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ABSTRAKT 

Syftet med detta examensarbete är att utreda hur lärare ser på problematiken kring 

internetmobbning på de skolor där de är verksamma. Denna studie granskar hur lärare 

upptäcker, förebygger och hanterar internetmobbning. Även frågan kring flickors och 

pojkars eventuella skillnader beträffande internetmobbning har berörts. Dessa frågor och 

svaren till dessa har tolkats ur ett sociokulturellt perspektiv. För att få svar på dessa 

frågor har en kvalitativ intervjustudie genomförts där fem olika lärare har intervjuats 

utifrån en semi-strukturerad intervjumall. De slutsatser som har nåtts kring dessa frågor 

är att lärares primära sätt för att upptäcka internetmobbning är att elever berättar, 

antingen om sig själva eller om en kamrat som blivit utsatt. 

 Skolorna arbetar på flera olika sätt för att förebygga att internetmobbning uppstår, 

exempelvis genom att ha ett nära samarbete med eleverna med hjälp av trygghetsgrupper 

och elevsamtal men också med temadagar. Vidare har det framkommit att lärarna 

uppfattar det som att skolorna arbetar bra med att hantera uppmärksammade fall men att 

detta arbete bedrivs främst i individuell omfattning. Man kan i vissa fall även utläsa en 

önskan om en utökad kommunikation mellan skola och vårdnadshavarna. Vad gäller 

pojkar och flickors eventuella skillnader kring internetmobbning finner vi 

motsägelsefulla uppgifter. Detta mellan såväl enskilda lärares uppfattningar som mellan 

olika slutsatser av tidigare forskning. 

 

Nyckelord: 
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1 INLEDNING 
Internets tillgänglighet och bruket av sociala medier har blivit en mycket central del 

av ungdomars uppväxt. Dessa faktorer öppnar dörrar för självständigt arbete och 

kompletterande utbildning och därmed till ny kunskap. Eftersträvansvärt bruk och 

användning av internet vävs in i utbildningen, inte minst beträffande källkritisk 

medvetenhet. Detta för med sig att åtkomsten till sociala medier genom 

internetanslutning blivit en naturlig del av elevers vardag även under skoltid. Sociala 

medier skapar möjligheter, men också faror, framförallt hos yngre användare. Hur 

elever figurerar inom sociala medier kan ha en avgörande betydelse för den unga 

människans självbild. Aspelin (2003) resonerar kring självkänslans skörbarhet, och 

hur våra interaktionistiska förhållanden påverkar vår självbild. Aspelin lyfter Scheffs 

perspektiv om skam och stolthet som mänskliga grundkänslor, och hur nära det 

ligger till hands att associera vår uppfattning av hur andra ser oss med känslan av 

antingen stolthet eller skam.  Det kan vara jobbigt för den som utsatts för mobbning 

att tala om detta med andra av flera anledningar. Giaudrone Haney m.fl (2011) pekar 

på studier som indikerar att de som utsatts för kränkande behandling kan bli mycket 

illa berörda och uppleva skamkänslor vid återupplevande eller berättande av 

händelsen. En mobbad person kan därmed teoretiskt utveckla känslor av skam enbart 

från att ha blivit mobbad, med påföljande, ytterligare negativa psykologiska 

konsekvenser, och det kan vara känsligt att hantera och erbjuda hjälp. 

Internetmobbning kan därför kännas förödande under en känslig utvecklingsålder 

och kanske vara svår att upptäcka för vuxna eftersom mobbning via nätet inte alltid 

syns utåt. Keith och Martin (2005) visar statistik från en studie som genomfördes på 

nationell nivå i USA. Av den framgår att 58 procent av ungdomar från fjärde till 

åttonde klass döljer sina interneterfarenheter beträffande mobbning för vuxna. 

Genom att internetanvändandet fullkomligt exploderat i omfång på en mycket kort 

tid, lär dess avtryck på samhället i det sociokulturella sammanhanget bli stort. 

Kränkningar och annan mobbning genom internet måste därför tas på stort allvar, 

inte minst beträffande unga människor under utveckling, och inom skolans 

värdegrund och ansvarsområde. Att från distans kränka en annan person utan att ge 

sig tillkänna eller behöva se personen i ögonen kan underlätta för det destruktiva 

beteendet hos mobbarna. Det kan emellertid också underlätta arbetet för de som 

aktivt jobbar mot mobbning, genom att det kan ha efterlämnats ett spår av bevis, som 

leder tillbaka till mobbaren. 

Aspelin (2003) påtalar att elever ”lär sig inte endast i den undervisningssituation de 

är del av utan också av den” (Aspelin 2003 s.14). Aspelin menar att det 

interaktionistiska samspelet är av stor betydelse för elevers utveckling. Inom ett 

större perspektiv kan man säga att det handlar om sociokulturella ramar som elever 

ska förhålla sig till. Vi anser därför att det ligger i skolans uppdrag att skapa goda 

förutsättningar för elever att utveckla goda samarbetsförmågor och relationer samt ett 

empatiskt förhållningssätt. Skolans styrdokument understryker vikten av att 

upprätthålla en miljö utan diskriminering och kränkningar. Det blir därför viktigt att 

uppmärksamma problematiken kring mobbning för att bättre kunna förbereda sig för 

dess hanterande inom verksamheten. Vi bestämde oss för att fokusera på 

internetmobbning då detta är ett relativt nytt begrepp. Skolors erfarenheter och 

förståelse av problematiken kring detta kan därmed vara under snabb utveckling. 
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2 BAKGRUND 
I detta kapitel identifierar vi internetmobbning som problemområde utifrån de 

perspektiv vi bedömer som relevanta för denna studie. Vi tar stöd av styrdokumenten 

och utgår från en sociokulturell ansats genom att vi intresserar oss för 

upprätthållandet av goda lärandemiljöer i skolor, och anser att internetmobbning 

underminerar detta. Enligt ett sociokulturellt perspektiv påverkas individer av sin 

miljö och utvecklas därefter. Vi anser därför att detta är ett problem som ska tas på 

stort allvar. Vi har granskat ett antal vetenskapliga studier med fokus på hur främst 

skolor upptäcker, motverkar, och behandlar internetmobbning, samt vilka eventuella 

särskilda kännetecken som påträffas i sådana ärenden beträffande flickor och pojkar.  

Inledningsvis diskuteras generella definitioner av mobbning samt särskiljande drag 

inom just internetmobbning, för att hamna på den definition av internetmobbning 

som vi använder oss av i denna uppsats. Därefter ägnas särskilt fokus åt 

problematiken kring hämningsmotverkande effekter som förekommer inom 

internetmobbning. Detta följs av vår teoretiska ansats, för att sedan ta stöd av 

styrdokumenten. Till sist görs en granskning av tidigare studier vilka diskuterar 

relevanta områden för denna uppsats, utifrån dess forskningsläge och 

frågeställningar. 

2.1 Mobbning allmänt, samt internetmobbningens 
distinkta drag 

Shariff (2008) delar upp mobbing i två olika typer av mobbing/ bullying. Dessa två 

är Physical bullying och Psychological bullying.  

Olweus (1999) diskuterar vad mobbning är för något. Olweus (1999) skiljer mellan 

direkt och indirekt mobbning. Den direkta mobbningen kan exempelvis vara slag, 

hotelser, kränkande och hånfulla kommentarer eller skällsord. 

Indirekt mobbning kan istället vara att bli baktalad, att inte få vara med i 

kamratkretsen, bli utfrysen eller att bli hindrad av andra från att få vänner. 

Däremot menar Olweus (1999) att det inte är mobbning när två personer med 

ungefärligt samma psykiska eller fysiska styrka slåss eller bråkar. Olweus ger 

följande tre kännetecken för mobbning: 

 

 ”Negativt eller elakt beteende 

 Som upprepas och pågår under en viss tid 

 I en relation som präglas av obalans i styrkeförhållandet mellan parterna” 

(Olweus, 1999. S 10) 

 

Calmaestra m.fl (2010) använder sig av ett antal kriterier i sin definition av ”cyber 

bullying”. Dessa olika kriterier är dels de traditionella definitionerna kring mobbning 

som är: ”intention”, ”repetition”, ”power imbalance”, men de lägger även fram ett 

nytt kriterium: ”anonymity and publicity”. De menar att dessa definitioner lyfter 

fram några av de grundläggande faktorerna kring mobbning (på internet), alltså 

uppsåt att skada, att det sker över tid och att det är en obalans i styrkeförhållandet 

mellan offret och förövaren/förövarna. Men de diskuterar också huruvida de 

traditionella kriterierna är användbara vid mobbning på internet. De menar att det är 

svårt att identifiera ”Intention” kriteriet på grund av den indirekta naturen av 
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mobbning på nätet, och huruvida uppsåtet att skada ska betraktas som ett kriterium 

istället för att utgå från hur offret tolkade förövarens uppsåt. 

 

Även repetitionskriteriet blir enligt Calmaestra m.fl (2010) problematiskt på internet 

då material på internet kan visas och skickas upprepade gånger samt att materialet är 

tillgängligt i år efter händelsen, med detta i åtanke menar de att ett tillfälle av 

mobbning på internet kan leda till oräkneliga antal kränkningar. Kriteriet kring 

”Power imbalance” blir också annorlunda än i ”traditionell mobbning” då det är svårt 

för offer att ta bort skadande material från internet, även förövarens sociala status 

inom olika virtuella forum och mediekunskaper (media literacy) kan spela in i ett 

ändrat styrkeförhållande till skillnad från ”traditionell mobbning”. Men de tar också 

upp att offret har vissa fördelar då offret kan avbryta negativa interaktioner enkelt, 

men även detta diskuteras då negativa kommentarer och information kan läggas upp 

på ”offentliga” virituella platser som hemsidor där offret inte kan ta bort materialet. 

 

Calmaestra m.fl (2010) lanserar även ett nytt kriterium som de döper till ”anonymity 

and publicity” där de menar att anonymitet spelar en roll då offren kan känna sig 

maktlösa och frustrerade då de inte vet vem mobbaren är. Publicity kan vara att 

många är involverade, de tar exempelvis upp massutskick av e-mails, SMS, MMS 

eller händelser på offentliga forum samt även filmer och bilder som delas via sociala 

nätverk.  De menar att man även måste se till dessa två kriterier för att kunna förstå 

internet mobbning. 

 

Långström och Viklund (2006) menar att tidigare undersökningar visat att: 

[…]den digitala mobbningen för det mesta är väl sammankopplad med den ”analoga”, d.v.s. 

mobbning på traditionellt sätt. Den som mobbas med hjälp av internet eller mobiltelefon är 

ofta också mobbad i det dagliga rummet. Och de som mobbar på nätet, gör det också fysiskt 

och psykiskt direkt mot offret. Problemet är att den digitaliserade mobbningen för det mesta 

är anonym och dessutom att offret ofta går att nå. För en del vuxna i skolans värld är denna 

datoriserade mobbning fortfarande ganska okänd. De flesta föräldrar och andra vuxna i 

elevernas omgivning är inte alltid medvetna om vad som händer - och hur det händer 

(Långström & Viklund 2006 s 54). 

Med mobiltelefoner tillkommer idag dessutom förekomsten av fotografering och 

videoinspelning av personer utan medgivande eller ibland ens kännedom. Detta kan 

användas som vapen av mobbare mot intet-ont-anande ungdomar i exempelvis 

omklädningsrum, kommenterar Keith och Martin (2005). 

