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Abstract 
 

Den här studien handlar om det mycket aktuella ämnet nätmobbning och specifikt hur 

nätmobbning påverkar elevers trivsel i skolan samt hur lärare och andra vuxna kan 

hjälpa till att hantera och stödja den som blir utsatt i skolan och hemmet. 

Litteraturstudien belyser vad nätmobbning innebär, olika konsekvenser, vilka 

konsekvenserna kan vara samt hur nätmobbning kan förhindras. Vuxnas syn på ämnet 

undersöktes genom intervjuer med fritidslärare medan elevernas syn undersöktes genom 

en enkätstudie. Den här studien visar vad som kan hända när en människa utsätts för 

nätmobbing, samt varför detta sker på nätet snarare än ansikte mot ansikte. Resultatet 

visar att elever mellan nio-tio år inte är speciellt utsatta för nätmobbning och att trivseln 

inte är påverkad i någon större utsträckning. Kunskapen kring ämnet är dock låg bland 

fritidslärarna som intervjuades och ses mer som en lillebror till den vanliga 

mobbningen. Resultatet visade också att nätmobbning ökar i de högre årskurserna, det 

visar också att tjejer är mer utsatta än killar.  
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1 Inledning 
 

Nätmobbning och hur den påverkar miljön i skolan är ett mycket omdebatterat ämne 

både i samhället, mellan politiker, skolledning och familjer. Det är lättare att upptäcka 

och bemöta fysisk mobbning som att sparka, knuffa, slå, riva, stjäla eller att gömma 

någons saker och i extrema fall misshandel. Fysisk misshandel är lättare att upptäcka 

och bemöta med lösningar, till skillnad från den psykiska mobbningen, vilket är svårare 

att upptäcka eftersom ord inte ger någon fysisk skada, utan påverkar den utsattes 

självbild och sociala förmåga. Psykisk mobbning är nedlåtande kommentarer, öknamn, 

taskig attityd samt fula ord för att skada en individ. Andra typer av muntlig mobbning är 

att se ned på någon, skämta elakt och göra narr av personen genom att härmas till 

exempel (Österbottens ungdomsportal 2018).    

 

Studien kommer att definiera vad nätmobbning är och under vilka omständigheter det 

kan ske. Vidare kommer studien att diskutera varför nätmobbning uppstår, vad forskare 

anser att det kan bero på, samt vad som kan göras för att motverka det. Dunkels (2012) 

förklarar att nätmobbning är ett begrepp som vuxit fram under 2000-talet. Tveksamheter 

finns kring den överskattade användningen av begreppet anser hon, dock påstår hon att 

det inte finns några tvivel kring att nätmobbning sker över internet. Hon skriver också 

att mobbaren och offret ofta vet vem den mottagande eller skrivande personen är 

eftersom majoriteten av internetsidor med kontaktmöjligheter är offentliga.  

 

Valet av detta ämne och studiens betydelse gjordes för att nätmobbning är en modern 

version av mobbning och att det är viktigt att lärare och samtliga som arbetar på en 

skola är medvetna om att den finns och jobbar för att minska effekten den har på miljön 

i skolan. Skolverket (2017:11) menar att ”skolan ska sträva efter att vara en levande 

social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.” 

 

Det är viktigt för fritidslärare att ha kunskap kring de olika versionerna av mobbning 

som kan finnas på arbetsplatser. Erfarenhet från tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningsplatser har visat att mobbning inte endast förekommer på plats i skolan utan 

också via mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Brantzeag (2005) håller med om detta, 

då han menar att tidigare forskning kring användningen av sociala medier inte är 

tillräcklig och därför måste förnyas och utvecklas.  

 

Intresset för ämnet finns för att digitala verktyg är en stor del av samhället och det blir i 

och med detta lättare att kontakta varandra. Genom att skriva en blogg eller något annat 

offentligt på internet, är det lätt att utsättas för trakasserier och om elever läser detta lär 

de sig av vuxna och gör likadant mot personer i sin egen ålder utan att tänka på 

konsekvenserna eller ens veta vad orden de skriver betyder. Dessa möjligheter finns 

också i skolan då eleverna bär mobiler och kan logga in på datorer i skolan, därför är 

nätmobbning inte bara ett problem i hemmet utan också något som finns i skolan bland 

elever, vilket även återspeglas i resultatet. Eleverna har inte bara lärt sig hantera digitala 

verktyg utan kan också skriva och skicka anonyma meddelande till varandra med 

hotfulla och falska rykten som innehåll. 

 

 

2 Bakgrund 
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Enligt Bernes och Friséns studie (2016) svarade 84 procent av 15 åringarna och 69 

procent av 12 åringarna ja på frågan om personen du kommunicerar med inte syns, kan 

du då vara mer aggressiv mot den? Kommentarerna som eleverna gav när frågan ställts 

var att det är lättare att såra en person som inte syns, eftersom reaktionen inte var visuell 

var det även lättare att fortsätta.  

 

Enligt en statistik vilket Friends (2017, 18/12 - 2017) använder sig av. Vilket handlar 

om de vanligaste platserna för nätkränkning bland ungdomar, visar att det är vanligast 

för tjejer att bli utsatta på sociala plattformar som Kik och Instagram medan killar oftast 

blir utsatta på online spel (Se tabell2.1.1). De tjejer som väljer att spela online spel 

väljer att efterlikna det manliga könet då risken för kränkning ökar om namnet relaterar 

till att vara tjej online (Friends 2015). 
 

2.1.1 Tabell: Vart nätmobbning sker 

 
 Tjejer Killar 

Sociala plattformar 62% 42% 

Spel 7% 40% 

Andra platser/sätt 29% 18% 

 
Källa: (Friends 2015) 

 

Denna forskning ska handla om effekten av nätmobbning för att förbereda och upplysa 

framtida fritidslärare, men även nuvarande fritidslärare som inte är uppdaterade på hur 

de kan arbeta emot detta, samt hur de kan ge stöd till de elever som utsätts eller blivit 

utsatta. Studien är riktat mot lärare för att de ska kunna ge bättre stöd och vara 

förberedda, men även till elever för att de lättare ska kunna arbeta emot det med hjälp 

av lärarna. Problematiken är bred och därför måste fritidslärare veta hur de kan se 

konsekvenserna av nätmobbning. 

 

Ämnet är relevant i dagens skolor och för framtida fritidslärare, då det är ett växande 

problem som får lite uppmärksamhet från vuxna. Fokus ligger ofta på den fysiska och 

muntliga mobbningen men inte mycket på nätmobbningen, då den ofta glöms bort eller 

helt enkelt kanske inte vetskapen finns kring att den existerar. Dagens ungdomar är 

födda in i en värld där digitala verktyg styr det mesta, därför är det viktigt för lärare att 

alltid vara uppdaterade kring detta. 
 

 

3 Syfte och Frågeställning 

 

Syftet med forskningsarbetet är att fördjupa förståelsen kring nätmobbning och att 

undersöka hur nätmobbning påverkar elevers trivsel i skolan. En inblick i hur den 

sociala miljön påverkar enligt lärare och elever söks också i forskningsarbetet eftersom 

deras åsikt anses vara av stort värde. En annan viktig aspekt är om det finns det något 

samband mellan skolan och nätmobbning. Det ska handla om hur lärare och andra 

vuxna kan hjälpa till för att hantera eller finnas som stöd för den som blir utsatt i skolan 

och hemmet. Frågeställning för att nå målet med forskningen är följande: 

 

 

1. Vad är nätmobbning och på vilka sätt uttrycker det sig på ett fritidshem? 
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2. På vilka sätt kan fritidslärare hjälpa utsatta barn mot nätmobbning? 

3. I vilken utsträckning förekommer nätmobbning och hur påverkar det trivseln 

i skolan? 

 

 

4 Tidigare forskning och teorianknytning 

 
Statens medieråd har statistik på hur många nio - tolvåringar som utsatts för kränkningar 

under en eller flera veckor. Den visar att fem procent varit utsatta medans i åldern 13 - 

16 år är det nio procent. Johannes Lindqvist är ledande för en kampanj mot näthat som 

heter No Hate Speech Movement som har stöd av Statens medieråd. Han menar att 

osäkerheten kring att vara uppkopplad på sociala medier aldrig varit högre än den är nu. 

Han säger dock också att antalet utsatta inte ska vara fler än tidigare enligt deras 

undersökningar (Statens medieråd 2016).   

4.1 Känslan av utsatthet 

 

Göran Englund i Social utveckling (2013) gjorde en undersökning 2011 som visade att 

ungefär 85 procent av eleverna som är utsatta för mobbning i skolan också är utsatta för 

mobbning på nätet. En annan intressant infallsvinkel är att cirka 90 procent av de 

personer som mobbat någon på nätet också mobbat andra i skolans miljö. Flertalet av de 

som utsätts för mobbning tror inte att mobbaren eller förövaren inser vilken effekt deras 

agerande har på både den utsatte samt även på dennes familj. Familjen märker att deras 

barn inte har några vänner eller lämnas utanför av de andra eleverna, oro skapas i 

familjen. Det är inte bara i familjen det skapas oro, utan även i klassen, elevgruppen och 

på hela skolan skapas det en obehaglig känsla. Detta är för att det finns en oro att själv 

utsättas för kränkningar och mobbning, oavsett hur den ser ut kan den sätta flertalet 

samspelande krafter i rörelse i både grupper och klasser. Oron kan vara en 

underliggande rädsla i en grupp där även undervisningen påverkas (Englund 2013).  

 

Studien visar att antalet utsatta inte är många, men problemet ligger i att många känner 

sig osäkra kring att vara på nätet. Problemet avspeglar verkligheten som eleverna lever 

i. Många tycker det är lättare att sitta bakom en skärm och skriva elaka saker än att ta 

det personligen, eftersom reaktioner från personen som tagit emot meddelandet inte 

märks på samma sätt när personen ifråga inte syns, dock blir skadan exakt den samma 

om inte värre. 

4.2 Normer 

 

Studier visar att nätmobbing och fysiskmobbning har ett samband i större delen av 

fallen, varför det är så då? Jo, det kan vara att personer som utsätts ofta bryter mot de 

oskrivna normer som finns. En oskriven norm kan beskrivas som att personer avviker 

från det normala. Normer är ett regelverk i samhället eller i en grupp där passande 

handlingar accepteras medan opassande handlingar är icke önskvärda eller helt enkelt 

förbjudna. Reglerna berättar för dig hur personer bör agera men också hur de inte bör 

agera i olika situationer. Det finns alltså underförstådda normer i samhället som 

människor måste anpassa sig efter för att passa in (Hogg & Vaughan, 2005).  

 

Att vara annorlunda i dagens samhälle kan vara svårt att acceptera för människor i alla 

åldrar. Det kopplas ofta ihop med något negativt och eftersom människor ofta har svårt 



  
 

4 

att hantera avvikande beteende kan det övergå i mobbning. Effekten av mobbning berör 

många fler än bara personen som är utsatt, vilket inte är svårt att förstå då människor har 

en förmåga att känna med varandra och därför påverkas som en grupp när enstaka 

individer lider. 

