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Abstrakt  
 

Författare: Susanne Burman  

 

Titel: När mobbningen följer med hem - En kvalitativ studie om skillnader mellan 

traditionell mobbning och nätmobbning 

 

Engelsk titel: When bullying follows you home - A qualitative study of differences 

between traditional bullying and cyberbullying 

 

             Antal sidor: 36 

 

Syftet med detta examensarbete är det ska ge en fördjupad förståelse för skillnader 

mellan traditionell mobbning och nätmobbning. Jag ska också studera hur utvalda 

pedagoger definierar dessa begrepp och hur de ser på skillnaden mellan dem. Jag ska 

även undersöka hur utvalda skolor arbetar förebyggande mot traditionell mobbning 

respektive nätmobbning och om det görs på olika sätt. Metoden i examensarbetet är 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer och urvalet består av sex kvinnliga verksamma 

pedagoger.  

 

Resultatet visar att intervjupersonerna i min undersökning har en klar definition av vad 

traditionell mobbning innebär men den skiljer sig dock åt mellan dem. Deras definition 

av nätmobbning är dock mer diffus och de är mindre preciserade i sina svar. 

 

Det finns främst två aspekter som pedagogerna framhåller som de största skillnaderna 

mellan traditionell mobbning och nätmobbning. Dessa är: var mobbningen utspelar sig 

samt innehållet i den. Traditionell mobbning menar de utspelar sig främst i skolan och 

kan vara av både fysisk och psykisk karaktär medan nätmobbning istället utspelar sig i 

hemmet och att den fysiska delen inte existerar.   

 

Utifrån resultatet kan man utläsa att skolornas förebyggande arbete mot mobbning 

främst riktar sig mot traditionell mobbning som sker på skolan. Arbetet mot 

nätmobbning tar betydligt mindre plats och är inte lika genomarbetad och rutinmässig. 

Detta tror intervjupersonerna beror främst på den bristande kunskapen om ämnet i fråga. 

Pedagogerna anser dock att mycket av arbetet om värdegrund och respekt även är 

förebyggande mot nätmobbning. 

 

 

Nyckelord: Traditionell mobbning, nätmobbning, elever, pedagoger, förebyggande 

arbete 
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1 Inledning 

 

I mars 2013 tog en 13-årig flicka livet av sig efter att ha varit nätmobbad under en längre 

tid (Nyheter24.se, 2013). Upplösningen av denna händelse kan tack och lov ses som 

relativt unik här i Sverige. Det som hon blivit utsatt för är dessvärre inte unikt för denna 

flicka. Mobbning är någonting som funnits länge i den svenska skolan och något som man 

länge arbetat mot (Björk, 1999). Nätmobbning däremot är ett relativt nytt fenomen 

(Dunkels, 2012) som innebär att mobbningen inte endast sker i skolan utan att den även 

följer med hem. 

 

Jag är själv aktiv på internet, har en egen blogg och läser många ”kända” bloggar. Jag har 

länge varit fundersam över hur människor uttrycker sig i kommentarfälten och hur elaka de 

kan vara. Frågan som då uppkommer är: ”skulle de våga säga det som de skrev direkt till 

personen, öga mot öga?” Jag antar att svaret på denna fråga oftast hade blivit nej. Vad 

beror då detta på? Är det anonymiteten eller att man slipper se ansiktsuttrycket på den som 

man är elak mot som gör det lättare att skriva detta på nätet? 

  

Jag har upplevt att traditionell mobbning och nätmobbning ofta ses som två olika fenomen 

som diskuteras åtskilda varandra. Därmed väcktes mitt intresse att undersöka vad det 

egentligen är för skillnad mellan mobbning och nätmobbning samt om man arbetar på 

olika sätt för att förebygga dessa två fenomen. 
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2 Bakgrund 

 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering […] eller för annan kränkande behandling. 

Sådana tendenser ska aktivt motverkas” (Skolverket, 2011:12).   

 

”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn […]” (SFS 2010:800, Skollag 

2010:23). 

 
15 § En utbildningsanordnare […] ska vidta åtgärder för att förebygga 

 och förhindra att något barn eller någon elev eller student som deltar i 

 eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband 

 med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

 funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier. 

 (SFS 2008:567. Diskrimineringslag, 2008:10) 

 

I läroplanen, skollagen och diskrimineringslagen står det tydligt att ingen ska känna sin 

kränkt eller illa behandlad i skolan. Detta sker ändå, hela tiden, över hela landet. Trots att 

skolor och kommuner har ökat insatserna när det handlar om att arbeta förebyggande mot 

mobbning, tycks inte mobbningen minska. Man har infört handlingsprogram mot 

mobbning och kränkande behandling och både elever och skolpersonal får utbildning och 

temadagar inom området (Barnombudsmannen, 2001).  

 

Mobbning är ett fenomen som varit ett problem i skolan sedan en lång tid tillbaka (Björk, 

1999). Nätmobbning däremot är en relativt ny företeelse och för tio år sedan var detta inte 

ett problem (Kowalski, Limber & Agatston, 2012:). På senare år har man däremot ofta 

kunnat läsa i medierna om mobbning som sker på nätet (Dunkels, 2012). Nätanvändningen 

bland unga är idag en naturlig del av deras vardag. Sociala medier som exempelvis 

Facebook, Twitter och Instagram används flitigt för att samtala och dela sin vardag med 

sina vänner och andra människor (Skolverket.se). Internet är någonting som ska ses som en 

tillgång vilket det verkligen är när det hanteras på rätt sätt. ”Forskaren Elza Dunkels brukar 

jämföra med hur vi vänjer våra barn vid trafiken. Vi vuxna är med till en början och 

förklarar och ju mer barnen behärskar, desto mer kan vi vuxna lita på dem och släppa 

taget” (Skolverket.se). På samma sätt bör vi arbeta med barn och internet. Det är viktigt att 

vuxna är närvarande och att de är bra förebilder för barnen, även på internet 

(Skolverket.se).  

 

Skolan har ett dubbelt uppdrag vilket innebär att skolan inte endast ska ge eleverna 

kunskap inom olika ämnen, de ska också uppfostras så att de sedan kan komma ut i 

samhället som goda medborgare (Skolinspektionen.se, 1a). För mig, som blivande lärare, 

är det därför relevant att undersöka mobbning och nätmobbning som kan ses som ett av 

skolans uppfostransmål, att ingen elev ska känna sig kränkt eller utsatt i skolan. 
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2.1 Definition av begrepp 
 

Jag är medveten om att det finns många olika definitioner av begreppet mobbning och 

nätmobbning, men jag har valt att endast använda mig av en definition i detta arbete. För 

att förtydliga vad jag menar när jag använder begreppen traditionell mobbning respektive 

nätmobbning kommer här en kort redogörelse för dessa begrepp. 

 
2.1.1 Traditionell mobbning 

 

Med traditionell mobbning menar jag ansikte-mot-ansikte mobbning. Det vill säga, båda 

parter är fysiskt närvarande som exempelvis den mobbning som sker på skolor.  

 

Olweus definierar begreppet mobbning på följande sätt: ”när en eller flera personer, vid 

upprepade tillfällen och under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker 

mot någon som har svårt att försvara sig” (Olweus, 1999:9). Med ”svårt att försvara sig” 

menar Olweus att det måste finnas en maktobalans mellan förövare och offer. Det är 

således inte mobbning om två som är ungefär lika starka, fysiskt eller psykiskt, bråkar eller 

slåss (Olweus, 1991). 

 

 
2.1.2 Nätmobbning 

 

Hinduja & Patchin definierar nätmobbing så här: ”willfull and repeated harm inflicted 

through the use of computers, cell phones, and other electronic devises” (2009:5). Willfull 

innebär att mobbningen är avsiktlig och inte sker av misstag. Repeated betyder att det sker 

upprepade gånger, med harm menas att offret måste ha tagit skada av det som skett och 

computers, cellphones, and other electronic devises är det som skiljer nätmobbning från 

traditionell mobbning (Hinduja & Patchin, 2009). 
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3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med mitt arbete är att det ska ge en fördjupad förståelse för skillnader mellan 

traditionell mobbning och nätmobbning. Jag ska också studera hur utvalda pedagoger 

definierar dessa begrepp och hur de ser på skillnaden mellan dem. Jag ska även undersöka 

hur utvalda skolor arbetar förebyggande mot traditionell mobbning respektive 

nätmobbning och om det görs på olika sätt.  

 

För att uppnå mitt syfte kommer jag att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur definierar utvalda pedagoger begreppen nätmobbning och traditionell 

mobbning? 

 

 Hur ser utvalda pedagoger på skillnader mellan traditionell mobbning och 

nätmobbning? 

 

 Hur arbetar några utvalda skolor förebyggande mot traditionell mobbning 

respektive nätmobbning och görs detta på olika sätt? 
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4 Litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel presenteras en genomgång av den litteratur jag har använt mig av som jag 

sedan kommer att utgå ifrån när jag gör min analys av resultatet. 

 

4.1 Traditionell mobbning 

 

Mobbning kan förekomma i olika former och antingen utspelas enskilt eller i kombination 

med varandra. Det kan ske i form av direkt mobbning som kan vara av fysisk eller verbal 

karaktär, eller indirekt mobbning som exempelvis utfrysning. Gemensamt för dessa tre 

former är att det ska ske under tid och upprepas. Fysisk mobbning innebär att mobbaren 

slår, sparkar eller fasthålla en person mot dennes vilja. Det kan också innebära att 

förövaren tar eller avsiktligt har sönder offrets personliga tillhörigheter. Med verbal 

mobbning menas att förövaren säger elaka saker, hotar och retar offret. Det kan också 

handla om att mobbaren kallar offret för nedsättande namn eller förolämpar personen. Att 

utöva indirekt mobbning innebär att exkludera eller stöta ut en person från gemenskapen 

eller sprida rykten om offret (Thornberg, 2013). 

 

Traditionell mobbning kan ske på många olika platser som exempelvis lekplatser, 

fritidsgårdar och i idrottssammanhang, men vanligast är det att den sker på skolan. Cirka 

50-75 procent av mobbningen sker på rasterna och på platser som skolgården, i korridoren 

eller andra platser som är mer undanskymda. Det finns dock mobbning som förekommer 

på lektionerna om läraren inte är uppmärksam och aktivt motarbetar sådana företeelser 

(Olweus, 1999). 

 

Något som ofta nämns i samband med begreppet mobbning är att det finnas en obalans i 

maktpositioner mellan den/de som mobbar och den som mobbas. ”Plågare har makten över 

offret, och de känslor som finns hos plågaren handlar om hat och förakt” (Thors, 2007:19). 

I alla mobbningsfall pågår det ett maktspel och detta maktspel är viktigt att försöka bryta 

för att komma till rätta med mobbningsproblematiken (Thors, 2007). 

 

4.2 Nätmobbning 

 

Precis som i traditionell mobbning, finns det olika sätt hur nätmobbning kan gå till. Några 

exempel är trakasserier, förtal, personifiering/imitation, outing, trickery och exkludering. 

Trakasserier innebär att kränkande meddelanden skickas till en person upprepade gånger. 