Definitionen som denna uppsats har använt sig av är en summering av det som har 

redovisats tidigare. En kränkning (/mobbningssituation) på internet är när någon har 

blivit kränkt, detta med uppsåt att kränka. Vad gäller repetitionskriteriet har denna 

uppsats utgått ifrån den diskussion som Calmaestra m.fl. (2010) har fört, där de 

konstaterar att det räcker med en enskild incident på internet för att det ska uppfylla 

repetitionskriteriet då inlägg på internet kan delas och finnas kvar väldigt lång tid. 

Vad gäller ”power imbalance” kriteriet har vi resonerat att så fort en kränkning har 

uppstått så råder det en obalans i styrkeförhållanden mellan parterna. Vi instämmer 

med tidigare forskning som förespråkar nolltolerans kring internetmobbning på 

skolor. Därför innefattar vi enskilda kränkningar inom begreppet internetmobbning.  

2.2 Hämningsmotverkande effekter 

Mängder med faktorer tillkommer genom sociala medier och den digitala tekniken 

som, när dessa missbrukas, skapar helt nya omständigheter och problem inom 



6 

 

mobbning. Ett exempel på dessa omständigheter är att det kan vara lättare at såra 

någon både avsiktligt och oavsiktligt genom att skicka meddelanden, istället för när 

mottagaren (offret) står framför. Low och Espelage (2012) gjorde en undersökning 

som kopplade mobbning till sociokulturella faktorer. De hänvisar till den 

hämningsmotverkande effekten som medföljer internetmobbning, vilket de menar 

kan komma till uttryck genom att människor säger och gör saker inom digitala 

medier som de normalt inte skulle göra när man ställs ansikte mot ansikte. De lättar 

på tyglarna, känner sig mindre bundna och uttrycker sig mer ohämmat, menar Low 

och Espelage (2012). Modecki m.fl. (2014) ser en antydan om att internet skapar nya 

offer för mobbning, just genom avsaknaden av de tolkningsbara, ofta tydliga signaler 

som ingår när vi hör och ser den vi kommunicerar med. Bonanno och Hymel (2013) 

konstaterar att utövarna av internetmobbning kan utnyttja en grad av anonymitet och 

osynlighet som inte alltid är möjlig inom traditionell mobbning där parterna är 

fysiskt närvarande. Detta kan också göra utövaren mindre medveten om 

konsekvenserna som deras handlande har på den utsatte, poängterar Bonanno och 

Hymel (2013). 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Som grundtes utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv. Hundeide (2006) beskriver 

detta som att vi alla föds in i en värld bestående av historiska och kulturella processer 

som vi bidrar till att forma, och som i sin tur går i arv till nästa generation. ”Dessa 

kulturellt och historiskt grundade former styr, och utgör modeller för, hur barnets 

utveckling kan ske” (Hundeide, 2006 s.5). Enigt Hundeide (2006) är elevens uppväxt 

och utveckling starkt präglad av omgivningen, och de traditioner och koder som 

utgör grunden för vårt sätt att interagera färgar alltså individen. Vi tänker att 

missbruk av sociala medier som kränker och underminerar en persons självbild och 

uppfattning av omvärlden kan därför få allvarliga och bestående konsekvenser. 

Samtidigt öppnar samspelet mellan individen och den sociokulturella miljö som han 

eller hon befinner sig i för möjligheten att ingripa och vända på en negativ 

sociokulturell utveckling, för både individen och helheten, som ju varje individ utgör 

en viktig del utav. Vi utgår därmed från att förebyggande arbete och ansvarstagande 

kan minska negativa beteendemönster och dess framtida upprepande. Insikt i den 

digitala värld som eleverna socialiserar inom kan vara svårtillgänglig, och de utsatta 

eleverna själva kan vara motvilliga till att söka hjälp. Hundeide (2006) talar om 

adressivitet, d.v.s. när ett yttrande representerar både talare och lyssnare: ”På 

motsvarande sätt kommer ett barns personliga ”presentation” eller uppträdande 

gentemot en ”adressat” att vara anpassat till det som barnet antar att adressaten 

förväntar sig av det” (Hundeide 2006 s. 44). Som påpekats i uppsatsens inledning av 

Aspelin (2003), associerar människor uppfattningen av hur andra ser dem med 

känslor av stolthet eller skam. Genom dessa faktorer kan tänkas till exempel att ett 

barn som inte vill ses som mobbad (p.g.a. att barnet upplever att lyssnaren hoppas att 

så inte är fallet) kan förneka att han/hon mobbats trots att det har hänt. Eftersom 

internetmobbning dessutom inte syns utåt på samma sätt som fysisk eller traditionell 

mobbning, blir det mycket viktigt att få elever att känna sig trygga med att berätta 

om internetmobbning. 

Beträffande dålig självbild och dåliga vanor (som att vara mobbare) finns alltid 

möjlighet till förändring. Hundeide (2006) uttrycker det på följande vis: ”Det kan 

finnas flera stationer eller vägskäl där barnet och dess omsorgsperson har möjlighet 

att komma in på nya spår” (Hundeide, 2006 s.5). Detta tänker vi är viktigt att komma 

ihåg, och vi fokuserar även därför på hur skolor kan jobba för att bryta negativa 
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trender och effekter beträffande internetmobbning. Ett sociokulturellt perspektiv 

förordar att vi socialiseras in i olika roller och identitetsuppfattningar, vilket kan få 

genomslag inte minst beroende på skillnader och likheter beträffande flickor och 

pojkar. Vi har därför också tillägnat förhållandet mellan flickor och pojkar inom 

internetmobbning eget utrymme i uppsatsen. 

Elevers syn på internetmobbning och skolans inflytande över detta blir på sikt 

mycket viktigt. Säljö (2014) påtalar följande:  

Vårt moderna samhälle tillhandahåller många lärandeprocesser som är djupt nedbrytande och 

farliga. Det behövs inte mer än en flyktig blick i världen för att inse detta. Vi lär oss 

fördomar om andra människor( Säljö 2014 s 27) 

Med andra ord är det viktigt att ungdomar under utveckling inte lär sig 

kontraproduktiva och destruktiva beteenden mot varandra. Därför är det viktigt att 

skolor arbetar för att främja det respektfulla och empatiska förhållningssättet emellan 

elever och att visa nolltolerans emot kränkningar och mobbning.   

Som ska diskuteras i samband med styrdokumenten och i samstämmighet med det 

sociokulturella perspektivet är det mycket viktigt att skolor ska vara trygga miljöer 

att vistas i och att trygghet och goda sociala interaktioner främjar lärandet. Från ett 

större sociokulturellt perspektiv föreligger även ett samhällsansvar att bryta negativa 

beteendemönster och skapa en positiv relationsmedvetenhet. Även hur vi agerar mot 

varandra blir inlärt ifrån olika sociala sammanhang beträffande ramar och beteende.  

Säljö skriver följande om detta: 

Lärande kan sägas vara en naturlig och nödvändig aspekt av mänskliga verksamheter, 

människor har alltid lärt och delat med sig av kunskaper till varandra. Hela vår samvaro 

bygger på detta. Det helt vardagliga samtalet – vilket man kan hävda är den viktigaste 

komponenten i vår kunskapsbildning - ger upphov till insikter och kunskaper som individen 

tar med sig och formas av. Kunskapstradering fungerar således utan att vi är medvetna om 

det eller ser det som syftet med en aktivitet. I ett sociokulturellt perspektiv kan vi inte, som 

jag redan påpekat, undvika att lära: frågan är snarare vad vi lär oss i olika situationer. (Säljö, 

2014 s 47)  

2.4  Styrdokument 

Att skolan har ett ansvar att arbeta med både mobbare och mobbade har fastställts av 

skollagen. Enligt Skolverket (2009) gäller det för skolor att beakta följande: ”Av 

diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan 

medan det i skollagen framgår att verksamheten ska upprätta en årlig plan mot 

kränkande behandling” (Skolverket, 2009 s.25). Alla skolor ska därmed ha upprättat 

någon form av likabehandlingsplan som årligen överses och kan uppdateras.  

Enligt diskrimineringslagen ska huvudmannen bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt 

främja lika rättigheter och möjligheter för de barn eller elever som deltar i eller söker till 

verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning (Skolverket, 2009 s.11).  

Genomgående i styrdokumenten förknippas trakasserier och kränkande behandling 

med diskrimineringsdefinitionerna; kön, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, 

funktionshinder och sexuell läggning. Vidare framgår av Skolverket (2009) att både 

skollagen och diskrimineringslagen yrkar på att när en huvudman får kännedom om 

en elev som utsatts för trakasserier eller kränkande behandling i samband med 

verksamheten, är huvudman skyldig att utreda omständigheterna kring detta. 

Dessutom visar Skolverket (2009) att det framgår av skollagen att huvudman och 

personal inte får utsätta en elev för repressalier på grund av medverkan i en anmälan 
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eller utredning. Vi intresserar oss specifikt för skolans förebyggande av, och 

hantering av internetmobbning inom kontexter som likabehandlingsplaner och planer 

mot kränkande behandling, samt skolors uppfattning av problemets omfång och 

hanterbarhet. 

Skolverket (2011) lyfter som ett av skolans mål att elever: ”tar avstånd från att 

människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 

hjälpa andra människor” (Skolverket, 2011 s. 12). Vidare fastslår läroplanen att: 

”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” (Skolverket, 2011 s. 7). 

Läroplanen (Skolverket 2011) betonar vikten av det etiska perspektivet och att hos 

eleverna främja en harmonisk utveckling samt att samtliga inom skolan ska visa 

”solidaritet med svaga och utsatta.” (Skolverket, 2011 s. 7). Vidare kopplas dessa 

etiska principer som en del av skolans uppdrag till följande: ”Utbildning och fostran 

är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv.” (Skolverket, 

2011 s. 9). Detta kopplas i läroplanen vidare till att man understryker behovet för 

skolan att samarbeta med hemmen beträffande att vara till stöd för barnens 

utveckling och fostran. I allt detta går det att tydligt utläsa mål som tar stöd utav 

sociokulturella principer. 

2.5 Tidigare studier 

I skolans värld har mobbning länge ansetts vara ett problem. Som konstateras av 

Modecki m.fl. (2014), förhåller det sig så att mängder med studier visat att 

delaktighet i mobbning, både i digital, och traditionell form, resulterar i allvarliga 

problem hos ungdomar. Modecki m.fl. (2014) kopplar insikten av att mobbning kan 

leda till bestående men till ett ökat intresse från lagstiftare, skolledning och föräldrar 

att få bukt med och motverka problemet. Men i och med sociala mediers inträde har 

mobbningen spridit sig från den traditionella skolgårdsmobbningen till internet och 

olika typer av sociala medier.  