 

Wing Sue (2010) nämner en annan infallsvinkel på vad detta kan vara. Hon menar att 

föräldrarna och kompisarna har ett inflytande i vem de umgås med. Barn kan undvika 

och frysa ut en elev bara för denna elev inte kommer från samma land, har samma 

kultur eller samma religion som de. Hatet mot en person från ett annat land kan 

härstamma från det de lärt sig av föräldrarna ”vi umgås inte med sådana som hon eller 

han”, de bygger upp falska bilder om den personen och sprider falska rykten online. 

 

4.3 Maktlöshet vid bilddelning 

 

Internet är inte endast en fördel för dagens ungdomar, barn och vuxna. Det kan få svåra 

konsekvenser för personer som utsätts för spridning av bilder som inte alltid är önskade 

att spridas ut till allmänheten. Det var inte länge sedan som personer hackade in sig på 

kändisars telefoner, plockade ut deras privata bilder och delade för alla att se på internet. 

Detta är en av nackdelarna med att ha ett samhälle med stor tillgång till sociala medier 

och att personer ständigt är uppkopplade både via telefoner och datorer. Risken att bli 

utsatt för liknande händelser är inte obefintlig och därför bör alla tänka på vad de har på 

telefonen och datorn, om materialet kommer i fel händer (Frisén & Berne 2016). Det 

finns andra tillfällen som också kan sätta dig i en situation där olämpliga bilder kan 

fotas och delas utan ditt godkännande. Ett av dessa tillfällen kan vara efter idrotten i 

omklädningsrummet, eftersom alla telefoner mer eller mindre har kameror idag är det 

enkelt att ta en bild och sprida den vidare utan att personen som blir fotad egentligen 

ens vet om det. Detta kan i sin tur leda till att personen blir utsatt, folk skrattar åt bilden 

delar den med sina kompisar, vilket också leda till att någon publicerar bilden online. 

Massor av kommentarer skrivs under bilden, personen som fotats ser bilden och blir 

ledsen, känner sig maktlös och en plågad känsla uppstår då personen egentligen bara 

kan se på medans detta händer. Ett annat scenario är att en person lägger ut en bild på 

sig själv, det kan vara en profilbild eller egentligen vad som. Personen i sig är nöjd med 

bilden och vill förmedla något kring var personen varit eller vad personen har gjort. Sen 

kommer kommentarerna där det står bland annat ”Sjukt vad du är ful” eller något 

liknande. Det tillkommer fler kommentarer alla är kränkande och påpekar antingen 

utseende eller hur personens kropp ser ut. Detta skapar självklart en osäkerhet i om 

personen borde lägga ut fler bilder och som Frisén & Berne (2016) även nämner är detta 

de vanligaste händelserna kring nätmobbing. 

Nätmobbning är något som tidigare inte lagts mycket fokus på, det är ett relativt nytt 

ämne som bara har fokuserats på under de senaste åren, det är svårt att få fram forskning 

då elevernas intresse av internet alltid rör sig mot nya hemsidor och sociala medier. 

Brantzeag (2005) anser att tidigare forskning om användningen av sociala medier inte är 

tillräcklig och därför måste förnyas och utvecklas. Nätmobbning jämförs med vanlig 

mobbning eller fysisk mobbning som sker ansikte mot ansikte, det har länge ansetts 

vara en skillnad på dessa två varianter av mobbning.  
 

En vanlig faktor i nätmobbning är att den utsatte känner skam, som kan uppstå när 

oönskade bilder eller kommentarer publiceras online. En annan känsla som också 

uppstå när bilder eller kommentarer kommer uppriktat mot en person är maktlöshet. Det 
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är svårt att stoppa spridningen av oönskade bilder och det är dessutom svårt att veta vem 

eller vilka som har bilderna och att avgöra vem som började sprida bilderna. Den här 

situation beskrivs enligt många som plågsam och är den vanligaste situationen inom 

nätmobbning, nämligen att personer kritiserar utseendet hos en annan person. Bilderna 

hittas på sociala medier och om de inte kommenteras direkt under fotot, tar personer 

olämpliga bilder av andra personer och delar dem med andra personer direkt. På de 

sättet startas spridningen och det är egentligen omöjligt att stoppa den. Därav känslan av 

maktlöshet och dålig självkänsla kring sin kropp (Frisén & Berne 2016). 

Frisén & Berne (2016) skriver också i sin artikel att enligt deras studie får killar färre 

elaka kommentarer än tjejer. Killar har också till skillnad från tjejer lättare att ignorera 

kommentarer och istället fokusera på hur de ska kunna hämnas, tjejer däremot får dålig 

självkänsla då de tar åt sig. På intervjuerna berättade eleverna att det mest effektiva 

sättet att såra tjejerna är att kommentera deras utseende. Exempel på kommentarer 

kunde vara att säga att de är fula och tjocka, sådana kommentarer fick tjejerna att känna 

sig missnöjda med sin egen kropp.    

 

4.4 Anonymitet 

 

Då en person har möjligheten att gömma sig bakom en skärm idag och trakassera har 

forskningen kommit fram till att det utvecklas karaktäristiska drag som är vanliga i 

samband med nätmobbning. Anonymitet, den oändliga publiken och det eviga avtrycket 

(Shariff 2008). 
 

Dunkels (2016) utvecklar Shariffs begrepp anonymitet då hon beskriver den mer 

utförligt. Hon skriver att anonymitet på nätet inte bara handlar om att inte ha 

ögonkontakt, det handlar om att känna sig som en del av något, att det är en av alla som 

delar samma elaka åsikt om något eller någon. Dunkels hävdar även att det finns två 

personer som analyserar mobbningen, de som anser att anonymitet är fegt och att den 

individen inte är värd att lägga ner tid på. Det finns de som anser att det inte bara är en 

individ utan en grupp människor som attackerar och då känner de sig relativt 

underlägsna. Till exempel om en person blir mobbad på Instagram, Facebook eller 

någon av de andra sociala medier som finns, får då en känsla av att alla är emot en även 

om det bara är en människa som uttalar sig. 

 

4.5 Oändliga publiken 

 
Dunkels (2012) menar att den oändliga publiken oftast tar förgivet, att alla läser eller ser 

de hemskheter som personer blir utsatta för online och att alla hatar den även om detta 

inte alltid är fallet. Det kan skapa mer lidande för en person att veta att en specifik grupp 

eller en specifik människa ser den personliga bilden eller videon, även om det är fler 

online som sett den. 

 
När en mobbare lägger upp en bild, video eller liknande på internet, oftast mot den 

andra personens vilja, är det inte bara mobbaren och vännerna som kan se materialet. 

Det mobbaren lägger upp kan spridas av flera tusen människor utan att den som lägger 

upp det kan kontrollera och veta vem det är som har sett det. Detta anser Dunkels 

(2012) vara en viktig faktor i nätmobbningens värld som skapar stora problem för en 

person om något läggs upp mot dennes vilja. 
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4.6 Eviga avtrycket 

 
Det eviga avtrycket beskriver i stort sätt sig själv, alltså att allt personer skriver på 

internet lämnar ett avtryck förevigt. I dagens samhälle är det vanligt att det finns något 

om alla på internet, med tanke på Youtube och Facebook vilket gör det ganska vanligt 

och inte alls lika skrämmande som för några år sedan. Dunkels (2016) förklarar att detta 

har med tiden utvecklats till ett förhållningssätt, personer vet att det finns material om 

dem på internet, men att de kan försöka minska antalet bilder och information, genom 

att ta bort Facebook och vissa bilder beroende på om de anses vara lämpliga eller inte. 

Barn i dagens samhälle måste lära sig i tidigålder vad de kan och inte kan lägga upp på 

internet för att inte riskera att utsättas för nätmobbning eller ställas inför svåra 

situationer på grund av det internet har lagrat kring dessa personer. Det är viktigt att 

förmedla kunskap om att inte lägga upp bilder och text om andra utan deras samtycke, 

då det anses som nätmobbning och kan förändra den personens status eller 

levnadsvillkor beroende på hur allvarligt det kan vara. 

 
Forskare har skrivit om konsekvenserna av nätmobbning samt hur det påverkar eleverna 

psykiskt. Tokunaga (2010) skriver om hur oro uppstod efter att rapporter kring 

psykiskohälsa publicerades, flertalet ungdomar och barn blev utsatta för nätmobbning. 

Ett exempel som Tokunaga (2010) skriver om är en händelse som hände 13 åriga 

Megan Meier. Där hennes före detta väns mamma skapade ett nytt konto på ett socialt 

media för att kunna samla information om Megan, för att sedan sprida det vidare och 

skapa falska rykten om Megan. Dessa rykten och trakasserier gjorde att Megan tog livet 

av sig. 

 

Detta är ett bra exempel på vad som kan hända om nätmobbning går över gränsen och 

vad det kan göra med en person. Dock är detta ett extremt exempel, men att det har hänt 

och att det kommer hända fler personer är snarare en möjlighet än en omöjlighet. Att 

näthatet får konsekvenser vet förmodligen alla redan innan de läser denna studie. 

 

Dunkels (2016) skriver i sin bok Nätmobbning, näthat och nätkärlek att personer som 

ofta vistas i den offentliga sektorn undviker debatter kring känsliga ämnen för att inte 

utsättas för näthat. Unga väljer också bort områden eller plattformar där risken finns för 

att utsättas för samma problem. Anledningen kan vara att angreppen kan beröra den 

utsatte på en personlig nivå. Ansvaret för att inte utsättas för det igen är ditt eget och det 

kan undvikas genom att inte tala om känsliga ämnen offentligt. 

 

Olika metoder har prövats av lärare för att hantera nätmobbning bland eleverna, men det 

går inte att motverka helt och hållet. Secher (2016) menar att ett sätt lärare kan hantera 

problemet på kan vara att ha en bra kommunikation med sin klass angående internet och 

de risker som de kan stöta på samt att de ska ta hänsyn till andra online. 

 

4.7 Hemmet och Skolan 

 

Något som ofta tas upp i samhället är att vanlig skolmobbning är annorlunda eftersom 

den inte följer med en hem. Till skillnad från nätmobbning som konstant är där och 

följer efter en hela tiden. Dunkels (2012) tar upp synpunkter från ungdomar där de 

påpekar att så är fallet, i dagens samhälle med mobiler och Ipads är personer alltid 

uppkopplade och kan alltid bli attackerade. Hon förklarar att skillnaden idag är det sätt 

som offer försvarar sig på. Den utsatta har chansen att sitta hemma och tryggt försvara 
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sig utan påtryckningar från publik och slippa stå framför en eller flera mobbare som ser 

ner på en, den sorten av maktposition elimineras när det gäller nätmobbning.  

 

Påståendet att personer känner sig trygga när de vistas i en hemmamiljö är inte alltid 

sant, vissa utsatta barn känner sig instängda när de sitter hemma i sitt rum och tvingas 

handskas med problemen på egen hand. Trygghet handlar i dessa fall om personerna de 

omges av, om en person blir utsatt för mobbning men har någon att vända sig till, någon 

som skyddar den utsatta individen, då kan smärtorna minska och den mentala 

påfrestningen dämpas. Ett exempel på att undvika mobbning och leva i en trygg zon är 

att undvika de hemsidor, appar och spel där trakasserierna uppstår (Secher 2016). Men 

som ni alla vet är detta nästintill omöjligt i dagens samhälle, då livet ofta kretsar kring 

sociala medier och spel i olika former. 

