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Sammanfattning 
Denna studie ämnar utforska hur professionella som jobbar på svenska högstadieskolor 
definierar nätmobbning som fenomen och hur de jobbar preventivt emot det. På detta sätt kan 
potentiella utvecklingsområden upptäckas och utvärderas, där målet är att utveckla de 
metoder skolpersonalen jobbar med. Studien är kvalitativ där det genomförts 
semistrukturerade intervjuer med professioner som ofta går att återfinna i 
antimobbningsteam; en skolkurator, en lärare, en skolsköterska och en fritidsledare. De blev 
frågade ett antal semi-öppna frågor (se bilaga 1) som fokuserar på deras syn på faktorer som 
är relaterade till mobbning, och mer specifikt, nätmobbning. Resultatet visar på att preventiva 
metoder är dåligt utvecklade gällande nätmobbning, detta trots att tidigare studier visat att 
nätmobbning är unikt och resulterar ofta i allvarligare konsekvenser än vad traditionell 
mobbning gör. Intervjupersonerna menar också att de idag har svårt att avgöra vad som är 
deras ansvarsområde när det gäller nätmobbning eftersom det ofta sträcker sig bortom 
skolans fysiska rum. I intervjuerna uttrycks en vilja att inkludera och ge mer ansvar åt 
föräldrarna och andra sociala institutioner, detta för att avlasta skolan och för att lättare 
definiera ansvaret. Det framkommer även att intervjupersonerna vill ha mer formell 
utbildning för att bättre kunna hålla sig uppdaterade på den ständigt förändrande ungdoms- 
och internetkulturen. Detta då de som intervjuats känner sig självlärda i stor utsträckning när 
det gäller arbete med nätmobbning. Förhoppningsvis hjälper denna studie skolorna att se 
nätmobbning som ett unikt fenomen som behöver skräddarsydda preventiva metoder. Studien 
kan även fungera som en fingervisning för framtida studier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Mobbning, nätmobbning, preventivt arbete, skola 
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1. Inledning 
På Friends hemsida går det att läsa att 7-8 procent av alla barn, närmare 60 000, känner sig 
mobbade (www.friends.se). I en klass på 30 barn blir det ungefär två stycken, vilket är två för 
många. Idag ses mobbning som ett socialt problem då effekten av mobbning får konsekvenser 
för de inblandade vilket i sin tur påverkar folkhälsan och den svenska välfärden (Larsson, 
2010). Forskning visar att mobbare löper större risk för att utveckla depressioner och 
kriminella beteenden i vuxen ålder, medans offer i vuxen ålder har större sannolikhet att 
drabbas av kronisk ångest, dåligt självförtroende och har svårare med psykosocial anpassning 
(Shetgiri m.fl., 2010; Beckman, 2013). Detta är allvarliga följder och därför måste vi arbeta 
emot mobbning för att det svenska samhället inte ska bli drabbat. Detta är något Sveriges 
riksdag uppmärksammat när de 2007 föreslog en förändrad folkhälsopolicy där barn och unga 
skulle vara en prioriterad grupp inom hälso- och sjukvård (Prop. 2007/08:110). 
 
Den vanligaste relationen en mobbad individ har till mobbaren är att de går på samma skola 
(www.raddabarnen.se). Skolan är en av samhällets viktigaste plattformar för att främja hälsa 
och välmående då det finns möjlighet att jobba med stora grupper ungdomar under lång tid. 
Detta tydliggjordes då en reform för att stärka stödet för eleverna infördes 2011 (SFS, 
2010:800). Internets framväxt har försvårat möjligheten till detta stöd då mobbning inte 
längre behöver stanna på skolan eller andra fysiska rum. Vi lever idag i en tidsålder av 
ständig teknisk utveckling, att vara uppkopplad till internet blir lättare för varje dag som går 
med hjälp av smartphones, bärbara datorer samt trådlösa och mobila nätverk. I en studie 
utförd av Sticca & Perren (2012) undersöktes vilka faktorer som påverkade mest i hur 
allvarligt mobbning upplevs av elever i sjunde och åttonde klass. Att mobbaren är anonym 
och att platsen där mobbningen sker är offentlig är de två allvarligaste faktorerna, två faktorer 
som är förekommande i internetmobbning. När ungdomar får delge vilka platser de ser som 
mest otrygga kommer nätet på tredje plats, efter toaletten och omklädningsrummet 
(www.friends.se). Ändå har vi idag svårt att skydda och förebygga kränkningar på nätet. 
Gemensamt för dessa platser är att de är svåra för vuxna att kontrollera.  
 
Skolväsendet styrs av vissa lagrum och det finns även specifika lagrum som styr att skolan 
ska arbeta mot diskriminering och för likabehandling. Skollagen bestämmer att varje skola 
ska upprätta en likabehandlingsplan och visar på vissa punkter som denna plan måste 
innehålla (Skollag 2010:800 6.kap 8§). Exakt hur arbete mot näthat ska fungera i skolan 
behöver dock inte vara definierat i likabehandlingsplanen (Adenji, Gulbrandsen & 
Kerstinsdotter, 2014). Läroplanerna som skolorna måste följa är också viktiga dokument men 
nämner i sig lite om hur skolorna ska arbeta mot nätmobbning (http://www.skolverket.se). 
Det vi kan finna i läroplanerna som är av störst vikt när det gäller att förebygga nätmobbning 
är att skolan ska lära eleverna att kunna använda moderna verktyg för kommunikation och att 
de ska kunna göra medvetna etiska ställningstaganden (Adenji, Gulbrandsen & 
Kerstinsdotter). Med tanke på nätmobbningens framväxt kan en fundera över om 
användandet av dessa “moderna verktyg” främjar nätmobbning idag.  
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Trots att allt fler studier pekar på att mobbning över nätet är ett unikt fenomen arbetar 
skolorna, enligt Beckman (2013), preventivt efter samma ramar som de gör i fall av 
traditionell mobbning. Detta har i vissa studier visat sig verkningslöst då prevention mot 
traditionell mobbning har visat sig ha liten eller ingen inverkan på nätmobbning (Beckman). 
Att skolorna till synes inte börjat göra denna särskiljning pekar på att det finns ett stort 
utvecklingsområde där skolorna bör se över sitt preventiva arbete. Därför syftar denna studie 
till att identifiera hur professionella arbetar preventivt med nätmobbning bland 
högstadieungdomar och hur de reflekterar över fenomenet.  
 
 

2. Tidigare forskning och skolans arbete med mobbning 
I detta kapitel följer en sammanfattning av den forskning som kommer att mynna ut i de frågeställningar studien 
ämnar besvara genom den empiriskt insamlade datan. Den forskning vi tagit del av lyfter fram mobbning som 
fenomen, skolans ansvar i arbetet med mobbning, vad som gör nätmobbning unikt samt hur det är relaterat till 
skolan. I det avslutande avsnittet problematiseras nätmobbning och det sättet skolorna arbetar med det.  
 
2.1 Mobbning 
Begreppet mobbning kan vara svårdefinierat och finns inte i alla språk. Något forskare är 
tämligen överens om är att mobbning i grunden är ett fenomen där en individ med mer makt 
under upprepade tillfällen kränker någon med mindre makt, med målet att skada (Beckman, 
2013). Mobbning som begrepp nämndes för första gången i Sverige år 1969 och definieras i 
viss utsträckning på samma sätt idag (www.bris.se). Frånberg och Wrethander (2011) anser 
att detta perspektiv är outvecklat och att många som arbetar i yrken som fokuserar på 
mobbningsprevention bör se detta sociala problem ur ett bredare perspektiv. Social 
uteslutning och verbala kränkningar faller vid tillfällen mellan stolarna när man ser till 
exempelvis skolmiljön och detta ses inte alltid som mobbning ur de professionellas 
synvinkel. Mobbning bör därför definieras som något mer komplext för att verka emot olika 
typer av kränkningar. Kränkande behandling kan beskrivas som former av ovälkommet 
beteende. Det kan handla om förlöjliganden, hot, otrevliga kommentarer eller fysisk beröring 
(Adenji, Gulbrandsen & Kerstinsdotter, 2014). 
 
Även om många ser själva grundstenarna i mobbning som begrepp på samma vis finns det 
också många som definierar det på olika sätt. Detta kan vara på både gott och ont. Något som 
kan ses som negativt är att det är svårt att finna en tydlig definition av begreppet som alla kan 
ta del av för att få en förståelse för mobbning, detta kan även ses som användbart då många 
forskare kan använda sig av olika infallsvinklar i sin forskning (Frånberg & Wrethander, 
2011). Det som kan vara positivt med att forskare inte ser på mobbning på samma sätt är just 
på grund av att inget perspektiv har alla svar på hur detta problem ska hanteras. Något som 
forskare ofta ändå är överens om idag är att fenomenet är komplext. Olika perspektiv och 
definitioner kan alltså komplettera varandra för att nå längre inom forskningen sett till 
helheten. Om alla forskare skulle utgå ifrån samma definition skulle troligtvis inte lika många 
delproblem inom mobbningen undersökas. Det är dock enligt Frånberg och Wrethander alltid 
viktigt att veta vilket perspektiv en person har utgått ifrån i sin forskning för att missförstånd 
inte ska uppstå.   
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Idag finns det framför allt två huvudinriktningar när det gäller forskning om mobbning 
(Frånberg & Wrethander, 2011). Det första är ett individ- och gruppsykologiskt perspektiv. 
Det som denna forskning främst används till är att generera modeller och åtgärdsprogram för 
att kunna lösa mobbning som problem, ofta fokuserat på specifika platser så som skolan. Hur 
en ska jobba för att stoppa mobbning, vilka som mobbar och vilka offren är används ofta som 
frågeställningar inom detta forskningsperspektiv. Det andra stora perspektivet inom 
mobbningsforskningen fokuserar på att problematisera mobbning som fenomen och är en 
forskning som har börjat växa sig allt starkare under de senaste åren. Forskningen undersöker 
mobbning som sociala processer. Detta perspektiv handlar framför allt om grundforskning 
och viktiga frågeställningar är vad mobbning är och hur den gått till. Denna forskning 
används även till att sätta ramar för mobbning som definition och undersöker också vilka 
sammanhang som påverkar kränkande beteende (Frånberg & Wrethander).  
 
Mobbning kan idag ses som ett folkhälsoproblem som många personer blir påverkade av och 
där barn och ungdomar är starkt överrepresenterade (Beckman, 2013; www.friends.se). 
Folkhälsa är det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen i ett visst land och handlar om 
summan av individernas hälsa och hälsans fördelning i befolkningen. Ett folkhälsoproblem 
kan ses som något som kan påverka befolkningens hälsa negativt. Faktorer som kan vägas in 
för att beskriva om något är ett sådant problem är hur stora konsekvenserna för befolkningen 
är, möjligheten till prevention mot problemet och om problemet verkar öka eller minska 
(www.socialstyrelsen.se). Mobbning är framför allt en folkhälsofråga på grund av de skadliga 
effekter mobbningen kan innebära (Beckman, 2013). Det är således ett fenomen som kan 
påverka den svenska välfärden (Larsson, 2010). Att prioritera barn och ungdomar inom 
hälso- och sjukvård har uppmärksammats bland annat på grund av den psykiska ohälsan 
(Prop. 2007/08:110). Offren kan ofta visa tydliga tecken på depression, social ångest och 
ensamhet där mobbningen ses som en stark faktor. En effekt som märkbart kan påverka en 
individ långsiktigt är den svårighet barn som blivit utsatta för kränkningar ofta har när det 
gäller att fokusera på skolan jämfört med andra i sin egen ålder. Personer som hamnar efter i 
skolan kan till sist få svårare att komma in på arbetsmarknaden när de nått vuxen ålder. 
Beckman (2013) påvisar att det inte bara är de som blir utsatta som kan påverkas långsiktigt 
utan även de som kränker andra kan påverkas av mobbningen under resten av sitt liv, 
beteenden så som alkoholism är exempelvis vanligt hos dessa individer.  
 
Det finns olika skäl till varför mobbning kan uppstå. Ett tidigt antagande och något som vissa 
forskare även tar upp idag är att både mobbarna och de som blir utsatta innehar specifika 
egenskaper och att dessa är viktiga orsaker till att mobbningen uppstår. Beteenden som har 
iakttagits hos mobbare är aggressivitet, och ett asocialt beteende har setts som en viktig 
egenskap hos den utsatte. Antaganden som dessa är dock något som har kritiserats. 
Resultaten har främst framkommit på grund av en simplifierad syn av mobbning som 
begrepp. Nyare forskning visar på att vem som helst kan mobba och bli mobbad, det går att 
se många personer som inte tillhör den typiska ”aggressiva” mobbaren (Frånberg & 
Wrethander, 2011). Något som är vanligt om man ser till mobbning bland ungdomar är att 
den utsatte och mobbaren går på samma skola (www.raddabarnen.se). 



 

6 
 

 
Mobbning växer framförallt fram i sociala relationer, vilka alltid har olika förutsättningar, där 
möjligheterna att påverka en situation inte ser likadana ut för alla personer i ett 
gruppsammanhang.  Kränkningar kan användas som ett maktverktyg i sådana sociala 
relationer. Mobbningen måste dock ses som situationsbaserad då samma person som utför 
kränkningar kan ha en helt annan roll i en annan situation eller relation. Något som är tydligt 
är att kamratgruppen är viktig för vår sociala utveckling och om denna inte fungerar som den 
ska så kan denna utveckling hämmas (Frånberg & Wrethander, 2011). 