2.5.1 Hur upptäcks internetmobbning på skolor 

Keith och Martin (2005) redovisar kännetecken som enligt Australiska regeringen 

kan tyda på att ungdomar internetmobbas. Ett exempel på dessa är att barn/elever 

plötsligt börjar tillbringa mer tid framför datorn. Fler exempel utgörs till exempel av 

när ungdomar visar sig ha svårt att sova eller börjar störas av mardrömmar. I sådant 

fall ska vårdnadshavare (som helst ska ha god dialog med skolan) tänka på att det 

kan vara kopplat till internetmobbning. Elever som visar tecken på depression eller 

gråter utan anledning kan också vara utsatta för internetmobbning. Vidare bör elever 

som visar humörsvängningar, oförklarligt illamående, och utvecklar antisocialt 

beteende ses som misstänkt utsatta för internetmobbning. Till sist menar Keith och 

Martin (2005) att när elever kommer efter i läxor, ska detta alltid uppmärksammas 

berörande bakomliggande anledning, vilket bland annat kan bero på 

internetmobbning. 

Kowalski m.fl. (2012) menar att samband mellan traditionellmobbning och 

internetmobbning enligt deras studie visat sig vara så pass vanlig att när 

vårdnadshavare underrättas om att deras barn varit inblandade i traditionell 

mobbning bör även misstankar om internetmobbning framföras. Kowalski m.fl. 

(2012) menar vidare att ungdomar som utsatts för traditionell mobbning ofta svarar 

på detta genom att mobba tillbaka på internet.  
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2.5.2 Hur förebyggs internetmobbning 

Bonanno och Hymel (2013) förkunnar att deras undersökning visar att 

internetmobbning förefaller vara den variant av mobbning som anmäls minst. Vi 

tänker att det är därför mycket viktigt att uppmuntra elever att även anmäla 

mobbning som andra elever utsatts för. Pearce m.fl. (2011) poängterar just detta, 

samt när skolor tillsätter kamratstödjare åt andra elever som mobbats, har detta visat 

sig vara produktivt. Vidare föreslår Bonanno och Hymel (2013) att 

familjeförhållanden kräver mer forskning och uppmärksamhet, framförallt inom 

området där direkt familjevåld förekommer. Bonanno och Hymel (2013) drar 

slutsatsen att konflikter inom äktenskap, mellan föräldrar och barn eller mellan 

syskon är det område där djupare förståelse av dessa faktorers inverkan efterlyses. 

Detta faller inte helt utanför skolans ansvarsområde, utan pekar mot ett behov av 

kompetent och tillgänglig personal, inte minst kurator, och att inte rädslas 

anmälningsplikt. Idealiskt är när individer kan genomgå ett förebyggande samarbete 

tillsammans med familjen, men den vanligare och mer kostnadseffektiva 

utbildningen sker mer inom utbildning av unga åtskilt från familj inom områden som 

känslohantering, utvecklandet av empatisk förmåga, och utbildning inom alkohol- 

och drogmissbruk, enligt Bonanno och Hymel (2013). Vidare rekommenderar 

Bonanno och Hymel (2013) att man inte generaliserar för mycket, utan tar hänsyn till 

skillnader inom erfarenheter som kan länkas med till exempel kön eller etnisk 

bakgrund. Specifikt i förhållande till emotionell respons och hur elever hanterar sina 

erfarenheter med mobbning.  

Keith och Martin (2005) föreslår ett antal regler för skolor beträffande 

internetmobbning. De menar att skolor ska utveckla en skolplan beträffande 

acceptabel internet- och mobilanvändning, och att detta upprätthålls. Skolor ska 

förmedla en tydlig nolltolerans mot mobbning i alla dess former. Vidare bör skolor 

försäkra att elever är medvetna om att alla mobbningsfrågor kommer att hanteras 

med både känslighet och effektivitet. Till sist ska skolor se till att vårdnadshavare 

som uttrycker sig angående mobbningsfrågor uppmärksammas och tas på allvar. 

Slutligen ger Keith och Martin (2005) också förslag på specifik rådgivning som 

skolor kan förmedla åt elever. I detta ingår att elever aldrig ska dela ut eller uppge 

personlig information online, till exempel PIN nummer och telefonnummer. När 

kränkning, utanförskap eller eventuellt övergrepp upplevts på internet ska eleven 

alltid upplysa en vuxen som eleven litar på. Att inte läsa meddelanden från (kända) 

internetmobbare är viktigt för eleven att tänka på. Vidare ska elever naturligtvis veta 

att de aldrig ska radera meddelanden som kan vara från internetmobbare, eftersom de 

kan användas för att vidta åtgärder. Mobbning genom chattrum och instagram kan 

ofta blockeras, och att elever vet hur man gör detta blir därför viktigt. Dessutom är 

en god regel att aldrig öppna ett meddelande från någon som eleven inte känner. Till 

sist är det viktigt att elever inte svara personen som mobbar eller kränker dem. 

En studie som genomfördes i Australien av Pearce m.fl. (2011), pekar starkt på 

behovet av enighet, struktur och planering från skolors sida, för att förebygga och 

hantera internetmobbning som påverkar skolan. Pearce m.fl. (2011) finner att de som 

internetmobbas, utsätts oftast också för traditionell mobbning. Pearce m.fl. (2011)  

föreslår att internetmobbning kan minskas utan att skilja på det och traditionell 

mobbning alltför starkt. Det som främst behövs är starka utbildnings- och 

insatsplaner som gäller för hela skolan, menar de. Viktiga beståndsdelar av detta var; 

föräldrautbildning och samarbete, lärarutbildning, närvaro av stödpersoner (uppsikt 

utanför klassrummet), disciplinära åtgärder, fortlöpande dialog och samarbete mellan 
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anställda, föräldraupplysning, klassrumsetik och skolomfattande regler och 

planering. Speciellt fokus på att träna empati, efterlyses enligt resultat från studien av 

Pearce m.fl. (2011) Vidare ansåg Pearce m.fl. att banden mellan skola och föräldrar 

var mycket viktiga, inte minst med anledning av att incidenter av internetmobbning 

till stor del sker i elevers hem. 

2.5.3 Hur löser skolor internetmobbningssituationer 

Bauman (2013) påpekar att många experter menar att det är av högsta vikt för offer 

som utsatts för internetmobbning att offret kan eller får hjälp att blockera mobbaren. 

Även att offret får hjälp att rapportera kränkningen är en central del enligt Bauman. 

Simmons och Bynum (2014) poängterar att det finns ett ansvar inom 

administrationer kring internetmobbning och att om en administratör (exempelvis 

inom skolan) misstänker att internetmobbning har förekommit så skall 

administratören dokumentera bevisen och följa de lokala handlingsplanerna.  

Keith och Martin (2005) ger ett antal exempel på grova kränkningar över internet. I 

ett fall från New York hade ett antal elever använt en allmän webbsite för att initiera 

en omröstning som gick ut på att gradera flickor på skolan på ett kränkande sätt. Det 

behövdes intervention från en högt uppsatt juridisk ämbetsman för att stänga ner 

siten. I ett annat fall från USA har pojkar skapat en site gällande andra elever som de 

hade invändningar emot. Titeln på siten som Keith och Martin (2005) nämner var 

”People We’re Gonna Whack”, eller ungefär ”folk vi ska avliva” (vår översättning) 

(Keith & Martin s 226). En utpekad elev gick till rektorn som polisanmälde saken. 

Polisen lade dock ner utredningen efter fyra månader, tydligen med anledning av att 

eleverna inte bedömdes ha förmåga att förstå allvaret av sina aktioner och inte ansågs 

varit seriösa. I ett tredje fall från Dallas övergick internetmobbning till fysisk 

mobbning genom attentat mot elevens hem, vilket i sin tur åsamkat elevens mor 

fysisk skada. I detta sista fall är det tydligt att åtgärder mot internetmobbningen 

uteblev tills det var för sent. 

Skolor som lagt stort fokus på skolomfattande antimobbningsverksamhet i Australien 

har enligt Pearce m.fl. (2011) visat positiva resultat genom att få en högre andel av 

elever att berätta om och rapportera mobbning, som antingen de själva eller kamrater 

utsatts för. Dels framgick att elever var mer aktiva inom att berätta om, och 

därigenom motverka mobbning som de kände till, dels minskade det generella 

omfånget av mobbning därefter. Pearce m.fl. visar genom undersökningar från både 

Australien och Kanada att internetmobbning minskas genom att engagera elever till 

att ingripa genom att ta avstånd från alla kränkande aktiviteter och upplysa vuxna 

som kan hjälpa. Pearce m.fl. trycker vidare på behovet av att sprida utbildning och 

samarbete till föräldrar för att effektivt kunna reagera på internetmobbning. 

2.5.4 Flickor och pojkar inom internetmobbning 

Griezel, m.fl (2012) diskuterar hur tidigare forskning framfört att tjejer använder mer 

indirekta former av internetmobbning så som ryktesspridning och utanförskap. De 

visar dock att det även finns forskning som bestrider detta. Deras egen forskning 

leder också till ett resultat som visar att det inte finns någon nämnvärd skillnad inom 

relationsbaserad mobbning mellan tjejer och killar.  

Keith och Martin (2005) påpekar att det har observerats att vad gäller frekvensen av 

internetmobbning är flickor mer benägna att delta än pojkar generellt. Däremot 

tenderar pojkar att stå för de grövsta hoten med våldsanknytning. Ett exempel som 

ges på en situation som kan föranleda eskalerande missbruk, ofta bland flickor, är om 
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någon till exempel tror att hon chattar med en ensam person, men en grupp finns runt 

datorn på mottagarsidan. Målet kan vara att locka personen att säga något negativt 

om en av personerna i gruppen, vilket medföljer att gruppen vänder sig mot personen 

och social isolering uppstår. Flickor ägnar sig åt relationsaggressivitet och använder 

relationer som vapen, menar Keith och Martin. 

Bonanno och Hymel (2013) menar att man ska beakta tendenser till olikheter i 

förfarandesätt mellan pojkar och flickor när det gäller internetmobbning. Detta för att 

mer effektivt förebygga och utbilda ungdomarna inom väsentliga områden.  

Beran och Wade (2011) har i sin studie varit intresserade för att undersöka huruvida 

flickor och pojkar upplever olika former av internetmobbning. Det som deras 

forskning kommer fram till är att flickor oftare utsätts för internetmobbning så som 

ryktesspridning, verbala kränkningar, sexuella förfrågningar samt även att förövaren 

utger sig för att vara någon annan. De menar också att mobbare tenderar att mobba 

individer av samma kön. Beran och Wade (2011) menar att pojkar socialiseras till att 

bli självständiga och målinriktade medan flickor i högre grad blir socialiserade till att 

bli empatiska och att fokusera på relationer. De sociala normerna kan därför hindra 

flickor att utrycka sin ilska direkt och att de istället måste använda subtila metoder 

för detta. De menar vidare att det kan vara så att den verbala och relationsrelaterade 

naturen av internetmobbning därför ligger närmare de förväntningar som finns på 

flickors beteende. Men avslutningsvis menar de att skillnaderna mellan pojkar och 

flickor i deras studie inte var tillräckligt signifikanta för att dra några konkreta 

slutsatser.  

2.6 Sammanfattning 

Hundeide (2006) menar att mobbning i alla dess former kan vara svårt att utreda med 

tanke på känsligheten och eventuella skamkänslor som kan finnas hos båda parter. 