 

Föräldrar eller vårdnadshavare kan hjälpa till genom att blockera personer som kränker. 

Att stänga ner hemsidor för sina barn kan ge motsatt effekt och snarare förstora 

problemet då de begränsar barnets tillgång till internet och kommunikationsmöjligheter. 

Barnet löper en risk att bli ännu mer instängd och ensam vilket kan resultera i ett större 

utanförskap på skolgården när alla andra diskuterar om en populär hemsida förutom 

denna elev som har den blockerad. En lösning på problemet kan vara att ha en bra 

kommunikation med sitt barn angående internet och de risker som kan stötas på, samt 

hur de kan hantera dem på bästa sätt (Secher 2016). 

 

Det här kan vara ett exempel på hur nätmobbning tar form och påverkar livsstilen: 

 
För några dagar sedan skrev min ”kompis” att hon hatar mig och att alla andra gör 

det med. Att jag aldrig kommer att vara älskad igen. Jag blev helt förstörd. Innan 

kunde vi prata om allt. Men sedan säger hon att hon hatar mig. Hon skriver ingen 

anledning eller något. Det känns som om jag inte har några kompisar kvar. Varje 

dag jag går till skolan är en mardröm. Jag vill inte ha det såhär! Vad ska jag göra? 

Har jag gjort något fel (Secher 2016). 
 

Dunkels (2016) skriver om det Thierer (2013) beskrev som ”Empowerment”, det vill 

säga att det stärker en persons självkänsla att motarbeta nätmobbning och stärka hens 

självförtroende samtidigt som de får makten över situationen. Hur de sedan gör detta är 

helt individuellt och beror helt och hållet på hur mycket individen i fråga tog åt sig samt 

hur ledsen hen är. Hon förklarar även vad forskarna Steffgen, König, Pfetch och Melzer 

(2010) beskriver som ”empathic responsiveness in the context of media use”. Det här är 

en idé om ett åtgärdsprogram i varje skola som inriktar sig på empati bland 

medmänniskor på nätet och olika temadagar om empati. I teorin är tanken bra men det 

har visat sig svårt i praktiken då sådana här frågor inte kan besvaras över temadagar, 

utan tar längre tid. 

 

Eftersom nätmobbning är ett växande problem, finns det möjlighet för personalen på 

skolan tillsammans med elever och föräldrar att samarbeta gemensamt. Tanken är att 

bjuda in föräldrarna till workshops regelbundet för att diskutera kring de mest moderna 

hemsidor som eleverna använder för att kunna skapa en förståelse. Workshopen ska 

belysa de positiva faktorerna med sociala medier, men också påpeka det negativa med 

dessa hemsidor. Dessa workshops skulle vara till stor hjälp för föräldrarna då nätet 

växer snabbt och på det sättet få bättre koll på vilka hemsidor deras barn surfar på. 

Vikten av att personalen på skolan eller fritidshemmet håller i mötena är stor då 

relationen mellan elever och lärare kan stärkas av detta. Föräldrarnas del i mötena är 

endast att flika in med tankar och frågor. En annan tanke är att låta elever delta under 
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mötena för att få experthjälp, då eleverna oftast vet bäst kring ämnet och vilka hemsidor 

som just då är populära. Kunskapen hos personalen i skolan är stor därför behövs inte 

några föreläsare för att hålla i föreläsningar, utan det är bättre att ha återkommande 

workshops med berörd personal och föräldrar. Det är även bra att bevara kunskapen 

som samlas in för personalen, för att nästa år kunna bemöta en ny elevgrupp och därtill 

också nya föräldrar (Englund 2013).   

 

Detta är en smart idé för att skapa en stark relation mellan personalen på skolan och 

föräldrarna till eleverna. Det är nämligen viktigt att relationerna mellan de två parterna 

fungerar bra för att skapa en behaglig miljö för elever, lärare och föräldrar genom 

skolåren. 

 

4.8 Jobba emot nätmobbning 

 

Tidigare togs inte nätmobbning på allvar, det antogs vara mer överdrivet och påhittat då 

det ofta associerades med ”krig” bland karaktärerna i spelet istället för kränkningar 

bland de som spelar. Idag är nätmobbningen ett större problem i samhället då 

teknologin är viktig för kommunikation kompisar emellan. För att minska nätmobbning, 

eller i bästa fall förhindra det, har större hemsidor eller appar som Youtube, Facebook 

och Instagram infört olika hanteringsmetoder, det kan vara åldersgräns på några videos, 

speciellt på Youtube, för att undvika att barn kollar på olämpligt innehåll. Det 

vanligaste och det som fungerar bäst är deras ”Policies and Legislations” det vill säga 

riktlinjer och lagstiftning som är riktade mot att få bort trakasserier och kränkningar. Ser 

de något olämpligt riktat mot någon tas innehållet omedelbart bort och portar eller 

förbjuder användare att använda sig av hemsidan eller appen. Användarna kan även gå 

in och anmäla innehåll eller en annan användare om de upplever att detta är kränkande 

eller trakasserande (Shariff 2010). 

 

4.9 Varför mobbas? 

 

Tidigare trodde de att elever som mobbade andra var utanför de kompisgrupper skolan 

format, de ansågs konstiga och tog då ut sina aggressioner via internet på de som ansågs 

vara mer sociala och hade vanliga intressen. Men idag har forskning visat att det är 

elever vilket anses vara populära och väldigt omtyckta av både lärare och sina 

klasskompisar som mobbar online (Shariff 2010). 

 

Shariff (2010) skriver att de som mobbar etablerar en ledarskapsroll bland sina 

kompisar och formar ett grupptryck online där hen fryser ut eller trycker ner sådana de 

anser gå emot dem och den norm de anser vara normal. Detta för att bevara fokus på sig 

själva och behålla sin plats som ledare. Dessa individer ser det inte som mobbning, 

enligt dem är det de själva som blir utsatta eftersom det är någon i klassen vilket 

ifrågasätter dem och vill gå emot deras status, de anser då att denna person förtjänar att 

bli nätmobbad och trakasserad för att sättas på plats. 

 

Det kan finnas olika anledningar till varför en person väljer att mobba och trakassera 

någon på internet, en av anledningarna vilket nämnts ovan är att en individ går emot 

normer och anses inte vara normal då han eller hon inte tillför något till gruppen.  

 

Men vad är då normalt? Vad måste en skolelev vara försedd med för att han eller hon 

ska passa in? När det gäller elever i grundskolan kan anledningarna till hatet variera 
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men de vanligaste är att den utsatta personen är kaxig och tror sig vara smartare än alla 

andra och anses vara en viktigpetter. Det kan vara att den utsatta har svårt att sköta sin 

hygien eller inte har de finaste kläderna eftersom hon eller han inte präglas av dagens 

mode och undviker att bli hjärntvättad av reklamer. Det är inte bara fel val av kläder 

som skapar hat, fel mobiltelefon och leksaker är också något vilket kan ge en dålig 

känsla. Det kan även kopplas till deras föräldrars ekonomiska status, etnicitet eller 

religion. Till exempel om ett gäng tjejer leker med barbie har alla vita barbie, skulle en 

mörkhyad tjej vilja vara med kan de använda förklaringen att det inte finns mörkhyade 

barbies eller att hon köpt fel docka för att den var billigare. Samtidigt kan killar 

attackeras av samma anledning men på ett annat sätt, de fokuserar mer på vilken sport 

man väljer att spela, då hockey är dyrare och klassas som den svenska sporten. Det kan 

hända att någon som spelar fotboll eller ingenting alls exkluderas. Sidor kan skapas 

online om de personer som inte passar in, där skrivs det om hur dåliga och värdelösa 

dessa personer är (Shariff 2010). 

 

Olweus (1999) hävdar att det är fler pojkar än flickor som utför mobbning men även fler 

pojkar som utsätts för mobbning, dock är det många flickor som mobbas av pojkar av 

anledningar vilket nämnts tidigare. När det gäller flickor och nätmobbning har 

forskningen visat att flickorna använder sig mer av subtila och indirekta metoder, dessa 

kan kopplas till internet och sättet de väljer att anonymt utsätta en annan individ för 

kränkningar. 

 

En anledning till varför elever skapar hat online kan vara för att skaffa fokus och 

medlidande till sig själva då de känner att de inte blir sedda tillräckligt, de kanske redan 

är populära men söker mer uppmärksamhet. Den här personen använder en typ av 

omvänd metod där han eller hon lägger ut påhittad information och falska rykten om sig 

själv för att få medlidande från de andra i klassen, sedan läggs skulden på någon vilket 

inte är populär. På det viset sympatiserar alla med den utsatte, men i själva verket är det 

personerna som får skulden på sig som blir utsatta och utstötta av de andra. Sheriff 

(2010) ta upp en liknande situation där en tjej skickade hotfulla meddelande till sig själv 

från ett påhittat konto på MSN och sedan skyllde hon på två andra killar i klassen, vilket 

ledde till att de blev utstötta och mobbade. 

 

4.10 Mobbning som microaggression 

 

Microaggression är en negativ attityd eller fördom mot en grupp, oftast minoritet, vilket 

kommer ut i form av kommentarer eller handling. Det händer ofta omedvetet då offret 

själv bestämmer om det är diskriminerande eller inte och om personen vilket utför 

handlingen har oftast inte har en aning om att han eller hon diskriminerat. Dock är det 

online väldigt målmedvetet när en individ medvetet går in för att diskriminera med 

subtila kommentarer bara för att sätta sig under skinnet på en annan. Sue och 

Constantine (2007) menar att microaggression är subtila kränkningar vilket oftast sker 

via icke-verbala möten och är ofta automatiska handlingar vilket kommer fram 

undermedvetet. Dessa kommentarer eller handlingar innefattar oftast förbestämda 

fördomar emot en minoritet eller en person vilket inte anses vara omtyckt av sina 

kamrater. 

 

 

5 Metod 
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5.1 Metodval 

 

Valet att fokusera på att jobba med både kvalitativa och kvantitativa metoder kändes 

rätt, då personliga intervjuer görs med vuxna som jobbar på skolan och en 

enkätundersökning med eleverna ska visa deras åsikter kring ämnet.  

 

Både lärare och elever kommer att vara delaktiga i studien eftersom ämnet mobbning är 

stort och finns överallt i samhället. Speciellt i skolans värld är det vanligt att detta 

förekommer. Frågorna i intervjuerna är speciellt utformade, svaren kräver mer än ett ja 

eller nej svar (Se 10.1). Följdfrågor finns även med i beredskap om personen som 

intervjuas behöver lite stöd för att fördjupa och bredda svaren. Enkätfrågorna är 

utformade så det krävs mer än ett ja eller nej, en del av frågorna är utformade med ett 

extra alternativ, där eleverna själva kan fylla i sina egna tankar (Se 10.2). Detta är dock 

frivilligt.  

 

Den kvalitativa delen av studien är betydelsefull då lärarnas synpunkter väger tungt, 

dock kommer elevernas erfarenheter av nätmobbning fram i enkäterna och den 

informationen väger lika tungt i den här rapporten. Den kvantitativa delen är också 

prioriterad då den är direkt kopplad till eleverna, vilka i sig ligger till grund för 

nätmobbningen. 