2.2 Skolans ansvar och arbetsmetoder gällande mobbning  
Skolan är en av de viktigaste plattformarna när det gäller att arbeta mot mobbning och stödet 
för ungdomar anses vara viktigt (SFS, 2010:800). Skolan har ett juridiskt ansvar att främja 
likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkandebehandling enligt 
diskrimineringslagen (2 kap. diskrimineringslag 2008:567) och skollagen (6.kap.skollag 
2010:800). Skollagen preciserar att det varje år ska upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förhindra kränkande behandling av elever. Skolans huvudman 
ska se till att denna upprättas och den ska också innehålla hur åtgärderna ska genomföras 
(Skollag 2010:800 6.kap 8§). Läroplanerna för skolorna är också förordningar som utfärdas 
av regeringen och som ska följas av de verksamheter som förordningen omfattar 
(www.skolverket.se) Det som läroplanerna främst fokuserar på är verksamheternas 
värdegrund, mål och riktlinjer. Det finns vissa punkter inom läroplanen som kan kopplas till 
arbetet mot näthat och för ett demokratiskt internet. Det ligger exempelvis inom skolans 
ansvar att elever i grundskolan ska kunna göra medvetna etiska ställningstaganden och ha 
förståelse för samhällets lagar, normer och mänskliga rättigheter. De ska även kunna använda 
moderna verktyg för kunskap, kommunikation, skapande och lärande (Adenji, Gulbrandsen 
& Kerstinsdotter, 2014). Preventionen som används i skolan mot mobbning arbetar främst ur 
ett individualpsykologiskt perspektiv, definitionen av mobbning härstammar även från detta 
perspektiv. Individerna anses enligt detta perspektiv vara de som orsakar problemet och det är 
ofta dessa de preventiva åtgärderna fokuserar på (Frånberg & Wrethander, 2011).  
 
Två modeller som har marknadsförts och som används i många skolor runt om i Sverige är 
Farstamodellen och Friends program. Det som dessa modeller fokuserar på är att det är de 
vuxna som har ansvaret för att åtgärda mobbning och dessa skolor använder sig ofta av olika 
mobbningsteam. Gemensamt när det gäller dessa två program, menar Frånberg och 
Wrethander (2011), är att de använder sig av åtgärdande samtal där de ska övertyga 
mobbarna om att deras beteende är oacceptabelt, de vuxna använder en föreskriven mall och 
visar att det är de som har makten över samtalet. Dessa metoder kritiseras av vissa då de kan 
skapa en obalans i maktförhållandet mellan de vuxna och barnet. Metoderna har också 
ifrågasatts på grund av att programmen kostar och att det alltså finns utomstående 
organisationer som tjänar på att arbeta med kränkningar i skolan (Frånberg och Wrethander). 
 
I Sverige har åtta program för mobbningsprevention undersökts närmare för att se vilka 
komponenter i dessa program som är användbara mot mobbning (Flygare, Gill & Johansson, 
2013). De skolor som använde sig av ett specifikt antimobbningsprogram har jämförts med 
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skolor som ej använde sådana program. Sett till programmen har 18 komponenter undersökts 
närmare och tio av dessa visade sig ha en effekt när det gällde minskning av mobbning. 
Bland dessa komponenter kunde man finna att skolor som arbetade med relationsskapande 
mellan elever visade sig ha en starkare effekt mot mobbning än skolor som inte gjorde detta. 
Ett annat viktigt resultat som har gått att finna är att skolor som har utbildad personal inom 
mobbning har visat en lägre grad av mobbning jämfört med skolor som inte har detta. Dessa 
resultat bekräftas av Skolstyrelsens antologi Kränkningar i skolan - analyser av problem och 
lösningar  (2013).  
 
En annan effektiv metod är att ha fler vuxna på plats i de allmänna utrymmena på skolan 
samt att en avgränsar vad en kränkning är. Flygare, Gill & Johansson (2013) pekar på att en 
stor problematik inom mobbningsprevention är att det inte sällan är så att den som mobbar 
inte inser att den gör det eller att den som blir kränkt inte har anledning att vara det 
egentligen. För att personalen då ska kunna jobba med utsättaren eller den utsatte gäller det 
därför att ha en tydlig ram i skolan om vad som är kränkande behandling och inte.  
 
Det finns också vanligt förekommande metoder som har tendenser att motverka sitt syfte. I 
Skolverkets rapport utvärdering av metoder mot mobbning (2011) visade resultat av studier 
på att två väldigt frekvent använda preventionsmetoder inte alls fungerar utan snarare har 
motsatt effekt, alltså att metoderna får mobbningen att öka. Dessa två metoder är medling och 
kamratstödjare. Medling innebär att mobbaren och den mobbade träffar en tredje part för att 
prata och bli vänner igen. Ett problem med detta är att det kan läggas ett för stort ansvar på 
elever som ska agera som medlare vid dessa tillfällen och på grund av detta når inte 
medlingen positiva resultat (Skolverket). Kamratstödjare röstas fram i klasserna och ska 
agera som skolans förlängda arm och rapportera om en klasskamrat far illa. Gill (2013) 
menar att eftersom kamratstödjare röstas fram av eleverna och att mobbare enligt studier är 
populära elever kan en mobbare ofta få rollen som kamratstödjare och således förtas syftet 
med rollen helt och hållet. 

2.3 Nätmobbning som särskilt problem  
Det finns både likheter och skillnader när det gäller kränkningar inom skolans lokaler och 
kränkning som sker över nätet. Något som gör mobbningsproblematiken mer diffus är att 
skillnaden mellan att vara uppkopplad och att inte vara detta blir allt svårare att se (Adenji, 
Gulbrandsen & Kerstinsdotter, 2014). Att vara anonym på internet är något som är mycket 
lättare att vara än om mobbningen är mer platsbunden, dock har majoriteten av de ungdomar 
som har blivit utsatta för nätkränkningar kunskap om vem som har utfört kränkningen. En 
skillnad mellan nätkränkningar och kränkningar som sker inom skolans lokaler är att det som 
händer på internet kan spridas fort på ett helt annat sätt än något som sker person till person. 
Två av huvudorden för att beskriva nätmobbning är just anonymitet och exposition (Sticca & 
Perren, 2012). Att mobbning på nätet blir en form av dokumentation har både för- och 
nackdelar, menar Dunkels (2013).  Nackdelen är att det kan stå kvar för vem som helst att 
beskåda över medans fysisk mobbning är situationsbaserad. Samtidigt finns det möjlighet för 
den utsatte att spara det hen blivit utsatt för och visa upp för skolpersonal eller rättsväsendet. 
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I en studie gjord hos ungdomar i sjunde och åttonde klass undersöktes vilka faktorer som 
påverkade mest i hur allvarligt mobbningen upplevdes av de utsatta. Att mobbaren är anonym 
och att platsen där mobbningen sker är offentlig är de två allvarligaste faktorerna, två faktorer 
som är förekommande i internetmobbning. Utifrån denna studie kan en argumentera för att 
mobbningen blivit allvarligare i takt med att sociala medier blivit mer populärt (Sticca & 
Perren, 2012). Det har även utförts studier som mäter psykisk ohälsa i förhållande till 
internetmobbning. I en specifik studie kan man se att individer som mobbas på nätet i större 
utsträckning drabbas av depressions-sjukdomar och självmordstankar och författarna 
uppmanar samhället att behandla mobbning på nätet som ett unikt problem som måste tas på 
större allvar (Bonnano & Hymel, 2013). Skolkuratorer ses som betydande personer när det 
gäller preventionen av nätmobbning och framför allt sådan som har skett anonymt (Adenji, 
Gulbrandsen & Kerstinsdotter, 2014) 
 
Nätkränkningar blir ännu svårare att förhindra då ungdomarna själva har svårt att se sitt 
ansvar. En studie utförd av Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor (2014) pekar 
på att ungdomar tar avstånd från klimatet som uppstått på nätet men den generella 
inställningen är att de som blir kränkta förtjänar det. Det finns oskrivna regler för hur man 
beter sig på nätet. Inom datorspel är kränkningar rättfärdigade om du är dålig i spelet ifråga, 
och tjejer som i åskådares ögon framställer sig provokativt förtjänar också att bli 
trakasserade. Enligt författarna märks det under intervjuer med ungdomar att skulden ofta 
anses ligga på offret. Detta blir motsägande när samma ungdomar anser sig vara emot 
kränkningar på nätet. Slutsatsen som kan dras utifrån resultaten i studien är att ungdomar har 
svårt att koppla ihop etik och moral, att de inte ser hur de motarbetar det beteende de säger 
sig vilja ha. Dunkels (2013) beskriver en möjlig förklaring till detta. Ungdomar uppger att de 
känner sig mer benägna att skydda sig mot mobbning på nätet, vilket kan göra att bilden som 
offer suddas ut. Detta går i linje med det Thornberg & Jungert (2013) säger, att synen på 
mobbning är mer tolererande om den mobbade anses, av omgivningen, ha förutsättningar till 
att försvara sig själv. Vidare menar Dunkels att förmågan att skydda sig kan ge upphov till 
aggressivitet, där en kränkning kan eskalera till att bli en serie av attacker och motattacker 
mellan individer. Detta förklarar varför ungdomar i studier tydligt ser sina roller i en 
mobbningssituation i det fysiska rummet, där maktförhållande är mer fasta, medans deras 
upplevda roll på nätet är svårare att beskriva. Vidare kan detta förklara varför så få ungdomar 
känner sig mobbade på nätet i förhållande till det fysiska rummet, 1-2,8 procent kontra 7-8 
procent. Det har dessutom dokumenterats en minskning i nätmobbning sedan det blivit 
svårare att vara anonym på nätet. Med detta i åtanke kan medierna ifrågasättas, som målar 
upp nätmobbning till ett oproportionerligt stort problem (Dunkels, 2013). 
 
Något som har diskuterats gällande prevention mot nätmobbning är 
användningsmöjligheterna av internetansluten apparatur i det fysiska rummet. Vissa 
ungdomar har visat tendenser på att skicka meddelanden som kan ses som mindre aggressiva 
om datorn varit placerad på ett sätt där en vuxen har möjlighet att se vad som pågår över 
internet än om de inte är övervakade (Dunkels, 2013). Något som dock också kan ses som 
viktigt gällande prevention kan vara att ha en öppen kommunikation mellan föräldrar och 
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barn gällande internet och beteenden på denna plattform, övervakning skulle möjligtvis 
kunna påverka denna kommunikation negativt. 
 
Det finns de som pekar på att de verktyg som används mot internetmobbning idag inte är 
tillräckligt komplexa och att en ny syn på hur en ska arbeta med detta fenomen måste 
implementeras. Undersökningar som har gjorts hittills har framförallt arbetat för att hitta 
särdrag hos de unga på internet och finna tekniska hjälpmedel som de vuxna kan använda för 
att kontrollera situationen. Detta kan ses som relativt enkla lösningar och idag börjar ett 
perspektiv som inte finner enkla lösningar förespråkas allt mer. Ett sådant perspektiv 
fokuserar på ett mer processinriktat angreppssätt där internet som en evig föränderlig miljö 
studeras och där en inte kan fokusera på att alla ungdomar beter sig på samma sätt över 
internet (Dunkels, 2013). En ständig kommunikation är en viktig aspekt i detta arbete.  

2.4 Nätmobbning sett till skolsammanhang 
Mer ofta än sällan har skolan en roll i kränkningar på nätet, antingen har en konflikt startat på 
skolan som fortsätter på nätet, eller tvärtom. På grund av detta menar forskare att skolan kan 
behöva omvärdera sitt ansvarsområde. Det finns förslag på att skolan ska kunna ingripa mot 
händelser utanför skoltid, om händelsen påverkar relationen mellan elever eller om det 
påverkar skolans verksamhet. Diskussionen om vilka åtgärder och prevention skolan kan 
använda sig av för att motverka nätmobbning är otydligt då en inte riktigt vet hur problemet 
ska tacklas (Dunkels, 2013). Även om det finns otillräckligt med kunskap om vilka 
preventionsmetoder som fungerar när det gäller mobbning över internet så är det möjligt att 
börja i andra änden och se vad som inte fungerar. När det gäller skolans handlande kring 
nätmobbning behandlas detta fenomen främst efter samma ramar som traditionell mobbning 
och detta har inte visat sig ha någon betydande effekt sett till detta sociala problem 
(Beckman, 2013). Dunkels (2013) pekar på att vanligt förekommande metoder mot 
nätmobbning inom skolan är elevbundna datoranvändare som kan spärras vid missbruk och 
avstängning av mobiltelefoner under lektionstid. Dock har EU-projektet EU Kids Online 
visat, enligt Dunkels, att filtrering och begränsning av nätanvändning inte har någon inverkan 
på nätmobbning. När lärare och pedagoger själva talar har de svårt att se vad mer de kan göra 
med den handlingskraft de besitter, men erkänner att det de gör inte räcker. 
 
När det gäller att arbeta med nätkränkningar inom skolan kan det vara viktigt att synliggöra 
näthat i ett större perspektiv. Det finns ofta en risk att näthat börjar handla om individer och 
fokuserar på ett fåtal personer som beter sig illa på internet (Adenji, Gulbrandsen & 
Kerstinsdotter, 2014). Det kan finnas en vikt i att försöka behandla frågor som fokuserar på 
jargonger som har normaliserats över internet och hur dessa påverkar människor. Att 
skolungdomar får problematisera och kritisera hur normer gällande makt, transfobi och 
homofobi bryter mot lagrum och skolans riktlinjer kan vara av intresse för att förebygga 
näthat enligt Adenji, Gulbrandsen och Kerstinsdotter. 
 
Något som kan ses som problematiskt när det gäller elektronisk mobbning är att den kan 
användas som verktyg för att förlänga kränkningar eftersom den inte är bunden till en 
specifik miljö, som skolan. Tillfällen så som lov och helger där de som blivit utsatta för 
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mobbning tidigare kunnat få en paus och komma ifrån sina mobbningsrelaterade bekymmer 
går ej att finna på samma sätt som förr, utövarna kan nu för tiden alltid nå en individ när de 
vill (Olsson, 2013). Det är inte sällan som det är samma individer som blir utsatta för mer 
platsbunden mobbning som också blir utsatta för kränkningar med elektroniska hjälpmedel. 
Detta kan enligt Olsson göra problematiseringen av nätmobbning som en förlängning av den 
mer klassiska mobbningen relevant.  
 