Det kan även tänkas att barns och ungdomars upplysningar inte alltid är pålitliga med 

anledning av det Hundeide (2006) kallar adressivitet, vilket pekar på vikten av att 

inte ställa ledande frågor vid eventuell utredning. Om den drabbade eller någon som 

känner till internetmobbningen inte berättar om problemet kan det vara svårt att 

upptäcka. Vissa av symptomen som beskrivs av Keith och Martin (2005) kan inte 

upptäckas i skolan, till exempel mardrömmar, och kommunikation med 

vårdnadshavare framstår som viktigt. 

Vid internetmobbning tillkommer dessutom fler försvårande faktorer beträffande 

dess hantering. Mobbaren kan vara anonym, offret kan nås i princip dygnet runt och 

var som helst, vilket även komplicerar frågor kring ansvarsområden enligt Low och 

Espelage (2012). Vid förebyggande av internetmobbning förefaller det även här vara 

viktigt att ha grundlig, skolomfattande planering och engagemang med god 

kommunikation och goda förhållanden med vårdnadshavare enligt Pearce m.fl. 

(2011). 

Skolan kan fylla en viktig roll från ett större perspektiv genom att få bukt med 

internetmobbning på ett tidigt stadium. Annars riskerar det att eskalera till allvarliga 

följder beträffande både skadeverkan och kriminalitet vilket framkommer utav 

undersökningen gjord av Keith och Martin (2005). 

När det gäller flickor och pojkar inom internetmobbning finns motsägelsefulla 

studier beträffande flickors överrepresentation samt att deras förfarandesätt skulle 

skilja sig generellt från pojkarnas. Denna oenighet gäller frågan kring huruvida 

relationsbaserad mobbning och utanförskap drabbar flickor i högre utsträckning än 
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pojkar. Exempelvis hävdar Keith och Martin (2005) att det finns en 

överrepresentation bland flickor både som offer och förövare inom internetmobbning 

medan exempelvis Griezel, m.fl (2012) menar att det inte finns någon nämnvärd 

skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller internetmobbning.  
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3 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Detta examensarbete har som syfte att utreda hur lärare ser på problematiken kring 

internetmobbning på de skolor där de är verksamma. Detta utifrån hur de upptäcker, 

förebygger och hanterar internetmobbning. Även frågan kring flickors och pojkars 

eventuella skillnader beträffande internetmobbning har berörts. Dessa frågor och 

svaren till dessa har tolkats ur ett sociokulturellt perspektiv. Vårt mål är att bidra till 

en ökad medvetenhet av problematiken kring internetmobbning i skolan.   

Detta syfte har vi konkretiserat till följande fyra frågeställningar: 

 

Frågeställning 1: Hur upptäcks internetmobbning på skolor? 

Frågeställning 2: Hur förebyggs internetmobbning på skolor?  

Frågeställning 3: Hur har skolor hanterat internetmobbning?  

Frågeställning 4: Ser internetmobbning mot flickor och pojkar likadan ut? 
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4 METOD 
Studiens metodval är en kvalitativ intervjustudie. Denna metod har valts för att den 

underlättar för intervjupersonerna att med egna ord berätta om sina erfarenheter. 

Metoden passar också bra till syftet som är att ge en bild av lärares syn på olika delar 

av problematiken kring internetmobbning. För att genomföra intervjuerna har en 

semistrukturerad intervjumall använts. 

4.1 Urval 

När kvalitativa intervjustudier skrivs är huvudregeln enligt Tjora (2012) att försöka 

välja informanter som kan uttala sig på ett reflekterat sätt kring det aktuella temat. 

Tjora (2012) kallar ett sådant urval, alltså ett urval som inte är slumpmässigt utan att 

informanterna blir utvalda för intervjun, för ett strategiskt eller teoretiskt urval.  

Det är därför som vi har valt att använda oss av lärare som är rekommenderade från 

rektorn eller från andra lärare på skolan för att de är mer erfarna kring arbete med 

internetmobbning. Detta i linje med vad Dimenäs (2007) säger i följande stycke: 

”Vid kvalitativa intervjuer handlar det om att intervjua någon som har erfarenhet av 

det ämne eller område intervjun ska behandla.” (Dimenäs 2007 s 49).  

Ett bekvämlighetsurval har använts för att bestämma vilka skolor som användes i 

studien. Detta då författarna redan hade kontakt med ett antal skolor och dessa redan 

i ett tidigt stadium var villiga att delta i studien. Ett bekvämlighetsurval bygger enligt 

Tjora (2012) på forskarens tillgång till informanter. 

Urvalet kring de intervjupersoner som ska ingå i undersökningen är att endast lärare 

ska intervjuas i studien. Detta då vårt fokus har varit på högstadiet årskurs 6 till 9. 

Alltså har kuratorer, rektorer, skolsköterskor och annan skolpersonal exkluderats från 

undersökningen. 

De olika kriterierna som har använts för att hitta intervjupersoner är dels att läraren 

ska arbeta på en skola som finns i Småland. Detta med anledning av att det finns 

begränsade resurser för att resa till intervjuerna. Läraren ska även ha jobbat på skolan 

i minst ett år. Detta upplevdes som ett minimum för att ha kunskap och erfarenhet 

om skolans rutiner kring internetmobbning. Vidare ska läraren vara mentor (eller 

motsvarande) för en klass. Tanken är att elevernas mentorer är de som ofta blir 

involverade i konflikter och mobbningssituationer som rör eleverna, och mentorer 

torde då ha större erfarenhet kring dessa typer av ärenden. Slutligen ska läraren vara 

lärare på en 6 till 9 skola då grundskolans senare år är studiens fokus. Allt detta har 

resulterat i att fem lärare har tagits med som intervjupersoner i studien. De fem 

lärarna arbetar på tre olika skolor och undervisar i olika ämnen som tillsammans 

representerar stor variation: till exempel bild, svenska, historia, och 

samhällskunskap. 

 

4.2 Datainsamling 

Lantz (2007) skriver att intervjuer är en typ av medel för att samla in information. 

Hon menar att en intervju ska vara kritiskt granskad för att ha ett värde som 

datainsamlingsmetod och ger följande exempel på frågor som måste ställas när 

intervjuer skall användas som datainsamlingsmetod: ”Har intervjuaren ställt de 

frågor som krävs? Speglar det som sagts under intervjun intervjupersonens 

uppfattning?” Lantz (2007) menar fortsättningsvis att detta blir extra viktigt i 
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vetenskapliga sammanhang då metoderna för datainsamling och analys måste 

redovisas för att läsaren ska kunna granska hur slutsatserna har dragits. 

Enligt Tjora (2012) är kvalitativ forskning känslig för vilken kontext som den har 

genomförts i. Detta på grund av närheten till de som är informanter i 

undersökningen. Detta förklarar Tjora (2012) med att det är en öppen interaktion 

mellan informanterna och forskaren samt att det är ett fokus på informanternas 

upplevelse av det som undersöks. För att ta reda på detta har kvalitativa intervjuer 

genomförts utifrån en semistrukturerad intervjuform.  

Lantz (2007) menar att en intervju är ett samspel mellan två personer som är baserad 

på frivillighet. Det som kan analyseras av intervjun är kommunikationen mellan den 

tillfrågade och intervjuaren. Justensen och Mik-Meyer (2011) skriver att i den 

semistrukturerade intervjun arbetar intervjuaren med en intervjuguide där 

huvudfrågor och teman är definierade på förhand, men om intervjupersonen tar upp 

oväntade intressanta ämnen finns det utrymme att avvika från intervjuguiden. Hur-

och-vad-frågor brukar också ställas i en semistrukturerad intervju.  

Justensen och Mik-Meyer (2011) beskriver också att det finns olika preciseringar av 

den semistrukturerade intervjun. Dels tar Justensen och Mik-Meyer (2011) upp 

Gillham som menar att intervjuaren ska ställa samma öppna frågor till alla 

intervjupersoner med målet att få alla att reflektera över samma frågor. Detta uppnås 

genom att intervjuaren ställer delfrågor tillsammans med huvudfrågorna om 

intervjupersonerna ger otillräckliga svar. Men Justensen och Mik-Meyer (2011) tar 

även upp Kvale, som istället menar att intervjun bör anpassas till de enskilda 

intervjupersonerna. 

Till den intervjumall (Se bilaga 1) som vi har använt har vi valt att använda oss av 

den semistrukturerade intervjuformen. Vi har alltså använt oss av olika huvudfrågor 

och till dessa har vi också lagt till ett antal delfrågor till varje huvudfråga. Vi har valt 

att använda oss av Gillhams precisering av den semistrukturerade intervjun då vi har 

använt oss av samma huvudfrågor och delfrågor för att få de olika intervjupersonerna 

att reflektera över samma frågor. När en intervjuperson har sagt något intressant har 

vi även bett personen att utveckla detta med hur-och-vad-frågor. Detta i linje med 

vad Justensen och Mik-Meyer (2011) skriver.  

När fem olika intervjuer hade genomförts och transkriberats insåg vi att väldigt stora 

delar av svaren började återupprepas och att mättnad då hade uppnåtts. Då beslutades 

det att en resterande planerad intervju inte behövde bokas och att de fem intervjuerna 

som hade genomförts skulle användas som material till uppsatsen.  

4.3 Tillvägagångssätt och genomförande 

Inför varje intervju har informanten fått välja platsen som intervjun skall ske på för 

att låta informanten känna sig bekväm, informanten har även blivit informerad om att 

vi planerar att spela in intervjun men att vi också kommer att låta intervjupersonen 

vara anonym och att inspelningen kommer att tas bort när en god transkribering har 

upprättats. Innan intervjun har börjat har informanten fått titta över frågorna så att 

informanten känner sig bekväm med dessa, men också blivit informerad om att 

informanten kan hoppa över att svara på frågor om dessa inte skulle kännas 

bekväma.  
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4.3.1 Ljudinspelning 

Tjora (2012) skriver att ljudinspelningar av intervjuer gör att intervjuaren kan vara 

säker på att det som sägs kommer med och istället kan intervjuaren koncentrera sig 

på att intervjun flyter på och be om fördjupning och konkretisering om det skulle 

behövas. Även Kvale och Brinkmann (2009) nämner att antecknande kan störa 

informanten och leda till att intervjun stannar upp konversationen och även de 

förordar att en intervju spelas in då intervjuaren snabbt kan glömma bort exakta 

formuleringar.  

Innan en intervju spelas in menar de att informanten måste gå med på att intervjun 

spelas in samt att det förklaras hur de kommer att användas, när de ska raderas och 

annat som kan vara av intresse. Tjora (2012) förtydligar detta med att det är viktigt 

att ljudinspelningarna är viktiga att bevara säkert tills dess att goda transkriptioner 

har tagits fram, efter det kan ljudinspelningarna raderas. Men de menar även att 

ljudinspelning kan ha en påverkan på intervjun. Dels att det kan ske tekniska fel 

under intervjun men också att inspelning kan begränsa informanterna. Vissa kan vara 

villiga att dela med sig av andra uppfattningar när samtalet inte spelas in. 

När intervjuerna genomfördes så spelades dessa in med hjälp av en mobiltelefon. 

Innan intervjuerna har vi förklarat att intervjuerna kommer att transkriberas och att 

efter dessa är transkriberade kommer ljudinspelningarna att tas bort.  