 
De två forskningsmetoderna kompletterar varandra på så vis att lärarna, via intervjuer 

kommer med ett påstående angående nätmobbning och dess påverkan i skolan vilket 

eleverna sedan bekräftar med enkätsvaren. De två datakällorna kopplas till varandra 

genom så kallad triangulation, det vill säga att det tas fram en analys på svaret från två 

olika infallsvinklar. 

 

Det kan hända att fullständiga svar inte nås då frågorna kan misstolkas och några av 

eleverna inte ville vidareutveckla sina svar, även om möjlighet fanns med hjälp av 

tomma rader att skriva ner sina tankar på. Därför gjordes detta arbetet utifrån både 

kvantitativa och kvalitativa undersökningar för att få fram bra åsikter från både lärare 

och elever kring deras syn på nätmobbning. 

 

5.2 Kvalitativ datainsamling 

 

Valet att använda kvalitativa intervjuer var för att skapa en djupare faktabakgrund och 

på de sättet få ett bredare material att jobba med. Intervjupersonerna valdes med hänsyn 

till tillgänglighet, då det var en kommande verksamhetsförlagd utbildningsperiod, vilket 

underlättade genomförandet. Respondenterna är fritidslärare och informationen vilket 

söktes i intervjuerna var beskrivet i frågorna att få en fördjupning av vad nätmobbning 

är och vad de anser de kan göra för att motverka det, samt vilken kunskap och 

erfarenhet de själva har men också hur insatta de tror vårdnadshavarna är. 

 

Urvalet av respondenter vid intervjuerna gjordes enligt en målinriktad urvals strategi 

utefter vilka som ansågs vara kunniga inom vårt område, åldrar och kön blandades för 

att få ett varierat urval. Detta ökar också förutsättningarna att få trovärdiga data utav 

respondenterna. Denscombe (2016) skriver att personliga intervjuer är den vanligaste 

intervjumetoden, detta innebär direkt möte mellan forskare och respondenter. Den är 

mest gynnsam då den är lättare att arrangera och oftast lättare att kontrollera. Valet att 

använda oss av semistrukturerande intervjuer kändes naturligt då det finns en grund att 
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gå efter när frågorna formuleras. Frågorna ska vara relevanta för vår undersökning men 

respondenterna ska ges möjligheten att utveckla sina svar och egna tankar (Denscombe 

2016). Valet av semistrukturerande intervjuer gjordes därför att det ger oss ett mer 

utvecklat material att bearbeta. 

 

Upplevelsen var till viss del att ett fåtal av intervjuerna kändes som ett försök att göra 

bra reklam för skolan och deras sätt att arbeta. Men ibland lyste okunskapen igenom och 

det blev ganska tydligt att respondenterna försökte visa upp en tillrättalagd bild av sitt 

arbete. I övrigt skapades en harmonisk miljö i samtliga intervjuer där möjlighet till 

eftertanke gavs mellan varje svar utan några påtryckningar. 

 

5.3 Kvantitativ datainsamling 

 

Valet av kvantitativa metoden och enkätundersökning är baserad på att få fram data om 

hur många det var som nätmobbades, vilka elever det var vilket nätmobbades samt 

information om hur det påverkar skolmiljön. 

 

Nästintill exakta siffror kunde fastställas av antalet elever som svarade och utefter det 

samlades information in om hur många det var som blev nätmobbade i en klass, hur 

många ansåg att det vara ett stort problem i skolan och liknande svar kunde också 

fastställas. När användningen av kvantitativ metod utförs på en skola är det viktigt att 

vara väl förberedd med frågor, alla som har med enkäten att göra ska informeras. Det 

vill säga lärare för klasserna, föräldrar ska skriva på att det är okej för eleverna att delta 

och rektorn ska informeras om att en undersökning kommer att genomföras på skolan.  

 

Enkäterna besvarades i pappersform eftersom skolorna inte hade tillgång till digitala 

verktyg i den utsträckning det hade krävts för att kunna genomföra en undersökning av 

den här omfattningen, då ungefär 50 enkäter delades ut. 

 

5.4 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

 

För att förklara vilket vetenskapsteoretiskt perspektiv som valts till detta 

forskningsinriktade arbete, måste betydelsen av vetenskapsteori först förklaras och 

förtydligas. En viktig poäng med vetenskapen är att den alltid ska gå framåt, men den 

ska också alltid söka sanningen och undersöka hur det förhåller sig till verkligheten. Att 

våga utvecklas och ta nya steg är viktigt för att ta kunskapen till nya höjder. 

Vetenskapsteori är något av det viktigaste en person kan lägga sin tid på. Den bygger 

nämligen grunden för alla ställningstaganden överhuvudtaget. (Thurén 2007:9).  

En viktig fråga som cirkulerar kring vetenskapsteori är: ”Kan vi överhuvudtaget veta 

någonting, eller är alla så kallade sanningar relativa? (Thurén 2007:9)” 

 

 Frågan sätter igång funderingar kring om människor har någon vetskap eller om allt 

cirkulerar kring ombytliga sanningar. Thurén menar också att den avspeglar vilken 

ställning som tas i frågan om politik, mänskliga och sociala sammanhang. Frågan beror 

på vetenskapliga och mindre vetenskapliga händelser (Thurén 2007).  

Detta gör vetenskapsteorin till en spännande infallsvinkel där sanningen alltid 

eftersträvas. Vikten av att den går framåt och att den ständigt utvecklas är viktig för hela 

samhället och har en stor betydelse för utvecklingen av civilisationen.    
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Det vetenskapliga perspektivet valdes för att inriktas på den fenomenologisk synvinkel. 

Detta innebär att en person tolkar hur vuxna och elever ser på fenomenet nät och vanlig 

mobbning, men även hur den tolkas ur deras synvinkel (Allwood & Eriksson 2017).  

 

Fokus ligger på fenomenologi därför att det ger en helhet av tolkningar och uppfattade 

meningar om ämnet. Frågorna relaterar till fenomenologi då de ger svar på synen av nät 

och vanlig mobbning samt hur de vuxna tolkar och kan stödja de utsatta som en grupp, 

samt hur det kan påverka miljön och trivseln i skolan för eleverna. 

 

5.6 Bearbetning av data 

 

Kvalitativa data har samlats in och bearbetats, för att sedan transkriberats. Materialet 

lyssnades igenom, analyserades och tolkades noga för att få fram de mest väsentliga 

svaren och citaten valdes ut som svarade på forskningsfrågorna. 

Analysen skedde genom att de mest intressanta svaren placerades in i resultatet för att 

sedan kopplas samman med referenser från tidigare forskning.  

 

Enkäterna analyserades på de vis att elevernas svar utvärderades noggrant för att ge ett 

komplett resultat. Först delades resultaten in i årskullar, treorna för sig och fyrorna för 

sig. Alla ja och nej frågor utvärderades och sammanställdes till statistik vilket sedan 

skrevs upp i tabeller. Slutligen när alla tabeller var klara togs alla citaten ut som 

eleverna skrivit och kopplades till det som nämnts i tidigare forskning. 

 

5.7 Etiska överväganden 

 

När intervjuer och enkäter används som forskningsmetoder kommer det finnas fyra 

olika etiska principer.  

Den första riktlinjen är informationskravet, vilket innebär att personen de intervjuar har 

rätt till all information och när som helst avbryta intervjun. Andra riktlinjen är 

samtyckeskravet vilket betyder att tillstånd måste fås från personen som ska intervjuas. 

Är personen under 15 år så krävs det tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. Några 

av de andra reglerna som finns är att personen som blir intervjuad får lämna precis när 

den vill utan konsekvenser. Påtryckningar eller liknande agerande får inte heller 

användas för att få den intervjuade att stanna kvar och slutföra intervjun. Den tredje 

riktlinjen är konfidenskravet vilket finns för att skydda personer som blir intervjuade 

eller är delaktiga i undersökningar och innebär att personer som deltar inte får avslöjas 

eller att informationen som framkommer under intervjun inte sprids vidare till andra. 

Dessa överenskommelser bör undertecknas skriftligt på ett papper för att det är vår plikt 

att se till att dessa uppgifter inte kommer ut till allmänheten. Den fjärde och sista 

riktlinjen är nyttjande kravet vilket innebär att uppgifter som lämnats ut till forskare inte 

skall användas i någon form av undersökningar eller publiceras (Vetenskapsrådet 2017). 

 

Frågorna ska vara utformade omsorgsfullt där ingen blir utpekad och personen i fråga 

inte blir utsatt för obehag. Att arbeta med det grundläggande etiska värdet integritet 

betyder att intervjupersonen ska ha ett respektfullt bemötande som innefattar värdighet. 

Görs intrång på någons personliga integritet kan det uppfattas som kränkning (Orlenius 

2006). 

 

Denscombe (2016) nämner att olika forskningar måste behandlas varsamt. Ingenting får 

gå fel och det finns därför en etikprövningsnämnd som kontrollerar och överväger om 
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projektet är genomförbart. I en av forskningsmetoderna används intervjuer. 

Granskningarna är avsedda för att se till att ingen blir skadad eller någons integritet 

skadas. 

 

Detta görs genom att fiktiva namn används av intervjupersonerna för att inte kunna 

koppla deras uttalande till citaten som används i forskningsundersökningen. Men 

intervjupersonerna informeras även om att de vid vilken tid som helst har rätt att 

avbryta intervjun, eller att återkomma i efterhand och påpeka att de vill ändra eller ta 

bort svar som lämnats under intervjun.  

 

Informationsbrev har skickats till vårdnadshavare där ett samtyckeskrav efterfrågas och 

innehåller information kring innehållet (Se bilaga 3). I bilagan står bland annat 

information om vad enkäterna berör för ämne och vilket syfte med frågorna är. Det 

kommer även innehålla information om anonymitet, vilket innebär att deras riktiga 

namn och personliga uppgifter ej ges ut under några omständigheter och att istället 

används benämningar som kille eller tjej i uppsatsen.  

 

 

6 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat som är indelad i två avsnitt, en 

kvalitativ och en kvantitativ del. Det kvalitativa avsnittet presenterar resultatet av 

intervjuer med fyra fritidslärare. Det kvantitativa avsnittet presenterar resultatet av 

enkätstudien vilket besvarades av elever på ett fritidshem. 

 

6.1 Resultatet av kvalitativ undersökning 

 
6.1.1 Vad är nätmobbning och på vilka sätt uttrycker det sig i ett fritidshem? 

 

Utifrån de intervjuer som gjorts har resultatet varit blandat, den generella uppfattningen 

är att kunskapen om nätmobbning är låg. Respondenterna vet lite om vad nätmobbning 

är och i vilken utsträckning det förekommer. De känner till några hemsidor där det kan 

förekomma nätmobbning som till exempel Facebook och Instagram. Ingen av 

respondenterna har dock stött på nätmobbning i sitt arbete, deras förklaring är att de har 

mobilförbud på skolan och inga Ipads. En av respondenterna nämner att det är på grund 

av problem sen tidigare som de valt att ha mobilförbud på skolan. Men eftersom det inte 

finns några digitala verktyg, finns det ingen möjlighet till att det skulle kunna 

förekomma på skoltid i nuläget. 

 
Asså jag är inte superinsatt i det här med sociala medier, men Instagram kanske? 

