för att se hur våra 

resultat skulle stämma överens med en större population. En annan intressant vinkling är att 

även undersöka de skolor vi varit på men, istället för rektorer, fokusera på elevernas 

upplevelser av hur skolorna hanterar och förebygger nätmobbning.  
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11. Bilaga 1  

 

Intervjuguide 

Teman 

Skolans egna upplevelser kring nätmobbning  

Hur arbetar skolan förebyggande mot nätmobbning?  

 

Nätmobbning: Kränkningar som sker på nätet via sociala medier (facebook, instagram, 

ask.fm) samt mobiltelefoner (t.ex. sms, mms, snapchat)  

 

Skolans egna upplevelser  

1. Hur länge har du varit rektor på den här skolan?  

 

2. Upplever du att nätmobbning är ett problem på er skola? Ge gärna ett exempel!  

 

3. Om ja, vad tror du att anledningen är till nätmobbning? (Strukturer/individuellt)  

 

4. Vem tycker du har ansvar för nätmobbning? (Ni, ungdomar, föräldrar) 

 

5. Upplever du att nätmobbning gjort att den “traditionella” mobbningen förändrats? 

  

6. I media uppmärkssammas nätmobbning som ett stort problem som skolan kan ha svårt att 

hantera, är det något du kan relatera till? 

 

7. Hur ser ni på ert ansvar enligt lagen, går det att leva upp till? Om nej vad behövs då? 

(Resurser/Kunskap) Vi tänker t.ex. att skolan är skyldig att utreda kränkande behandling om 

kränkningen har en koppling till skolan.  

 

8. Har ni en specifik handlingsplan vid nätmobbning (eller samma som “traditionell” 

mobbning) och då vet ni vad handlingsplanerna innebär?  

 

9. Om det finns en specifik handlingsplan mot nätmobbning, vad är skillnaderna? 

  

10. Vad gör ni om ni får kännedom om nätmobbning? 

 

11. Anser du att nätmobbning bidrar till/skapar psykisk ohälsa på er skola? Om ja, på vilket 

sätt? 

 

12. Tycker du att ni kan erbjuda det stöd som behövs för elever som utsätts för nätmobbning? 

 

Hur skolan arbetar förebyggande 

13. Hur arbetar din skola förebyggande mot nätmobbning? 
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14. Gör skolan något med eleverna för att verka förebyggande mot nätmobbning (Temadagar, 

antimobbningsgruppen, klassrepresentanter, inslag i utbildningen, föresläsningar) 

A. Pratar ni med eleverna om hur man beter sig på internet? 

B. Finns anti-mobbningsgrupp på skolan och hur ser deras arbete ut i sådana fall? Vilka är 

involverade i arbetet?  

 

15. Enligt lag måste alla verksamheter som ligger under skollagen varje år göra en plan mot 

kränkande behandling, en så kallad likabehandlingsplan.  

A. Berätta om er likabehandlingsplan och hur ni arbetar med den 

B. Hur/vem tar fram den?  

C. Hur gör ni den känd bland elever och föräldrar?   

 

16. Får lärarna någon utbildning i hur nätmobbning kan hanteras och förebyggas? 

 

17. Finns skolan på sociala medier där nätmobbning kan äga rum? (Ex. om skolan har en 

användare på facebook) Om ja, i vilket syfte? 

 

18. Finns det något du skulle vilja arbeta mer med kring nätmobbning? Något som skulle 

kunna effektivisera det förebyggande arbetet.  

 

19. Hur skulle ni vilja arbeta om ni fick göra hur ni ville? Vi tänker obegränsat med resurser 

osv.  

 

20. Finns det någon långsiktig plan på er skola för att förebygga nätmobbing? (ca. fem år 

framåt, finns det något skolan strävar mot) 

 

 

 