4.3.2 Transkribering 

Tjora (2012) skriver att det inte finns någon objektiv översättning från muntlig till 

skriftlig form utan att transkriberingen skall göras utifrån det som är nyttigt i den 

konkreta situationen. Vidare menar Tjora (2012) att det däremot kan vara klokt att 

vara lite mer utförlig i transkriberingen för att det är svårt att veta vad som kommer 

att ha betydelse i analysen. Något som måste bedömas vid en transkribering är också 

om transkriberingen ska normaliseras till riksspråket eller om man skall använda 

dialekterna i transkriberingen. Normalt brukar transkriberingar ske till riksspråket 

men att speciella dialektord som kan ha speciell betydelse skall observeras. Tjora 

(2012) skriver även att en sådan normalisering kan fungera som en anonymisering. 

Även Kvale och Brinkmann (2009) tar upp transkribering. De skriver att en viktig 

grundregel vid transkribering är att den eller de som transkriberar intervjuerna i en 

studie ska använda samma procedurer vid transkriberingen då det annars blir svårt att 

använda materialet vid en jämförelse mellan de olika transkriberade intervjuerna. 

Den som transkriberar har även möjligheten att välja hur noggrant transkriberingen 

skall ske, det beror enligt dem på vad intervjuns syfte är. En annan fördel enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) med att transkribera till en korrekt skriven form blir att 

texten blir mer läslig. I uppsatsen har Brinkmann och Kvale (2009) valts som 

utgångspunkt då texterna har gjorts om till en korrekt skriven form. Denna korrekta, 

skrivna form återfinns i de citat som vi har valt ut som särskilt användbara för att 

använda i resultatet och diskussionen. 

Då vårt syfte har varit att kartlägga lärarnas åsikter och erfarenheter inom vårt 

övergripande tema internetmobbning och med hänsyn till anonymitet av 

informanterna, har vi valt att transkribera intervjuerna till riksspråket, men att vi tar 

med speciella dialektord när dessa har visat sig ha en speciell betydelse. Efter att en 

god transkribering skapats togs ljudinspelningarna bort. 
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4.4 Etiska överväganden 

 Vetenskapsrådet (2013) har antagit fyra huvudkrav kring forskningsetik. Utifrån 

dessa huvudkrav har etiska överväganden gjorts under studiens genomförande. Dessa 

fyra kriterier är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det första huvudkravet som är informationskravet kan sammanfattas 

med att forskaren skall informera deltagarna i undersökningen med vad syftet med 

undersökningen är och hur undersökningen genomförs. Undersökningsdeltagarna 

skall även informeras om att det endast är forskning som de insamlade uppgifterna 

kommer att användas till samt att deras deltagande är frivilligt.  

Det andra huvudkravet som är samtyckeskravet kan sammanfattas med att deltagarna 

ska samtycka med att delta i undersökningen, de ska även informeras om att det är 

fritt att avbryta medverkan om deltagaren så skulle vilja.  

Det tredje huvudkravet som är konfidentialitetskravet kan sammanfattas med att de 

uppgifter som samlats in till undersökningen skall lagras, antecknas och 

avrapporteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera enskilda 

människor som har deltagit i studien.  

Det fjärde huvudkravet som är nyttjandekravet kan summeras med att uppgifter som 

berör enskilda personer som har samlats in för forskningsändamål får endast 

användas i forskningsändamål och inte i andra sammanhang så som kommersiellt 

bruk eller andra syften. Uppgifterna som samlats in om enskilda deltagare får inte 

heller användas för åtgärder eller beslut som påverkar den enskilde direkt utom när 

den berörda har gett ett särskilt medgivande. Vetenskapsrådet har utöver dessa fyra 

huvudkrav två rekommendationer. Den första är att forskare bör ge deltagarna 

tillfälle att ta del av kontroversiella tolkningar och etiskt känsliga avsnitt innan 

undersökningen publiceras. Den andra rekommendationen som Vetenskapsrådet 

(2013) lyfter är att forskaren ska fråga deltagarna om de är intresserade av att få en 

rapport eller sammanfattning av undersökningen samt var forskningsresultaten 

kommer att publiceras. 

Informationskravet har uppfyllts då intervjupersonerna innan intervjun påbörjats har 

blivit informerade kring studiens syfte, hur den genomförs, att det endast är till denna 

uppsats som uppgifterna kommer att användas till samt att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet har även detta uppfyllts då intervjupersonerna har blivit 

informerade om att de kan avbryta intervjun när som helst om de skulle vilja.  

Även konfidentialitetskravet har uppfyllts då intervjuerna transkriberas och sedan att 

ljudinspelningarna tagits bort efter att en god transkribering har tagits fram. 

Slutligen har även nyttjandekravet uppfyllts med den information som ges till 

informanterna innan intervjun påbörjas då informanterna har blivit informerade att de 

kan hitta studien på DIVA när den är klar.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Justensen och Mik-Meyer (2011) skriver att när en kvalitativ metod används så är 

validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) viktiga kvalitetskriterier för att 

utreda om undersökningen är en god undersökning. Deras definition av validitet går 

ut på att reda ut om undersökningens resultat besvarar den forskningsfråga eller de 

forskningsfrågor som ställdes. Medan reliabilitet istället förklaras som i vilken grad 

metoderna till undersökningen är definierade så att andra ska kunna nå samma 
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resultat om de upprepar undersökningen. Även Lundahl (2009) diskuterar 

grundbetydelsen av validitet och sammanfattar det med att man bedömer det som 

avses bli bedömt. 

Dimenäs (2007) betonar att följande frågor ska betänkas gällande validitet. ”Finns 

alternativa tolkningar som skulle kunna framstå som mer trovärdiga? Hur förhåller 

jag mig och reflekterar över mina ställningstaganden och perspektiv utifrån de 

grundantaganden jag gör om världen?” (Dimenäs 2007 s 150) Enligt Dimenäs (2007) 

handlar reliabiliteten om trovärdighet eller tillförlitlighet.  

Att styrdokumenten betonar vikten att skolor arbetar mot mobbning och trakasserier 

leder till att vårt syfte har en hög validitet. En faktor som bidrar till ökad reliabilitet 

är att i uppsatsen är de kriterier som har använts vid urvalet av intervjupersoner 

tydligt redovisade. Reliabiliteten är dock begränsad då endast fem lärare intervjuats i 

studien. Men att vi är två som enskilt har gått igenom det insamlade materialet och 

nått snarlika kategoriseringar och tolkningar av de transkriberade intervjuerna har en 

gynnsam påverkan på studiens reliabilitet. Reliabiliteten begränsas dock av att 

studien är en kvalitativ studie där kvalitativa tolkningar ingår där resultatet till viss 

del får tolkas.  Vidare är reliabiliteten stärkt av att intervjuerna har transkriberats och 

att de citat som har använts i studien kommer från dessa transkriberingar.  

4.6 Analys 

I uppsatsen har kvalitativ analys med textnära kodning använts. Tjora (2012) 

rekommenderar att en sådan kodning görs för att kunna tolka de transkriberade 

intervjuerna då detta leder till att de olika intressanta aspekterna av intervjun pekas ut 

för den vidare analysen. Denna kodning har sedan kategoriserats för att skapa de 

olika huvudteman som finns i analysen.  

Denna kategorisering har genomförts efter uppsatsens övergripande frågeställningar. 

Där har ett antal olika teman har kunnat urskiljas och därefter har dessa teman 

grupperats in i olika huvudteman som ligger nära uppsatsens frågeställningar. För att 

kunna urskilja dessa teman använde vi oss av en färgkodning enligt olika teman 

(Tabell 4.1) för att förenkla läsningen och arbetet med de transkriberade intervjuerna. 

Tabell 4.1 Bearbetning av intervjumaterialet.  

Text från transkribering/citat Tema Frågeställning 

Jo men när det finns konkreta bevis på hur mobbningen har 

gått till då är det ju, då är det svart på vitt, grejen är ju att 

man kanske inte alltid spara dom där sidorna som där det 

står, men ibland blir det då lättare ju, när man har dom där 

sidorna sparade för då har man verkligen bevis för att det är 

en kränkning, det har man ju inte riktigt på samma sätt om 

man är en fysisk mobbning. 

Problematiken 

med anonymitet 

(Ljusgrå text i 

transkriptionen) 

Hur har skolor agerat 

mot 

internetmobbning? 

Men […]  övergripande […] om vi hela tiden tillsammans 

med kuratorn och med kamratstödjarna och med de olika 

elevgrupperna jobbar med ett omsorgsfullt sätt att vara 

tillsammans i vardagen, så blir det ju långsiktigt (mer) 

framgångsrikt än om man ska komma och säga du får inte 

och du ska inte och så, utan att man har en […] levande 

diskussion kring hur vi är mot varandra 

Skolans arbete 

med elever 

(Grön text) 

Hur arbetar skolor 

för att motverka att 

internetmobbning 

uppstår? 

Tillvägagångssättet är väll att […] (jag) tror killarna spelar 

mer när de är ute på nätet, tjejerna håller på med chatt och 

Tillvägagångssätt, 

pojkar och flickor 

Ser internetmobbning 

mot flickor och 
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forum och bloggar och så (Lila text) pojkar likadan ut? 

 

Ovanstående tabell (Tabell 4.1) exemplifierar hur tillvägagångssättet från citat tagna 

från de transkriberade intervjuerna har tematiserats in under de olika 

frågeställningarna. 

I bilaga 2 återfinns fyra olika tabeller som ger en överblick på hur syftet har 

kanaliserats ner till de fyra olika frågeställningarna och sedan ner till de olika teman 

som behandlas under de fyra olika frågeställningarna.  

4.7 Metoddiskussion 

Då det var centralt för undersökningen att ta reda på vad lärarna visste kring de olika 

teman som tas upp valdes en intervjumetod där lärarna kan ge så öppna svar som 

möjligt. Därmed kan mer utförligt berätta med egna ord kring det de har upplevt. 

Detta för att ge så kvalitativa svar som möjligt, eftersom vi intresserar oss för lärares 

erfarenheter som vi på förhand inte känner till. Det begränsade antalet 

intervjupersoner som har använts påverkar naturligtvis studiens reliabilitet. Som 

tidigare nämnts är dock validiteten hög då styrdokumenten omnämner de teman som 

vi tar upp. Ett problem som vi stött på är vilka ord som skulle skrivas om 

(talspråkligheter, stakningar) till rikssvenska eller tas bort från de transkriberade 

texterna när citat från dessa användes. Men vi valde att använda oss av de 

rekommendationer som Tjora (2012) lanserar då de citat som användes i största mån 

renskrevs för att reducera dialektala inslag.  



20 

 

5 RESULTAT 
Detta kapitel redovisar för resultatet av de genomförda intervjuerna. Alla väsentliga 

variationer av svar från de intervjuade lärarna framgår. Resultatet har kategoriserats 

med anknytning till frågeställningarna. Dessa har i sin tur har delats upp i text med 

underrubriker som tematiserar resultatet i form av svar och diskussionsämnen med 

någon central, gemensam faktor.  Svar och diskussionsämnen som väl belyser lärares 

uttalanden framkommer i form av citat för att illustrera olika resonemang.1 Var och 

en av resultatets övergripande fyra delar med anknytning till frågeställningarna ges 

sedan en kort sammanfattning. 