Sen vet jag inte om Facebook är aktuellt för dom små. Tror inte riktigt de. 

Youtube, Instagram, Snapchat (Kvinna 29). 

Asså, nej vi har ju mobilförbud. Vet inte exakt hur länge sedan det var, men det va 

väl något år sedan. Men jag har ju hört att anledningarna till att vi började med det 

var framförallt för att mellanstadiet höll på med det mycket (nätmobbning). Kanske 

inte nätmobbning men höll på med fula grejer på Instagram och skickade fula 

bilder och sånt (Kvinna 29). 
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Det vanligaste är dock att lärarna anser att de inte vill diskutera nätmobbning utan 

istället väljer de att fokusera på vanlig mobbning. 

Vi använder inte ordet nätmobbning. Så i så fall pratar vi om mobbning (Kvinna 29) 

Men det fanns också vissa tendenser till kunskap hos respondenterna. Lärarna pratar om 

att nätmobbning är dolt och att spridningen inte går att stoppa. De tar även upp att när 

det väl publicerats på nätet att det inte försvinner utan det finns kvar där. 

 

Jag tycker att det är så dolt, sen går det så fort innan det sprids. Det är det, man 

måste tänka efter med varje grej man gör. Det läggs ut och sen finns det kvar, det 

försvinner inte så lätt (Kvinna 33). 

 

En av respondenterna menar också att vuxna ofta är steget efter när det kommer till var 

eleverna håller till på internet. De menar att detta gäller alla nya tekniker som ständigt 

dyker upp i samhället. 

Samhället i sig, eh…sen tror jag det är att, ungarna…eleverna ligger ett steg före 

oss som är äldre. Ni hittar ju era forum så hittar vi dem 3 månader efter. Ni ligger 

ju steget före när det gäller den nya tekniken. Som typ den där reklamen ”jag har 

inte Instagram” (Kvinna 55). 

 

Vad flertalet av respondenterna hade gemensamt var tanken kring varför en person 

väljer att mobba en annan. De nämner att osäkerhet i sig själva eller dålig självkänsla 

och en känsla av att må lite bättre för stunden är några av anledningarna.  

  
Oftast är det ju att den som mobbar är osäker själv och sen så kanske vill...känner 

sig större när den trycker ner någon annan. Tyvärr är det så (Kvinna 33). 

 

En annan synvinkel som en av respondenterna nämner är att hemförhållandena kan vara 

en faktor i sammanhanget. 
 

Ja, men jag tror ju det är dom som har en dålig självkänsla/självförtroende 

egentligen. Som kanske inte alltid har dom mest optimala förhållandena hemma 

(Man 31). 

 

 

En av respondenterna tycker dock att det hade varit intressant att jobba med digitala 

verktyg.   
 

Nej det kan jag faktiskt inte säga. Men sen är det ju så tyvärr på fritids att vi inte. 

Hade vi suttit o jobbat med digitala verktyg. Då tror jag det hade uppkommit på ett 

helt annat sätt. Det kom upp senast vi gjorde enkätundersökning. En sån 

trygghetsundersökning. Då satt dom med min personliga dator. För vi har inga 

andra Ipads eller datorer på fritids. Åh då satt de en elev med mig och då sa hon att 

en sån webkamera kan bli hackade. Min reaktion va att va vet dom de? Åh då går 

hon i åk 3. Asså dom har mer kunskap än vad man tror. Jag fick ju styra undan 

samtalet och säga nej det går inte. Men jag menar att dom hör ju och läser mycket 

(Man 31). 
 

Tankarna kring trakasserier och hur det kan se ut var respondenterna ganska eniga om. 

De menar att oönskade bilder och ryktesspridning är en stor del av trakasserierna som 
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förekommer på nätet. En av lärarna nämner också ”Screena” som en vanlig orsak. 

Vilket betyder att en person tar kort på din egen bildskärm på mobilen och sparar den 

bild som skickas till henne eller honom. 

 
EH..till exempel om någon tar ett kort på någon och lägger ut, ryktesspridning som 

den andra inte är med på. Det kan ju vara att en minn eller vad som helst som man 

själv inte tycker att det ska visas sen är det någon som lägger ut det. Kan ju kännas 

väldigt kränkande. Kan ju vara sånt litet men kan ju ändå vara större grejer, grövre 

grejer (Kvinna 29). 

 
 

En av respondenterna menar också att det kan vara värre för tjejer och tror att de är mer 

utsatta än killar. Att tjejerna fryser ut varandra och tror även det finns ett stort mörkertal 

kring trakasserier mot tjejer. 

 
Svårt och säga, men jag tror faktiskt inte det. Jag tror det är samma, ibland tror jag 

att det kan vara värre för tjejer. Jag tror dom blir utsatta mer i och med grupper, att 

dom fryser ut. Man säger att tre tjejer inte leka tillsammans. Jag tror nästan det är 

värre för tjejer ibland. I samhället som det ser ut idag tror jag dom är mer utsatta än 

killar, men sen finns det säkert mörkertal där också. Det ser man ju med all form av 

misshandel. Jag tror det är stora mörkertal (Man 31) 

 

En av lärarna menar att det svårt att se om en elev är utsatt för nätmobbning, men han 

menar också att det är viktigt att prata med dem och visa intresse. 
 

Självklart kan du ju se om det är någon som mår dåligt, sen sätta sig in i situationen 

och prata med dom. Och få tillgång till uppgifterna vad som har skett. Men ibland 

är det som sagt mycket dolt. Därför tror ja det gäller för både lärare i skolan och 

andra pedagoger och föräldrar att prata om det (Man 31). 
 

Skillnaden på nätmobbning och vanlig mobbning menar respondenterna är att de inte 

kan kontrollera antalet vilket sett den bild de publicerat. Allt blir så mycket större när 

det kommer till nätmobbning. 

 
Publiken blir större utan att man har någon koll på det egentligen, man kanske 

inte ens vet hur många det är som tittar på det och sen het plötsligt har jätte 

många sätt det. Det finns ingen kontroll på hur stort det kan bli (Kvinna 33) 

 

En av respondenterna menar dock att skillnaden på de två mobbningsscenariorna är att 

vuxna kan bryta en vanlig mobbningssituation men det inte är lika lätt att göra det när 

det kommer till nätmobbning. 

 
I regel om ungarna blir nätmobbade först så går det långt, de säger ju ingenting 

först så tror jag det sårar mer och bli nätmobbad än när en vuxen kan bryta det 

mycket tidigare, det tror jag (Kvinna 55). 

 

Sammanfattningsvis visar det sig att lärarna har svaga kunskaper kring nätmobbning 

och att ingen nätmobbning förekommer på respondenternas arbete. Respondenterna tror 

även att eleverna inte har någon aning om hur snabbt en bild kan sprida sig. Spridningen 

kan ses av otroligt många på nolltid. Skillnaden på nätmobbning och vanlig mobbning 

är att vanlig mobbning är mer synlig och lättare att bryta. 

6.1.2 På vilka sätt fritidslärare kan hjälpa utsatta barn mot nätmobbning? 
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Två av lärarna menar att deras skola inte har något problem med nätmobbning och 

därför var det endast en av respondenterna som menar att chansen att eleverna kommer 

söka upp lärarna inte är stor om nätmobbning skulle förekomma, dock menar de att 

relationen till eleverna är bra och om flertalet elever är utsatta att de kanske skulle söka 

upp fritidsläraren då.  
 

Jag vet inte, kanske om de gäller många i klassen som är på någon. Då kanske dom 

kan komma till mig om dom går på fritids. För vi har ju bra relation. Men annars så 

tror jag inte. Får man väl hoppas dom går till sina föräldrar (Kvinna 29). 

 

När frågan kring vad de tror vårdnadshavare kan om nätmobbning och vart deras barn är 

inne på för hemsidor växlade tankarna ganska friskt mellan respondenterna. Det 

generella svaret var att lärarna inte trodde vårdnadshavarna är så insatta i detta ämnet.    
 

Jag tror en del har ingen insyn alls, sen är det ju de där med bryr man sig? Lägger 

man ner den tiden som behövs.  En del tror jag inte bryr sig. Det ska vara karriär hit 

och dit. Jag tror inte man förstår viden ibland riktigt. Man lägger inte ner tiden på 

de. Men det gäller ju alla saker, en del går inte ut i skogen. En del bakar inte med 

sina barn. Jag tror ibland stressen i samhället som den ser ut påverkar. Allt får 

konsekvenser (Man 31). 

 

Men ett svar visade också att en av skolorna har engagerat vårdnadshavare och lärare till 

att tänka efter kring vart deras barn vistas på internet.  

Det är nog väldigt olika tror jag. Vi på skolan hade för något år sen en internet-

tekniker. Han som hjälper oss med it, hade vi möte för vårdnadshavare för att 

föräldrar skulle liksom få en tankeställare på vad eleverna använder och vad som är 

lite riskabelt sådär. Det var väldigt bra faktiskt, för många föräldrar är så liksom: 

”aja men sitt du vid datorn eller telefonen det är ingen fara” sen kollar man inte vad 

dom gör. Men vissa föräldrar kollar nog lite så ”vad är du inne på?”. Men jag tror 

det är många som… (Kvinna 29). 

 
 

 

Sammanfattningsvis menar två av respondenterna att deras skola inte har något problem 

med nätmobbning. En av lärarna trycker också på att om flertalet elever är utsatta på 

deras skola, skulle eventuellt eleverna söka hjälp hos lärarna då relationen till eleverna 

på fritids är goda. En generell tanke från samtliga respondenter var att vårdnadshavarna 

är insatta och engagerade. På en av skolorna har det funnits internettekniker som varit 

och föreläst för föräldrar och personal om internetanvändning. 

 

6.2 Kvantitativ 

 

Resultatet av den kvantitativa undersökning kommer att besvaras med hjälp av det syfte 

och frågeställning som undersökts genom hela studien. 

 
6.1.3 I vilken utsträckning förekommer nätmobbning och hur påverkar det 
trivseln i skolan 

 

Den första tabellen är baserad på de enkäter som skickades ut i årskurs fyra bland sju 

elever, fyra pojkar och tre tjejer. Den sammanfattar resultatet från vad de gav som svar 

(Se tabell 6.2.2).  Vilket visas här i tabellen äger alla elever i årskurs fyra en 
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mobiltelefon men bara en av dem har blivit utsatt för nätmobbning, medan två av de 

känner någon som blivit utsatt. På frågan om det är lättare att vara elak på nätet är det 

blandade svar, hälften av pojkarna tycker det är lättare och 2/3 av tjejerna samtycker. De 

resterande, tre stycken anser att det inte spelar någon roll vart de gör det. En av tjejerna 

har utsatt någon för kränkning online medan ingen av pojkarna har blivit det, samtidigt 

anser ingen av eleverna att nätmobbningen påverkar deras trivsel i skolan. 

 
6.1.4 Tabell: Årskurs 4 

 

 
 Killar  Tjejer  

 Ja Nej Ja Nej 

 

Äger en mobiltelefon? 

 

4  0 3 0 

Blivit utsatta för nätmobbning? 

 

0 4 1 2 

Tycker det är lättare att vara taskig på nätet? 

 

2 2 2 1 

Känner någon som blivit kränkt online? 