Detta sker oftast genom personlig kommunikation, som exempelvis e-post men kan också 

ske i offentliga forum som chattrum eller diskussionsforum. Med förtal menas att man 

sprider rykten om någon som är nedsättande och falska. Informationen kan antingen 

publiceras på en hemsida eller spridas via e-post eller snabbmeddelanden, till exempel 

MSN. Det kan också innebära att det sprids bilder av offret som är manipulerade på ett 

sexualiserat eller skadligt sätt. Personifiering/imitation innebär att förövaren utger sig för 

att vara offret och använder dennes lösenord för att komma in på hans/hennes 

användarkonto. Förövaren skriver sedan negativa eller elaka saker och sprider olämplig 
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information till andra som om det var offret själv som hade skrivit det. Outing innebär att 

någon vidarebefordrar meddelanden som han/hon fått, som innehåller privat och möjligtvis 

pinsam information och/eller foton. Med trickery menas att förövaren lyckas lura offret att 

skicka personlig information om sig själv och att förövaren sedan sprider denna 

information vidare. Exkludering innebär att man utesluter någon ur en gemenskap. På 

internet kan det till exempel innebära att man sätter ett lösenord på en sida så att bara de 

som har fått lösenordet kan komma in på den eller att man blir utesluten i kontaktlistor 

(Kowalski, Limber & Agatston, 2012). 

 

4.3 Skillnader mellan traditionell mobbning och nätmobbning 

 

Det finns främst tre huvudsakliga egenskaper som både nätmobbning och traditionell 

mobbning delar. Dessa är; att förövaren har ett aggressivt beteende, att det finns en obalans 

vad gäller makt mellan förövare och offer och att det sker ett upprepande av beteendet 

(Kowalski, Limber & Agatston, 2012). 

 

Det finns även fem kännetecken som skiljer nätmobbning från traditionell mobbning. 

Dessa är: 

 Anonymitet 

På nätet, via datorn eller mobiltelefonen är det lätt att vara anonym när man skriver 

till någon. Man kan uppge sig för att vara någon man inte är och det kan leda till att 

människor beter sig på ett sätt som de annars aldrig skulle göra (Kowalski, Limber 

& Agatston, 2012). Det krävs mindre energi och mod att skriva elaka saker via en 

knappsats på en telefon eller ett tangentbord på en dator än det tar att säga det 

ansikte mot ansikte (Hinduja & Patchin, 2009). Vi blir mindre känsliga när vi 

samspelar via internet eftersom vi i större utsträckning kan särskilja våra handlingar 

från vår person. Anonymitet i samband med internetanvändning innebär egentligen 

inte att man är anonym i det avseendet att man är oidentifierad eller okänd. Detta 

eftersom kommunikationen oftast sker med folk som de redan känner (Dunkels, 

2012). ”Det kan snarare sägas vara en upplevd anonymitet därför att man inte ses 

ansikte mot ansikte” (Dunkels, 2012:33).  

 

 Bristande förmåga att se konsekvenser 

Anonymiteten bidrar också till att förövaren inte behöver hantera den direkta 

reaktionen hos offret som kan vara känsloladdat, psykiskt eller fysiskt. Vid ansikte-

mot-ansikte mobbning blir det oftast en omedelbar konsekvens av förövarens 

handlande vilket exempelvis kan vara att ett fysiskt eller verbalt slagsmål uppstår 

(Hinduja & Patchin, 2009).  

 

 Tillgänglighet  

Traditionell mobbning sker oftast i skolan eller på vägen till och från skolan vilket 

innebär att förövaren har en begränsad tid då han eller hon kan reta sitt offer 

(Kowalski, Limber & Agatston, 2012). Nätmobbning däremot innebär att förövaren 

näst intill alltid har tillgång till sitt offer var han eller hon än befinner sig och även i 
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det mer privata rummet, som hemmet (Hinduja & Patchin, 2009). Att offren stänger 

av sin dator eller mobiltelefon innebär dock inte att mobbningen upphör. Så fort de 

sätter på dem igen så finns meddelandena kvar (Kowalski, Limber & Agatston, 

2012). 

 

 Obegränsat antal åskådare 

Det som skrivs eller läggs ut på internet kan inom loppet av några sekunder nå 

oändligt många personer. Detta resulterar i att elaka kommentarer ämnat till en viss 

person kan ses av betydligt många fler (Kowalski, Limber & Agatston, 2012). 

Dock behöver det inte betyda att det ses av fler personer bara för att det potentiella 

antalet åskådare är fler (Dunkels, 2012). 

 

 Omgivningens brist på kunskap 

Många skolungdomar kan betydligt mer om elektronik och internet än vad de 

vuxna i deras omgivning kan. Detta gör att det är lätt för dem att dölja vad som 

försiggår på nätet (Hinduja & Patchin, 2009).  

 

4.4 Mobbare och mobboffer 
 

Det är väsentligt att ha vetskap om vad som utmärker personer som mobbar respektive 

mobbas för att kunna förstå mobbning, varför det uppstår och för att kunna arbeta 

förebyggande mot det (Olweus, 1991). 

 
4.4.1 Mobbare 

 

Något som är framträdande för mobbare är att de ofta visar en aggressivitet mot sina 

kompisar och även andra vuxna i deras omgivning. De är ofta impulsiva och har ett stort 

behov av att dominera andra och känna makt. Mobbarna har ofta en negativ inställning till 

andra och deras egen självkänsla och värdering av sig själv är jämförelsevis positiv 

(Olweus, 1991). Det finns även forskning som visar att elever som mobbar har en lägre 

grad av empati än de elever som inte gör det (Thornberg, 2013). Främst bland pojkar är 

mobbaren oftast fysiskt starkare än sina kompisar och framföralt starkare än offret. De som 

mobbar kan även ha svårt att följa regler (Olweus, 1999). 

 

Det finns uppfattningar om, främst från psykologer och psykiatrer, att mobbare utåt sett är 

tuffa och aggressiva, men innerst inne är de egentligen osäkra och nervösa. Enligt Olweus 

(1991) egna undersökningar som grundligt prövat denna uppfattning, finns det dock 

ingenting som stöder detta. Det finns även så kallade passiva mobbare eller medlöpare som 

inte själva tar initiativ men ändå deltar i mobbningen. Dessa, menar Olweus (1991), 

däremot kan vara osäkra och nervösa och deltar i mobbningen för att hävda sig och höja 

sin status i gruppen.  
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4.4.2 Mobboffer 

 

Det finns två olika typer av mobboffer som kallas för passiva offer och provocerande offer. 

Det vanligaste är passiva offer som innebär att de är mer oroliga och osäkra på sig själva 

och tystlåtna. Reaktionen från ett passivt mobboffer blir ofta genom gråt hos de yngre 

eleverna och att de drar sig tillbaka bland de äldre. De värderar sig själva och sin situation 

negativt (Olweus, 1991). 

 

Det provocerande offret är ofta allmänt livliga och har svårt för att koncentrera sig. De har 

ett häftigt humör och de provocerar lätt andra sin omgivning. Spänning och irritation är 

något som lätt uppstår runt omkring dem och det är dessa egenskaper som gör att de lätt 

kommer i konflikt med andra elever. Dessa offer har däremot ofta, i likhet med det passiva 

offret, låg självkänsla och en känsla av att inte vara omtyckt (Olweus, 1991). 

 

4.5 Förebyggande arbete mot traditionell mobbning 
 

Alla skolor måste enligt lag ha en plan mot kränkande behandling och en 

likabehandlingsplan som revideras varje år. På många skolor sammanställs dessa till en 

plan, som de benämner just likabehandlingsplan (Skolinspektionen.se, 1b). Ett sätt att 

motverka diskriminering och kränkande behandling är att göra en kartläggning över hur det 

ser ut på skolan just då, och detta ska även eleverna vara delaktiga i, och sedan utgå 

därifrån. Det är även relevant att alla i verksamheten såväl personal som elever vet vad 

mobbning, diskriminering och kränkande behandling innebär och hur de kan tas i uttryck 

(Skolverket, 2012). Om lärare på en skola inte är eniga i sin definition av mobbning finns 

det en risk att mobbningsbekämpningen inte blir effektiv (Larsson, 2000). 

 

Skolverket (2012) har gjort en utvärdering som visade att det inträffade färre kränkningar 

och mobbningssituationer på de skolor där man arbetade effektivt med aktiviteter som var 

menade till att skapa ett gott klimat. Elevernas delaktighet i dessa aktiviteter samt att de 

genomfördes regelbundet och inte endast någon enstaka gång, var en viktig del i arbetet. 

Utvärderingen visade också att mobbning förekom i mindre grad om elever och lärare 

tillsammans bestämt vilka ordningsregler som ska finnas på skolan. Någonting som också 

var viktigt, var att alla personal var eniga om vilka konsekvenser det skulle bli om någon 

bröt mot dessa regler och att även eleverna var väl medvetna om dessa konsekvenser 

(Skolverket, 2012). 

 

Att ha närvarande vuxna är en viktig del i arbetet mot mobbning. Mobbning sker oftast på 

skolgården och under rasterna vilket innebär att rastvakter är en viktig del i det 

förebyggande arbetet. Dock räcker det inte med att vuxna vistas ute på skolgården, de 

måste även vara beredda att agera snabbt och bestämt i mobbningssituationer som kan 

uppstå eller där de misstänker att mobbning sker (Olweus, 1991). En huvudregel som man 

bör ha är ”hellre ingripa för ofta än för sällan” (Olweus, 1991:53). 

 

Ett nära samarbete med hemmen är också något som är viktigt för att motverka 

mobbningsproblematiken i skolan. Detta kan exempelvis ske genom föräldramöten, 
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enskilda samtal med föräldrar och via mail och/eller telefonkontakt. Det är även bra att 

bjuda in föräldrarna och låta dem vara med och diskutera likabehandlingsplanen och på så 

sätt ta del av och komma med åsikter om skolans förebyggande arbete mot mobbning och 

kränkande behandling (Olweus, 1991).  

 

På klassnivå är det viktigt att arbeta för att skapa ett bra socialt klimat i klassen. Detta kan 

exempelvis göras genom att läraren tillsammans med eleverna diskuterar och arbetar fram 

några enkla och tydliga regler som handlar om just mobbning. Vanliga trivselregler om hur 

man ska bete sig mot varandra finns vanligtvis i en klass, men det är även viktigt att regler 

som endast handlar om mobbning tas fram och då innefattar det både direkt och indirekt 

mobbning (Olweus, 1991). Ett exempel på regler som man kan ta upp och föra en 

diskussion kring i klassen är: 

 

1 Vi ska inte mobba andra. 

2 Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade. 

3 Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma. 

(Olweus, 1991:62) 

 

För att man ska kunna utgå från reglerna ovan är det även relevant att eleverna är medvetna 

om vilket beteende som reglerna refererar till. Detta kan göra på olika sätt, bland annat 

genom att utgå ifrån barn och ungdomslitteratur och sedan samtala om den. När man utgår 

från litteratur måste läraren först läsa igenom dem kritiskt och vara noga med vilket 

material han eller hon väljer att arbeta vidare med. Det finns en hel del litteratur som är 

dåligt verklighetsförankrade och skildrar mobbare och mobboffer på ett felaktigt sätt. 

Målet med att arbeta med litteraturen på detta sätt att eleverna ska få en ökad medkänsla 

med den mobbade och att visa hur mobbning kan tas i uttryck (Olweus, 1991). 

 

4.6 Förebyggande arbete mot nätmobbning 
 

Det förebyggande arbetet mot nätmobbning kan ske på likartade sätt som mot traditionell 

mobbning. Det finns dock vissa skillnader som är viktiga att ta upp och arbeta med.  

 

Precis som vid förebyggande arbete mot traditionell mobbning är det viktigt att börja med 

att ta reda på i vilken utsträckning nätmobbning förekommer bland eleverna på skolan. 

Detta kan göras genom exempelvis anonyma enkätundersökningar. Innan eleverna svarar 

på dessa enkäter är det väsentligt att man definierar begreppet nätmobbning för eleverna så 

att det vet vad det innebär och för att kunna svara så sanningsenligt på enkäten som möjligt 

(Hinduja & Patchin, 2009).  