5.1 Hur lärare upptäcker att internetmobbning 
förekommer på skolor  

För att kunna förebygga internetmobbning, samt på ett känsligt sätt hantera det inom 

skolan, måste skolpersonal, däribland lärare, i så hög utsträckning som möjligt bli 

medvetna om internetmobbning när det sker. Detta kan vara nog så utmanande med 

tanke på hur det oftast enbart syns direkt i privata meddelanden. Vidare försvåras 

upptäckt och insikt om internetmobbning med anledning av att även utsatta kan 

känna obehag och till och med skuld över att ha blivit mobbad eller kränkt, som 

diskuterats tidigare av Aspelin (2003). Därmed kan elever tänkas undvika att 

självmant framföra detta alla gånger. Därför inleds resultatdelen med att undersöka 

hur lärare upptäcker, eller blir varse internetmobbning till att börja med. 

5.1.1 Elever informerar lärare på olika sätt 

Lärare menar att det oftast är elever som kommer och berättar om internetmobbning. 

Ibland märker lärare att något inte stämmer och elever berättar när lärare frågar, men 

oftast kommer den utsatte självmant, eller en kompis till den drabbade och 

informerar läraren. En åsikt som också kommer fram i intervjuerna är vikten av att 

eleverna bildar en uppfattning av gränser som inte får överskridas för alla former av 

mobbning. Går det för långt berättar den drabbade, eller någon annan elev som 

känner till mobbningen oftast detta för lärare. Det framgår även att i egenskap av att 

vara mentor, kan dessa lärare bli särskilt anförtrodda. En lärare uttrycker det så här:  

Modiga elever informerar, ledsna elever kan berätta i samtal. En förutsättning är att det råder 

ett förtroendefullt förhållande mellan elever och vuxna på en skola.  

5.1.2 Lärare ser tecken på internetmobbning  

Av intervjuerna framgår det att lärare ibland får vetskap om förekomsten av 

internetmobbning även utan att elever direkt informerar lärare om detta. En lärare 

framhäver att det händer att man som lärare:   

[…] märker att något inte stämmer. 

                                                 

 

 

 

1 Vi har använt oss av omskrivningar i löpande text av intervjuobjektens svar och dess väsentliga 

innehåll. Vid direkta citat markeras detta i samma format som blockcitat. Egna tolkningar av det som 

intervjuobjekten syftat på markeras av att det skrivits inom parentes. 
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Det talas om att läsa signaler, och ett specifikt exempel berörande en gråtande flicka 

som visade sig vara internetmobbad nämns:  

[…] den här hösten så har vi haft ett fall med egen klass och ett fall med annan klass. I den 

andra klassen var det en gråtande flicka som läraren uppmärksammade  

5.1.3 Annan personal på skolan meddelar lärare 

Det kan även vara andra vuxna som fått kännedom om internetmobbning, till 

exempel händer det att lärare upplyses genom fritidsgården. Medan en annan lärare 

är av uppfattningen att kurator ofta är den som först anförtros information kring 

internetmobbning. 

Jag vet att kuratorn var duktig på att vara inne på olika sidor, ASK och sådant, och kollade 

runt lite, så hon anonymt smög runt och kikade.  

I ett annat fall har en elev gått direkt till rektorn på skolan: 

En elev i nian som varit utsatt valde att gå till rektorn direkt 

I de fall som omnämns ovan förmedlades detta sedan till lärare och har diskuterats 

inom arbetslag. 

5.1.4 Regelbunden verksamhet på skolan leder till upptäckt 

Genom regelbundna strukturer i skolan och inom arbetslaget förs även kända fall av 

internetmobbning vidare till övriga lärare för att uppmärksamma problemet.  

På en skola strukturerar man in enskilda samtal med elever ett par gånger per termin: 

Där vi får reda på en hel del.   

Post-it lappar och trygghetsgrupper ger också resultat:  

Vi skriver också post-it lappar till trygghetsgruppen och då tar de tag i frågorna omgående 

eller senast i nästa möte. Är det riktigt akut tar vi det på stört, självklart.  

En annan skola använder sig av loggboksskrivning, där man kan lyfta bekymmer 

anonymt. På detta sätt kan eleven ändå nås för att diskutera detta vidare, om eleven 

så vill, förklarar läraren. 

[…] sen så har vi månatliga avstämningar med, vilket gör att de helt anonymt kan tycka till 

först för att sen i samtal med mentor berätta och det tredje sättet som vi har på skolan det är 

att vi tillämpar loggboksskrivning också, där man är helt anonym  

5.1.5 Föräldrar meddelar lärare 

Det uppges att det även händer att föräldrar också upptäcker internetmobbning 

genom sina barn och meddelar skolan. 

De kommer och berättar, antingen att det är någon annan som har blivit utsatt eller att de 

själva har fått hot mot sig eller att föräldrar kontaktar för att de har sett det då.  

5.1.6 Sammanfattning 

De intervjuade lärarna uppger att det vanligaste sättet som internetmobbning 

upptäcks på är att elever kommer till lärare och berättar, antingen elever som 

personligen utsatts eller att elever berättar om att en kamrat utsatts. Det finns också 

ett antal andra sätt som framkom under intervjuerna. Ett sätt är att annan personal på 

skolan blir informerad och att internetmobbning på detta sätt kommer till lärarnas 

kännedom. I vissa fall framkommer det via skolornas regelbundna arbete där 

eleverna använder sig av olika möjligheter att tipsa anonymt, exempelvis via post-

itlappar men även på andra sätt så som loggboksskrivande och vid olika 
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samtalstillfällen med vuxna på skolan. Det har även framkommit att föräldrar har 

meddelat om internetmobbning som upptäcks.   

 

5.2 Hur skolor arbetar för att motverka att 
internetmobbning uppstår 

Eftersom lärande inte alltid är en process som för med sig en positiv, önskvärd 

utveckling, som diskuterats tidigare inom uppsatsens teoridel (Säljö 2014), är det 

mycket viktigt att motverka att respektlösa och destruktiva beteendemönster 

sinsemellan börjar utvecklas hos unga människor. Vidare förtydligar Säljö (2014) 

vilket omnämnts i syftesdelen, att människor genom så kallad kunskapstradering lär 

sig till exempel vilka sociala och interaktiva värderingar de har att förhålla sig till. 

Hur detta i enighet med styrdokumenten speglas utav lärares erfarenheter med 

skolors förebyggande av internetmobbning undersöks härnäst. 

5.2.1 Skolans arbete med elever 

En lärare förklarar att skolan har planerat och genomfört tematiserade dagar kring 

internetmobbning (eller som innefattar internetmobbning), vilket är riktade mot 

eleverna, ofta årskursvis. En lärare betonar nödvändigheten att inte glömma förmedla 

straffbarheten till eleverna, att det faktiskt är olagligt. I intervjuerna lyfts dock vikten 

av löpande diskussioner med eleverna fram som en mycket viktig del för elever att 

reflektera kring internet- och annan mobbning.. 

En lärare poängterar vikten av att ha en bra diskussion med eleverna på följande sätt:  

Men […]  övergripande […] om vi hela tiden tillsammans med kuratorn och med 

kamratstödjarna och med de olika elevgrupperna jobbar med ett omsorgsfullt sätt att vara 

tillsammans i vardagen, så blir det ju långsiktigt (mer) framgångsrikt än om man ska komma 

och säga du får inte och du ska inte och så, utan att man har en […] levande diskussion kring 

hur vi är mot varandra  

En annan lärare ger ett exempel för att demonstrera hur det kan gå till:  

Vi har fem minuters samtal med eleverna, med frågor som: Har du kompisar? Hur trivs du på 

skolan? Fatima är ensam nu när Julia är borta. Vi frågar då i klassen: Vem tar hand om 

Fatima?   

5.2.2 Samtal med föräldrar 

Samtliga lärare understryker att utvecklingssamtal inte är en plats att ta upp 

internetmobbning utan att där skall fokus ligga på elevens ämnesutveckling. Däremot 

lyfts föräldramöten som det bäst lämpade tillfället att diskutera internetmobbning 

med föräldrar i förebyggande syfte. Ofta nämner de intervjuade lärarna diskussioner 

med föräldrar i samband med att ett problem redan uppstått, men på vissa skolor 

förekommer även diskussioner i förebyggande syfte.  

En lärare beskriver hur skolan arbetar schemalagt tillsammans med föräldrar kring 

internetmobbning:  

Vi har en struktur för vad vi tar upp på höst och vårterminens föräldramöten. […] Om 

mobbning allmänt och sen också att man kommer in på cyberbullying.  

En annan lärare beskriver i vilka situationer som skolan tar upp internetmobbning 

med föräldrar:  

[…] i så fall mer på föräldramöten, att det här (är) hur vi gör och vad som händer och att de 

ska vara uppmärksamma.  
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5.2.3 Samarbete med sociala myndigheter 

Skolornas samarbete med sociala myndigheter och ett exempel som lyfts är att 

Socialförvaltningen har varit inbjuden till en av skolorna: 

Ja, förebyggande teamet från Socialförvaltningen har varit ute här, två fältassistenter eller 

socialsekreterare har varit ute och tagit alla sexorna en i taget då, och diskuterat de olika 

sidorna och hur man ska tänka  

5.2.4 Samarbete med polisen 

En lärare nämner att polisen har deltagit vid olika temadagar som en del av det 

förebyggande arbetet. En annan lärare poängterar vidare att internetmobbning är 

straffbart. 

Man får inte skriva vad som helst. Det finns lagar och regler för det här, för det har ju hänt 

saker i verkligheten som man kan hänvisa till för att verkligen poängtera vikten av: Vad gör 

ni? Vad gör vi?  

5.2.5 Skolor bjuder in specialiserade stödpersoner 

Det är också tydligt av intervjuerna att föreläsare inbjuds till skolorna för att komma 

med tips om till exempel nätetikett. Som värdegrundsfråga förmedlas budskap 

gällande internetmobbning vidare till elever.  

På en skola förekommer trygghetsgrupper kallade DISA. Dessa tar hjälp av extern 

expertis som kommer till skolan och ger exempel på verkliga fall som lett till skada. 

Man hoppas uppnå en självspärrande effekt hos elever. DISA utbildar också 

elevgrupper om vad man kan säga på nätet, samt erbjuder stöd åt elever i 

identitetskris.  

DISA är trygghetsgrupper där extern expertis kommer till skolan, där man håller samtal med 

killgrupper och tjejgrupper om vad man kan säga på nätet, sin sexualitet, detta för att hjälpa 

eleverna i den identitetskris som de går igenom.  

5.2.6 Likabehandlingsplaner och handlingsplaner i skolan 

Vikten av att ställa frågor på så bra sätt som möjligt när det gäller internetmobbning 

lyfts i en intervju. Annars riskerar den vuxna att förlora elevens förtroende menar 

läraren som säger detta. För detta finns det handlingsplaner, tillägger läraren. Även 

när det finns bevis i form av till exempel skärm-dumpar, finns förberedda 

handlingsplaner att följa, förtydligar läraren. Däremot ges inte internetmobbning 

särskilt utrymme i likabehandlingsplanen, enligt lärarna i vår studie. Hos några av 

lärarna finns en visshet om att det är omnämnt, men inte att det ges speciellt 

utrymme i någon nämnvärd omfattning: 

Nej det gör det ju inte då, som jag har sagt då, att det är ju de rutiner vi har mot, mot 

kränkande behandling, att där ingår det då som en kränkning. Sen om det är mobbning eller 

internetmobbning och så vidare de, det gör ju inte skolan någon skillnad på då, utan en 

kränkning är en kränkning punkt slut.  