 

0 4 2 1 

Har du utsatt någon för kränkning online? 

 

0 4 1 2 

Påverkar nätmobbningen din trivsel i skolan? 

 

0 4 0 4 

Antal =7      

     

     

Tabell nummer två visar svaren årskurs tre har gett under enkätundersökning (Se tabell 

6.2.3). 31 stycken deltog varav 15 av dem var pojkar och resterande 16 var tjejer. 14 av 

stycken av dessa äger en mobiltelefon medan de resterande sju stycken inte gör det. 

Ingen av killarna blivit utsatt för nätmobbning, dock kände sex stycken av dem någon 

som blivit utsatt, medans enbart två av tjejerna har varit utsatta och fyra av dem kände 

någon som blivit kränkt online, några kommentarer från eleverna: 
 

Jag har appen Musicalily, då skrev en till mig: Lär dig skriva innan du gör något 

(tjej, 10) 

 

Jag fick det på sms (tjej, 10) 

 

En tredjedel av pojkarna har utsatt någon för kränkning och anser att det är lättare att 

vara elakare på nätet samtidigt som inga av tjejerna kryssade in att de kränkt någon men 

tre av dem tycker det är lättare att vara elaka online. 
 

Vissa tycker det är lättare att vara taskig på nätet för att då gömmer vissa sig bara 

bakom sin mobil utan att säga det rakt ut till den personen. (tjej, 9). 

 

Man vet inte vem den personen är och då är man lite mindre feg… (kille, 10) 

 

Inte många av dem gav svar på om nätmobbningen påverkar dem i skolan, det var 

endast fyra av de 31 elever som tyckte att nätmobbningen påverkar miljön i skolan. 
 

Man känner sig inte så bra om man vet att det är någon som varit elak mot någon. 

(tjej, 10). 
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Man blir ledsen. (kille, 9) 

 
6.1.5 Tabell: Årskurs 3 

 
       Killar  Tjejer   

       Ja Nej Ja Nej vet ej 

Äger en mobiltelefon?       10 5 14 2  

Blivit utsatta för nätmobbning?       0 15 2 14  

Tycker det är lättare att vara taskig på nätet?       5 10 3 11 2 

Känner någon som blivit kränkt online?       6 9 4 12  

Påverkar nätmobbningen din trivsel i skolan?       3 12 1 15  

Har du utsatt någon för kränkning online?        5 10 0 16  

Antal=31            

 

 

Det fanns även tre stycken av eleverna som inte valde att fylla i något av könen. (Se 

tabell 6.2.4). Dessa tre äger alla en mobiltelefon, varav bara en av dem blivit utsatt för 

kränkning online:  
 

Ja någon skrev något dumt till mig (icke kön, 10) 

 

En av dem tycker även att det är lättare att vara elak online medan de andra två inte 

samtyckte. Ingen av dem känner någon som blivit kränkt online eller själva utsatt någon 

för kränkningar och de anser inte heller att nätmobbningen påverkar trivseln i skolan. 

 
6.1.6 Tabell: Okänt kön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Analys 
 

I detta kapitel kommer ni att få ta del av analysen som är indelad i två 

forskningsmetoder, både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. 

    
Ja Nej 

Äger en mobiltelefon?    3st. 0st. 

Blivit utsatta för nätmobbning?    1st. 2st. 

Tycker det är lättare att vara taskig på nätet?    1st. 2st. 

Känner någon som blivit kränkt online?    0st. 3st. 

Påverkar nätmobbningen din trivsel i skolan?    0st. 3st. 

Har du utsatt någon för kränkning online?    0st. 3st. 

Antal = 3      
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Den kvalitativa undersökningen analyserar lärarnas syn på nätmobbning och besvaras 

med hjälp av frågeställningarna och referenser för att stärka upp de forskningsbaserade 

fakta som återfinns i studien. Frågeställningarna i den kvalitativa undersökningen 

kommer att analyseras med hjälp av referenser, respondenter och deras kommentarer 

kring frågorna som ställdes i intervjuerna till de fyra respondenterna.  

 

Den kvantitativa undersökningen analyserar elevernas syn på nätmobbning och 

frågeställningarna besvaras med hjälp av referenser som styrker upp enkät citaten och 

de statistiska tabeller som sammansatts utifrån elevernas svar.  

 

7.1 Kvalitativa analysen 

 
7.1.1 Vad är nätmobbning och på vilka sätt uttrycker det sig i ett fritidshem? 

 

De svar som gavs om vad de anser nätmobbning är och de respondenterna förmedlade 

kring hur det kan se ut var liknande, de har allihop en gemensam syn på vad 

nätmobbning är eller hur det kan se ut. Lärarna svarade alla att nätmobbning är när en 

kränkning sker på sociala medier, det kan variera från en elak kommentar som 

trakasserar någon, till en ful oönskad bild eller video som läggs upp emot ens egen vilja. 

Frisén & Berne (2016) menar att detta är den vanligaste versionen av nätmobbning. 

 

De nämner att det händer på sociala medier som Snapchat, Youtube, Facebook och 

Instagram. En av lärarna betonar att många av de sidorna är gjorda för att en person 

enkelt kan nätmobba, han eller hon tar en screenshot på en bild av en person och lägger 

upp den någon annanstans. I fritidshemmet kan detta spela roll då de tar med sig 

nätmobbningen som skett online till fritids, eleverna bråkar eller är arga på varandra 

utan att lärarna har sett något eller vet ens varför. Det blir då svårt för lärarna att ta tag i 

problemet när allt handlar om småsaker som en screenshot. Detta är något som Frisén & 

Berne (2016) nämner, de menar att risken att bli utsatt för obehag som bildspridning och 

annat är större om materialet kommer i fel händer. 

 

En av frågorna som ställdes var, vem är det som mobbar? De svar som uppkom kan 

kopplas direkt till Shariff (2010) som skriver att de som mobbar etablerar en 

ledarskapsroll bland sina kompisar. Mobbaren formar ett grupptryck online där hon 

eller han fryser ut eller trycker ner sådana de anser gå emot dem och den norm de anser 

vara normal. Detta för att bevara fokus på sig själva och behålla sin plats som ledare.  

Alla fritidslärare kom med liknande svar om att det är osäkra personer som mobbar och 

att de saknar uppmärksamhet av till exempel sina föräldrar, vilket resulterar i att de tar 

ut sina aggressioner på nätet. En respondent ansåg att vem som helst kan nätmobba, det 

behöver inte vara någon specifik person, det kan vara en som är tyst av sig och uttrycker 

sig i sin ensamhet eller en populär elev som använder nätet som en plattform för att 

mobbas på. 

7.1.2 På vilka sätt fritidslärare kan hjälpa utsatta barn mot nätmobbning? 

 

När det kommer till det stöd vuxna ger eleverna är det väldigt individuellt, det kan bero 

på hur grova kränkningarna är, hur känsliga de utsatta är eller hur god relationen mellan 

lärare och elev är. Flertalet av respondenterna nämner att relationer är viktiga för att 

kunna förstå sig på eleverna. Att ta sig tid att lyssna menar de är en nyckel för att kunna 
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hjälpa elever att berätta om de har blivit utsatta för nätmobbning. Därför är också 

kontakten mellan skolan och hemmet viktig. Lärare och vårdnadshavare kan 

tillsammans stötta eleven för att skapa en trygg miljö i både skolan och hemma. 

Englund (2013) menar att skolorna kan anordna workshops för elever, lärare och 

vårdnadshavare där fokus ligger på nätmobbning. Det är också viktigt att skapa en bra 

relation mellan lärare och vårdnadshavare, för att lättare kunna hjälpa de elever som blir 

utsatta.  

 

Dunkels (2016) skriver om det Thierer (2013) beskrev som ”Empowerment”, det vill 

säga att de ska stärka en persons självkänsla, för att motarbeta mobbning och stärka 

hens självförtroende samtidigt som det ger dem makten över situationen. På vilket sätt 

detta görs är helt individuellt och beror helt och hållet på hur mycket individen i fråga 

tog åt sig samt hur ledsen hen är. 

 

Resultatet visar också att nätmobbning och vanlig mobbning motarbetas på samma sätt. 

Skolor har olika tankesätt kring nätmobbning men de verkar alla vara okunniga på sitt 

sätt.  

 Vissa skolor ser på de två problemen på samma sätt och har en infallsvinkel på det. 

Medan andra skolor försöker skilja på dem men använder sig av samma 

hanteringsmetoder. Även om de hanterar mobbning och nätmobbning på samma sätt 

och det i sig visar en viss okunskap inom ämnet finns det ändå en medvetenhet om 

okunskap och en medvetenhet om att kunskapen kring nätmobbning i sig måste bli 

bättre. Brantzeag (2005) skriver att kunskapen kring nätmobbning är allmänt låg och att 

detsamma gäller sociala medier.  

 

7.2 Kvantitativa analysen 

 

I analys av den kvantitativa delen av studien fick forskarna många svar som kommit 

fram under tidigare forskning och majoriteten av antaganden i studien haft har blivit 

bekräftade. Vissa frågor gav svar som inte var förväntade och forskarna valde att 

fokusera på och diskutera majoriteten av svaren med anledning att de kan ge en större 

inblick och djupare förståelse. 

7.1.3 Hur påverkar nätmobbning elevernas trivsel i skolan? 

 

Några av eleverna pratar om att de inte känner sig bra när det är någon som skriver 

något taskigt eller utsätter någon för trakasserier. Englund menar att detta rubbar 

balansen i en grupp eller klasser och oron för att de själva ska bli utsatta ökar. Englund 

menar också att oavsett storlek på mobbningen startar detta samspelade krafter i grupper 

och klasser där även undervisningen kan påverkas negativt (Englund 2013). 

Eleverna menar dock att trivseln i skolan och på fritids inte har påverkats i en större 

utsträckning, vilket även enkäterna visade. Även om de flesta kommenterade att 

nätmobbningen inte påverkar deras skolmiljö, finns det ändå några få elever som anser 

att de påverkar trivseln. Fyra av 44 elever skrev att de känner obehag och sorg när det 

kommer till skolan efter att blivit nätmobbade. Problemet med nätmobbning är att den 

alltid finns med dig, hemma och i skolan den finns alltid där, vilket är den största 

skillnaden från vanlig mobbning. Dunkels (2012) nämner detta och hon menar också att 

majoriteten i dagens samhälle äger digitala verktyg och därför ökar chansen att bli 

utsatt. 
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Enkäterna visade att 43 procent av tjejerna i årskurs fyra känner någon som blivit utsatt 

eller är utsatt för nätmobbning. I årskurs tre var det något lägre 37,5 procent av tjejerna 

medans killarnas procent i trean är obefintlig, när det kommer till utsatthet av 

nätmobbning. Däremot känner 19 procent av killarna någon som är eller har blivit 

utsatt.  

Det mönster som kan avspeglas är en procentuell ökning vad gäller kontakten med 

nätmobbing högre upp i årskurserna, vilket kan vara oroväckande då dessa elever bara 

är mellan nio och tio år gamla och har många av sina skolår kvar. 

Statens medieråd visar en procentuell ökning med åldern. Statistiken visar att fem 

procent i åldersgruppen nio till tolv år utsatts för kränkningar under en eller flera 

veckor, medans i åldersgruppen 13 till 16 år är det nio procent (Statens medieråd 2016).   