 
4.6.1 Lärarens och skolans roll 

 

Följande resonemang om lärarens och skolans roll i det förebyggande arbetet mot 

nätmobbning baseras på vad Hinduja och Patchin (2009) skriver i boken Bullying beyond 

the schoolyard. 
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På skolor samtalas det mycket om mobbning och kränkningar i allmänhet, men det är även 

viktigt att samtala om nätmobbning specifikt. För att detta ska kunna ske på ett bra sätt 

behöver både elever och personal på skolor få utbildning om detta problem och vad som 

kan göras för att motverka det. Elever bör involveras i arbetet så att de får berätta och 

samtala om egna negativa upplevelser och då även få se en variation av hur de kan framstå 

och få ta del av olika möjliga lösningar. 

 

Det bör dock finnas i åtanke hos läraren att nätmobbning är ett känsligt ämne och det är 

inte alltid eleverna vill eller har något att berätta. Läraren kan då använda sig av vinjetter. 

Vinjetter är påhittade eller sanna berättelser, i detta fall om nätmobbning, som eleverna får 

ta del av och sedan diskutera och samtala kring. Vinjetterna bör vara utformade så att de 

belyser nätmobbningens skadliga karaktär och att det som skrivs på nätet kan göra minst 

lika stor skada som ansikte-mot-ansikte mobbning, om inte mer. Det är också relevant att 

samtala med eleverna om vett och etikett på internet. 

   

Att ha klara regler för vad som gäller när man använder datorer och annan tekniskt 

utrustning på skolan är också en bra idé, anser Hinduja och Patchin (2009). När det handlar 

om de yngre eleverna är det bra att låta dem ta ”datorkörkort” innan de får använda sig av 

datorerna själva. Elever behöver lära sig hur man beter sig på internet och vad man kan 

råka ut för om man inte är försiktig och kritisk, detta är inte något som kommer av sig själv 

utan behöver övas upp. Det är dock viktigt att lärarna är närvarande ändå när elever 

använder datorer och annan teknologi i skolan, så att han/hon vet vad de gör och snabbt 

kan ingripa om något ändå skulle inträffa. Eleverna bör också vara väl medvetna om vilka 

konsekvenser som uppstår om de bryter mot någon av reglerna som tagits fram (Hinduja & 

Patchin, 2009). 

 
4.6.2 Föräldrarnas roll 

 

Många barn undviker att berätta för någon vuxen, i synnerhet sina föräldrar, att de blir 

nätmobbade. Detta gör det extra viktigt att föräldrar är uppmärksamma på varningstecken 

som kan uppstå i samband med att ett barn blir nätmobbat: 

 

 Child appears upset after being online. 

 Child appears upset after viewing a text message. 

 Child withdraws from social interaction with peers. 

 Possible drop in academic performance. 

 Child has been targeted by on-campus-bullying. 

 (Kowalski, Limber & Agatston, 2012:123) 

 

Om barnet uppvisar någon eller några av dessa varningstecken behöver det nödvändigtvis 

inte innebära att han eller hon är utsatt för nätmobbning, men man bör då som förälder ta 

reda på varför barnet beter sig på detta sätt (Kowalski, Limber & Agatston, 2012:123).  

 

För att barnen ska känna sig mer bekväma att berätta för sina föräldrar om de råkar ut för 

en jobbig situation på internet, är det viktigt att föräldrar har en öppen dialog med sina 

barn. De måste samtala med barnen om vad som är okej att göra och skriva på nätet och 
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samtidigt sätta gränser för vad som inte är det. Föräldrarna bör också gå ut på internet 

tillsammans med sina barn och låta barnen visa sina profiler och vilka sidor som han/hon 

är medlem på. Det är också ett tillfälle för föräldrarna att ställa frågor om sidorna och det 

barnet skriver och de som han/hon kommunicerar med (Hinduja & Patchin, 2009).  

 

Föräldrar behöver ha koll på vad deras barn gör på internet och ytterligare ett sätt att få 

bättre koll är att installera en programvara för övervakning. Med vissa av dessa program 

kan föräldrar blockera hemsidor som de inte vill att barnen ska besöka och de kan också se 

vilka hemsidor som barnen besökt under tiden de använt datorn. Man bör dock vara 

medveten om att endast använda dessa program för att skydda barnen från hemska saker på 

internet inte är ett alternativ. Dessa program bör istället användas som ett komplement till 

det förebyggande arbetet. För att inte förstöra relationen till sitt barn kan det även vara av 

betydelse att berätta för barnen att man installerat ett sådant program. Om man inte gör det 

kan det av barnet upplevas som att föräldrarna spionerar på honom/henne och förtroendet 

för dem förstörs. Detta kan i sin tur leda till att barnet inte anförtror sig till föräldrarna om 

han/hon skulle råka ut för något problem både online och offline (Hinduja & Patchin, 

2009). 
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5 Tidigare forskning 

 

Det har gjorts en hel del tidigare forskning om både traditionell mobbning och 

nätmobbning. I detta kapitel presenteras ett urval av tidigare forskning om mobbning 

respektive nätmobbning, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. 

 

5.1 Internationell forskning 

 

Mishna (2004) från USA har gjort en kvalitativ studie om mobbning utifrån flera 

perspektiv, där författaren har studerat hur elever, föräldrar och lärare definierar och ser på 

mobbning. Ett av problemen som undersökningen visade var att det var svårt att finna en 

enig definition av begreppet mobbning och att det tolkas olika beroende på vem hon frågar. 

Detta leder till att det blir svårare att upptäcka mobbningen och därmed även svårare att 

motverka den. En lärare ansåg till exempel att mobbning är en del av att växa upp och att 

det hjälper offret att lära sig hantera kontrollerande och manipulativa personer som den 

ändå kommer att stöta på i det vuxna livet. Dessutom var en elev och en vuxen oeniga om 

en situation skulle ses som mobbning eller inte. Eleven ansåg att han/hon var mobbad 

medan den vuxne ansåg att så var inte fallet. En lärare menar att en del elever "make 

themselves victims by seeing bullying where it isn't" (Mishna, 2004:238). 

 

Det är dock viktigt att inse att även när personer har en gemensam definition av mobbning 

så finns det andra faktorer som hindrar dem från att vägledas av sin egen definition. Det är 

ändå relevant att fastställa och anordna utbildningar om faktorer som påverkar individers 

beslut om en händelse ska ses som mobbning eller inte. På grund av de känslor som 

mobbningssituationer väcker, måste man ändå bygga det förebyggande arbetet på att det 

kan vara svårt att följa de definitioner och riktlinjer som man tillsammans har satt upp. 

Trots dessa riktlinjer måste allas definitioner tas på allavar och om en elev anser sig vara 

mobbad måste vuxna lyssna på eleven och göra något åt situationen, även om den vuxna 

inte anser att det är mobbning. Om eleven ignoreras kan det innebära att eleverna inte 

vågar berätta för de vuxna när en verklig mobbningssituation uppstår (Mishna, 2004).  

 

I Schweiz gjorde Sticca & Perren (2012) två studier där de undersökte om nätmobbning är 

värre än traditionell mobbning. I dessa studier använde de sig av en kvantitativ metod i 

form av enkäter som eleverna fick svara på.  Studierna visade att anonymiteten har en 

viktig roll i vad som anses vara värre. De skriver att anonymiteten på internet innebär att 

det kan vara vem som helst som mobbar, medan om mobbaren i traditionell mobbning är 

”anonym”, är de potentiella gärningsmännen betydligt färre. Detta innebär att kontrollen 

över situationen i samband med nätmobbning är mindre än i traditionell mobbning, vilket 

kan leda till ökade känslor av hjälplöshet.  

 

Ett sätt att förebygga såväl traditionell mobbning som nätmobbning är att vända sig till de 

potentiella åskådarna. Åskådarna kan verka som stöd för den som blir utsatt eftersom de 

kan försvara offret. Det är därför viktigt att göra eleverna medvetna om allvaret i 

mobbning och även uppmuntra dem att agera mot det. Detta kan göras genom att 
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exempelvis berätta för en tillförlitlig vuxen, aktivt försvara offret och framförallt genom att 

inte stötta mobbaren. För att motarbeta anonym mobbning är det relevant att lägga ner tid 

på att identifiera mobbarna. Det är därmed viktigt att lärare, föräldrar och offer får tillgång 

till de juridiska verktyg och det stöd som behövs för att kunna identifiera mobbarna, både 

på nätet och i den ”verkliga” världen. Trots att anonym nätmobbning ansågs vara den 

värsta formen av mobbning i undersökningen, så är det relativt lätt att ta reda på 

mobbaren/mobbarnas identitet i form av telefonnummer eller IP-adress. Genom att göra 

eleverna medvetna om att allt som skrivs på internet finns kvar under en längre tid och att 

det går att spåra, så kanske de som mobbar tänker en extra gång innan de lägger ut något 

sådant på internet igen (Sticca & Perren, 2012). 

 

I artikeln Traditional bullying as a potential warning sign of cyberbullying, skriven av 
Kowalski, Morgan och Limber har det genomförts en kvantitativ studie i USA. Studien 

gick ut på att elever i årskurs 6 till 12 fick svara på enkätfrågor som handlade om deras 

egna erfarenheter av mobbning. Innan eleverna fick svara på frågorna fick de ta del av 

definitionen av begreppet mobbning samt nätmobbning som de valt att använda sig av. 

Mobbning definierades på följande sätt: ”[…] verbal, physical, and exclusionary acts of 

aggression that are intended to hurt another person, that occur repeatedly, and that make it 

difficult for the person being bullied to defend himself or herself” (Kowalski, Morgan & 

Limber, 2012:509). Nätmobbning definierades: “Bullying through email, instant 

messaging, in a chat room, on a web page, or through a text message sent to a cell phone” 

(Kowalski, Morgan & Limber, 2012:509). Studien visar att det finns ett samband mellan 

traditionell mobbning och nätmobbning. De ungdomar som ofta är inblandade i mobbning 

i skolan löper större risk att även vara inblandade i mobbning på internet. Detta innebär att 

man bör arbeta förebyggande mot dessa två fenomen på ett integrerat sätt (Kowalski, 

Morgan & Limber, 2012).  

 

5.2 Nationell forskning 

 

Beckman (2013) har skrivit avhandlingen, Traditional Bullying and Cyberbullying among 

Swedish Adolescents - Gender differences and associations with mental health, som utgår 

ifrån fyra delstudier. Tre av studierna var kvantitativa och genomfördes via ett webbaserat 

frågeformulär där ungdomar i årskurs 7-9 deltog och en var kvalitativ i form av 

fokusgrupper där 16 skolkuratorer och skolsköterskor deltog. Även denna studie visade att 

mobbning är ett komplext och svåröverskådligt fenomen och de flesta som blir utsatta blir 

det i form av traditionell mobbning.  

 

Beckman gör denna studie ur ett genusperspektiv och får resultatet att det finns skillnad 

mellan pojkars och flickors inblandning i traditionell mobbning respektive nätmobbning. 

”Sannolikheten var större att pojkar var traditionella bully-victims (både mobbare och 

offer) jämfört med flickor, medan sannolikheten för flickor att vara nätbully-victims var 

större jämfört med pojkar” (Beckman, 2013: sammanfattning). 
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Tidigare har det påståtts att den psykiska hälsan tar mer skada vid nätmobbning än vid 

traditionell mobbning, men det empiriska underlaget för detta påstående är svagt. Beckman 

menar att hennes studie däremot visar att ”all forms of bullying are associated with 

increased psychosomatic problems” (Beckman, 2013:60). Det fanns alltså ingen skillnad 

mellan nätmobbning och traditionell mobbning när det handlar om psykosomatiska 

problem (Beckman, 2013). 