 Däremot informerar en lärare oss att det av handlingsplan eller likabehandlingsplan 

framgår att elever som varit i konflikt ska ha samtal med skolan var för sig, eller 

tillsammans med sina respektive vårdnadshavare och skolan var för sig. 

Det framgår att likabehandlingsplaner och en del övriga arbetsplaner tycks fokusera 

på punkter som berör diskrimineringsgrunderna (från diskrimineringslagen). Vikten 

av dokumentation förefaller ha ökat med den nya skollagen: 

[…] men nu, i och med den nya skollagen […] att vi har nya rutiner kring kränkande 

behandling […] blir det verkligen dokumenterat, och då har vi ju ett batteri av åtgärder som 

kan utmynna i ett åtgärdsprogram där man sätter upp olika åtgärder i skrift, som 
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kommunicerar så väl med den som utsätter, som de utsatta. […] sedan så tar vi föräldramöte 

med det här då, där vi kan koppla in elevhälsa, skolhälsa.  

5.2.7 Sammanfattning 

I intervjuerna har det framkommit att skolorna arbetar på många olika sätt för att 

förebygga internetmobbning. Två viktiga beståndsdelar som återkommer i 

intervjuerna är en kontinuerlig dialog med eleverna kring internetmobbning och hur 

eleverna ska förhålla sig till varandra. Den andra delen är att informera eleverna 

kring vilka effekter och konsekvenser som internetmobbning kan medföra. För att 

lyckas med detta anordnar skolorna bland annat temadagar där internetmobbning tas 

upp men bjuder också in extern expertis i form av föreläsare från exempelvis 

socialtjänsten eller polisen. 

5.3 Hur skolor har agerat mot internetmobbning   

Hundeide (2006) talar om olika vägskäl i livet där människor har möjlighet att byta 

spår eller riktning. Att elever ska kunna växla från att vara antingen mobbare eller 

offer utav internetmobbning till att bli en person som på något sätt styrks eller ändrar 

sin respons till omgivningen, eller sitt beteende, är därför möjligt. Hur skolor arbetar 

med dem som på något sätt varit delaktiga eller berörda av internetmobbning blir 

därför viktigt. 

5.3.1 Skolans interna arbete 

Diskussioner kring internetmobbning förekommer på alla de skolor som har varit 

delaktiga i undersökningen. Att det kommer upp på arbetslagsträffar framhålls av en 

lärare. Samma intervjuperson tillägger dock att det då endast egentligen rör sig om 

reaktioner och planering efter fall av internetmobbning blivit kända. 

En lärare beskriver hur skolans hantering av internetmobbning går till efter att ett fall 

har uppmärksammats:  

[…] men är det så att jag hör någonting så […] är det min uppgift och lyfta det i arbetslaget 

och sen vidare såklart.   

5.3.2 Elevernas samarbete med skolan 

Utifrån en lärares erfarenhet har elever samarbetat mycket bra, åtminstone med 

skolan, när internetmobbning upptäckts och behövt utredas:  

Det har inte varit så att ingen har kommit när vi har kallat till möte […] då har det såklart 

varit både elever och vårdnadshavare med då när vi kör sådana här samtal.   

Vidare menar läraren att på denna skola pratar man alltid med ett barn i taget, och 

detta enligt handlingsplanen. Läraren förtydligar att det inte anses tänkbart att 

sammanföra elever som varit i konflikt för att på så sätt lösa denna konflikt. Fortsatt 

får vi blandade resultat genom våra intervjuer, med lärare som erfarit 

samarbetsvillighet och lärare som erfarit det motsatta från elever, med viss betoning 

på att elever då tror att det inte finns bevis på grund av att de tror sig vara anonyma. 

En annan lärare har tvärtom upplevt att det förekommit att elever inte varit 

samarbetsvilliga alls. Han hänvisar till fall där elever:  

[…] blånekat trots att det finns i skrift.   

En lärare uttrycker följande om varför vissa elever inte vill berätta:  

Tyvärr så finns det elever som skäms att behöva berätta att de inte har samma värde som 

medmänniska som andra.   
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Samma lärare kopplar detta till ett försvårat arbete med föräldrar:  

Ett offer är väldigt obekvämt med att berätta detta för sina föräldrar. De skyddar sina 

föräldrar från detta: Måste ni berätta detta för mamma? Denna fråga har man fått ett antal 

gånger  

5.3.3 Samtal med vårdnadshavare 

Lärarna ser det också som viktigt att koppla in föräldrar men nämner inget om att 

försätta konfliktparter i dialog med varandra: 

[…] där tror jag att vi verkligen kan trycka på att det ingår i vårt uppdrag alltså att man inte 

kan svära sig fri från det här utan att vi verkligen poängterar vikten av det och då har det 

såklart varit både elever och vårdnadshavare med då när vi kör sådana här samtal 

 

 Hos en lärare fanns en antydan till en diskussion mellan elever och vårdnadshavare 

på olika sidor, eftersom läraren sade att det slutade med att de inblandade familjerna 

kom överens. 

I de fall som jag haft så har båda parter, med vårdnadshavare kommit överens. Har alltså 

slutat gott. 

En lärare som trycker på vikten av att koppla in vårdnadshavare i ett tidigt skede vid 

upptäckten av internetmobbning förklarar att problemet inte bara går bort av att man 

haft samtal med eleverna: 

[…] får du kännedom om det liksom, agera tidigt, ta in fler folk som är berörda […] och 

framförallt, i tidigt skede kontakta föräldrarna att man har observerat det, bekymret 

försvinner ju liksom inte va, utan det, det pågår ju på andra sidor och så vidare […] Så det 

blir ju att han eller hon som utsatts helt enkelt blundar i så fall och drar sig ifrån den arenan 

då va, men största framgångsfaktorerna det är ju att jobba dialogskapande med både den som 

utsatts och de som utsätter och framförallt ta in målsmän i tidigt skede 

 Vi har dock även fått höra en lärare uttala sig om att mer skulle kunna göras i 

hemmen.  

 Mycket får vi ta i skolan, som man kanske skulle ta hemma också 

Som tidigare nämnts kring handlingsplaner, upptäcktes att en lärare omnämner dessa 

planer på en skola i samband med att skolpersonal endast ska tala enskilt med 

konfliktparter, eller tillsammans med den ena parten och deras respektive 

vårdnadshavare. 

Nej det gör vi aldrig, nej. Utan ett barn i taget så man får höra deras historier och se hur de 

skiljer sig åt och sen ser man hur man ska gå vidare, det finns verkligen uppskrivet i vår plan 

5.3.4 Problematiken med anonymitet 

Lärare poängterar att vid internetmobbning finns det ibland säkra bevis i form av 

sparade textmedelanden och sparade bilder från internet. En lärare beskriver detta på 

följande sätt:  

Jo men när det finns konkreta bevis på hur mobbningen gått till […] då är det svart på vitt. 

Grejen är ju att man kanske inte alltid sparar de där sidorna […] där det står, men ibland blir 

det då lättare ju, när man har de där sidorna sparade, för då har man verkligen bevis för att 

det är en kränkning. Det har man ju inte riktigt på samma sätt om (det) är en fysisk 

kränkning. 

Att det är viktigt att spara information eller ta en skärm-dump poängteras som viktig 

kunskap hos elever. Av en lärare får vi veta att kuratorn varit inne på olika sidor som 

eleverna frekventar, till exempel ASK. Där har kuratorn anonymt spanat efter 

mobbning. På en annan skola kunde en nätmobbare inte spåras av skolan. Skolan 
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polisanmälde och i detta fall spårade polisen mobbaren framgångsrikt. En lärare tar 

upp en annan aspekt av anonymitet och det är att elever kan låna varandras 

mobiltelefoner och på detta sätt försöka utöva anonym mobbning där avsändaren inte 

är den som den utsatta tror att det är.  

I ett fall av grov kränkning, berättar dock en lärare att det ledde till polisanmälan. 

Utredningen blev dock nedlagt med anledning av att servern till webbsidan som varit 

aktuell stod utomlands:  

Vi har ju också haft fall där det har blivit polisanmält, men den gången som jag var 

involverad i så tog det inte lång tid innan fallet blev nedlagt i och med att servern stod ju i ett 

land i Baltikum, så det gick ju inte att komma åt då och det var ju direkta hot som var riktade. 

5.3.5 Det gemensamma ansvaret kring internetmobbning 

Internetmobbning sker överallt och är inte beroende av vilken plats detta sker på. En 

lärare belyser detta på följande sätt:  

Man blir inte bara mobbad på skolan man kan även bli mobbad på kvällen och på natten, 

dygnet runt och på helger och lov också. Man får ingen frizon längre.    

En annan lärare ger exempel på hur arbetet mot mobbning kan försvåras från skolans 

sida, när det gäller internetmobbning. Han menar att ögonblicket då eleven utsattes 

för internetmobbningen genom att eleven upptäcker den, ofta sker utanför skoltid och 

blir då inte lika uppenbar som vid traditionell mobbning. Kvar blir ändå en ledsen 

och besviken elev som tar bekymret med sig till skolan. Detta kompliceras ännu mer 

om kränkningen skett anonymt, menar läraren. Den traditionella mobbningen kan 

ingripas mot så fort det sker, genom att det blir mer synligt enligt läraren. Vidare 

menar läraren att man behöver påminna elever om att det man inte kan säga ”face to 

face”, kan man inte heller skriva på sociala medier. Läraren understryker att när det 

gäller själva hanteringen, är en kränkning en kränkning, oavsett om det skett på 

sociala medier eller inte. Vikten av att underrätta föräldrar understryks i jämförelser 

med traditionell mobbning, eftersom internetmobbning kan utövas och nå överallt 

anser läraren. Men det finns många problem anser läraren: 

[…] men sen har vi ju haft fall där eleverna kommer eller vistas i miljöer, till exempel umgås 

med folk från andra skolor och så vidare va, att där har vi ju inte den dialogen med andra 

skolor att man kan ringa in andra föräldrar och så vidare va, så där kan det fortgå just i vissa 

nätmiljöer  

Ett annat område inom det gemensamma ansvaret är sammarbetet mellan skolor. Om 

detta är dåligt kan det försvåra arbetet med internetmobbning. Detta på grund av att 

mobbare kan umgås med elever från andra skolor, som i sin tur hakar på 

mobbningen, enligt en lärares erfarenhet. Där har en engagerad lärare från annan 

skola begränsad inflytande menar läraren. 

Utan att frågas direkt om internetmobbning och ansvar inom skolan, säger en lärare 

att det som sker på fritiden synliggörs i skolan, och diskuteras därmed i skolan. En 

liknande inställning är dominant inom intervjugruppen:  

Men eftersom det påverkar eleverna så mycket, fritiden påverkar dem i skolan, så då blir det 

många gånger vårt arbetsområde också, vi måste ta tag i det här.  