Skolstyrelsens antologi Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar (2013) har 
undersökt kränkningar och prevention där det tagits hänsyn till olika aspekter inom skolan 
som miljö, en av dessa aspekter är mobbning som sker över nätet. Det finns belägg som visar 
på att det skulle kunna vara användbart att ha vuxna närvarande på internet som kan bevaka 
det som pågår och exempelvis se mobbning som sker mellan ungdomar på nätet. Denna 
prevention kan fungera då närvarande vuxna motverkar fysisk mobbning som sker i skolan. 
En svårighet med denna typ av prevention kan vara att införa denna motsvarighet eftersom 
internet som miljö ofta kan skilja sig mycket mot en fysisk sådan. Det har vid vissa tillfällen 
rekommenderats för föräldrar att de skulle skapa användare på vissa sociala medier för att 
undersöka sina barn anonymt. Även om avsikten med detta varit att skydda barnen och 
ungdomarna så har detta vid tillfällen gett oönskade konsekvenser. Konsekvenserna har 
exempelvis tagit sig uttryck i flykt till andra sociala medier eller att föräldrarna har setts som 
personer som använt sig av internet för att söka sexuella kontakter med minderåriga 
(Dunkels, 2013). Det är även viktigt att beakta att barn och ungdomar idag ofta kan vara mer 
kunniga i att använda sig av datorer och internet än vad många vuxna är. Det finns författare 
som anser att ett kunskapsutbyte mellan lärare och elever skulle kunna vara av nytta sett till 
prevention av mobbning som sker över internet (Olsson, 2013). De unga skulle kunna dela 
med sig av sin kunskap om hur de använder internet på olika sett och lärarna kan lära ut etik 
och förhållningssätt. 
 
2.5 Sammanfattning och reflektion av tidigare forskning  
En av de viktigaste platserna för att motverka mobbning är skolan och det är även en av de 
platser som har störst ansvar för att använda förebyggande metoder mot detta fenomen. Det 
finns definierat i skollagen att skolor ska arbeta för likabehandling, exakt hur arbetet ska gå 
till är inte helt definierat. Skolan har möjlighet att använda sig av många olika 
antimobbningsprogram som inte behöver vara utvecklade av personer inom den egna skolan.  
 
De ramar och lagrum som har använts hittills när det gäller kränkningar över internet i 
samband med skolan är desamma som använts för traditionell mobbning och hur arbetet mot 
nätmobbning ska gå till är inte totalt definierat i dessa. Det finns belägg för att dessa ramar 
inte fungerar på ett effektivt sätt gällande nätmobbning. Därför är det föga förvånande att 
regelverk som inte fokuserar på de punkter där nätmobbning skiljer sig från övrig sådan inte 
fungerar. Att ha kunskap om traditionell mobbning är viktigt för att vidare kunna förstå 
nätmobbning då gränserna mellan att vara uppkopplad och att vara nedkopplad från internet 
blir allt mindre, men det är viktigt att ändå skilja på de då användningsmöjligheterna skiljer 
sig mellan de två fenomenen och anpassa regler och lagrum därefter. Internet kan ofta 
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användas för att förlänga den mobbning som sker i skolan men hur kränkningarna utförs 
skiljer sig. 
 
Det finns teorier om hur preventivt arbete kan se ut i skolan men samtidigt har forskare svårt 
att konkretisera hur dessa teorier ska appliceras praktiskt. Exempel på förebyggande arbete 
över internet som diskuterats är att vuxna ska vara närvarande på internet med anonyma 
profiler på sociala medier och att det kan vara positivt att ungdomarna övervakas i det fysiska 
rummet när de använder internetapparatur. Problem med sådana metoders applicerbarhet är 
att de vuxna kan anklagas för exempelvis sexualbrott då det är svårt att veta om föräldrarna 
menar väl om de undersöker minderåriga på internet anonymt. Det är även svårt att 
kontrollera de tekniska medel som ungdomar kan använda sig av för att vara uppkopplade på 
internet då det inte längre enbart är den stationära datorn som kan användas till detta.. 
 
Det som går att läsa av forskningen om nätmobbning är att det är ett reellt, komplext och 
unikt problem som hittills inte arbetats emot på ett önskvärt sätt av skolan och vuxna. Även 
om det är möjligt att koppla samman traditionell mobbning och nätkränkningar är det viktigt 
att även skilja fenomenen från varandra och forska om preventionsmetoder som är specifika 
för nätmobbning. Att definiera nätmobbning efter samma kriterier som traditionell mobbning 
(makt, repetition och uppsåt), är enligt Beckman (2013) problematiskt då kriterierna är 
betydligt svårare att tyda inom nätmobbning. Det är lättare att hitta mod till att försvara sig 
över nätet, vilket gör maktstrukturer svårare att urskilja. Att text kan vara lätt att misstolka 
gör det även svårt att veta uppsåtet med det någon skriver över nätet, något som skulle 
uppfattas som ett skämt i det fysiska rummet kan tolkas som något genuint kränkande i 
textform. Sedan är det svårt att separera mobbningstillfällen. Räknar man antalet 
meddelanden, tiden mellan varje meddelande eller antalet som sett kränkningen som det 
definierande av ett mobbningstillfälle? Det blir uppenbart att en annan definition och 
förklaringsmodell behövs för nätmobbning och här är Beckman inne på samma spår som 
Sticca och Perren (2012) där de nya nyckelorden för detta fenomen är exposition och 
anonymitet.  

2.6 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att identifiera hur professionella arbetar preventivt med nätmobbning bland 
högstadieungdomar och hur de professionella ser på nätmobbning som fenomen.  
 
Sett till hur skolornas personal ser på nätmobbning och hur de arbetar preventivt finns det ett 
antal frågor som är extra intressanta: 
 
Hur ser skolpersonal på nätmobbning som fenomen i dagens skola?  
 
Hur ser högstadieskolornas nuvarande preventionsarbete mot nätmobbning ut enligt 
yrkesverksammas uppfattning? 
 
Hur skulle högstadieskolornas preventionsarbete mot nätmobbning kunna förbättras enligt de 
professionella?  
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3. Forskningsansats  
Studien använder sig av en kvalitativ ansats. Studier som använder sig av detta perspektiv 
syftar till att gå på djupet gällande det forskaren vill undersöka, vilket oftast inte sker i lika 
hög grad inom kvantitativ forskning. Vi har valt att använda oss av denna ansats eftersom att 
en kvalitativ studie kan anses vara det bästa alternativet för att undersöka individers 
upplevelser och tankar kring ett specifikt ämne. En induktiv ansats pekar just på 
förutsättningslösheten i arbetet och används ofta för att undersöka individers syn på 
verkligheten (Hsieh & Shannon, 2005). Vi har valt att använda oss av intervjupersoner och 
semistrukturerade intervjuer till denna undersökning. Semistrukturerad intervjumetod 
använder sig av teman och frågor men ger även intervjupersonen stor möjlighet till att tala 
om sina erfarenheter (Bryman, 2011). Vi har försökt nå intervjupersoner som representerar 
den population som vi vill undersöka. För att kunna undersöka området på ett utförligt vis har 
vi tillägnat oss en viss kunskap inom området genom att finna relevant litteratur som vi 
använt till vår kunskapsöversikt (Thurén, 2007).  

3.1 Urval 
Vi har valt att undersöka hur yrkesverksamma på skolor upplever det preventiva arbetet mot 
nätmobbning och hur detta kan utvecklas. De yrken vi valt att inkludera i studien har sin 
grund i den reform som gjordes i skollagen (SFS, 2010:800). Vi har fokuserat på att inkludera 
yrken som är verksamma i hälsoteam, även kallat likabehandlingsteam. I dessa team ingår 
lärare, kuratorer, sjuksköterskor och i vissa fall fritidsledare, dessa professioner ses som 
relevanta för vårt syfte. Vi har intervjuat en individ från varje profession för att få ett så 
heltäckande perspektiv som möjligt. Tre kvinnor och en man har intervjuats. Vi har ej tagit 
någon hänsyn till intervjupersonernas ålder i vår uppsats och har inte ställt några specifika 
frågor om hur lång erfarenhet intervjupersonerna har inom området, dock så avböjde några att 
delta i studien då de själva ansåg sig ha för lite erfarenhet. Vi har lagt störst vikt i att 
intervjupersonerna ska vara verksamma i likabehandlingsteam och arbeta mot mobbning. Vi 
har dock förklarat att vi vill att intervjupersonerna ska känna sig erfarna av att arbeta inom 
området och kunna diskutera det vi undersöker. Intervjuerna har gjorts med personal på 
kommunala högstadieskolor i två medelstora svenska kommuner. På detta vis kan vi 
inkludera ett större område i undersökningen än om vi enbart hade fokuserat på en kommun.  
 
I den ena kommunen fördelades inte kontaktuppgifter på kommunens webbplats, därför valde 
vi att utnyttja personliga kontakter. Dessa personer kontaktades via telefon och tid för möte 
bestämdes. Två personer kontaktades i denna kommun och det är även dessa två personer 
som har deltagit i studien. I den andra kommunen kunde vi finna kontaktuppgifter till 
relevanta intervjupersoner på kommunens webbplats och började därmed skicka ut 
information via e-post till de personer som vi ansåg var intressanta sett till studiens syfte och 
frågeställningar. De personer som vi valde att kontakta via e-post i denna kommun var sådana 
som arbetade som antingen kuratorer eller skolsköterskor. Vi kontaktade 19 individer vars 
kontaktuppgifter gick att finna på kommunens hemsida. Av dessa personer fick vi svar från 
10 personer och endast 2 individer godkände att bli intervjuade, de övriga ställde sig positiva 
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till studien men kunde inte delta antingen på grund av tidsbrist eller på grund av att de ansåg 
sig ha bristande erfarenhet inom området. Vi fann sammanlagt två intervjupersoner i vardera 
kommun, det vill säga fyra intervjupersoner totalt. 
 
Personerna som kontaktades valdes ut genom ett bekvämlighets- och målinriktad urval 
eftersom att endast ett fåtal personer visade intresse för att delta i studien. Vi har använt oss 
av de intervjupersoner som vid tillfället finns tillgängliga för studien, vilket är ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Ett sådant urval kan äventyra en studies 
generaliserbarhet och det kan även vara svårt att veta vilken del av populationen som 
intervjupersonerna representerar (Bryman, 2011). Det målinriktade urvalet är grundläggande 
för vår undersökning och detta används för att skapa överensstämmelse mellan 
forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011) Denna teknik har vi använt genom att kontakta 
och intervjua individer med professioner som vi sett som relevanta för vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. Vi informerade våra intervjupersoner studiens om syfte via e-post eller över 
telefon och skickade även vår intervjuguide till (se bilaga 1) till dessa via e-post så att de fick 
möjligheten att förbereda sig innan intervjuerna.  
 
Två stycken av våra intervjupersoner arbetar på samma högstadieskola, dessa två personer 
innehar yrkesrollerna fritidsledare och lärare. Där med representerar våra intervjupersoner tre 
skolor eftersom att de övriga intervjupersonerna inte arbetar på samma skola. Den skola som 
fritidsledaren och läraren arbetar på har 210 elever, skolan som kuratorn arbetar på har 475 
elever och skolan som skolsköterskan arbetar på har 470 elever. En orsak till varför vi har 
valt att undersöka olika skolor grundar sig i att vi därmed kan jämföra skolorna och deras 
olika arbetsmetoder med varandra. I och med att studien också innehåller en skola där två av 
våra intervjupersoner är anställda får vi också en möjlighet att se hur åsikter kan skilja sig 
eller likna varandra på en och samma skola. En aspekt som är tänkvärd att beakta är elevernas 
tillgång till teknologiska hjälpmedel på de olika skolorna. På skolan där läraren och 
fritidsledaren arbetar har eleverna tillgång till egna datorer som tillhandahålls av skolan under 
lektionstid, dessa är dock ej är tillgängliga vid övriga tillfällen under skoldagarna. På skolan 
där skolsköterskan arbetar tillhandahåller skolan endast datorer till vissa lektioner då eleverna 
ej har sina personliga exemplar och används ej på raster, liknande regler gäller på skolan där 
skolkuratorn arbetar. Mobiltelefoner är tillgängliga för alla elever, dessa är dock inte 
tillhandahållna av skolan utan är elevernas egendom.  

3.2 Tillvägagångsätt 
Den datainsamlingsmetod som vi har använt i denna kvalitativa undersökning skedde i 
intervjuform genom semistrukturerade intervjuer. Denna form av intervjuer är uppbyggda på 
att intervjuaren/intervjuarna använder sig av specifika teman och även specifika frågor som 
berör studiens huvudsakliga frågeställningar men intervjupersonen har möjlighet att svara 
fritt och reflektera över frågorna, möjligheten till att ställa följdfrågor är också stor (Bryman, 
2011). 
 
Vi utformade en intervjuguide med 12 förutbestämda frågor som skulle kunna användas på 
alla våra intervjupersoner (se bilaga 1). Intervjuguiden utformades med hjälp av 
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kunskapsöversikten, vårt syfte och våra frågeställningar. Med detta som referensram skrev vi 
ned så många frågor vi kunde komma på, sedan undersökte vi kritiskt dessa och diskuterade 
relevans och utformning. Efter detta kunde vi finna teman i intervjuguiden som kunde ses 
som relevanta för våra intervjuer. På detta vis tog guiden form och bestod till slut av endast 
en uppsättning frågor som enligt oss skulle hjälpa besvara studiens syfte och frågeställningar. 
Intervjuguidens frågor framställdes med avsikten att de skulle vara kärnfulla. Merparten av 
frågorna användes till alla intervjuer, vid de tillfällen där en fråga inte användes var detta på 
grund av att frågan redan besvarats på annat vis. Följdfrågorna kunde skilja sig åt emellan 
intervjuerna och intervjuguiden innehöll även några olika alternativ på följdfrågor beroende 
på vilka svar vi möjligtvis kunde få, detta för att vi inte skulle glömma att ställa frågor som 
kunde vara relevanta för vår studie. Vi använde även följdfrågor som ej förberetts tidigare.  
 