7.1.4 Genuspresentationer i nätmobbning 

 

Analys av enkäterna bekräftar att majoriteten av de som antingen blir kränkta eller 

känner någon som blir kränkt online är tjejer. Antalet tjejer som blivit utsatta är nio 

stycken. Detta stämmer överens med det Frisén & Berne (2016) säger i sin artikel att 

killar får färre elaka kommentarer än tjejer. Killar har också till skillnad från tjejer 

lättare att ignorera kommentarer och istället fokusera på hur de ska kunna hämnas, 

tjejerna däremot får dålig självkänsla då de tar åt sig. Även om de inte tänker på det hela 

tiden, händer det ändå att många elever blir kränkta, nätmobbning finns även bland 

elever i årskurs tre och fyra då eleverna är nio–tio år gamla. 

7.1.5 Microaggression & Anonymitet 

 

Den vanligaste varianten av nätmobbning bland eleverna är det som tidigare beskrivits 

som microaggression, vilket innebär att någon medvetet diskriminerar med fula ord. 

Elever går med avsikt in på hemsidor eller skapar hatfulla konton på hemsidor för att 

kunna skriva kränkande kommentarer riktade mot andra elever. För elever i åldrar som 

nio till tio år är det inte komplexa metoder som att skriva subtila kommentarer eller 

frysa ut som är deras tillvägagångssätt, utan de går rakt på sak med näthatet och det blir 

då microaggression (Wing Sue 2010) 

 

Många av eleverna anser att det är lättare att vara elak online, den anonyma faktorn 

spelar väldigt stor roll i detta. Ungdomar kan lägga upp en bild eller liknande på någon 

anonymt eller skriva en elak kommentar anonymt utan att behöva stå för 

konsekvenserna. Det är oftast bara ett klick bort, en kommentar eller inlägg och alla kan 

se det utan att de vet vad den personen känner. Som tidigare nämnts tar Dunkels (2016) 

upp tre väsentliga karaktärsdrag när det kommer till nätmobbning och en av dem är 

anonymitet, de elever som kommenterade i enkäten om varför de tycker mobbning är 

lättare online kom fram till gemensamt svar att allt är anonymt och därför lättare då. 

7.1.6 Sammanställning av resultat av båda forskningsmetoder 

 

När både kvantitativa och kvalitativa metoder sammanställs, blir det tydligt att den 

kvantitativa metoden erhöll svar om trivseln, medan den kvalitativa mottog svar om hur 

det kan motverkas. Den gemensamma faktorn i dessa två forskningsmetoder är att 

beskrivningen av vad nätmobbning är blev tydlig. Tidigare har det nämnts i olika citat 

att de båda metoderna har kommit fram till att nätmobbning kan vara elaka 

kommentarer, skapa konton på hemsidor om någon de ogillar eller lägga upp en elak 

film eller bild på någon person som inte gillas.  
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Anonymitet är även ett gemensamt svar som båda forskningsmetoderna kommit fram 

till, det är lättare enligt både lärare och elever att mobbas online då ingen vet vem de är. 

 

Både tabellerna och svaren från respondenten visar på att det är större antal tjejer som 

blir mobbade på nätet än killar:  
 

Svårt och säga, men jag tror faktiskt inte det. Jag tror det är samma, ibland 

tror jag att det kan vara värre för tjejer. Jag tror dom blir utsatta mer i och 

med grupper, att dom fryser ut. Man säger att tre tjejer inte leka tillsammans. 

Jag tror nästan det är värre för tjejer ibland. I samhället som det ser ut idag 

tror jag dom är mer utsatta än killar, men sen finns det säkert mörkertal där 

också. Det ser man ju med all form av misshandel. Jag tror det är stora 

mörkertal (Man 31) 

 

 

8 Diskussion 
 

Eftersom nätmobbning är ett högaktuellt ämne ansågs det vara ett passande ämne att 

skriva en studie om. Valet inriktas på vad nätmobbning är, hur eleverna har upplevt det, 

om de tror det påverkar miljön i skolan och fritids, men även att ta reda på hur lärare 

kan försöka motverka nätmobbning i sitt arbete för att skapa en fördjupning i ett viktigt 

ämne som ofta glöms bort. Med hjälp av den här uppsatsen ska de involverade få en 

bättre inblick i nätmobbning samt få tips och idéer om hur de kan hjälpa barn och elever 

att hantera mobbning, samt förstå effekterna de olika versionerna av mobbning har på 

individen som blir utsatt och därför förhoppningsvis få en förståelse för 

konsekvenserna.  

Studien bygger på respekt och medmänsklighet, det vill säga behandla någon så som du 

själv vill bli behandlad. Den kommer också att visa hur allvarliga konsekvenser de olika 

versionerna av mobbning kan få. Denna undersökning skulle kunna användas som en 

informationskälla i skolverksamhetens kamp mot mobbning då nätmobbning är ett 

relevant och växande problem.  

Innan studien började hade forskarna förutfattade meningar om vad nätmobbning är, hur 

det påverkar skolan samt hur det kan motverkas. Forskarna i denna studie valde tre 

forskningsfrågor som var relevanta i processen för att få fram den kunskap som var 

vägledande för detta forskningsarbete och för att komma fram till ett systematiskt 

resultat.  

 

Mycket av den information som kom fram under tidigare forskning visste forskarna om 

sedan innan, men genom djupare undersökning i ämnet framkom en del information och 

det blev klart att detta är ett ämne som majoriteten av alla både vuxna och lärare inte har 

bra insyn i. I tidigare forskning har det framkommit att nätmobbning är ett outforskat 

ämne och detta påstående stärktes när intervjuerna genomfördes och samtliga lärare 

hade samma åsikt kring okunskapen i ämnet. Lärarna menade att de inte var kunniga 

inom ämnet nätmobbning och gärna ville att forskaren hellre skulle diskutera vanlig 

mobbning istället, för att göra det enklare för dem att svara.  

Resultatet har även visat att lärare anser att varken de själva eller vårdnadshavare har 

speciellt bra insyn i vad deras barn gör på internet.  

 

Mycket av det som skrevs i enkätundersökningen av eleverna och som nämndes av 

lärarna var lätt att koppla direkt till tidigare forskning, då denna studie anpassat frågorna 
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i intervjun för att få tydliga svar. Informationen var därför passande och gav 

möjligheten att pussla ihop allt till en intressant och trovärdig forskningsundersökning.  

 

Att få reda på hur de vuxna kan hjälpa utsatta barn är inte det lättaste, men som denna 

studie visar är det bra om vårdnadshavare finns där för att diskutera kring olika 

scenarier som kan förekomma. Detsamma gäller fritidslärare som jobbar med barnen 

dagligen, genom att ge eleverna stöd och tid kommer de att visa sin tilltro till dig också. 

Att ta sig tid att prata med barn är ett vinnande koncept oavsett om det är ditt eget barn 

eller någon annans. Det ökar förtroendet och därmed ökar chansen att barnen kommer 

och pratar med dig om det är något som är jobbigt eller oklart för dem. Genom att ta dig 

tid och lyssna kan du uppnå positiva resultat. 

 

I denna studie ansågs valet av blandade metoder (kvalitativa och kvantitativa metoder) 

vara krångligt att passa samman, men efter att ha sett resultatet har det visat sig varit 

mer gynnsamt, gav en bredare och djupare kunskapskälla att jobba utefter. Det var 

behövligt för ett ämne som detta som krävde en hel del sökande för att hitta relevant och 

bra information.  

 

Forskarna trodde också att responsen kring trivsel i skolan för eleverna skulle vara mer 

negativ. Det var en aning chockerande att se fyrorna svara att 43 procent varit i kontakt 

med nätmobbning. Treorna visade även de höga siffror när resultatet redovisades i 

frågan om kontakten med nätmobbning, där 39 procent av dem har eller har haft kontakt 

med nätmobbning är ett skrämmande resultat. Dessutom ökar procenten från årskurs tre 

till fyra, vilket visar att nätmobbning tenderar att öka med ålder. Det som inte var lika 

överraskande, var att se att tjejer var mer utsatta än killar, men att det går långt ner i 

åldrarna är oroväckande, då det bäddar för att den här generationen eventuellt får större 

problem med trakasserier över internet än vad som tidigare skådats. Då förekommer 

ändå nätmobbning i en högre grad än förväntat i dagens samhälle.  

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Som i alla arbeten som skrivs är trovärdigheten i referenserna viktiga, att välja ut rätt 

litteratur gör texten mer valid. Om en person gör en intervju eller en enkätundersökning 

är det viktigt att välja ut relevanta frågor, då det kan göra stor skillnad på slutresultatet.  

Ordet valid kan tolkas som en allmänt giltig och bärande faktor i vissa sammanhang 

(Allwood, & Erikson, Martin G. (2017). 

Därför valdes referenser ut med stor noggrannhet för att få fram uppdaterade och 

trovärdiga fakta. För att enkät och intervjufrågorna skulle vara väl anpassade till syftet 

och frågeställningen fördes en nära dialog med handledaren. Men även för att frågorna 

skulle ge utvecklade svar.  

8.1.1 Urval och datainsamling 

 

Det är viktigt att ha relevant urval av frågor och en relevant metod till ämnet för att få ut 

den mest trovärdiga informationen. Frågorna ska också vara formulerade för att hjälpa 

till att fastställa ett resultat som är anpassat till våra forskningsfrågor. Valet att utgå 

ifrån målstyrt urval som innebär att personer väljs ut, som kan svara på våra 

frågeställningar. Inriktningen mot fritidslärare gjordes och tanken var att hitta 

fritidslärare med erfarenhet kring ämnet och elever som kan utveckla sina tankar. Valet 

att följa ett snöbollsurval gjordes för att hitta en så lämplig respondent som möjligt. 



  
 

24 

Snöbollsurval innebär att en anställd på skolan frågar personalen om någon av dem har 

erfarenhet inom ämnet eller vet någon intervjuperson med relevant information. 

(Denscombe 2016). 

 

Antalet intervjuer var fyra stycken med lärarna och enkätundersökningarna 

genomfördes med två klasser på varje skola. Den kvalitativa och kvantitativa 

undersökningen var på två skolor i en större stad under den verkstadsförlagda 

utbildningsperioden, där både intervjuerna och enkätundersökningarna genomförts. 

Antalet deltagare i enkäterna var 41 stycken varav sju stycken gick i fjärde klass. 

Resterande tredje klassare var 34 stycken. Sammanlagt delades 59 enkäter ut, där 41 

deltog och svarade på enkätundersökningen. 

 
8.1.2 Genomförande 

 

Rum valdes ut på de olika skolorna där utrymmet fanns för att samtala med 

respondenterna en och en, samt även att intervjua och använda ljudinspelning samtidigt. 

Frågorna var förberedda och designade för att få fram givande svar som utgår utifrån 

ämnet. 

 

Frågorna i intervjuerna bygger på lärarnas och elevernas erfarenhet av mobbning eller 

nätmobbning. Ex: Hur vuxna agerar när mobbning uppstår? Var finns mobbningen? Var 

kan du få stöd om du känner dig utsatt? Skillnader i säkerhet? (Se bilaga 1) 

 

För att kontrollera om det finns tillförlitlighet krävs det en noggrann redogörelse för 

beslutsfattande, analys och metod. Med detta menas att flera forskare ska kunna göra 

om samma forskning och få liknande resultat (Denscombe 2016). 