 

Ahlström har i sin avhandling; Bullying and social objectives: a study of prerequisites for 

success in Swedish schools gjort en studie som innefattar både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Elever i årskurs nio har fått besvara enkätfrågor och rektorer, lärare och elever har 

intervjuats. I studien medverkar fyra skolor där två av dem anses vara framgångsrika vad 

gäller meritvärden, eftersom meritvärdet är högre än genomsnittet och två anses inte vara 

det eftersom meritvärdet ligger under genomsnittet. De sociala målen tas också i beaktande 

då två av skolorna har höga värden när det handlar om de sociala målen och två av dem har 

låga värden. Studien visade att alla skolor hade en plan mot mobbning som de ansåg sig 

följa och att i de skolor där man hade lyckats bra med de sociala målen, uttryckte eleverna i 

mindre grad att det förekom mobbning (Ahlström, 2009). 
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6 Teorianknytning 
 

I detta kapitel presenteras de två teorier som mitt examensarbete baseras på. Dessa är av 

social karaktär och kallas för social identitetsteori samt sociokulturell teori. 

 

6.1 Socialt perspektiv på mobbning 
 

Det finns en studie som visar att mobbning hör ihop med hur lärare organiserar och leder 

klassen, hur relationerna ser ut samt vilka informella normer som gäller bland eleverna. 

Mobbning är med andra ord en del av ett socialt sammanhang (Thornberg, 2013). Därför 

har jag valt att utgå ifrån ett socialt perspektiv i denna studie.  

 

Hägglund (1996:2) beskriver mobbning 

 
som sociala handlingar som uppstår i ett samspel mellan individer, där regler 

och koder för social samvaro tolkas och förstås i ett sammanhang som gör 

dessa handlingar begripliga och logiska. På det sättet ger det sociala 

sammanhanget mening och kvalitet åt det som händer. 

 

6.2 Social identitetsteori 
 

Social identitetsteori innebär att utifrån de grupper som vi är en del av, skapas vår sociala 

identitet. Vi vill gärna göra sociala jämförelser mellan de grupper som vi inte tillhör och de 

som vi tillhör, mellan andra och oss själva. Social kategorisering innebär att människan, i 

samspel med andra, ”försöker skapa ordning i och förståelse för den sociala omgivningen 

genom att gruppera personer på ett sätt som ger mening för henne” (Thornberg, 2013:152). 

Det är genom denna process som människan kan fastställa sin personliga plats i samhället. 

 

Individen anser sig vara medlem i så kallade ingrupper, vilket är sociala grupper som hon 

kan solidarisera sig med. De sociala grupper som hon däremot inte kan identifiera sig med 

och inte anser sig vara medlem i benämner man utgrupper. Individen har ett huvudsakligt 

behov av att ha en positiv självkänsla och genom att skapa en positiv värdering av sig 

själv, tilldelas man eller bevarar man denna. Inom den egna gruppen är det därför viktigt 

för individen att vidmakthålla och skydda en förhållandevis positiv social identitet 

(Thornberg, 2013). Detta kan ske på bekostnad av utgrupperna eftersom ”övervärdering av 

ingruppen och devaluering av utgruppen underlättar eller stödjer en positiv social identitet 

hos individen” (Thornberg, 2013:153).  

 

I skolan finns det en serie ingrupper som eleverna är en del av. Genom att utföra 

mobbning, kan det innebär att gemenskapen i den egna ingruppen stärks samtidigt som det 

kan vara ett sätt att fastställa offret som en avvikande eller annorlunda person på ett 

negativt sätt. I en klass kan detta innebära att de andra eleverna, som ser offret som 

annorlunda på ett negativt sätt, jämför sig med offret och på så sätt stärker eller fastställer 

det deras egna positiva identitet eller självkänslan (Thornberg, 2013). Mobbning kan i och 

med detta ”ses som ett uttryck för social konflikt och en maktstrategi för att upprätthålla 
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eller öka ingruppens position och devaluera och trycka ned utgruppen genom att 

systematiskt attackera en eller flera av dess gruppmedlemmar” (Thornberg, 2013:278). 

 

När man är medlem i en grupp finns det vissa informella gruppnormer att förhålla sig till. 

Om man följer dessa normer leder det till att man accepteras av gruppen, men om man 

däremot bryter mot dessa kan det innebära att man avvisas av gruppen. Detta innebär att, 

även om gruppnormerna inte överensstämmer med ens egna normer som man har sedan 

tidigare, så följer man gruppnormera eftersom man känner sig pressad att göra som de 

andra, för att fortsätta vara accepterad i gruppen. Detta kan sedan leda till att man ändrar 

uppfattning om dessa normer och till slut tar över gruppens normer (Thornberg, 2013).  

 

6.3 Sociokulturell teori 
 

Vygotskij levde på slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Trots att han inte blev så 

gammal, arbetade han under cirka 10 år med frågor som rörde lärande och utveckling. Det 

var han som lade grunden för teorin som kallas för det sociokulturella perspektivet. Det 

sociokulturella perspektivet innebär att människor lär sig i samspel med andra och för att få 

en förståelse för omvärlden använder sig människan för olika kulturella redskap och ett 

sådant redskap är språket. Vygotskij menade att språket är det viktigaste redskapet vi har. 

Genom det kan vi kommunicera med andra människor och uttrycka oss (Lundgren, Säljö & 

Liberg, 2010). 

 

I dagens samhälle är det viktigt att även ha i åtanke att språket kan vara mer än det talade 

eller skrivna (det vidgade textbegreppet). Idag uttrycker sig många genom bilder och 

kommunicerar både med dem och om dem. Den digitala tekniken gör att vi kan 

kommunicera på nya och omvälvande sätt och innebär att det hela tiden utvecklas nya sätt 

att uttrycka sig på. Även kroppsspråket, gester, miner med mera, är en del av det språk som 

Vygotskij talar om (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). 

 

Vi utvecklas till tänkande individer genom främst språklig kommunikation med andra. I 

och med detta ”blir vi delaktiga i en kulturs eller ett samhälles sätt att se på och förstå 

omvärlden” (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010:189). När vi är små barn tillägnar vi oss 

särskilda sätt att se på världen genom att vi, i interaktion med personer i vår omgivning, 

erövrar språket (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). 

 

Vygotskij menade alltså att ”Den som vill förstå de mentala processerna och deras 

utveckling måste således studera de sociokulturella aktiviteter som utvecklingen uppstår 

ur” (Dysthe, 2001).  
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7 Metod 
 

I detta kapitel presenteras vilken metod jag valt att använda mig av och varför jag använt 

mig av just den. Jag tar också upp urval, genomförande, bearbetning och analys, 

trovärdighet och äkthet, forskningsetiska principer samt metodkritik. 

 
Metodansatsen i detta examensarbete är kvalitativ hermeneutisk teori. Hermeneutik 

betyder läran om tolkning (Ne.se) och vid intervjuer sker det hela tiden tolkningar av det 

som sägs, både av intervjuaren och även av personen som blir intervjuad (Ekholm & 

Fransson, 2002). När forskaren sedan bearbetar det insamlade materialet sker även där 

tolkningar av texten (Trost, 2005).  

 

Intervjuer är, som ovan nämnt, en kvalitativ metod som är bra att använda sig av om man 

vill få en förståelse för hur människor resonerar eller om man vill skilja på eller upptäcka 

skiftande handlingsmönster (Trost, 2005). Eftersom jag vill få en fördjupad förståelse för 

hur pedagoger ser på skillnader mellan traditionell mobbning och nätmobbning anser jag 

att semistrukturerade intervjuer är en lämplig metod. Med semistrukturerade intervjuer 

menas att intervjuaren har en intervjuguide med övergripande frågor som inte är alltför 

detaljerade. Det ska finnas utrymme för intervjupersonen att utveckla sina svar och att 

ändra ordningsföljden på sina frågor så att man kan ställa följdfrågor på det som 

intervjupersonen berättar om (Denscombe, 2009).  

 

7.1 Urval 

 

Eftersom jag hade relativt lite tid till mitt examensarbete valde jag att begränsa antalet 

intetrvjupersoner till sex stycken. Om man genomför många intervjuer får man ett stort 

material att bearbeta och analysera, vilket kan leda till att kvaliteten brister. Det är bättre 

med ett fåtal bra genomförda intervjuer än många mindre bra genomförda (Trost, 2005).  

 

Då jag hade svårt att hitta pedagoger som ville ställa upp på en intervju fick jag göra 

urvalet utifrån ett bekvämlighetsurval. Det innebär att jag tog det jag hade tillgång till 

(Bryman, 2002). Jag mailade över tjugo pedagoger men fick endast svar från fem och tre 

av dem ville inte medverka på grund av olika anledningar. Jag fick till slut tag på sex 

pedagoger från fyra olika skolor som var villiga att delta i undersökningen. 

 

Jag är medveten om att kön och genus kan ha betydelse för hur resultatet av en 

undersökning kommer att se ut och analyseras, vilket min tidigare forskning bland annat 

visat. Jag har dock valt att avgränsa mitt arbete och endast intervjuat kvinnor. Detta 

eftersom jag anser att det inte har någon betydelse vilket kön mina intervjupersoner har, då 

jag inte ska utgå från något genusperspektiv i min undersökning. 

 

Till en början hade jag tänkt intervjua pedagoger som alla arbetade på samma skola, detta 

insåg jag dock ganska tidigt att det inte var någon bra idé, då det fanns en risk att jag skulle 

få likartade svar på frågorna gällande förebyggande arbete mot mobbning. 
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I tabellen nedan beskriver jag mina intervjupersoner utifrån hur länge de arbetetat som 

lärare samt vilken utbildning de har. Detta anser jag relevant då det kan påverka deras svar 

på intervjufrågorna. Mina intervjupersoner är följande: 

 

Intervjuperson Tid arbetat  

som lärare 

Utbildning 

Pedagog 1  20 år Grundskollärare åk 1-7 i Svenska, SO och Engelska 

Pedagog 2 20 år Grundskollärare åk 1 – 7 i SO och bild samt svenska åk 1-9  

Pedagog 3 34 år Mellanstadielärare åk 4-6 

Pedagog 4 40 år Lågstadielärare åk 1-3 

Pedagog 5 38 år Fil. Kand. examen i Engelska, Svenska och Pedagogik och 

lågstadielärare 

Pedagog 6 2 år Grundskolans tidigare år åk F-6 i SO, Svenska, Engelska och 

Matte 

 

7.2 Genomförande 

 

När jag hade arbetets preliminära syfte och frågeställningar klara kontaktade jag rektorn på 

en skola där jag såg möjlighet till att göra intervjuer. Då jag inte fått svar på över en vecka 

bestämde jag mig för att kontakta pedagogerna istället. Jag fick då endast svar från två 

pedagoger, varav en tackade nej till att delta och en var villig att bli intervjuad veckan 

därpå.   

 

När jag sedan besökte en annan skola bestämde jag mig för att fråga två pedagoger om de 

var villiga att bli intervjuade och båda tackade ja till erbjudandet. Alla tre intervjuer 

genomfördes samma vecka. De andra tre intervjuerna däremot var inte lika lätt att boka in. 