Vi valde att dela upp intervjuerna för att optimera vår tid. En av författarna utförde intervjuer 
med individerna i en av kommunerna medan den andre intervjuade individerna i den andra 
kommunen. Detta val skedde främst på grund av skribenternas möjligheter att intervjua 
personerna. Eftersom att studien utgått från samma frågor och liknande följdfrågor såg vi 
detta som en rimlig möjlighet. 
 
De fyra intervjuerna spelades in med ljudupptagning, intervjuernas längd varierade mellan 
20-50 minuter. För att lättare kunna arbeta med det insamlade materialet transkriberade vi två 
intervjuer var då det är en lång process. Vi valde att transkribera de intervjuer som den andra 
författaren utfört, på detta sätt var det möjligt att ta del av varandras material och få bättre 
insikt i hur intervjuerna utförts. Fördelen med att båda får höra alla intervjuer är risken för 
missuppfattning minskar då tal och skrift kan tolkas på olika sätt, även om transkriberingen är 
välgjord. Med ökad förståelse kommer också bättre kunskap och det är viktigt att vi som utför 
studien får erhålla samma kunskap för att arbetet ska få så hög och enhetlig kvalité som 
möjligt. En nackdel är att den som var med under intervjun har en djupare förståelse och kan 
minnas specifika ögonblick där kroppsspråk och samspel med intervjupersonen kan vara av 
vikt, detta går förlorat när den andre parten transkriberar intervjun. I det transkriberade 
materialet valde vi att benämna den som utförde intervjun med ”I” och intervjupersonen med 
den yrkesroll de har, detta för att avidentifiera intervjupersonen på ett utförligt vis.  
 
Analysmetoden som vi har använt är en så kallad konventionell kvalitativ innehållsanalys. 
Detta är en analysmetod som studerar innehållet i en kvalitativ undersökning på flera nivåer. 
Metoden innehåller ett systematiskt tillvägagångssätt där forskarna först fokuserar på att 
beskriva det manifesta innehållet som finns i en kommunikation. Detta innehåll kan ses som 
det mest uppenbara och är information som tydligt går att se i den undersökta 
kommunikationen. Efter att detta har studerats ska även det latenta innehållet analyseras, 
vilket vill säga de underliggande meningar som är möjliga att tyda gällande det material som 
har undersökts (Hsieh & Shannon, 2005). Analysmetoden har som syfte är att skapa en god 
kunskap om det forskningspersonerna är intresserade av att undersöka och detta ser vi som 
relevant för undersökningen. Denna form av analys har vi använt på sådant vis att vi kodade 
det transkriberade materialet, vilket innebar att vi läste igenom våra transkriberingar och 
försökte finna viktiga kommentarer och iakttagelser som enligt oss definierade informationen 
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(Bryman, 2011). Vi valde att plocka ut specifika nyckelord som utgjorde våra koder för att 
kunna få en bättre översikt gällande de ämnen som berörts under intervjuerna. Utifrån det vi 
ansåg vara meningsbärande enheter konstruerade vi koder som sedan skapade teman. En viss 
del av informationen som transkriberats beskriver vi med våra egna ord i empirin men vi 
använder oss även av citat från intervjupersonerna. Denna information visar innehåll på 
manifest nivå. Informationen som vi återger på latent nivå beskrivs främst i delarna 
diskussion och konklusion. 
 

3.3 Etik 
När intervjuerna genomfördes tog vi hänsyn till de etiska principer som gäller för svensk 
forskning (www.codex.vr.se). Intervjupersonerna informerades om studiens syfte och även 
om att medverkandet var frivilligt, alltså tog vi hänsyn till informationskravet och 
samtyckeskravet. Vad gäller konfidentialitetskravet informerades intervjupersonerna om att 
intervjun var förtrolig och att alla uppgifter som skulle kunna utmynna i röjandet av en 
identitet skulle förvaras utom räckhåll för obehöriga samt att materialet ska presenteras på ett 
vis som skyddar deras identiteter genom att inte använda deras namn. Vi valde att i arbetet 
benämna de olika intervjupersonerna som hen och för att ytterligare avidentifiera de. Vi 
poängterade för dem att det enda som kommer nämnas om dem är deras profession. Namnen 
och storlek på de svenska städer som dessa personer arbetar i har vi inte heller använt och 
inte heller namnen på de högstadieskolor som våra intervjupersoner var anställda vid, 
storleken på skolorna är dock av relevans för studien och diskuteras i analysen och 
diskussionen. Vi berättade även att arbetet endast skulle användas till uppsatsens syfte och 
vilka som är behöriga till att ta del av studien när den är slutförd, på så vis uppfyllde vi 
nyttjandekravet (Bryman, 2011).  
 
För oss var är det viktigt att hålla intervjupersonerna anonyma för att de jobbar med 
mobbning där omständigheterna som skapat deras kunskap kan vara känslig. Att hålla 
städerna och kommunerna anonyma var delvis för att förstärka anonymiteten hos 
intervjupersonerna, men även för att vi inte anser det vara relevant fakta för denna studie och 
därför blir ort helt ovidkommande för oss. 
 

3.4 Trovärdighet 
Vi har tagit undersökningens externa och interna validitet i beaktande när vi genomfört detta 
arbete. Den interna validiteten mäter vilken giltighet studien har jämfört med det som 
studeras, det vill säga hur pass väl studiens utvecklade teoretiska idéer stämmer överens med 
observationerna (Bryman, 2011). Den interna validiteten stärks av att vi har använt 
intervjufrågor som vi ser som relevanta för syftet och är utvecklade av båda författarna och så 
är även följdfrågorna (se bilaga 1). Vissa aspekter skulle vi kunna tagit tillvara på ett mer 
effektivt sätt då vi inte ställt frågor om våra intervjupersoners ålder och vi har inte heller 
använt oss av specifikt könsbundna frågor vilket skulle kunna setts som relevant. Vi har inte 
heller frågat intervjupersonerna om hur lång erfarenhet de har inom området, det som var av 
störst vikt för oss var att intervjupersonerna själva ansåg sig ha tillräckligt stor erfarenhet för 
att diskutera detta ämne. Intervjuerna har genomförts på var sitt håll men vi har tagit del och 
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analyserat varandras transkriberade material, detta bör också gynna den interna validiteten. 
Vi har försökt att använda oss av frågor som inte är alltför ledande för att stimulera reflektion 
hos intervjupersonerna samt för att inte tvinga fram en viss typ av svar, den interna 
validiteten bör påverkas positivt av dessa frågor då de ämnar undersöka verkligheten.  
 
Den externa validiteten mäter hur väl studiens resultat går att applicera på verkligheten 
(Bryman, 2011). Vi har försökt nå individer som kan spegla den population vi vill undersöka 
men den externa validiteten är ändock begränsad. Detta på grund av att studien endast 
innehåller fyra personer från tre skolor i två kommuner. Att vi använt oss av ett 
bekvämlighetsurval gynnar inte heller den externa validiteten då dessa inte är slumpmässigt 
utvalda. Studien syftar inte till att generalisera resultaten och därför har vi inte fokuserat på 
att ha en hög extern validitet. 
 
Vi har även studerat undersökningens interna och externa reliabilitet. Den interna 
reliabiliteten fokuserar främst på hur omständigheter inom studien påverkat studiens resultat 
(Bryman, 2011). Omständigheter som kan ha påverkat studiens trovärdighet negativt är att 
intervjuerna inte har utförts tillsammans. Något som bör påverka den interna reliabiliteten 
positivt är att vi har utgått ifrån samma tolkningsmetod när vi analyserat allt vårt 
transkriberade material där vi har använt koder och kategorier för att tolka resultatet. 
Tolkningen av empirin har skett på ett genomgående vis 
 
Den externa reliabiliteten mäter hur väl studien skulle kunna upprepas och nå liknande 
resultat (Bryman, 2011). Studien har endast utförts en gång och det är svårt att veta hur den 
sociala miljön skulle skilja sig i en upprepad studie. Om en individ skulle upprepa denna 
studie kan det vara rekommenderbart att denna person är väl insatt i den sociala roll som 
använts i studien och studiens sociala sammanhang (Bryman, 2011). Den externa 
reliabiliteten är inte något som studien har lagt stor vikt i, detta på grund av att studien inte 
syftar till att vara så replikerbar som möjligt utan hellre ska användas till att skapa frågor till 
vidare studier.  
 
3.5 Arbetets fördelning  
Båda två har försökt att vara delaktiga i alla arbetets delar i så stor utsträckning som möjligt 
och vi har analyserat empirin tillsammans. Även om varje författare har tagit större ansvar för 
vissa delar i arbetet än andra så har vi textens innehåll bearbetats och diskuterats tillsammans. 
Varje författare har genomfört två intervjuer var och varje författare har sedan transkriberat 
de intervjuer som den inte själv utfört. På detta sätt har författarna även tagit del av varandras 
intervjuer. De delar i arbetet som ej nämns i nedanstående beskrivning har författarna tagit 
gemensamt ansvar för och så även formalia. 

Axel Jensen har tagit huvudansvar för delarna: 2.2-Skolans ansvar och arbetsmetoder 
gällande mobbning, 3-Forskningsansats, 3.2-Tillvägagångssätt, 3.4-Validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet, 4.2-Tillgänglighet och möjlighet, 4.3-Ansvar, 4.4-Prevention, 5.1-Att 
förstå elevernas vardag, 5.2-Internets gränslöshet. 
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Alexander Lonnakko har tagit huvudansvar för delarna: Sammanfattning,1-Inledning, 2.3-
Nätmobbning som särskilt problem, 3.3-Etik, 4.1-Ungdsomskultur, 4.5-Utbildning,5.3-Vem 
bär ansvaret, 5.4-Den eviga striden, 5,5-Kunskap föder utveckling  

4. Resultat och reflektion  
I detta kapitel redovisas studiens resultat och vissa reflektioner kring resultaten. Vi har delat upp detta avsnitt i 
fem olika teman för att underlätta för läsaren. Temana följer; Ansvar, Tillgänglighet och möjlighet, Prevention, 
Utbildning och Ungdomskultur. 

4.1 Ungdomskultur 
För att förstå nätmobbning bland unga krävs det först att det skapas en förståelse av den 
kultur där mobbningen existerar. Sett till undersökningens frågeställningar som fokuserar på 
prevention gällande nätkränkningar är denna kultur av stor vikt. I likhet med den forskning 
som bedrivits i ämnet nätmobbning uttryckte våra intervjupersoner problematik när de jobbar 
med ungdomar eftersom deras kultur är annorlunda från de vuxnas och är väldigt komplext, 
till den punkt där ungdomarna själva kan ha svårt att förstå det negativa i den ungdomskultur 
som finns idag. Sjuksköterskan delgav hur hen ofta uppfattar det som att ungdomarna inte vet 
att det de skrivit på nätet vid ett visst tillfälle klassas som en kränkning, trots att de tycker 
samma fras är kränkande om den yttras i det fysiska rummet. Det verkar också svårare för 
ungdomarna, enligt sjuksköterskan, att ta ansvar för det de säger:  
 

“Sen kan jag tycka att vissa när man stött på dom här som är elak på nätet och när 
vi konfronterar dom i skolan… just det här att ”aa men det där var ju ba på skämt 
på nätet ” eller ”det där är ju sånt man säger på nätet”. Ja men det är ju 
fortfarande inte okej.” (Skolsköterskan) 

 
Detta beror på att den som skriver något på nätet bara kan vara säker på hur en själv tolkar 
det. Skolkuratorn uttryckte att ungdomar i deras egna kultur skapar situationer där saker kan 
missuppfattas, på grund av deras ålder och språkutveckling, således blir det sociala spelet 
bland ungdomar påverkat av den utvecklingsfas individerna befinner sig i. Att kulturerna är 
så vitt skilda gör att intervjupersonerna anser det vara svårt ibland att veta hur man ska 
hantera problemen. Skolsköterskan och fritidsledaren belyste problematiken kring hur de 
olika generationerna uppfattar diverse ord. För intervjupersonerna har orden en viss innebörd 
medans det för ungdomarna har en annan: 
 

“Sen slänger barn idag mycket ord, som jag tror att den vuxna generationen inte 
riktigt tycker… som det tycker är kränkande, men som dagens ungdom inte tycker.” 
(Skolsköterskan) 
 
“ (...) de skriver och pratar om värderingar och språk och så för hot, och nu nyligen 
fick jag veta att otrogen, ja otrogen för dom är ju att deras kille pratar med en 
annan tjej , det är ju att ändra orden. “Hora”, vi måste ju också börja arbeta om 
orden, för de slängs ju, “din jävla hora.” (Fritidsledaren) 

 
I det intervjupersonerna sade blir det tydligt att de kulturella skillnaderna försvårar arbetet 
med mobbning. En intervjuperson verkar ha skapat sig en viss förståelse kring 
ungdomskultur och berättar hur det hjälpt hen att arbeta effektivt med ungdomarna: 
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“(…) varför det har gått så bra för mig som lärare är för att jag lyckats få en 
våglängd med eleverna så att de känner att jag är på samma lag som de, att jag inte 
är någon överhöghet som bara vill bestämma och förstöra, det skulle nog vara bra 
om man tidigt pratar med eleverna, vad det innebär och vilka faror det finns med 
nätet och mobilen, men att man säger det här för att jag är på erat lag.” (Läraren) 

 
Samma intervjuperson pratade om hur ungdomskultur idag är hårt sammanlänkat med 
nätkulturen och anser att den nätkultur som finns idag behöver pratas om med ungdomarna, 
helst i unga år innan de börjar använda internet. Det är dock lättare sagt än gjort då det 
framkommer i intervjuerna att det i så fall krävs en kunskap hos de yrkesverksamma om 
internet och sociala medier, en kunskap de anser sig besitta i nuläget. Skolkuratorn menade 
att den bristande kunskapen om appar och sociala medier hos föräldrar och yrkesverksamma i 
skolan ger ungdomarna övertaget. Alla intervjupersoner uttryckte att utbildningen brister i att 
lära dem hur de borde jobba med ungdoms- och nätkultur. 
 