Om frågorna ställs på rätt sätt, oavsett om de är slutna eller öppna, eftersöks en trygg 

atmosfär där respondenten och intervjuaren hittar en bra balans. Att ställa följdfrågor, 

bryta ner och modifiera frågorna för att få reda på vad personen vill dela med sig av för 

information, men också att tolka det materialet som införskaffats utan att komma med 

egna åsikter och tankar kring ämnet som kan komma att påverka slutresultatet. Citat ska 

också noggrant väljas för att visa att tankarna är grundade på forskningsbaserat material.   

Valet av kvalitativ metod och interjuver beror på att genom dessa metoder få fram så 

djupgående svar som möjligt. Det som avgör hur bred information som framkom var 

hur trovärdiga intervjufrågorna var. 

 

Svaren diskuteras och analyseras med teorier och tidigare forskning. Finns det likheter, 

skillnader, kom det fram något som nämnts tidigare? 

 

Den kvantitativa metoden utforskade åsikterna från eleverna för att kunna få deras 

tankar och åsikter kring ämnet. Detta gjorde lättats genom att använda en 

enkätundersökning, där eleverna fick svara på skriftliga frågor med alternativen ja och 

nej, men det fanns även möjlighet för dem att skriva in egna tankar efter vissa svar för 

att fördjupa sina tankar och lämna en kommentar i enkäten. 

 

8.2 Framtida forskning 

 

Eftersom det är ett relativt outforskat ämne som nämnt innan så finns det möjligheter att 

utveckla detta ämne. Ett alternativ kan vara att inte endast fokusera på vad nätmobbning 
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är och hur det påverkar miljön utan också göra fortsatta studier kring vilken effekt det 

har på de utsatta och även göra en djupare analys kring vad som kan göras för att 

motverka det. Till exempel genom att belysa ämnet på ett helt annat sätt.  Idag är det ett 

ämne som kommer i skymundan av vanlig mobbning trots att effekten av nätmobbning 

ibland påverkar samma personer, då nätmobbning många gånger inte är synligt på 

samma sätt som vanlig mobbning. Skadan är mer psykisk än fysisk när det kommer till 

nätmobbning. Att det kommer att läggas mer energi från skolorna på detta ämne är nog 

snart ett faktum som ingen skola kan ignorera då problemet säkerligen kommer växa. 

För att få en fortsättning på detta och kunna arbeta med det i framtiden, kan möten 

arrangeras med lärare, föräldrar och yngre internettekniker som kan komma med 

relevant information om nya hemsidor eller appar som eleverna använder. Detta för att 

veta var och hur nätmobbning kan motverkas. Liknande undersökningar som den som 

gjorts här skulle kunna planeras och genomföras en gång per termin för att se om det 

förekommit någon förändring, arbetet skulle kunna fortsätta med varje ny årskurs. 

Det viktigaste är att kunskapen sprids och lärare utbildas genom föreläsningar och 

liknande för att kunna besitta kunskaper och alltid vara uppdaterade när väl situationer 

kring nätmobbning uppstår. För att det kommer uppstå, är nästan helt säkert. 
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10 Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

 

1. Vad är nätmobbning för dig?  

2. Kan du ge exempel på hur nätmobbning kan se ut? 

3. Vart på internet sker mobbningen? 

4. Vad särskiljer nätmobbning från annan mobbning? 

5. Hur har du stött på nätmobbning i ditt arbete?  

6. Upplever du nätmobbning som ett problem idag? 

7. När eller på vilket sätt blir det ett problem? 

8. Vem tror du det är som nät mobbas? 

9. Vilka är det som blir utsatta? 

10. Kan det vara kompisgäng eller är det enskilda personer (som nätmobbar?) 

11. Varför just dom? 

12. Händer det att hela kompisgäng blir utsatta? 

13. I vilken utsträckning tror du lärare och vårdnadshavare har insyn i det som sker 

på Internet? 

14. Vad tycker du är svårt med nätmobbning? 

15. Vems ansvar är nätmobbning? 

16. Är det ett problem för barn eller vuxna? (mobbar han eller blir mobbad) 

17. Hur arbetar ni för att motverka nätmobbning? 

18. Vad erbjuder ni för stöd till eleverna?  
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10.2 Bilaga 2. Enkät 

 

Hur kan användning av mobiler och datorer i skolan påverka elevernas miljö i skolan.  

Denna undersökning ska försöka utforska hur vanligt förekommande nätmobbning är i 

skolan. Den är en del i ett examensarbete på lärarprogrammet. Alla enkäter är anonyma. 

Besvara varje fråga för sig med ett kryss i svaret du vill ha:  

 

1. Vilken årskurs går du?  

 trean   fyran   

2. Kön?  

 _________________________________________ 

 

3. Har du en egen mobiltelefon? 

 Ja   Nej  

4.Har du någon gång blivit utsatt för något obehagligt via din mobiltelefon eller dator?  

 Nej   Ja  

Berätta mer om det?  

______________________________________________________________________

_____ 

 

5. Har du känt dig hotad via mobil eller dator, till exempel Facebook, Snapchat, Kik, 

Instagram eller något liknande under skoltid? 

 Ja  Nej  

 

6. Stänger du av mobilen hemma för att få vara ifred?  

 Ja  Nej  Ibland   På nätterna  

 

7. Har du blivit fotograferad av någons mobil mot din vilja i skolan?  

 Ja  Nej  

 

8. Har någon filmat dig med sin mobil mot din vilja i skolan?  

 Ja   Nej 

 

9. Vet du någon annan som blivit utsatt för kränkningar via mobil eller sociala medier 

på internet?  

 Ja  Nej  

 

10. Är det lättare att vara taskig mot någon på nätet (Snapchat, Facebook, Instagram, 

Kik eller något likande) än i verkligheten?  

 Nej  Ja   

Om ja, hur gick det till? 

______________________________________________________________________

_____ 

 

 

11. Har du lagt ut något material från din mobil eller dator på Internet?  

 Nej  Ja 

Om ja, på vilken sida? 

______________________________________________________________________ 
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12. Har du utsatt någon för kränkning på Internet?  

 Nej  Ja 

Om ja, hur gick det till? 

______________________________________________________________________

_____ 

 

13. Har du tagit en ful bild på en kompis och lagt ut på internet? 

 Ja   Nej 

 

14. Påverkar nätmobbning din trivsel i skolan? 

 Nej  Ja 

Om ja, på vilket sätt? 

______________________________________________________________________

_ 

 

Tack för din medverkan! 
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10.3 Bilaga 3. Brev till vårdnadshavare 

Till vårdnadshavare  

Förfrågan angående tillstånd att genomföra enkätundersökning. Vi som lärarstudenter 

ska skriva vårt examensarbete om nätmobbning i skolmiljö med hjälp av digitala 

verktyg och sociala medier. Eleverna kommer att få fylla i enkät bestående av 14 

kryssfrågor som tar ca 5 min, till hjälp för oss att kartlägga vår frågeställning. 

Deltagandet är helt frivilligt och anonymt för alla deltagande. Om du samtycker till att 

ditt barn deltar i enkäten ber jag er att kryssa i nedan och återlämna lappen till mig eller 

mentor.  

Kontakta oss gärna om ni har några frågor.  

Med vänlig hälsning  

Albin Arvidsson 0735349389  

Ermin Begovic 0708620183 

______________________________________________________________________

__  

Jag samtycker □  

Jag samtycker inte □ 

Vårdnadshavare/Vårdnadshavares underskrift: 
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10.4 Bilaga 4. Ansökan till rektor om intervju 

Till rektorn 

Hej. 

Våra namn är Albin Arvidsson och Ermin Begovic. Vi är två studenter från 

Linnéuniversitetet som läser tredje året för att bli fritidslärare. Vi skriver en c-uppsats 

kring ämnet nätmobbning och hur det påverkar miljön i skolan. Därför undrar vi om vi 

får komma och besöka er skola för att ställa lite frågor kring ämnet till tre av de 

anställda fritidslärarna som jobbar med detta varje dag. Vi vill fråga dig om det går bra 

att vi intervjuar fritidslärarna angående ämnet för att ge oss en djupare insikt i ämnet 

från experter som jobbar i denna miljön varje dag. Självklart intervjuar vi ingen som 

inte vill, utan de som är villiga att ställa upp är de vi kommer att sätta oss ner med. 

Vill du kontakta oss finns vi på telefonnummer:  

Albin Arvidsson 0735349389  

Ermin Begovic 0708620183 

Med vänliga hälsningar Albin och Ermin 
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10.5 Bilaga 5. Förfrågan om (Fritidslärare) vill vara med på intervju 

Till fritidslärare 

Hej. 

Våra namn är Albin Arvidsson och Ermin Begovic. Vi är två studenter från 

Linnéuniversitetet som läser tredje året för att bli fritidslärare. Vi skriver en c-uppsats 

kring ämnet nätmobbning och hur det påverkar miljön i skolan. Forskningsstudien är ej 

finansierad. Vi undrar om vi får komma och besöka er skola för att ställa lite frågor 

kring ämnet till tre av er anställda fritidslärarna som jobbar med detta varje dag. Vi vill 

fråga er om det går bra att vi intervjuar er angående ämnet för att ge oss en djupare 

insikt i ämnet från experter som jobbar i denna miljön varje dag. Självklart intervjuar vi 

ingen som inte vill, utan de som är villiga att ställa upp är de vi kommer att sätta oss ner 

med. Är det så att du vill ändra något svar efter intervjun så är du självklart välkommen 

att återkomma till oss så löser vi det. Vi är evigt tacksamma till de som är villiga att 

ställa upp. 

Vill du kontakta oss finns vi på telefonnummer:  

Albin Arvidsson 0735349389  

Ermin Begovic 0708620183 

Med vänliga hälsningar Albin och Ermin 
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10.6 Bilaga 6. Ansökan till rektor om att göra enkät med eleverna 

Till rektorn 

Hej. 

Våra namn är Albin Arvidsson och Ermin Begovic. Vi är två studenter från 

Linnéuniversitetet som läser tredje året för att bli fritidslärare. Vi skriver en c-uppsats 

kring ämnet nätmobbning och hur det påverkar miljön i skolan. Därför undrar vi om vi 

får komma och besöka er skola för att lämna ut enkäter till årskurs 3 och 4 kring ämnet 

till eleverna. Anledningen är för att vi anser att de största experterna kring ämnet är just 

eleverna och därför vill vi få deras syn av hur den uppkopplade världen ser ut för de 

yngre. Vi kommer att skicka ut brev till vårdnadshavarna för att be om deras tillåtelse 

att låta deras barn vara med i undersökningen. Vi garanterar att inga enkäter kommer att 

ses av någon utomstående, bara av Albin, Ermin och vår handledare. Självklart är 

enkäten frivillig och därför finns det inget som binder eleverna till att vara delaktiga i 

undersökningen.    

Vill du kontakta oss finns vi på telefonnummer:  

Albin Arvidsson 0735349389  

Ermin Begovic 0708620183 

Med vänliga hälsningar Albin och Ermin 

 