Jag mailade många pedagoger på olika skolor men nästan ingen svarade och de som 

svarade snabbt tackade nej. Till slut var det en pedagog som tackade ja och vi bokade in en 

intervju två veckor efter de andra. Tyvärr fick jag återbud på grund av sjudom samma 

morgon som intervjun skulle genomföras. Detta ledde till att jag tog kontakt med 

ytterligare en pedagog som tackade ja till att medverka och denna intervju genomfördes två 

dagar efter den inställda. Vid intervjutillfället erbjöd hon sig att kontakta en kollega som 

möjligtvis kunde ställa upp på en intervju vilket hon kunde och vi bokade då in den veckan 

efter. Även intervjun som först blev inställd genomfördes den veckan. 

 

När de tre första intervjuerna var inbokade började jag läsa på om ämnet och under tiden 

skrev jag ner tänkbara intervjufrågor som kunde passa ihop med ämnet, syftet och 

frågeställningarna jag valt. När den semistrukturerade intervjuguiden var klar skickade jag 

den till min handledare för att få den godkänd innan jag gick ut och gjorde intervjuerna. 

Min intervjuguide (Se bilaga A) är uppdelad i tre huvudteman som jag utgick från när jag 

genomförde intervjuerna och därefter kommer några, mer eller mindre, öppna frågor som 
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jag hade som utgångspunkt vid genomförandet av intervjuerna. Jag ställde sedan 

följdfrågor i förhållande till vad intervjupersonen berättade. 

 

Jag valde att inte låta intervjupersonerna ta del av frågorna innan intervjun då jag inte ville 

att de skulle kunna läsa på om det som jag tänkte fråga dem om. Under intervjuerna 

spelade jag in hela intervjun med min mobiltelefon. Detta gjorde att jag helt kunde 

koncentrera mig på intervjupersonen istället för att behöva koncentrera mig på att skriva 

ner allt som hon säger. Dessutom underlättade det sedan i det fortsatta arbetet med 

resultatet. 

  

7.3 Bearbetning och analys 
 

När jag genomfört varje intervju satte jag mig ner direkt efter och transkriberade den, 

eftersom jag tror att det är bra att ha den färsk i minnet. Att transkribera samtliga intervjuer 

var tidskrävande och resulterade i cirka 30 sidor text. Det var dock ett viktigt arbete och 

texten som jag fick ut har hjälpt mig mycket i det fortsatta arbetet med att bearbeta och 

analysera resultatet.  

 

Vid bearbetningen av resultatet läste jag igenom intervjuerna flera gånger och 

sammanställde var fråga för sig. Detta var inte helt problemfritt då intervjuerna var 

semistrukturerade och inte exakt samma frågor förekom. Däremot har jag försökt att 

plocka ut det viktiga och mest relevanta som intervjupersonerna sa om varje ”huvudfråga”, 

vilka är de som jag hade med i min intervjuguide. 

 

Något jag upptäckte under bearbetningen av mina intervjuer var att det var en hel del av 

det som intervjupersonerna berättade, som inte var användbart i min undersökning. Detta 

ser jag dock inte som ett misslyckande utan som en lärdom eftersom jag fått ta del av mer 

information än nödvändigt för just min undersökning. 

 

Vid analysen och tolkningen av resultatet problematiserade jag även intervjupersonernas 

svar genom att ställa dem i relation till min litteratur, teori och tidigare forskning. Jag 

började med att förklara vad intervjupersonerna sade, antingen i form av ett citat eller i 

omskriven text. Sedan tänkte jag igenom vilken del i litteraturen, teorin och/eller den 

tidigare forskningen som styrker eller motsäger det personen sagt. Ett exempel på hur jag 

gjort är att en av intervjupersonerna pratar om ”vi” och ”dom” känsla och detta tolkar jag 

direkt som in- och utgrupper, som är en del av den sociala identitetsteorin som jag beskrivit 

i kapitlet teori. Pedagogen kommer med ett förslag på hur man kan arbeta för att minska 

denna ”vi” och ”dom” känsla vilket jag tolkar som ett försök till att förebygga mobbning 

då social identitetsteori kan innebära att mobbning uppstår på grund av dessa in- och 

utgrupper. 

 

7.4 Trovärdighet och äkthet 
 

När man genomför en kvalitativ studie, som exempelvis intervjuer, kan det vara ett 

problem att visa studiens trovärdighet. Detta måste ändå göras och ett sätt är att visa att 
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man reflekterat över de forskningsetiska aspekterna när man samlade in sin empiri (Trost, 

2005).  

 

Äkthet innebär att undersökning ska mäta det som den är ämnad att mäta och att den 

uppfyller syftet som man har (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012:320). 

 

Jag anser att jag i min undersökning tagit hänsyn till dessa två begrepp och försökt att 

förhålla mig till dessa på ett så bra sätt som möjligt. Min intervjuguide är formulerad 

utifrån mitt syfte och mina frågeställningar och därmed mäter undersökningen det som det 

är meningen att den ska mäta. Jag kommer även under nästa rubrik reflektera över hur jag 

förhållit mig till de forskningsetiska principerna vilket ökar undersökningens trovärdighet.   

 

7.5 Forskningsetiska principer 

 

Forskning är en viktig del i samhället för att det ska kunna utvecklas. För att man ska 

kunna säkerställa kvaliteten på forskningen som bedrivs är det viktigt att forskaren följer 

fyra huvudkrav vad gäller forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet (2002) har 

sammanställt dessa i ett dokument och de utgår från följande punkter: 

 

 Informationskravet 

Undersökningspersonerna ska alltid informeras om forskningens syfte och hur 

undersökningen, på ett ungefär, kommer att gå till. De ska även få upplysning om 

vilka tänkbara risker och följder det kan innebära att delta, men samtidigt ska 

forskaren motivera undersökningspersonerna att vara med i undersökningen genom 

att framhäva de förtjänster som forskningen möjligtvis kan bidra till. Forskaren ska 

också tydligt informera undersökningspersonerna om att det är frivilligt att delta i 

undersökning och att den information som samlas in endast kommer att användas i 

forskningssyfte. Det är även lämpligt att göra undersökningspersonen medveten om 

var och hur resultaten av forskningen kommer att göras offentlig. 

 

 Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2002:9). De kan därmed avbryta sin medverkan när de vill. 

 

 Konfidentialitetskravet 

Undersökningspersonernas personuppgifter ska hanteras på ett sätt som innebär att 

oberättigade personer inte kan ta del av dem. Undersökningspersonerna förblir 

därmed oidentifierbara. 

 

 Nyttjandekravet 

Den information och de uppgifter som samlas in i undersökningen får endast 

användas för undersökningens ändamål (vetenskapsrådet, 2002). 
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Jag anser att jag har tagit hänsyn till dessa fyra forskningsetiska principer under hela mitt 

arbete. När intervjupersonerna blev tillfrågade att delta i min undersökning redogjorde jag 

för dessa principer skriftligt eller muntligt beroende på hur de blev tillfrågade. Vid 

intervjutillfället, innan jag började intervjua personen, redogjorde jag än en gång för dessa, 

eftersom jag ville försäkra mig om att de förstått dem och verkligen fått ta del av dem. De 

kunde då även ställa frågor kring dem om det var något de inte förstått eller ville veta 

något mer. Jag erbjöd även samtliga intervjupersoner att få examensarbetet skickad till sig 

när den blivit klar och godkänd för publicering vilket samtliga pedagoger tackade ja till. 

 

7.6 Metodkritik 
 

Vid kvalitativa studier kan begreppet generaliserbarhet vara problematiskt eftersom urvalet 

ofta är begränsat till ett fåtal personer. Patel och Davidson menar dock att man kan göra 

generaliseringar till liknande sammanhang och situationer (2003). Vid användning av 

kvalitativa metoder kan det vara lättare att få en helhetsförståelse av det som man vill 

undersöka (Larsen, 2009) och i och med denna förståelse kan generaliseringar göras (Patel 

& Davidson, 2003). För att ta min undersökning som exempel så finns det kopplingar 

mellan min litteratur, teori och tidigare forskning och vad intervjupersonerna säger. Detta 

innabär att det skapas en förståelse för det mina intervjupersoner uttrycker och att det 

därmed kan göras en generalisering till andra liknande sammanhang. 

 

Kontrolleffekten är något man kan råka ut för när man genomför intervjuer. Den innebär 

att intervjupersonen säger det som den tror att intervjuaren vill höra och svaren blir därmed 

inte sanningsenliga (Larsen, 2009). För att undvika detta har jag försökt att vara tydlig med 

att det är intervjupersonens tankar och åsikter som jag är ute efter, inte att hon ska svara så 

likt forskningen som möjligt. 

 

Att intervjua som ensam forskare kan innebära att intervjuerna tolkas på ett mindre 

tillförlitligt sätt. När jag som intervjuare ställer frågor till intervjupersonen innebär det att 

hon gör en tolkning av min fråga som hon sedan besvarar. I sin tur gör jag en tolkning av 

svaret som intervjupersonen berättar. Om man som forskare är fler än en person som 

intervjuar kan det innebära att man tolkar svaret olika och därmed kan diskutera det och 

sedan komma fram till en mer tillförlitligt tolkning. Det finns också nackdelar med att vara 

två personer som intervjuar, då det blir en ”maktobalans” som kan göra att 

intervjupersonen känner sig obekväm och underlägsen (Trost, 2005).  
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8 Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av mina intervjuer samt en analys utifrån det som tagits 

upp i kapitlen tidigare forskning, bakgrund och litteraturgenomgång. 

 

För att göra det lättare att läsa och mer överskådligt har jag delat upp resultatet och 

analysen efter mina frågeställningar. 

. 

8.1 Traditionell mobbning 

 

Fem av pedagogerna har en klar bild av begreppet traditionell mobbning, men de skiljer sig 

däremot åt. Fyra av dem är överens om att det måste ske upprepade gånger medan alla 

menar att mobbning kan tas i uttryck på olika sätt, både fysiskt och psykiskt. En av 

pedagogerna definierar begreppet på följande sätt: 

 

 Det är upprepade trakasserier mot en och samma individ, det kan vara 

 fysiskt våld eller miner eller ja vad ska man säga, ja det kan ju vara

 alltså total utfrysning. Det behöver inte vara att man slår någon  

 utan att den inte räknas, någon form av diskriminering. 

 (Intervju pedagog 2) 

 

Att mobbning kan förekomma i olika former är något som Thornberg (2013) tar upp och 

det är viktigt att det uppmärksammas av både personal och elever på skolan. För att kunna 

känna igen en mobbningssituation och därmed bryta den är det relevant att veta att den kan 

tas i uttryck i olika former, såväl fysiskt som verbalt och indirekt. 

 

En pedagog däremot är lite osäker i sitt svar på definitionen av begreppet traditionell 

mobbning och hänvisar till likabehandlingsplanens definition. Hon anser också att det kan 

klassas som mobbning om det är en mycket allvarlig incident men att den bara sker en 

gång.  

 
Det är det som står i vår katalog och det är en kränkande behandling som 

upprepas eller det kan ju vara en gång också, men av mycket allvarlig art […]. 

(Intervju pedagog 4) 

 

I samtliga definitioner av mobbning som jag stött på i litteraturen under arbetets gång står 

det att en kränkande behandling ska ske upprepade gånger för att det ska klassas som 

mobbning. Eriksson (2002:29) tar dock upp i sin bok att det oftast  inte framkommer ”hur 

ofta de negativa handlingarna måste upprepas eller under hur långtid de ska pågå för att 

gälla som mobbning”. Detta tar inte heller Olweus (1999) upp i sin definition av mobbning. 