Mycket av ungdoms- och nätkulturen och den mobbning som äger rum idag verkar ha sin 
grund i mobiltelefoner där tillgängligheten har skapat en kultur, ett klimat där pressen på 
ungdomarna blir väldigt hög:  
 

“(...) de här telefonerna är ju som ett kontrollverktyg av varandra. De skickar typ en 
hälsning eller någonting och om den personen som de skickar en hälsning till inte 
skickar tillbaka, då kan det helt plötsligt vara en källa till konflikt. DÅ är man helt 
plötsligt dissad och det är ju otroligt jobbigt sånt här kontrollverktyg som jag tror 
att många blir jättestressade av. Det här är ju egentligen inte mobbning eller ens 
kränkningar, men det är en otrolig negativ aspekt av telefonerna. Att de hela tiden 
ska kontrollera varandra och liksom måste känna den här stressen att vara beredd 
att svara, annars blir man som ovän.” (Läraren) 

 
4.2 Tillgänglighet och möjlighet 
Utifrån studiens frågeställningar och den kunskapsöversikt vi har använt oss av anser vi att 
det finns en vikt i att intervjuguiden (se bilaga 1) innehöll vissa frågor som berörde 
möjligheten att utföra nätkränkningar. Eftersom att denna typ av kränkningar kan utföras på 
flera olika sätt frågade vi våra intervjupersoner om deras åsikter kring hur tillgänglig 
nätmobbningen är för eleverna på skolorna. Det var även ett samtalsämne som tydligt kom 
fram under intervjuerna vid flera tillfällen.  
 
Två av intervjupersonerna berättade att många av nätkränkningarna går att koppla till 
mobiltelefoner på skolan. Läraren belyste att en viktig aspekt i det arbete som utförs mot 
mobbning på skolan har med elevernas mobiler att göra. Fritidsledaren berättade att de flesta 
elever i skolan inte har möjlighet att använda datorer på raster utan att det är mobiltelefonerna 
som är tillgängliga vid dessa tillfällen. 

 
”(..) är svårt men för mig är ju nätmobbningen om jag ser den här på skolan så är 
det ju mobilerna. Datorerna får ju de här eleverna inte ha på raster” (Läraren) 
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Kuratorn kopplade in en annan aspekt som påverkar tillgängligheten och möjligheten till 
kränkningar över nätet. Hen talade om elevernas integritet och att det är viktigt att denna 
bibehålls, men det får inte vara på bekostnad på hur de unga mår. 
 

”Man vill ju värna om sina barns integritet och det ska man ju visserligen göra men 
blir det på bekostnad att barnet far illa så måste man ju ändå få insyn i det” 
(Kuratorn) 

 
Två av intervjupersonerna berättade om att möjligheten att använda internet som verktyg för 
mobbning också påverkas av andra saker än att mobilen är lättillgänglig, där båda fokuserade 
på att internet som arena innehåller många olika möjligheter till uttryck. Kuratorn menade på 
att det finns många olika sociala medier som alla innehåller olika möjligheter, det är även 
svårt för vuxna att ha insyn i alla dessa och att de ständigt uppdateras och förändras. 
Fritidsledaren fokuserade också på att det finns många olika sociala medier men också olika 
applikationer med olika användningsområden. Även om denna person anser sig ha en god 
kunskap om dessa applikationer är de svåra att kontrollera och de farligaste är de 
applikationer där meddelanden snabbt raderas. 
 

”(..) tycker jag är bättre ändå men snapen (Snapshat, populär app bland ungdomar) 
tycker jag är värst, för de försvinner ju och då måste man ju ha polisen som hjälper 
en att spåra.” (Fritidsledaren) 

 
En ytterligare aspekt som behandlar nätmobbningens tillgänglighet berördes av tre 
intervjupersoner. De berättade om möjligheten att utföra nätmobbning utanför skolan. 
Kuratorn berättade om att det finns en gråzon gällande vad som händer i skolan och vad som 
sker utanför när det gäller nätmobbning, denna gråzon har varit aktuell under en längre tid 
och bör enligt hen behandlas. Läraren ansåg att en viss del av nätmobbningen som påverkar 
eleverna i skolan faktiskt sker på fritiden och att det inte heller är lika naturligt för eleverna 
att koppla detta till ett problem som skolan kan eller ska hantera. Skolsköterskan talade om 
att de utsatta inte får någon paus från mobbningen under lov, kvällar och helger nu när 
möjligheten till att utföra kränkningar över internet finns.  
 

”Ja nätmobbning pågår ju 24 timmar, vanlig mobbning får de åtminstone andrum. 
Lov eller och kväll” (Skolsköterskan) 

 
En aspekt som två av intervjupersonerna berättade är även den möjlighet som finns på 
internet när det gäller att sprida information till många snabbt. Fritidsledaren berättade om att 
grupperna som utförde samtal som fokuserade på att tala illa om andra klasskamrater förr i 
tiden brukade bestå av ett fåtal personer, men med hjälp av vissa sociala medier kan dessa 
grupper nu för tiden bestå av ett betydligt större antal. Läraren berättade att det är svårare att 
avgöra hur många som är inblandade och hur stor spridning något har fått i en situation som 
gäller nätmobbning om man jämför med traditionell mobbning. 
 

”(..) det kan också vara att det är svårare att avgöra vem som gör vad och hur 
många som är inblandade och hur stor spridning det har fått (..)” (Läraren) 
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Denna möjlighet till att sprida information på ett enkelt sätt är också kopplad till möjligheten 
till uppdatering på internet, något som påpekas under tre av intervjuerna. Läraren berättade 
om att det är svårt att hålla koll på alla forum som kan användas till att sprida information.  
Fritidsledaren påpekade att det är synd att vissa forum försvinner allt mer och att nya mer 
förödande kommer fram. Kuratorn berättade om att det är svårt för föräldrar och lärare att ha 
kunskap om alla sociala medier, hen väljer att beskriva det på detta vis:  
 

”Det är väl bristande kunskap hos föräldrar på samma sätt som det är bristande 
kunskap hos oss i skolan. Vi kanske inte har kunskap om alla appar eller alla nya 
sociala medier, det är ju inte lätt att hålla sig uppdaterade i vad barnen gör oavsett 
vad det är. Nätet ’är ju en del i det” (Kuratorn) 

 
4.3 Ansvar  
Studiens frågeställningar fokuserar på att granska den prevention som finns på skolorna idag 
gällande nätmobbning och vill även undersöka vilka metoder som skulle kunna utvecklas 
gällande dessa nätkränkningar. En aspekt inom detta är vilket ansvar skolorna faktiskt har 
men intervjupersonernas svar fokuserade inte enbart på vilket ansvar skolan har idag. Det 
transkriberade materialet innehåller många åsikter om vilket ansvar skolan bör ha, vilket 
ansvar som borde delas av andra i samhället och vilka grupper som kan påverka situationen 
på bästa sätt genom att ta ansvar gällande detta fenomen. 
 
Tre av intervjupersonerna berörde att skolan har ett stort ansvar gällande nätkränkningar och 
även bör ha ett ansvar. Det går dock att finna vissa skillnader i intervjupersonernas åsikter om 
vilka som bör ta ett ansvar i samhället förutom skolan.  
 
Kuratorn uttryckte att skolan har fått ett stort ansvar att utreda det som har med nätmobbning 
att göra om det har med skolans elever att göra, även om det sker utanför skoltid. Detta var 
enligt denna intervjuperson positivt sett till vissa aspekter eftersom att skolan påverkas av det 
som sker utanför. Det är dock ett ansvar som är skolan övermäktigt och ansvar bör även 
läggas på andra håll i samhället. Fritidsledaren var även hen av meningen att skolans ansvar 
är viktigt och att skolan ska ha ett ansvar, även om nätkränkningarna sker utanför skolan. 
Denna intervjuperson påpekade även att skolledningen bör ta ett större ansvar och fokusera 
på mål som handlar om annat än betyg och mer på välmående. Detta gäller både på skolan 
intervjupersonen arbetar på och sett till politiska beslut. Läraren påpekade att nätkränkningar 
är något som påverkar eleverna i skolan och att det är viktigt att skolan tar ett ansvar. 
Intervjupersonen poängterade dock även att nätmobbning som påverkar elever i skolan inte är 
något som endast kan ses som ett skolproblem utan som ett samhällsproblem där många olika 
aktörer har viktiga roller att spela. 
 

”Det man känner är ju att det som just det här med nätmobbning, det känns nästan 
inte ens som en skolfråga, det känns som en samhällsfråga, man skulle behöva göra 
något i samhället i stort där skolan är inblandad, där föräldrar är inblandade, där 
media är inblandade, alltså en stor kraftsamling i hela samhället där skolan kan 
vara en del.” (Läraren) 
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Det finns en grupp som våra intervjupersoner gemensamt såg som en viktig grupp utanför 
skolan när det gäller arbete mot nätkränkningar. Denna essentiella grupp är elevernas 
föräldrar. Läraren uttryckte att det är viktigt att skolan får mer utbildning kring nätmobbning 
men även att föräldrar får ta del av utbildningsmaterial i ett tidigt skede. Fritidsledaren anser 
att elevernas beteende påverkas av föräldrarnas och att deras samarbete med skolan när det 
gäller traditionell mobbning och nätmobbning är av stor vikt. Skolsköterskan berättade om att 
det finns ett stort föräldraansvar, detta på grund av att mycket av nätmobbningen sker utanför 
skolan och det finns gränser för vad skolan ska och får göra kring detta. Kuratorn ansåg att 
föräldrarnas samarbete med skolan är viktigt och att de gemensamt har ansvar att förklara om 
regler på internet för de unga i ett tidigt skede.  
 

”(...) men framför allt som förälder så att man inte bara släpper de lös när de är tio, 
elva år gammal och att börja kanske ännu tidigare till och med. Så samarbete med 
föräldrar och större insyn och kunskap vad det är som händer när man kapar 
någons identitet eller vad man ska säga, regelverk och konsekvenser.” (Kuratorn) 

3.4 Prevention  
Studien undersöker skolornas preventiva arbete mot nätmobbning och vissa av frågorna i 
intervjuguiden (se bilaga 1) berör detta ämne. Vi frågade även om vilka preventiva åtgärder 
som fungerade bra och vilka som fungerade mindre bra. Intervjupersonerna berättade även 
om förslag på preventiva åtgärder mot nätmobbning som inte används idag men bör 
användas. 
 
Något som påpekades av två intervjupersoner är vikten av att utöka mängden samtal om 
internetanvändning med eleverna. Kuratorn menade på att beteende över internet ger en 
grund för unga i hur de ska bete sig socialt och att vuxna har ett ansvar att diskutera 
internetanvändning med barn vid en tidig ålder. Regelverk och konsekvenser som gäller på 
internet är viktiga byggstenar i detta arbete. Denna process bör enligt intervjupersonen ske i 
samverkan med skolan och föräldrar, detta samarbete sker inte i tillräckligt hög grad idag. 
Läraren pekade på vikten av dialog om internetanvändning och internetkultur som 
preventionsverktyg med eleverna men det är svårt för skolans del att sätta in prevention i 
högstadiet eftersom att eleverna redan då har haft tillgång till denna teknik under en lång tid.  
 

”(...) försöker ha den här relationen och den här dialogen med eleverna men för 
våran del som är på högstadiet så har de ju redan den här tekniken när de kommer 
hit och har haft den ganska länge, så det är ju svårt för oss att jobba preventivt och 
ta tag i det här.” (Läraren) 

 
Vikten av dialog med eleverna är också något som ses som viktigt för den andra 
intervjupersonen, dock beskrev denna person även vikten av att diskutera andra aspekter än 
internetanvändandet. Fritidsledaren uttryckte sig på följande vis gällande samtal med elever 
som preventionsverktyg:  
 

”(..) sen ska vi jobba jättemycket med det här att man ska umgås med varandra och 
vara trygga och våga tålas och vara trygg i sig själv , självkänsla, trygghet i 
grupper, trygghet i sig själv.” (Fritidsledaren) 
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En annan del av det förebyggande arbetet mot nätkränkningar berördes av två av 
intervjupersonerna. Ämnet regler och förbud som hjälpmedel ses som viktiga av båda 
intervjupersonerna, dock finns det delade åsikter i ämnet. Fritidsledaren menade på att de 
borde förbjuda alla mobiler på skolan eftersom att dessa orsakar mycket av problemen på 
skolan. Läraren talade om att det troligtvis inte är effektivt med förbud mot internetverktyg 
utan att diskussion bör vara av större vikt.  
 

‘’(...) inte försöka vara någon sån här Von Oben- perspektivs liksom- ‘’Vi vet bäst ni 
ska inte ha mobiler’’ utan istället diskutera med de vad de tänker och försöka få de 
att sätta ord på sina tankar.”  (Läraren) 

 
Nätmobbningens osynlighet är något som två av intervjupersonerna berättade om när det 
gäller det förebyggande arbetet. De påpekade att nätmobbning är svårare att se och få kontroll 
på än vanlig mobbning. Läraren förklarade att hen tror att eleverna inte gör kopplingen att de 
kan samtala med lärare på skolan om att de blivit utsatta för mobbning via internet och därför 
blir det inte lika tydligt. Fritidsledaren talade om att viss typ av mobbning är lättare att 
reagera på, så som mobbning som har med fysisk utsatthet att göra, nätmobbade elever visar 
även mindre tecken på att de blir mobbade enligt intervjupersonen.   
 

”Jag tycker att nätmobbade elever visar det mindre, det är som att de mår bara 
dåligt, den här andra det blir så tydligt hela tiden, att man går förbi och den blir 
knuffad in i och då knuffar man på den eller någonting sånt och då kan andra 
reagera, det finns ju andra som kan reagera.” (Fritidsledaren) 

 
Alla intervjupersoner i undersökningen ansåg sig ha en god kunskap om de lagrum och de 
bestämmelser som preventionen bygger på idag. Det råder dock en viss skillnad i åsikter 
kring dessa bestämmelsers applicerbarhet på både mobbning och nätmobbning. Kuratorn 
berättade om skolans likabehandlingsplan och att vissa av metoderna var användbara men 
poängterade att arbetsmetoder mot nätmobbning saknas. Läraren berättade om 
diskrimineringsgrunderna som de ska utgå ifrån gällande arbetet mot kränkningar på skolan 
och förklarar att många av dessa diskrimineringsgrunder inte har någon större relevans för 
arbetet mot kränkningar gällande mobbning och nätmobbning. Skolsköterskan ansåg att 
lagarna är tydliga när det gäller arbete mot mobbning, hen nämnde dock även att hen själv 
ansåg att barnkonventionen kan vara användbar när det gäller att förklara rättigheter för barn 
pedagogiskt. Fritidsledaren nämnde att hen ofta använder sig av likabehandlingsplanen när 
denna person diskuterar kränkande beteende med elever på skolan. 
 

‘’Eh, han fick ett långt samtal från mig och jag tänker läsa diskrimineringslagen för 
honom och likabehandlingslagen för honom, vänta bara tills jag kommer på måndag 
för då ska jag ta den diskussionen med honom”  (Fritidsledaren) 

 
En viktig aspekt att ta i beaktande är vilket positivt arbete som skolorna redan utför gällande 
nätkränkningar. Tre av våra intervjupersoner uttryckte tankar om vilken typ av arbete som har 
gett en positiv effekt när det gäller nätmobbning i skolan. Kuratorn berättade om att något 
som är positivt är att flera av skolpersonalen fått delta i en föreläsning om nätmobbning och 
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olika sociala medier, detta kan vara viktigt att fortsätta med framöver. Läraren berättade om 
att de vid vissa tillfällen kan lyckas få bukt på problem gällande nätmobbning när de får veta 
vilka de utsatta personerna är och sedan kan uppmana till samtal. Skolsköterskan nämnde att 
skolan använder material som är bra när det gäller att förklara lagar på internet för eleverna. 
 

” ”ses offline” har varit jättebra just för att det är det här vilka lagar vi har att 
förhålla oss efter, nu är det ju samma lagar men vad det är som gäller på nätet.”  
(Skolsköterskan) 

 
För att det preventiva arbetet ska fungera måste en också se hur antimobbnings-teamen 
jobbar med varandra och med resten av skolans personal. Fritidsledaren beskrev tydligt sitt 
ansvar i denna process som att hen är ögonen och öronen i korridoren som ska uppfatta 
potentiella mobbningssituationer eller ungdomar teamet behöver hålla koll på. När sedan 
resten av teamet fått ta del av den informationen så kan hela gruppen börja utveckla en 
passande åtgärd. Läraren, som är en del av samma team som fritidsledaren, sade att hen 
känner att resten av personalen på skolan som inte är en del av teamet i allt större 
utsträckning släpper sitt ansvar i tron om att teamet är de enda som behöver jobba med 
mobbning på skolan. Detta påpekade läraren att hen ser som problematiskt och gör att skolan 
inte lyckas göra allt den kan inom det preventiva arbetet. 

3.5 Utbildning 
Utifrån intervjuguiden fick intervjupersonerna diskutera sina utbildningar, vad de fått ta del 
av och om de ansåg sig ha rätt verktyg för att jobba med mobbning, både traditionell och över 
nätet. Genom att de får reflektera kring sin utbildning kan det bli möjligt att se var systemet 
har sina styrkor och svagheter, vilket är en förutsättning för att ge denna studie någon form av 
relevans. Något som alla våra intervjupersoner var tämligen överrens om är att de känner sig 
för dåligt utrustade, av skolan och kommunen. Alla har fått ta del av någon form av 
utbildning i antimobbningsarbete men det sker ofta oregelbundet och med flera års 
mellanrum. De utbildningar som intervjupersonerna fått ansågs dock vara värdefulla för dem: 
 

“I en annan kommun som jag jobbade i då så hölls en kurs i värdegrund och 
behandling i praktiken för ett tag sen och den har de precis slutat med nu men där 
var det en hel del om normkritik… så är det ju de här lärarna om likabehandling 
som är ute och föreläser på skolorna så en del i det är nätkränkningar, vilket är 
jättebra” (Kuratorn) 

 
Samtidigt uttrycktes en oro över att den sällan förkommande fortbildningen ger ungdomarna 
ett övertag, fritidsledaren känner att ungdomarna alltid ligger några steg före de 
professionella. Detta sätter ett stort ansvar på de yrkesverksamma att lära sig själva, eftersom 
skolans utbildningstillfällen inte räcker till, de professionella måste hela tiden anpassa sig 
utifrån ett ständigt förändrande klimat: 
 

“Nejmen ja, jag är nog självlärd. Vi har fått någon liten utbildning för länge 
längesen, men det är så längesen så det minst jag inte ens, det måste vara femton år 
sen sen jag fick någon kurs i någon modell.” (Läraren)  
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“(...) Sen har jag läst, det är ju tyvärr det stora att man lär sig själv, man läser 
böcker, man lär sig lösningsfokuserat arbetssätt, man läser om gruppdynamiker, 
man lär sig mycket mer privat, man borde läsa mycket mer kurser och det borde 
vara per år därför att man ska uppdateras.” (Fritidsledaren) 

 
Även om flera av individerna i dessa intervjuer anser att det är väldigt viktigt att de får 
utbildning så uttryckte även vissa av intervjupersonerna att de är duktiga på att analysera 
klimatet och utveckla sin professionsroll på egen hand. I relation till nätmobbning menar 
intervjupersonerna att det krävs en ständig uppdatering kring vilka forum som för tillfället är 
aktuella: 
 

“vi skulle verkligen behöva uppdateras, nu kan ju jag väldigt mycket om sånt här du 
hör ju kik och snap och insta och sånt här, jag är ju insatt. Jag skulle absolut, det 
ska vi gå en gång per år för det förnyas ju hela tiden. För nu är ju facebook ute, det 
förnyas ju, ska vi hinna med att flytta våran plattform” (Fritidsledaren) 

 
För att vidare utveckla kompetensen inom preventivt arbete mot nätmobbning och inte enbart 
lita på personalens självutbildning önskar kuratorn en fortbildning som går i takt med 
ungdomskulturens och nätmobbningens utveckling: 
 

“(...) jag tror att det behövs vartannat år att det behövs att man får utveckla det man 
kan redan för en utbildning eller en föreläsning är på kort sikt bara men sen får man 
arbeta och utveckla det man tagit med sig och sedan får man följa upp det om något 
år igen och sen får man något nytt att ta med sig. Jag tror inte att man har en 
utbildning och sen är man färdig inom området.” (Kuratorn) 

 
Det behöver inte nödvändigtvis bara ligga på arbetsplatsens ansvar att utbilda kring dessa 
viktiga fenomen. Läraren föreslår att den formella utbildningen borde få ett ökat ansvar i att 
förbereda de yrkesverksamma. På så sätt utvecklas grundkompetensen och skulle ge 
personalen självförtroendet att hantera dagens mobbning:   
 

“Det jag skulle önska generellt från alla som är lärare är att de vågar mer, att de 
vågar ta tag i saker. Att de vågar ta i på skarpen, det har jag upplevt genom alla år 
att som lärare tycks titta åt ett annat håll eller de är inte säkra på om det är 
mobbning… lärare ska förstå vikten av att göra någonting” (Läraren) 

 
Genom högre kvalité på högskoleutbildningarna kan det tänkas att inte bara den formella 
kompetensen ökar, utan även den personliga, då personalen fått en utbildning som utvecklar 
personen bakom yrket. Att ha personlig kompetens är av yttersta vikt idag där den formella 
utbildningen och fortbildningen kan brista: 
 

“Däremot har jag ju märkt att jag kanske har bra förutsättningar för att kunna göra 
något åt sånt här, det är väl egentligen därför jag har ägnat så mycket tid åt sånt 
här, att man kan göra någon skillnad, att man har bra kontakt med eleverna de gör 
som man säger och så är det lättare att göra skillnad.” (Läraren) 

 
Något som borde utgöra ett bra komplement till kompetensen är de lagar och regler 
personalen behöver förhålla sig till. Blir de osäkra kan de kolla vad dessa säger och handla 
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därefter. Dock får det inte gå så långt att de professionella enbart ser elevernas behov utifrån 
dessa texter, som ena läraren är inne på:  
 
 

“Men det jag har lärt mig med att jobba med alla dessa år är att det egentligen inte 
finns någon tydlig linje till varför folk blir mobbade. Det går inte att säga att du blir 
mobbad på grund av det, du blir kränkt på grund av det. Det här är så otroligt 
lynnigt och grupp-processerna är så svårförutsägbara så jag säger till mina elever 
att de ska tänka på det, att det finns en schablon att elever tänker att den som blir 
mobbad ska vara på ett visst sätt eller se ut på ett visst sätt men det finns inget ,det 
är inte så.” (Läraren)  

 
Utifrån intervjuerna blir det tydligt att fortbildningen för de professionella inte är tillräcklig 
för att personalen ska kunna känna att de får rätt verktyg för att hantera den mobbningskultur 
som finns idag. Mobbningen ser inte ut på samma sätt idag som när våra intervjupersoner 
senast fick utbildning i ämne. 
 

5. Diskussion  
För att vidare förstå resultaten har vi valt att diskutera dessa och jämföra empirin med 
studiens kunskapsöversikt. För att göra analysen så lätt som möjligt att förstå har vi delat upp 
denna i fem teman. Dessa teman grundar sig i den information som vi funnit i våra i våra 
intervjuer och även de teman som går att finna i empirin. Temana följer: Att förstå elevernas 
vardag, Internets gränslöshet, Vem bär ansvaret?, Den eviga striden och Kunskap föder 
utveckling 

5.1 Att förstå elevernas vardag 
Vid analysen av empirin framgår det tydligt att mycket av det som utgör elevernas vardag 
skiljer sig från den kultur som våra intervjupersoner har upplevt under sin ungdom. Denna 
skillnad handlar framför allt om hur ungdomarna beter sig socialt och hur de kommunicerar 
med varandra. Att förstå ungdomarnas vardag är av vikt för att kunna förstå nätkränkningar 
som fenomen i skolan enligt flera av våra intervjupersoner. 
 
En viktig grundsten i kommunikation är hur individer uttrycker sig mot varandra. Här pekar 
våra resultat på att de yrkesverksamma anser att det språk som används av ungdomar har 
utvecklats till att bli allt hårdare och kränkande. Eleverna vet dock ofta om att de använder 
sig av andra ord på internet än i kommunikation som sker ansikte mot ansikte men att det är 
mer acceptabelt med detta språk på internet. Vår uppfattning av empirin är att detta språkbruk 
används av de flesta elever på de undersökta skolorna och att det inte enbart sker i de fall som 
elever uppfattar som mobbning.  
 
Detta klimat kan till viss del att kopplas samman med information som går att finna i tidigare 
studier, det verkar exempelvis finnas oskrivna regler på hur en ska bete sig över internet 
(Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor, 2014). Underlag visar på att personer 
som uttryckt att de är emot kränkningar på internet kan vara de samma som faktiskt utför 
dessa. I vissa sammanhang på internet kan det anses vara rättfärdigat att uttrycka sig negativt 
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sett till exempelvis kön sett till internetanvändarnas uttryck och åsikter på nätet. Sådana 
kränkningar förekommer ofta när det gäller datorspel som sker över internet (Myndigheten 
för ungdom och civilsamhällesfrågor).  
 
Flera av våra intervjupersoner uttryckte att ungdomarna faktiskt har en god förståelse om vad 
som kan ses som en kränkning i det fysiska rummet. Ett problem som påpekades i resultatet 
är att eleverna inte är lika benägna att applicera detta i deras språkbruk på internet. Även om 
elevernas sociala interaktion idag generellt innehåller ett annat språk än vad den gjorde förr 
så används denna typ av språkbruk ännu mer i den internetbaserade miljön. Information som 
denna är intressant att jämföra med vissa tidigare studier. Det finns resultat som visar på att 
ungdomar är mer benägna att veta att de mobbar en individ när mobbningen utförs direkt mot 
en annan person jämfört med den mobbning som utförs över internet (Dunkels, 2013). 
Intervjuerna i vår studie pekar på något liknande på grund av det språkbruk som används av 
ungdomarna på nätet, eleverna verkar se detta språk som mer accepterbart på denna arena än i 
andra sammanhang. 
 
Kommunikationen och språket som används på internet är enligt flera av intervjupersonerna 
en viktig del i elevernas vardag. Enligt vår empiri är det viktigt att tala med eleverna om 
deras språkbruk och om beteende på internet. Den normalisering som har skett när det gäller 
vissa jargonger på internet är något som bör diskuteras med barn och ungdomar enligt 
tidigare studier (Adenji, Gulbrandsen & Kerstinsdotter, 2014). Enligt vår studies resultat är 
det även av vikt att diskutera beteenden på internet med barn vid ett så tidigt tillfälle som 
möjligt och en viktig del i detta är att även involvera föräldrarna. En åsikt som går att se i vår 
studies resultat är att sådana diskussioner är en del av uppfostran och att denna uppfostran bör 
ske på flera fronter. 
 