Upprepning innebär ju dock att det sker mer än en gång och därav räknas, enligt Olweus 

(1999), en mycket allvarlig händelse som endast sker en gång inte som mobbning utan som 

kränkande behandling. 
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Det är endast två pedagoger som säger att det ska vara en skillnad i makt för att det ska 

klassas som mobbning. De menar att när två jämbördiga personer bråkar och är ovänner 

med varandra så är det inte mobbning, så länge maktförhållandena inte förändras. En 

uttrycker det såhär: 

 
 Det är ju när det är olika, obalans mellan, i förhållande mellan 

 några och någon som vid upprepade tillfällen kränker eller gör, ja, 

 nedvärderande handlingar mot någon. Någon som då känner sig i 

 underläge. För mig är det inte mobbing när det är två jämbördiga 

 parter som håller på och trakasserar varandra. Men sen kan det ju 

 vara plötsligt en dag att någon av dem känner det som att man 

 blir kränkt, då är det ju ett dilemma. 
 (Intervju pedagog 1) 

 

Detta uttalande stärks av definitionen som Olweus (1999) gör av begreppet mobbning. 

Någon som har svårt att försvara sig hamnar i underläge och det blir då en obalans i 

maktpositionen mellan utövare och offer. 

 

8.2 Nätmobbning 
 

Nätmobbning har samtliga pedagoger svårare att definiera på ett tydligt sätt och de är 

mindre preciserade i sina svar. Även här kan man se en skillnad mellan hur pedagogerna 

definierar begreppet. En av pedagogerna definierar nätmobbning såhär: 

 

 Det är när man skriver fula saker om någon på Twitter eller Facebook. 

 Men det är väl mer att det är liksom över nätet då […] och så kan 

 man ju gå ihop, och frysa ut även där. 

 (Intervju pedagog 2) 

 

Fem av intervjupersonerna menar att ”det är ju motsvarande egentligen, när det 

förekommer på nätet” (Intervju pedagog 1). De menar att det är samma definition som 

traditionell mobbning förutom att det sker på internet eller via telefonen. Denna definition 

är väldigt diffus och det uppstår en känsla av att de inte riktigt har koll på vad de 

egentligen menar med begreppet.  

 

Att även nätmobbingen kan tas i uttryck på olika sätt (Kowalski, Limber & Agatston, 

2012) är inget som någon av pedagogerna går djupare in på. Detta tyder också på att de har 

en mindre klar definition och vetskap om vad begreppet nätmobbning innebär. Samtliga 

intervjupersoner tar upp att vid nätmobbning skrivs det elaka saker, men endast två 

pedagoger nämner fler sätt som det kan utspelas på. Utfrysning och genom bilder är de 

andra sätten som kort lyfts fram. 

 

8.3 Skillnader mellan traditionell mobbning och nätmobbning 
 

Den största skillnaden mellan traditionell mobbning och nätmobbning som samtliga 

pedagoger tar upp är att nätmobbning sker på barnens fritid medan den traditionella 

mobbningen oftast sker på eller i anslutning till skolan. Pedagogerna anser därmed att det 
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är svårare att komma åt nätmobbningen men att det ändå blir ett problem i skolan när 

eleverna sedan tar med sig det som hänt till skolan nästa dag. En pedagog uttrycker det på 

följande sätt: 

 

Det är ju svårare att komma åt nätmobbning helt klart. […] det här är ju 

mycket som händer på barnens fritid, nätmobbningen, som sen blir ett 

problem i skolan för att det dras ju med […]. 

(Intervju pedagog 2) 

 

En pedagog menar också att de är mer tränade och medvetna om att den traditionella 

mobbningen finns medan nätmobbningen är ett relativt nytt fenomen.  

 

[…] det är ju svårare för det är ett bord som är ganska främmande för 

oss än så länge och man känner ju att man vill ju egentligen inte in och 

rota för mycket i elevernas fritid. 

(Intervju pedagog 1) 

 

Det är även innehållet som skiljer sig menar de. På internet handlar det om ord och att 

skriva elaka saker till varandra, medan traditionell mobbning kan tas i uttryck på fler sätt. 

En pedagog menar att man inte har samma hämningar på internet som i det verkliga livet. 

”De kan ju skriva precis vad som helst, som man inte riktigt skulle säga kanske när man 

var öga mot öga med den personen” (Intervju pedagog 3). Detta kan bero på den upplevda 

anonymiteten och bristande förmåga att se konsekvenser. Precis som Hinduja och Patchin 

(2009) skriver behövs det inte lika mycket mod att skriva det på en knappsats och skicka 

iväg något som när man ser personen i ögonen. Dessutom slipper man då se hur personen i 

fråga reagerar och det blir ingen omedelbar konsekvens av handlandet. 

 

Precis som i Mishnas (2004) undersökning har mina intervjupersoner inte en enig 

definition av begreppen mobbning och nätmobbning. Att vara oeniga om sådana viktiga 

begrepp kan hindra arbetet med att upptäcka och förebygga mobbningen på skolan. För att 

skapa en gemensam bild över vad begreppen innebär och hur de bör definieras är det bra 

att göra en gemensam definition i likabehandlingsplanen som man har på skolan (Larsson, 

2000). Dock innebär inte det att lärarna kommer att ha en gemensam definition av 

begreppet. Det finns även personliga faktorer som påverkar hur man ser på begreppen 

(Mishna, 2004). Om man ställer detta mot Vygotskijs sociokulturella teori skulle orsaken 

till detta kunna vara att individer umgås och växer upp med olika människor som 

kommunicerar och använder språket på olika sätt. Därmed blir vår syn på världen och 

kulturen olika och vi definierar begrepp och händelser på skilda sätt.  

 

8.4 Förebyggande arbete mot traditionell mobbning 
 

Samtliga skolor har en likabehandlingsplan som de följer. I dessa finns det enligt 

pedagogerna klara riktlinjer för hur man ska arbeta förebyggande mot traditionell 

mobbning och hur man ska agera när någon blivit kränkt. Fyra av pedagogerna i 

undersökningen nämner att de gör trivselenkäter varje år på skolan. Detta är i enlighet med 
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Skolverket (2012) där man anser att är viktigt att kartlägga problemen så att man vet var 

skolan befinner sig i nuläget och börja arbetet därifrån.   

 

En pedagog anser att det förebyggande arbetet mot mobbning är något som ständigt ska 

pågå i klassrummet och att läraren måste vara vaksam på hur hon/han beter sig eftersom 

det kan ”smitta av sig” på eleverna. Hon uttrycker det på följande sätt: 

 

Det handlar om […] att jag måste vara ganska försiktig och lyhörd när jag, 

vad ska man säga, disciplinerar i klassrummet. För det jag gör, om det är ofta 

upprepad disciplinering mot en elev, så kan det sprida över sig så att andra 

elever kan uppfatta att det här är legitimt, […] att reta det här barnet. Så att 

vara vaksam på sig själv som lärare är en sak. 

 (Intervju pedagog 5) 

 

En lärares beteende i klassrummet kan kopplas samman med social identitetsteori 

(Thornberg, 2013). Ett klassrum är ett socialt sammanhang och genom att läraren ständigt 

disciplinerar en elev kan detta få klassen att se den personen som avvikande vilket i sin tur 

kan innebära att de inte identifierar sig med denne. Detta leder då istället till att de stöter ut 

den eleven från den sociala gruppen, som i detta fall då kan vara klassen. 

 

Det kan även förstås utifrån den sociokulturella teorin (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010).  

Vi lär oss i samspel med andra och främst genom språket som ses som ett viktigt redskap i 

socialiseringsprocessen. Om läraren då disciplinerar en elev många gånger och använder 

språket (både det talade och kroppsspråket) för att göra detta, kan det resultera i att de 

andra eleverna tar efter det beteendet och lär sig att det är okej att bete sig på ett visst sätt 

mot den utsatta eleven. 

 

Precis som Olweus (1991) påstår, anser pedagogerna att genom att skapa ett gott klimat i 

klassen och att alla ska känna en trygghet, minskar man risken för att någon ska utsättas för 

mobbning. De menar att det är viktigt att samtala om olikheter och att alla tycker och 

tänker olika. Skolverkets (2012) utvärdering bekräftar även detta. Den visar att på skolor 

där man arbetar mycket med de sociala målen upplever eleverna att det förekommer 

mindre mobbning än på de skolor där man inte gör det. Även i undersökningen som 

Ahlström (2009) gjorde visade resultatet detsamma. 

 

På en av skolorna arbetar man med att skapa ett gott klimat i klassen genom något som de 

kallar för EQ – lektioner, vilket innebär att man samtalar kring hur man ska vara mot 

varandra och hur man är en bra kompis. Genom att arbeta med EQ vill de skapa en vi-

känsla i klassen så att alla elever ska känna sig trygga. En av pedagogerna menar dock att 

det finns ett dilemma med att ha en för stark gemenskap och sammanhållning i klassen. 

Hon uttrycker det: ”man vill ha en vi känsla i klassen, samtidigt som, om den blir för stark 

så blir det ju så att då blir det vi och […] då finns det alltid dom också” (Intervju Pedagog 

1). Social identitetsteori (Thornberg, 2013) handlar bland annat om ingrupper, som kan ses 

som ”vi” och utgrupper som kan ses som ”dom”. Om ”vi-känslan” blir för stark i 
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exempelvis en klass kan det innebära att eleverna är elaka mot de som inte tillhör klassen 

för att man på så sätt ska behålla en positiv vi-känsla i sin egen klass.  

 

Pedagogen anser då att för att undvika denna ”vi” och ”dom” känsla, måste eleverna känna 

”vi-känsla” i olika grupper och inte alltid i en och samma grupp. Hon uttrycker det på 

följande sätt: 

 

vi vill ibland ska 4-6:an ska vara vi, ibland ska 5-6:an vara vi, ibland ska 4:an 

vara vi och sen vill vi att hela skolan ska vara vi också, så man måste på 

något sätt jobba [..] med vi-känsla och att man känner sig trygg i  många 

olika grupper men på något sätt har man ändå grunden att man är jättetrygg i 

sin egen klass. Då tror jag att man är [..] en lång bit på väg. Då kan man 

lättare ta in andra grupper och bygga ut den här trygghetscirkeln [..]. 

(Intervju pedagog 1) 

 

Samtliga pedagoger menar att det är viktigt att samtala om mobbing och kränkande 

behandling för att dels få eleverna att förstå vad det innebär och för att ge dem en 

förståelse för hur andra kan känna och tänka om samma händelse. En av pedagogerna 

berättar att de har så kallade kompissamtal som de börjar med redan i årskurs ett. ”En gång 

i veckan samlas vi i en ring och jag frågar eleverna om det är något de vill ta upp och 

uppmuntrar dem till att lösa konflikter själva” (Intervju pedagog 4). Dessa samtal sker i tre 

steg och först får eleverna berätta om de lyckats lösa någon konflikt själva under veckan. 

Sedan får de berätta om de själva gjort någon kamrat ledsen eller varit taskig och till sist 

får de berätta om det är någon som har varit taskig eller dum mot dem själva. Detta gör 

man utan att nämna någon vid namn. Dessa kompissamtal kan vara en bra början till att 

utforma och diskutera vilka regler man vill ha i klassen. Olweus (1991) menar att för att 

man ska kunna utgå från regler som man har satt upp i en klass är det viktigt att eleverna 

vet vilket beteende det är man refererar till. Genom kompissamtalen kan eleverna får en 

bättre förståelse för vilket beteende som är acceptabelt och vilket som inte är det och de får 

även själva vara delaktiga i beslutet om vilka regler som ska gälla i deras klass.  

 

En av pedagogerna berättar att hon arbetar mycket med skönlitteratur. När hon läser för 

eleverna tycker hon att det är viktigt att stanna upp och diskutera. Hon kan exempelvis 

ställa frågor till eleverna ”har du känt så här?”, ”tänker du likadant” och så vidare. Sedan 

får eleverna diskutera detta i smågrupper och sedan i större grupper. På så sätt märker 

eleverna att man är olika och att inte alla tycker och tänker likadant. Flera av 

intervjupersonerna berättar att de tittar på filmer som handlar om mobbning och låter även 

där eleverna diskutera dem i grupper. 