Även om det läggs stor vikt på att lära barn och ungdomar om hur dessa får bete sig i ett 
nätbaserat sammanhang går det även att finna åsikter i materialet som påvisar vikten av att 
skolpersonalen också behöver öka förståelsen när det gäller elevernas syn på 
internetanvändning. Läraren som intervjuades uttryckte vikten i att hen inte kan se några 
positiva effekter av att försöka sätta sig i en position där eleverna känner att skolan är emot 
dem. Kunskapsöversikten visar inte på några resultat som kan jämföras med lärarens uttryck 
om en endast ser till nätmobbning, vissa modeller mot traditionell mobbning har dock 
kritiserats på grund av obalanserade maktförhållanden mellan lärare och elev (Frånberg & 
Wrethander, 2011).  
 
Resultatet pekar på att ungdomar har en större kunskap om internet och dess 
användningsområden än vad många vuxna har. Detta är en del av elevernas vardag och kan 
skapa ett problem inom arbetet mot nätmobbning för skolpersonalen. Något som är uppenbart 
i empirin är att eleverna lever i ett internetsamhälle som alltid uppdateras och deras kunskap 
om detta samhälle överstiger den kunskap som intervjupersonerna har. Ett kunskapsutbyte 
mellan ungdomar och lärare skulle kunna vara av nytta för prevention mot nätmobbning 
enligt vår kunskapsöversikt (Olsson, 2013). Detta går att koppla samman med den vikt av 
dialog som flera av våra intervjupersoner poängterar. 
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5.2 Internets gränslöshet 
Internet är inte längre något som enbart kan användas på en stationär dator. Under 
intervjuerna var mobilen det teknologiska hjälpmedlet som nämndes flest gånger och det var 
även denna som beskrevs som problematisk sett till nätkränkningar. Möjligheten att använda 
internet och därmed kunna utföra nätkränkningar påverkas mycket om eleverna har tillgång 
till mobiltelefoner. Datorer är något som inte alltid är tillgängligt för eleverna på vissa av 
skolorna och då är mobilerna det enda som kan användas för att få tillgång till nätet.  
 
Detta kan skapa en svårighet för de yrkesverksamma på skolorna. Mobiltelefonen kan ses 
som svår för de yrkesverksamma att övervaka och enligt vissa studier kan detta vara negativt. 
Ungdomar har uttryckt sig mindre aggressivt när de använt datorer som varit placerade på ett 
sätt som har varit lätt för vuxna att övervaka (Dunkels, 2013). Sådan prevention stöter alltså 
på svårigheter när eleverna använder sig av mobiltelefoner eftersom de i princip har samma 
möjligheter att kommunicera med andra och utföra nätmobbning som på en stationär dator. 
 
Mobiltelefonen är det hjälpmedel som nämns överlägset flest gånger i empirin men det är inte 
enbart telefonen i sig som skapar svårigheter för intervjupersonerna när det gäller att hantera 
nätkränkningar i skolan. Flera av de som intervjuats har insett att ett stort problem sett till 
detta fenomen är att det finns många olika sätt att utföra nätkränkningar på. Dessa personer 
uttrycker också att nätmobbning har ersatt traditionell mobbning i sådan omfattning att det 
bör ses som en egen arena som inte enbart kan kopplas samman och arbetas mot på samma 
sätt som vanlig mobbning. Det intressanta här är att mängden mobbning inte anses öka, utan 
snarare karaktäristiken. Samtidigt säger intervjupersonerna att övervakning är svårare kring 
nätmobbning och att elever inte är lika benägna att kontakta personal när de blivit kränkta 
som när de blir mobbade i det fysiska rummet. På grund av detta kan det finnas ett helt annat 
mörkertal gällande nätmobbning. En av de möjligheter som nämns ett flertal gånger i 
materialet är sociala medier. Flera av intervjupersonerna uttrycker att de har för dålig insikt i 
hur många av dessa används eller hur vissa applikationer till mobiltelefoner faktiskt fungerar.  
 
En av intervjupersonerna talade om att hen ändå har en viss kunskap om flera sociala medier 
och applikationer men att det ändå är svårt att arbeta mot nätkränkningar som sker på dessa 
forum. Denna person nämner mer specifikt att de applikationer där kommunikationen snabbt 
raderas är det som är svårast att arbeta med, detta på grund av att det är svårt att spåra dessa. 
Dessa åsikter om meddelanden som snabbt kan raderas är inte något som har berörts i någon 
större utsträckning i vår kunskapsöversikt men är en del som är av vikt för intervjupersonen. 
Det enda som går att finna i vår kunskapsöversikt om meddelanden som försvinner handlar 
om e-post. Det har påpekats att det kan vara positivt för den utsatte personen att ha 
möjligheten att radera kränkande meddelanden som en individ har fått på mejl (Olsson, 
2013). En skillnad mellan dessa två olika typer av försvunna meddelanden är att den utsatte 
själv kan välja om den vill radera sin e-post.  
 
Anonymiteten är något som tänjer på gränserna för vad som är möjligt på internet. Sett till 
kunskapsöversikten är anonymiteten en allvarlig faktor som påverkar ungdomarna som blivit 
utsatta för detta på ett negativt vis (Adenji, Gulbrandsen & Kerstinsdotter, 2014). Det finns 



 

28 
 

dock också belägg för att det i verkligheten endast är en liten del av mobbningen som utförs 
anonymt, denna del ligger på några få procent (Dunkels, 2013). Studiens intervjuguide (se 
bilaga 1) innehöll frågor om anonymitet, detta var dock inte något som intervjupersonerna 
valde att diskutera närmare eller ens ser som något av de viktigaste områdena gällande 
nätmobbning. Något i empirin som kan kopplas till anonymiteten är den möjlighet att skicka 
meddelanden som snabbt raderas som tidigare beskrivits. Detta är ett sätt att agera anonymt 
om man ser till den begränsning som finns i spårbarheten av dessa meddelanden.  
 
Ett område som kan ses som viktigt enligt empirin är möjligheten att sprida information till 
många personer snabbt. Detta har gjort så att fler personer kan vara involverade i att utsätta 
en person för någonting kränkningar och gör alltså det hela mer offentligt. Just offentlighet 
gällande mobbning ses också som en allvarlig faktor när det gäller offrets utsatthet (Adenji, 
Gulbrandsen & Kerstinsdotter, 2014). 
 
Mycket av det som nämnts om de möjligheter eleverna har när det gäller att utföra 
kränkningar på nätet kan kopplas till något som nämns som viktigt enligt empirin. Detta är att 
kommunikationen mellan elever inte längre behöver vara kopplad till en plats. Kränkningarna 
som påverkar eleverna på skolan och även kan utföras av andra elever som studerar på 
samma skola behöver inte utföras på skolan som fysisk plats. Mobbning som sker på en 
fysisk plats kan även enligt vissa av våra intervjupersoner fortsätta utanför skolan med hjälp 
av tekniken. Kunskapsöversikten visar på att om en individ vill nå en annan individ och 
utföra en kränkning så är detta oftast möjligt, detta gör så att de utsatta ungdomarna inte kan 
komma undan mobbningen vid tillfällen som tidigare har gett andrum (Olsson, 2013).  

5.3 Vem bär ansvaret? 
Den forskning och litteratur vi tagit del av fokuserar på skolans ansvarsområde och hur det 
kan utvecklas. Något som dock framgår i intervjuerna är att intervjupersonerna känner att det 
läggs för mycket fokus på vad skolan kan eller ska göra för att motverka nätmobbning. Denna 
aspekt är något som inte nämns i den forskning vi tagit del av och därför blir 
intervjupersonernas synpunkter på hur ansvaret kring ungdomarna ska se ut väldigt intressant 
för oss. Skolans ansvar är, som Adenji, Gulbrandsen & Kerstinsdotter (2014) säger, att 
utbilda elever i att kunna göra medvetna etiska ställningstaganden och få en förståelse för 
samhället och sociala normer. Det våra intervjupersoner poängterade var att det finns en 
tendens att föräldrar börjat tro att sådan form av utbildning startar och slutar i skolan, vilket 
inte är fallet. Genom att lägga över ansvaret på skolan försvinner en del av föräldrarollen och 
en form av alibi kan uppstå hos dem när deras barn begår kränkningar. Precis som Dunkels 
(2013) diskuterar vore det bra om en god kommunikation upprättas mellan föräldrar och 
deras barn om hur en borde bete sig på internet så att inte allt ansvar läggs på skolan, som 
våra intervjupersoner känner. 
 
De senaste åren har det arbetats med att stärka definitionen av vad skolans ansvar är gällande 
hur de ska jobba med kränkningar, inte minst med reformen (SFS, 2010:800). Något vi fann 
intressant i intervjuerna är hur glest det är med utbildningar för skolpersonalen. Enligt 
skollagen ska det utvärderas och upprättas en plan där det jobbas mot kränkningar (Skollag 
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81985:1100 6.kap 8§). Utifrån detta tolkar vi det som den plan som ska upprättas årligen inte 
blir tagen på tillräckligt stort allvar av huvudmännen där alla intervjupersoner uttrycker att 
nätkränkningar är ett problem men att de samtidigt inte riktigt får det stöd de behöver för att 
arbeta med det. Det har också blivit extra problematiskt utifrån att nätmobbning och 
traditionell mobbning inte ser likadan ut. Skolans ansvar är väldigt tydligt när det kommer till 
traditionell mobbning, före mobiler och datorer var skolan kanske den viktigaste sociala 
plattformen och därav den huvudsakliga platsen för kränkningar (Beckman, 2013). I takt med 
att internet blivit en allt större plattform för ungdomarna har även ansvaret blivit otydligare. 
Läraren nämner att arbetet blivit försvårat då skolan inte längre behöver vara källan till en 
mobbningssituation och att ansvar då blir svårt att definiera. Detta pekar på att det finns 
mycket att göra för att tydligt avgränsa ansvar kring nätmobbning för att hjälpa både 
skolpersonal och föräldrar. 
 
För att besvara de frågor studien ställer angående preventionsarbete blir det, enligt den empiri 
vi samlat in, ofrånkomligt att definiera ansvarsområdet ännu mer än idag. Fokuset på att 
definiera skolans ansvar är omfattande så till den grad att övriga institutioners ansvar glöms 
bort, vilket vi även kan se i en del av den tidigare forskningen. Genom att tydligt urskilja hur 
olika institutioner i samhället bär ansvar och bör samarbeta för att på ett effektivt sätt 
motverka nätmobbning kan en stor del av problematiken lösas. Det skulle även resultera i en 
avlastning för skolpersonalen som till synes känner ett oproportionerligt stort ansvar då de 
inte har tillräckligt med stöd från övriga samhället 

4.4 Den eviga striden 
Målet med mobbningsprevention är att få kränkningar att försvinna helt, något som är mycket 
svårt med tanke på hur våra gruppdynamiker ständigt utvecklas, och där de yrkesverksamma 
måste anpassa sig allt eftersom. De frågeställningar studien har gällande prevention kan inte 
enbart besvaras genom att definiera ansvarsfördelning mellan de olika institutionerna i 
samhället. Hur varje institution arbetar blir viktigt för att kunna förstå hur tankarna kring den 
faktiska preventionen ser ut. Frånberg och Wrethander (2011) nämner vanliga och viktiga 
preventionsåtgärder, såsom antimobbningsteam, temadagar och föräldramöten. Den enda 
gemensamma åtgärden av dessa som vi hittar i intervjuerna som kan anses fungera i de tre 
skolorna vi besökt är mobbningsteamen. Några av intervjupersonerna är inne på att det läggs 
för lite resurser på temadagar vilket både gör att ungdomarna inte får reflektera över etik och 
moral i tillräcklig utsträckning samt att skolpersonalen går miste om viktig kunskap. Vid 
andra tillfällen i intervjuerna nämnde, framförallt läraren och fritidsledaren, att föräldrar blir 
alltmer oengagerade i vad barnen gör på skolan. Detta försämrar samarbetet med skolan 
vilket i sin tur försvårar det preventiva arbetet. Då all mobbning inte längre sker på skolan 
utan, som intervjupersonerna är inne på, nuförtiden har sin grund utanför skolan blir det ofta 
svårt för skolpersonalen att kliva in och ta föräldrarnas roll i det preventiva arbetet. 
 
Något vi tolkar utifrån intervjuerna som kan besvara våra frågeställningar kring prevention är 
att föräldrarnas roll måste utvecklas. Den prevention som krävs för att motverka kränkningar 
på nätet kan inte uppnås genom arbete på enbart skolan, utan föräldrarna måste inkluderas 
och de måste visa en vilja till att bli inkluderade. Detta skulle innebära att föräldrarna får 
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någon form av utbildning och stöttning i hur en kan arbeta med ungdomarna på ett 
utvecklande sätt. Detta krävs för att hitta lösningar bortom restriktioner och övervakning, som 
enligt forskningen har negativa resultat (Dunkels, 2013). Det intressanta i empirin gällande 
restriktioner var att fritidspedagogen och läraren, som jobbar på samma skola och är del av 
samma mobbningsteam, har lite olika åsikter i hur det ska arbetas med detta. Forskningen ger 
läraren rätt i att utbilda sunda värderingar ger bättre utslag än enbart förbjuda mobiler och 
datorer. Å andra sidan kan det vara svårt i högre åldrar där de unga redan är indoktrinerade i 
en viss kultur och förbud kan då fungera som en effektiv kortsiktig lösning. Utöver 
föräldrarna är en annan viktig aspekt i preventionsarbetet den osynlighet som mobiler och 
datorer medför. Hur ska skolpersonal och föräldrar kunna förhindra mobbning som de inte 
ser? Fritidsledaren och sjuksköterskan menar på att traditionell mobbning, verbalt och fysiskt, 
går att se bara det finns vuxna på plats. Att komma åt det som sker bakom mobil- och 
datorskärmen blir väldigt svårt utan att kränka det privata hos individen, där kan lärarens och 
Dunkels (2013) tankar om att utbilda sunda värderingar och etik hjälpa på lång sikt. På kort 
sikt kan den mest pragmatiska lösningen vara att minimera användandet av elektronik på 
skolan. 
 
5.5 Kunskap föder utveckling 
Något vi kan se gemensamt utifrån de övriga kategorierna är att det behövs utbildning. 
Oavsett om det gäller utbildning för att förstå ungdomskultur, hur prevention kan utformas 
eller hur ansvar bör fördelas så är det något som i dagsläget ser ut att behövas. Det läggs ett 
stort ansvar på de professionella att själva lära sig hur de ska arbeta med ungdomarna. Som 
studien påpekat tidigare är ungdomskulturen föränderlig så allt de professionella lärt sig 
under sina utbildningar behöver utvecklas kontinuerligt för de ska kunna jobba så effektivt 
som möjligt. Det behöver inte enbart vara skolan och kommunen som utbildar skolpersonalen 
utan genom en sund relation mellan personal och elever kan de två grupperna utbilda 
varandra (Olsson, 2013). På detta sätt kan de professionella lättare hålla sig uppdaterade på 
hur ungdomarnas vardag ser ut. 
 
Med tanke på den oregelbundna och glesa utbildningen våra intervjupersoner fått ta del och 
hur de ser detta som något negativt blir en enkel tolkning att hela systemet med fortbildning 
behöver ses över. Ett rimligt förslag är att hålla i fortbildningar regelbundet åtminstone en 
gång per år för personal inom skolan. Utifrån denna studie känns det relevant med utbildning 
med inte alltför stora mellanrum då förutsättningarna för det preventiva arbetet är i ständig 
förändring. Det har framkommit en del studier och forskning de senaste åren som berör 
nätmobbning som fenomen och regelbundet uppdatera skolpersonalen på de framsteg som 
görs skulle onekligen ge positiva resultat (Olsson, 2013; Beckman, 2013; Dunkels, 2013). 
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6.Konklusion  
Denna studie utfördes med en viss förkunskap om mobbning som fenomen då vi tidigare 
utfört ett kvalitativt arbete om mobbning, där nätmobbning var en delfråga. Under den 
studien fick vi upplevelsen att nätmobbning som särskilt problem är mer komplext än vi 
tidigare trodde och en vilja inföll sig direkt att gräva djupare i detta. Med den motivationen 
föddes idén till denna studie och dess syfte. Vår tidigare kunskap gällde huvudsakligen hur 
ungdomars hälsa påverkas psykiskt av mobbning och hur professionella i samhället, inte 
enbart skolan, arbetar mot detta. Frågor som vi inte ansåg oss ha fått tillräckliga svar på; 
nätmobbning och prevention, har utgjort grunden för denna studie. Vi valde att enbart 
fokusera på skolpersonal i detta arbete då resultat från vår tidigare studie visade att 
professionella utanför skolan har bristande kunskap om nätmobbning och prevention samt är 
delaktiga i väldigt liten utsträckning i det preventiva arbetet mot mobbning. Hade vi dock 
velat utforska det behandlande arbetet med individer som blivit utsatta för nätmobbning hade 
yrkesverksamma på till exempel barn- och ungdomspsykiatrin eller socialkontoret varit av 
intresse. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur professionella arbetar preventivt mot nätmobbning 
bland högstadieungdomar och hur de reflekterar över nätmobbning som fenomen. 
Intervjupersonernas åsikter är grunden till arbetets resultat, i våra intervjufrågor har vi dock 
lagt fokus på att de ska få uttrycka hur de vill att arbetet inom detta område ska utvecklas. En 
av våra frågeställningar fokuserar på hur skolpersonal ser på nätmobbning som fenomen i 
skolan. I arbetets resultat går det att tyda åsikter om nätmobbning som fenomen. De 
tydligaste åsikterna som framkommer är enligt vår mening att detta definitivt är något som 
förekommer på alla de undersökta skolorna och är viktigt att arbeta mot. Fenomenet behöver 
dock inte vara något som nödvändigtvis har skapat en större mängd mobbning, det är framför 
allt möjligheterna till mobbning som har utvidgats på grund av det som internet erbjuder. 
Mycket av den mobbning som sker på de undersökta skolorna idag går att koppla samman 
med internet på ett eller annat sätt och blir på detta vis även en del av varandra. Något som 
dock är väldigt viktigt att poängtera i detta sammanhang är att empirin även pekar på att 
nätmobbning och mobbning skiljer sig ifrån varandra på många vis. De största skillnaderna 
mellan kränkningar som sker över internet jämfört med traditionell mobbning är den 
offentlighet som skapas på internet, svårigheten till insyn på nätet och även den ständiga 
uppdatering som sker inom internetsamhället. Inom nätmobbning kan nya möjligheter till 
uttryck skapas varje dag, medan mobbningen som sker i det fysiska rummet länge har sett ut 
på ett liknande sätt. Ett exempel på denna eviga uppdatering är anonymiteten. Internet har 
börjat bli mindre anonymt på vissa sätt men samtidigt utvecklas hela tiden nya sätt att vara 
anonym på nätet, så som möjligheten att skicka meddelanden som snabbt raderas och därmed 
inte heller kan spåras. Intervjupersonerna uttrycker att internet erbjuder en annan arena än 
skolans fysiska miljö, det är också ett område som intervjupersonerna inte kan hantera på 
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samma sätt som den mobbning som sker ansikte mot ansikte.  Detta kan även kopplas 
samman med tidigare studier som pekar på att en bör skilja på nätmobbning och traditionell 
mobbning som fenomen, i dagens samhälle gör vi inte detta i tillräckligt stor utsträckning.  
 
Resultatet visar på att en viktig del av preventionen mot mobbning och nätmobbning är att 
veta vem som bär ansvar för vad. Skolpersonalen anser att det ansvar som ligger på skolan är 
väldigt stort och de flesta uttrycker också att skolan även bör ha ett ansvar inom detta 
område. Ansvar bör enligt våra intervjupersoner dock delas av fler personer och fler 
institutioner. De beskriver att vuxnas ansvar är viktigt när det gäller att utbilda barnen i hur 
de ska bete sig på internet. Vi tolkar det som att intervjupersonerna anser att föräldrar vet om 
att de ska uppfostra sina barn i hur man ska bete sig i sociala sammanhang, de ser dock inte 
beteende på internet som en del av denna uppfostran. Kommunikationen och agerandet på 
internet kan skilja sig mycket mot övrig sådan och därför är det viktigt att berätta för barn hur 
de kan bete sig på denna arena. Att skoleleverna ska kunna överföra det de vet om social 
interaktion till deras beteende på internet är inte något som samhället kan förvänta sig. De 
behöver utbildas i detta och inte bara kastas in i en värld med enorma möjligheter utan en 
stadig grund att stå på. Föräldraansvaret är det som nämns främst i empirin men flera andra 
personer och institutioner ses också som viktiga. Exempelvis poängteras det att media bör ta 
ett större ansvar än vad de gör idag för att belysa dessa frågor. Antimobbningskampanjer är 
inte något ovanligt, men det kanske även borde finnas fler nationella kampanjer som 
fokuserar på just nätkränkningar och den värld som ungdomar lever i idag då det går att se 
tydliga tecken på att det finns skillnader mellan mobbning och nätmobbning.  
 
En av våra frågeställningar fokuserade på hur nuvarande preventionsarbete mot nätmobbning 
ser ut på högstadieskolorna enligt de professionella. Den forskning vi tagit del av pekade på 
att preventionsarbetet mot traditionell mobbning och nätmobbning i stort sett ser likadan ut, 
då huvudmän ännu i stor utsträckning anser de två mobbningsformerna ha samma 
karaktäristik. I viss mån bekräftades detta i vår empiri där våra intervjupersoner uttryckte att 
de inte jobbar annorlunda i dagsläget. De ansåg att fostrande av sunda värderingar är viktigt 
för att motverka mobbning i sin helhet. Sjuksköterskan nämnde programmet “ses offline” där 
ungdomarna får utbildning i nätkultur och i fritidsledarens och lärarens skola får de yngre 
årskurserna inte ha mobiltelefon på skolan. Läraren menade dock att “restriktionsprevention” 
är en konsekvens av det inte finns en uttalad modell för att jobba preventivt mot nätmobbning 
i dagsläget, medans fritidsledaren som har en annan inblick i ungdomarnas samvaro såg 
denna preventionsmetod som effektiv. Intervjupersonerna ansåg enhälligt att arbetet med 
nätmobbning kan utvecklas, enligt oss är detta en sund uppfattning då skolpersonal jobbar 
mot nolltolerans och så länge det inte uppnås finns det förbättringsområden. 
 
Vår sista frågeställning handlar om hur preventionsarbetet mot nätmobbning skulle kunna 
utvecklas enligt de professionella. I viss mån råder det delade meningar hos våra 
intervjupersoner angående hur det preventiva arbetet mot nätmobbning kan utvecklas. Vi ska 
dock komma ihåg att bara för att en intervjuperson inte nämnt ett möjligt utvecklingsområde 
betyder inte det att den personen ser det som ineffektivt, alla har fått tänka fritt där olika 
förslag lyfts fram. Läraren ser en poäng i att skolpersonal som inte är en del av 
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antimobbnings-teamet börjar jobba mer med mobbning själva och inte lägger allt ansvar på 
teamen, all personal har ett ansvar till att få eleverna att må bra. Något som redan sker på 
sjuksköterskans skola och som läraren önskar ska utvecklas på sin skola är att börja utbilda 
ungdomarna i tidig ålder kring risker och användningsområden med internet, så att 
ungdomarna förhoppningsvis utvecklar ett konsekvenstänk innan de släpps lös på nätet. Som 
vi lyft tidigare ser fritidsledaren ett syfte med större restriktioner gällande mobiltelefoner på 
skolan. Vår tolkning av forskningen och empirin är att restriktioner är en insats som görs för 
stävja problemet när det upptäckts existera. Genom tidiga insatser för unga barn där fokus 
ligger på etik och moral tror vi att behovet av till exempel förbud mot mobiltelefoner skulle 
minska. Med det sagt ser vi fortfarande ett användningsområde för denna typ av prevention 
också då mobbning ofrånkomligen minskar över nätet om ungdomarna tas ifrån möjligheten 
att vistas där under skoltid. Nackdelen med detta är att personal ställs mot elever i en 
maktkamp som kan försvåra relationerna mellan elever och pedagoger. Genom att få alla som 
vistas på skolan att dra åt samma håll och vilja samarbeta kan även ett kunskapsutbyte uppstå 
där skolpersonal även får lära av eleverna och på sätt utveckla sin kompetens. 
 
En del av våra frågor i intervjuguiden berör hur de professionella uppfattar den utbildning de 
får eller inte får (se bilaga 1). Av deras svar framgår det i vår mening tydligt att 
skolpersonalen får väldigt lite fortlöpande utbildning i antimobbningsarbete, även om det 
sporadiskt förekommer. Varför det ser ut så är svårt att svara på men det kan antingen bero på 
resurser inom kommunerna eller på att huvudmännen helt enkelt inte anser att det skulle vara 
givande för personalen. Intervjupersonerna uttryckte en önskan att få mer utbildning i 
framförallt arbetet med nätmobbning. Att denna önskan finns indikerar att skolpersonalen 
känner sig behöva utvecklas inom området och då är det enligt vår mening märkligt att de 
inte får mer utbildning än vad de får idag, därför ser vi detta som ett mycket tydligt 
förbättringsområde. Desto mindre formell utbildning en professionell har desto viktigare blir 
den personliga kompetensen och förmågan till självlärning, därför skulle en förbättrad 
utbildning, både på högskolenivå och genom utbildningsdagar, kunna hjälpa de 
yrkesverksamma att nå de krav som deras yrke sätter på dem. 
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Bilaga 1 
1: Vad är mobbning för dig? 
 
2: Hur jobbar du och skolan för att motverka mobbning? 

• Handlingsplan 
• Egna metoder 
• Olika program mot olika former av mobbning? 
• Prevention 

 
3: Vad vet du om de regelverk och lagar ni måste följa? 

• Tror du att du skulle gynnas av mer kunskap? 
• Ser du några brister i lagar och regler som finns? 

 
4: Har du fått någon utbildning kring mobbning av skolan du arbetar på? 

• Tror du att en sådan utbildning hade gynnat dig i ditt arbete? 
• Vad anser du om denna utbildning, lärorik? 
• Vet du om alla inom denna skola får utbildning om dessa ämnen? 

 
5: Hur mycket vet du om nätmobbning? 

• Karaktär, särdrag, definitioner 
 
6: Har du fått någon specifik utbildning genom skolan du arbetar på som handlar om 
nätmobbning? 

• Önskar du att du fått det? 
• Har detta gynnat dig? 
• Vad skulle kunna vara bättre/sämre med denna utbildning? 

 
7: Vad ser du för likheter och olikheter mellan traditionell mobbning och nätmobbning? 

• Anser du att man måste skilja på mobbning och nätmobbning? 
• Tror du att offren ofta är de samma? 

 
8: Anser du nätmobbning vara ett problem i din skola? 

• Hur märker en det? 
• Hur reflekterar ni på skolan över det? 

 
9: Hur är det att jobba med nätmobbning? 

• Vad är problematiskt? 
• Vad gör ni bra? 

 
10: Tycker du att det behöver arbetas specifikt mot nätmobbning? 

• Fungerar era antimobbningsmodeller även när det gäller nätmobbning? 
 
11: Hur ser du på att det är lätt att vara anonym på internet? Kan detta påverka? 
 
12: Har du några tankar på något som måste förändras i det förebyggande arbetet mot 
nätmobbning, i så fall vad? Tänk fritt. 
 
 