 

Att använda sig av litteratur och film är ett bra sätt att närma sig ett svårt ämne, som 

exempelvis mobbning (Hinduja & Patchin, 2009). Något som är viktigt att tänka på när 

man arbetar med barn- och ungdomslitteratur och filmer som utgångspunkt är dock det 

som Olweus (1991) tar upp. Han menar att det är viktigt att läraren är noga med vilka 

böcker eller filmer han eller hon väljer att arbeta med då det finns litteratur/filmer som 

skildrar mobbning på ett felaktigt sätt. Om man väljer ”fel” litteratur/filmer kan hela 
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poängen med arbetet försvinna och det kan då bli motsatt effekt istället. Med ”rätt” 

litteratur/filmer däremot får eleverna förhoppningsvis en ökad medkänsla för den mobbade 

och förståelse för hur man kan arbeta förebyggande mot mobbning. 

 

Något som dock ingen pedagog tar upp i direkt anslutning till frågan om det förebyggande 

arbetet mot traditionell mobbning är föräldrarnas ansvar. Även om mobbningen oftast sker 

i skolan så påverkar uppväxtförhållandena också elever. De växer upp med olika 

människor i sin omgivning och får därför olika sätt att se på saker. Den sociokulturella 

teorin (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010) styrker detta och det innebär att även föräldrarna 

måste engagera sig. Detta kan ske exempelvis genom samtal med sitt barn och att man talar 

om för det var som är okej och inte. 

 

En av pedagogerna menar att skolan har ett ansvar att fostra eleverna till demokratiska 

medborgare men ”Samtidigt så kommer ju värderingar mycket hemifrån” (Intervju 

pedagog 2). Detta innebär enligt henne att skolan måste ha ett samarbete med föräldrarna 

och göra föräldrarna medvetna om vad deras barn gör på skolan, främst beteenden som inte 

är okej. Hon uttrycker också att ”där känner jag väl mer och mer på senare år, att många 

tycker att deras barn inte gör något fel” (Intervju pedagog 2). Olweus (1991) bekräftar det 

pedagog 2 säger om att ett nära samarbete med hemmet är viktigt. Något som skolan kan 

göra för att hjälpa föräldrarna att ta sitt ansvar är att låta dem vara delaktiga i arbetet med 

likabehandlingsplanen (Olweus, 1991). På så sätt vet föräldrarna hur skolan arbetar 

förebyggande mot mobbning och kränkande behandling och de kan då arbeta på liknande 

sätt hemma.  

 

8.5 Förebyggande arbete mot nätmobbning 
 

Pedagogerna berättar att i likabehandlingsplanerna nämns nätmobbning på en punkt 

gällande vad som ska ses som trakasserier och kränkande behandling. Det står att även 

texter och bilder via teckningar, lappar, msn, sms och mms kan ingå i den formen av 

handlingar. Detta är dock allt som tas upp om kränkningar via internet i de ca 15 sidor 

långa planerna. Det står ingenting om några speciella åtgärder som gäller för just 

nätmobbning, utan pedagogerna menar att nätmobbning hör samman med begreppen 

mobbning och kränkande behandling.  

 

Det förebyggande arbetet mot nätmobbning skiljer sig en del från arbetet med traditionell 

mobbning. Den största skillnaden är tiden som läggs på arbetet anser pedagogerna. Alla 

skolor har, som nämnt ovan, en tydlig plan på hur man ska arbeta mot traditionell 

mobbning och tycks lägga en hel del tid på det arbetet. Arbetet mot nätmobbning däremot 

är inte alls lika tydligt upplagt och genomarbetat. Alla pedagoger menar dock att det 

allmänna arbetet om värdegrund och respekt även kan kopplas samman med nätmobbning 

och är inte endast ett sätt att förebygga traditionell mobbning. Samtliga pedagoger anser 

också att traditionell mobbning är betydligt lättare att upptäcka eftersom det ofta sker på 

skolan och mer synligt. Nätmobbning däremot menar de sker på elevernas fritid och endast 

går att upptäcka om eleverna anförtror sig till en vuxen. Detta kan ha att göra med att 

vuxna på en skola inte har samma goda kunskap om nätmobbning som de har om 
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traditionell mobbning. Hinduja och Patchin (2009) skriver att många skolungdomar kan 

betydligt mer om elektronik och internet än vad de vuxna i deras omgivning kan och det 

gör det lättare för dem att dölja vad som försiggår på nätet. Hinduja och Patchin (2009) 

anser också, precis som samtliga intervjupersoner, att det är viktigt att både elever och 

personal får mer utbildning inom ämnet nätmobbning då det är ett relativt nytt fenomen. 

Många av intervjupersonerna menar att de har för dålig kunskap om nätmobbning och att 

det bidrar till att det förebyggande arbetet mot det brister. 

 

Även när det handlar om nätmobbning menar samtliga pedagoger att man måste samtala 

med eleverna om problemet. På en av skolorna ska eleverna få I-Pads och då bjuder de in 

en person från AV-media som kommer på ett föräldramöte och informerar om 

nätmobbning och vad man får och inte får göra på internet. Hon kommer även att samtala 

med eleverna om detta då hon menar att det är viktigt att de lär sig regler för hur man beter 

sig i sociala medier. Hinduja och Patchin (2009) anser också att det är viktigt att man har 

klara regler för vad som gäller när eleverna använder teknisk utrustning på skolan. Hur 

man bör bete sig på nätet är inte något som kommer av sig självt utan behöver övas upp 

menar de. 

 

Något som samtliga pedagoger är överens om, men framförallt två framhåller som extra 

viktigt när det kommer till nätmobbning är föräldrarnas ansvar. Eftersom nätmobbning 

oftast sker på elevernas fritid är det extra viktigt att föräldrarna tar sitt ansvar och sätter sig 

in i hur deras barn beter sig på internet. ”Dom måste ju få reglerna hemifrån […] så att 

spärren ska finnas” (Intervju pedagog 2). En av intervjupersonerna menar att ett bra sätt 

för föräldrarna att visa sitt engagemang är att man skapar konton och blir vän med sina 

barn på de sajter som de är inne på.  

 

Alltså att man kanske är vän med dom på Facebook eller Instagram eller något 

liknande. Ja, men då får du skaffa det där Instagram då, alltså även fast du inte 

är intresserad av det, bara du har koll på ditt barn och vad den lägger ut. 

 (Intervju pedagog 6) 

 

Även Hinduja & Patchin (2009) skriver om föräldrarnas ansvar och att det är viktigt att 

föräldrarna är delaktiga i sina barns aktiviteter på internet. De menar att föräldrarna bör gå 

ut på internet tillsammans med sina barn så att de vet vilka sidor de är inne på och hur och 

vad de skriver till sina kompisar. De menar också att en öppen dialog med barnen är viktigt 

så att de vågar berätta för sina föräldrar om de blir utsatta för något otrevligt på internet. 

  

8.6 Sammanfattning av resultat och analys 
 

Intervjupersonerna i min undersökning har en klar definition av vad traditionell mobbning 

innebär men den skiljer sig dock åt mellan dem. Deras definition av nätmobbning är dock 

mer diffus och de är mindre preciserade i sina svar. 

 

Det finns främst två aspekter som pedagogerna framhåller som de största skillnaderna 

mellan traditionell mobbning och nätmobbning. Dessa är: var mobbningen utspelar sig 
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samt innehållet i den. Traditionell mobbning menar de utspelar sig främst i skolan och kan 

vara av både fysisk och psykisk karaktär medan nätmobbning istället utspelar sig i hemmet 

och att den fysiska delen inte existerar.   

 

Utifrån resultatet ovan kan man utläsa att skolornas förebyggande arbete mot mobbning 

främst riktar sig mot traditionell mobbning som sker på skolan. Arbetet mot nätmobbning 

tar betydligt mindre plats och är inte lika genomarbetad och rutinmässig. Detta tror 

intervjupersonerna beror främst på den bristande kunskapen om ämnet i fråga. 

Pedagogerna anser dock att mycket av arbetet om värdegrund och respekt även är 

förebyggande mot nätmobbning.  

 

Samtliga skolor har en likabehandlingsplan som de utgår ifrån när de arbetar förebyggande 

mot mobbning och kränkande behandling. Även i dessa planer tar den traditionella 

mobbningen en betydligt större plats än nätmobbningen som endast nämns i samband med 

vad som kan ses som kränkande behandling och mobbning. 
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9 Diskussion 
 

I detta kapitel förs en diskussion kring resultatet och analysen utifrån syftet med 

undersökningen som är: 

  

Detta arbete ska ge en fördjupad förståelse för skillnader mellan traditionell mobbning och 

nätmobbning. Jag ska också studera hur utvalda pedagoger definierar dessa begrepp och 

hur de ser på skillnaden mellan dem. Jag ska även undersöka hur utvalda skolor arbetar 

förebyggande mot traditionell mobbning respektive nätmobbning och om det görs på olika 

sätt. 

 

Jag för också en metoddiskussion i detta kapitel, där jag bland annat diskuterar hur 

resultatet hade kunnat se ut om jag hade använt mig av en annan metod och avslutar med 

förslag till vidare forskning. 

 

9.1 Resultatdiskussion 
 

Som man kan utläsa av resultatet har de intervjuade pedagogerna en syn på mobbning som 

skiljer sig åt. Endast två av pedagogerna fick med samtliga tre faktorer som Olweus (1999) 

tar upp i sin definition av mobbning som innebär att det: 

 

1. Ska ske en kränkande handling mot någon 

2. Att denna handling ska ske upprepade gånger 

3. Att det ska finnas en obalans i makt 

 

Alla pedagoger i min undersökning är däremot överens om att det ska ske en kränkande 

handling mot någon medan upprepandet och obalans i makt inte förekommer i alla 

intervjuade pedagogers definitioner. Vad kan då detta bero på? Det kan bero på att de har 

olika upplevelser av mobbningssituationer, eller att de glömde dessa ”kriterier” i stundens 

hetta, men det kan också bero på okunskap. Att ge pedagogerna regelbunden utbildning i 

ämnet och att samtala om och revidera likabehandlingsplanen varje år, tror jag är ett sätt att 

undvika bristande definitioner av begreppet.  

 

En av pedagogerna ansåg att en enstaka handling som är mycket allvarlig också kunde ses 

som mobbning. Detta påstående har jag dock inte hittat någon litteratur som styrker, då alla 

definitioner jag stött på under arbetets gång har tagit upp att det ska ske upprepade gånger 

för att det ska räknas som mobbning. Jag anser dock inte att denna pedagog har ”fel” i sin 

definition av mobbning utan snarare att det är en mycket intressant infallsvinkel och något 

som väcker frågor hos mig som ”forskare”. Detta uttalande visar också på svårigheten med 

att avgöra om en händelse eller situation ska betraktas som mobbning eller inte. Det visar 

också att den personliga tolkningen man gör av en definition spelar in i hur man bedömer 

olika situationer (Mishna, 2004). 
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I resultatet framgår också att pedagogerna i min underökning har betydligt svårare att 

definiera begreppet nätmobbning och är mindre preciserade i sina svar. Detta kanske inte 

är så konstigt med tanke på att många av mina intervjupersoner varit lärare i många år och 

traditionell mobbning är något som funnits sedan en lång tid tillbaka (Björk, 1999), medan 

nätmobbning är ett relativt nytt och outforskat problem. Dessutom finns det inte heller 

någon klar definition av nätmobbning i någon av likabehandlingsplanerna på de undersökta 

skolorna. Om nätmobbning ska tas på lika stort allvar som traditionell mobbning, vilket det 

borde göra, måste skolorna hjälpa pedagogerna att finna en bra och tydlig definition av vad 

det innebär. Pedagogerna måste även få kunskap och utbildningen om problemet och ges 

verktyg för att kunna hantera det.  

 

Under arbetets gång har jag funderat mycket över vikten av att lärare och vuxna på en och 

samma skola har samma definition av begreppen mobbning och nätmobbning. Larsson 

(2000) skriver att det förebyggande arbetet blir mindre effektivt om pedagogerna på en 

skola inte är eniga i sina definitioner. Mishna (2004) är också överens om det, men skriver 

samtidigt att det näst intill är omöjligt att ha en gemensam definition då ens definition även 

påverkas av andra faktorer. Även om man har en gemensam definition av mobbning och 

nätmobbning utskriven i skolans likabehandlingsplan kan definitionen tolkas olika av olika 

personer. Detta innebär en motsägelsefullhet och frågan jag då ställer mig är hur man ska 

lösa det? Att samtala om definitionerna och sina tolkningar av dem, tror jag är det bästa 

sättet att försöka närma sig en gemensam definition. Genom att tillsammans med sina 

kollegor och även elever diskutera och resonera kring begreppen får man ta del av andras 

tolkningar och dela med sig av sina egna. Detta öppnar upp för en större medvetenhet om 

sina egna tolkningar samt en möjlighet att komma närmare en gemensam definition. 

 

I och med denna motsägelsefullhet är det samtidigt viktigt att varje individ som anser sig 

vara utsatt för mobbning blir lyssnad på och får berätta sin historia (Mishna, 2004). 

Mobbningsbegreppet bör dock inte heller missbrukas då det kan bagatellisera hemska fall 

av mobbning eftersom det ändå används så ofta och slarvigt uttryckt. Dessa händelser bör 

istället uttryckas som trakasserier eller kränkningar. Återigen är samtal en väg att gå för att 

undvika missbruk av begreppet mobbning. 

 

Som pedagog är det en del av sitt uppdrag att arbeta förebyggande mot mobbning i alla 

former, oavsett om de sker på skolan eller på internet. Därför är det viktigt att som pedagog 

ta arbetet mot mobbning och kränkningar på största allvar. Pedagogerna i min 

undersökning uttrycker vikten av föräldrarnas ansvar främst när det kommer till 

nätmobbning men några framhäver även att de har ett ansvar när det handlar om 

traditionell mobbning. Precis som en pedagog uttrycker det så kommer mycket värderingar 

hemifrån och eftersom nätmobbning främst sker på fritiden, anser även jag i enighet med 

Hinduja och Patchin (2009), att föräldrarna måste ta sitt ansvar angående deras barns 

aktiviteter på internet och vilka sidor de är inne på. Bristen på kunskap och intresse hos 

föräldrarna tror jag kan vara den största anledningen till att föräldrarna inte har koll på 

detta.  

 



  
 

32 

Omgivningens okunskap om nätmobbning och nätanvändning mer generellt, är något som 

både de intervjuade pedagogerna tar upp samt litterature jag använt mig av (Hinduja & 

Patchin, 2009). Något som är intressant att ta upp i detta sammanhang är om det 

förebyggande arbetet mot mobbning kommer att förbättras med tiden i och med att 

omgivningens kunskap hela tiden blir bättre? Dagens ungdomar har vuxit upp med denna 

teknik och när de sedan kommer ut i arbetslivet och utbildar sig till bland annat pedagoger, 

kommer omgivningens okunskap fortfarande vara ett problem då? Samhället är under 

ständig utveckling vilket innebär att det förmodligen kommer att finnas andra saker som 

denna generation har okunskap om. Detta är dock ingenting som går att besvara nu, utan 

något som endast framtiden kan utvisa. 

 

Något i resultatet som jag fann intressant är att endast en av pedagogerna tog upp att 

hennes beteende i klassrummet kan påverka elevernas sätt att vara mot varandra. Den 

sociokulturella teorin innebär att vi lär av varandra och i samspel med andra människor 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). Om man utgår ifrån detta perspektiv är det näst intill 

självklart att lärarens beteende är en viktig del i det förebyggande arbetet mot traditionell 

mobbning och kan även vara det mot nätmobbning. Även det vidgade textbegreppet, som i 

dagens digitalt tekniska samhälle innebär bland annat det skrivna språket, bilder och filmer 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2010) som eleverna möts av på internet, påverkar deras sätt att 

vara mot varandra när de själva är ute på nätet. Det är därmed viktigt att vuxna på en skola 

föregår med gott exempel både när de är online och offline.  

 

Eftersom Kowalski, Morgan & Limbers (2012) studie visar att det finns ett samband 

mellan traditionell mobbning och nätmobbning anser jag att man borde lägga mer fokus på 

arbetet mot nätmobbning än vad de gör på de skolor där jag har intervjuat pedagoger. Dock 

anser jag, precis som Kowalski, Morgan & Limber (2012), att man bör arbeta 

förebyggande mot dessa två fenomen på ett integrerat sätt.   

 

Något jag upptäckt under arbetets gång är att traditionell mobbning och nätmobbning har 

mycket gemensamt både vad gäller definition av begreppen men främst det förebyggande 

arbetet mot dem. I detta examensarbete har jag fokuserat mycket på skillnader mellan 

dessa två fenomen, men efter att ha sammanställt resultatet och analysen anser jag att man 

istället bör betrakta traditionell mobbning och nätmobbning som ett fenomen (mobbning) 

som kan tas i uttryck på olika sätt (till exempel på skolan eller på internet). Istället för att 

fokusera på skillnader mellan dem bör man rikta in sig på likheter. Det tror jag är mer 

effektivt i längden, främst när det handlar om det förebyggande arbetet mot mobbning.  

 

9.2  Metoddiskussion 
 

Till en början hade jag tänkt undersöka hur elever ser på skillnader mellan traditionell 

mobbning och nätmobbning och genomföra intervjuer med elever. I samråd med min 

handledare ändrade jag dock fokus till att intervjua pedagoger istället då jag insåg att jag 

hade ganska ont om tid. Processen förlängs med cirka två veckor när man måste ha 

målsmans tillåtelse att genomföra intervjuerna och den tiden ansåg jag inte att jag hade. 
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Fyra av intervjuerna tog kort tid att genomföra och till en början var jag kritisk till detta 

och funderade över om jag hade tillräckligt med material för att kunna genomföra en 

analys. Jag insåg dock ganska snabbt när jag började bearbeta materialet att i de intervjuer 

som var betydligt längre var det mycket information som inte var relevant för min 

undersökning. Jag kom då till insikt om att det inte är längden på intervjun som räknas utan 

innehållet i den.  

 

Om jag hade använt mig av en kvantitativ metod istället för en kvalitativ hade mitt resultat 

förmodligen sett annorlunda ut. Genom att låta pedagogerna svara på exempelvis öppna 

enkäter hade jag visserligen kunnat få fram många fler definitioner av begreppen och 

kunnat göra en större jämförelse mellan dessa, men det är inte syftet med denna 

underökning. Att ta reda på hur de arbetar förebyggande mot traditionell mobbning och 

nätmobbning hade kunnat bli ett problem att formulera i en enkätfråga. Jag hade inte heller 

kunnat gå på djupet på det sätt jag gjort i min underökning. Om jag skulle använt mig av 

en kvantitativ metod istället hade jag fått formulera om undersökningens syfte och 

frågeställningar. 

 

Däremot tror jag att användandet av vinjetter i samband med intervjuerna hade varit en bra 

idé då ämnet mobbning och nätmobbning är relativt känsligt. Vinjetter innebär att 

intervjupersonerna får ta del av korta scenarion som de sedan får samtala om och berätta 

hur de själva skulle reagera och agera i en sådan situation (Bryman, 2002). Om jag istället 

hade gjort på detta sätt hade jag kanske fått mer empiri än det jag fick och om jag hade 

skickat ut vinjetterna innan jag intervjuade pedagogerna, hade de kunnat förbereda sina 

svar. Samtidigt innebär vinjettekniken att respondenterna kan göra olika tolkningar av 

innehållet som kan sätta underökningens trovärdighet på spel (Bryman, 2002). 

 

9.3 Förslag till vidare forskning 
 

Det finns en hel del studier om både traditionell mobbning och nätmobbning där man utgår 

från pedagogernas synvinkel. Därav tycker jag att det skulle vara intressant att undersöka 

elevernas och/eller föräldrarnas uppfattning om traditionell mobbning och nätmobbning 

samt hur man kan arbeta förebyggande mot dem.  

 

9.4 Avslutningsvis 

 

Vill jag belysa ett citat som en av pedagogerna berättade att de brukar säga till eleverna för 

att de ska förstå att man inte kan skriva och göra vad som helst på internet. Jag tycker att 

det visar sambandet mellan världen som är ”online” och den som är ”offline” på ett bra 

sätt: 

 

”Allt du säger och allt du gör på nätet ska du kunna ha tryckt på en t’shirt” (Intervju 

pedagog 2). 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A: Intervjuguide 
 

 

Bakgrund 

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vad har du för utbildning? 

 

Begreppen 

 

 Vad är mobbning för dig? Definiera begreppet. 

 Vad är nätmobbning för dig? Definiera begreppet 

 Hur ser du på skillnader mellan mobbning och nätmobbning? 

 

 

Förebyggande arbete 

 

 Hur bidrar du som pedagog till det förebyggande arbetet mot traditionell 

mobbning på skolan? 

 Hur bidrar du som pedagog mot det förebyggande arbetet mot nätmobbning?  

 Hur arbetar skolan förebyggande mot traditionell mobbning? 

 Hur arbetar skolan förebyggande mot nätmobbning? 

 Anser du att det finns någon skillnad mellan hur skolan arbetar förebyggande 

mot nätmobbning respektive traditionell mobbning? I sådana fall hur? 

 



  
 

II 

Bilaga B: Mail till intervjupersoner 
 

 

Hej. 

 

Jag heter Susanne Burman och studerar till lärare på Linnéuniversitetet här i Växjö. Just 

nu håller jag på att skriva mitt examensarbete och skulle vilja intervjua dig. Jag hade 

tänkt genomföra intervjuerna helst nästa vecka (V48), men det går även bra veckan 

därpå (V49). Om du är villig att medverka bestämmer du tid och plats. 

 

Mitt examensarbete handlar om mobbning och mitt syfte är preliminärt:  

Syftet med mitt arbete är att det ska ge en fördjupad förståelse för skillnader mellan 

mobbning och nätmobbning samt att undersöka hur utvalda pedagoger ser på skillnaden 

mellan dessa två fenomen . Jag ska även undersöka om det finns någon skillnad i hur de 

utvalda skolorna arbetar förebyggande mot dem.  

 

Intervjun beräknas ta cirka 30 min och kommer att spelas in då jag som ensam 

intervjuare inte har möjlighet att anteckna allt och kommer behöva gå tillbaka och 

lyssna på det som sagts. Inspelaningen kommer endast att användas i forskningssyfte till 

mitt examensarbete och kommer sedan att förstöras. Deltagandet i intervjun är helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas. Du kommer självklart att vara oidentifierbar 

under hela processen. 

 

Jag hoppas att du vill och har tid att ställa upp. Det skulle uppskattas mycket! 

 

Tack på förhand. 

Med Vänlig Hälsning 

Susanne Burman 

 

Tel: 070-** *** ** 

Mail: *******@hotmail.com 
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