 En lärare poängterar att man inte kan skilja på ansvarsområden mellan skola och 

familj, när det gäller internetmobbning. Läraren tillägger att ha erfarit en känsla av 

att skolan tar på sig mer än sin beskärda del i vissa fall, att hemmen skulle kunna 

göra mer. En viss problematik kring ansvarsområde erkänns också av lärare. En 

lärare menar att när kränkningen tids- och platsmässigt skett utanför skolan, blir 
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skolans ansvar ibland mer på det teoretiska planet med ett fokus på att förebygga 

vidare kränkningar. Denna lärare talar till och med om att erinra tidigare försök från 

en skolas sida att avgränsa ansvarsområdet mellan skola och fritid, med det som sker 

på fritiden som ett föräldraansvar. Detta kom man emellertid fram till att inte vara en 

hållbar lösning, och all internetmobbning med elever involverade ska numera ses 

som skolans ansvar, i samarbete med hemmet uppger läraren: 

Ja vi försökte ju, då vad som sker på skoltid är skolans ansvarsområde. Fritid är ju då ett 

föräldraansvar, ett elevansvar, men det går ju inte att göra den distinktionen i och med att de 

tar ju problemet till skolan […] ofta får de höra det här på kvällar och ibland nätter och sen så 

påverkar det deras vardag som gör att det här blir ett skolbekymmer 

En lärare spekulerar kring sin egen uppfattning att internetmobbning rent av 

upptäcks mer i skolan än på andra håll. Läraren utvecklar detta med att lyfta det 

ansvar som tränats in hos skolpersonal, i samband med den stora mängden tid som 

elever ändå spenderar i skolan: 

[…] det är ju ofta tvärs om, det som händer på fritiden kan vi upptäcka här eftersom de är här 

så mycket tid […] här finns ju ett vuxenansvar, så när vi får reda på det så vet ju eleverna om 

när de berättar att ja, det rullar igång en process  

En annan lärare kopplar det faktum att elever inte kan undvika att träffas i skolan till 

att konflikten kanske börjar där, och att internetmobbning därför blir mer uppenbart i 

skolan: 

 I och med att det landar här så förväntas vi också lösa det. Så det blir den sociala 

verksamheten i skolan, då blir det vårt ansvarsområde. Det är ju här de är ovänner, det är här 

de möts in real life 

En lärare menar att om man inte får bukt med problemet snabbt, finns det risk för att 

det kan bli fler mobbare som inriktar sig på samma elev, eller som läraren uttrycker: 

 […] kan det va en svans som hakar på 

Avslutningsvis uttrycker en annan lärare, att oavsett var det startat, är det tjänstefel 

att inte ta internetmobbning på fullaste allvar i skolan: 

[…] skolans ansvarsområde är bland annat att fostra demokratiska värderingar, lika-värde-

värderingar och att då undvika ta upp nätmobbning, oavsett var det startat är tjänstefel 

5.3.6 Sammanfattning 

Lärarnas erfarenheter av tillvägagångssätt för att hantera internetmobbning skiljer sig 

åt.  Detta gäller samarbetserfarenheter med elever och samtal med föräldrar, samt 

anonymitet. Vi har observerat att det gemensamma ansvaret mellan vårdnadshavare 

och skolan uppfattas som en viktig del, men att så är fallet var inte alltid självklart 

tidigare när problematiken med internetmobbning var ett nyare fenomen. Även att 

vara allmänt dialogskapande på ett skolomfattande sätt som till och med inbegriper 

vårdnadshavare kan vara lönsamt. 

När det gäller att ta samtal med eleverna som på något sätt varit inblandad i 

internetmobbning, kan vi se att lärarna genomgående anser att samtal med dessa 

elever ska hållas åtskilt. Anonymiteten som hör till internetmobbning kan ställa till 

med problem i vissa fall, men med kunskap bland eleverna tillkommer också 

möjligheten att spara konkreta bevis som kan spåras till mobbaren. 

5.4 Internetmobbning mot flickor respektive pojkar  

I teoridelen diskuteras ett perspektiv lyft av Hundeide (2006) som innebär att barns 

utveckling styrs av kulturella och historiska modeller. Går det att utläsa någon 
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skillnad mellan flickor och pojkar som kan tyda på olika historiska och kulturella 

modeller? 

Många av de intervjuade lärarna tycker sig ha observerat skillnader mellan pojkar 

och flickor i internetmobbningssammanhang. Både som utövare och offer.  

5.4.1 Tillvägagångssätt, pojkar och flickor 

Vissa av de intervjuade lärarna menar att det inte är någon större skillnad i 

tillvägagångssättet mellan pojkar och flickor medan andra menar att det finns en 

skillnad. En lärare säger följande om skillnaden mellan pojkar och flickors 

tillvägagångssätt:  

Det är fler flickor som utnyttjar det anonyma till att kränka med sårande nedvärderingar om 

utseende, kläder och social status. Pojkar är mer rakt på sak.   

Ett annat exempel som har framkommit under intervjuerna är en lärare som säger 

följande:  

[…] fall där det har varit killar inblandad så har det varit hårda SMS konversationer som har 

varit kopplade till person.  

En lärare menar att det märks oftare att det blir ett större påhäng av mobbare bland 

flickgäng när en inledande kränkning lagts ut på sociala medier. En annan lärare 

erbjuder följande tanke om skillnader inom internetbruk, vilket läraren kopplar till 

kränkningar:  

(Jag) tror killarna spelar mer när de är ute på nätet, tjejerna håller på med chatt och forum 

och bloggar och så.  

5.4.2 Mobbningsfrekvenser, pojkar och flickor 

En lärare berättar om de olika fall som läraren varit involverad i:  

De fall som jag varit involverad i, det har rört sig (om) en grupp tjejer som då har kränkt över 

nätet och sen så har deras kompisgäng hakat på, då har man blivit ensam i den här 

kränkningssituationen  

En annan lärare säger följande:  

Ja, jag tycker det mest är tjejerna som håller på med det, jag har haft lite dödshot mellan 

killar också men det var för några år sen. […] Men annars tycker jag mest att det är tjejer 

som håller på, så det är väl skillnaden då  

En förklaring till detta skulle enligt en lärare kunna vara:  

Jag vet inte, men det som jag får reda på det är tjejerna som kommer och berättar, killarna 

berättar ju inte heller och det kan ju vara det 

En lärare menar på att det finns ett stort mörkertal kring internetmobbning och att 

detta också kan vara en av förklaringarna till överrepresentationen kring flickor, 

samma lärare säger följande:  

Det vi har sett är tjejer mot tjejer men det finns ett stort mörkertal, kan jag tänka mig det är 

(en) massa som vi inte vet  

5.4.3 Sammanfattning 

Många av de lärare som har intervjuats i undersökningen har observerat en högre 

andel tjejer involverade i internetmobbning både som offer och som förövare. 

Samtidigt spekulerar olika lärare kring riktigheten i denna bild. Frågan kring ett 

högre mörkertal bland pojkar har lyfts av lärare. Även frågan kring huruvida bruket 
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av internet och sociala medier kan resultera i olika frekvenser av konflikter har lyfts 

av lärare som har intervjuats.  

Ifrån dessa intervjuer kan man ana en fortgående diskussion kring eventuella likheter 

och olikheter mellan flickor och pojkar som kan kopplas till sociokulturella faktorer. 

Närmare bestämt kan denna diskussion utgöra ett exempel på det Hundeide (2006) 

resonerar om kring olika kulturella och historiska modeller.  
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6 DISKUSSION 
I följande diskussionskapitel görs samma uppdelning som i resultatdelen, det 

essentiella i varje frågeställning ges ett eget avsnitt. I detta kapitel redovisas däremot 

svaren på frågeställningarna genom att koppla tidigare studier till resultatet av vår 

egen undersökning samt till sociokulturell teori. De fyra diskussionsteman som följer 

leder till en sammanfattning med slutsatser på hela detta arbete. Avslutningsvis 

resonerar vi lite kort kring pedagogiska implikationer och tänkbara fortsatta studier. 

6.1 Hur lärare upptäcker att internetmobbning 
förekommer på skolor 

Det har framkommit under intervjuerna att det vanligaste sättet som lärare blir 

informerade om att internetmobbning har förekommit, är att eleverna själva kommer 

och berättar för lärare. Detta bådar väl för arbetet med det önskvärt positiva klimatet 

i skolan som omtalats i intervjuer, genom att många elever tycks våga tala öppet om 

problem när de uppstår. 

Ett annat sätt som framkommit är att lärare i viss utsträckning märker eller ser att 

elever mår dåligt eller är i konflikt med varandra och att uppföljningen av detta även 

kan leda till upptäckten av internetmobbning. Ifrån en lärare, utläser vi däremot 

tydligt uppfattningen att internetmobbning inte är lika lätt att upptäcka som 

traditionell mobbning, genom att man som lärare kan uppmärksamma blickar och 

kommentarer som sker i klassrummet. Dessa har inte alltid någon anknytning till 

sociala medier menar läraren. Kopplingar mellan internetmobbning och 

traditionellmobbning görs inte alltid spontant av intervjupersonerna, utan behandlas 

ibland som att det ena inte leder till misstanke om den andra.  

Tidigare forskning menar emellertid att det väldigt ofta kan finnas en koppling 

mellan traditionell mobbning och internetmobbning. Kowalski m.fl. (2012) menar att 

när traditionell mobbning har upptäckts rekommenderar de att när skolan underrättar 

vårdnadshavare, bör det även nämnas att risk för internetmobbning kan föreligga.  

Keith och Martin (2005) ger exempel på varningstecken som kan tyda på att barn 

internetmobbas. Vår studie visar att lärare, och kanske föräldrar också 

uppmärksammar dessa, genom att föräldrar ibland får insikt om internetmobbning 

före skolan. Vi får här en tidig indikation på att internetmobbning är ett gemensamt 

ansvar för både skolan och hemmen. Detta kan förtydligas genom att 

internetmobbning äger rum i cyberrymden och inte är bunden av någon fysisk eller 

geografisk plats. Internetmobbning kan även ske under alla tidpunkter på dygnet och 

till skillnad från traditionell mobbning går offret ofta att nå, som påpekats av 

Långström och Viklund (2006). Kowalski m.fl. (2012) belyser samband mellan 

traditionell mobbning och internetmobbning och menar att när traditionell mobbning 

förekommer är det vanligt att internetmobbning också finns med i bilden. Detta 

innebär att när traditionell mobbning upptäcks är det viktigt att även utreda 

möjligheten för förekomsten av internetmobbning, för att inte bara lösa en del av 

problemet. Detsamma gäller det omvända, alltså att om internetmobbning upptäcks 

borde det kanske utredas huruvida traditionell mobbning också förekommer.  

En positiv aspekt med undersökningen är att det till övervägande del förefaller att 

lärare uppmärksammar internetmobbning genom att elever kommer och berättar 

själva. Detta kan vara en effekt av det arbete som bedrivs på skolorna med att skapa 

positiva värderingar bland eleverna och att eleverna känner förtroende för skolan. 



31 

 

Dessutom är det positivt att många av eleverna som varit utsatta för 

internetmobbning vågar berätta för vuxna om detta. Detta kan vara en indikation på 

att elever får stöd att bearbeta kränkningen på ett utvecklande sätt, något som 

förhoppningsvis kan hjälpa mot att utveckla en negativ självbild. Aspelin (2003) 

menar att barn kan känna skuld eller skam om de tror att andra ser ner på dem. 

6.2 Hur skolor arbetar för att motverka att 
internetmobbning uppstår 

Att använda sig av en skolomfattande involvering är viktig när det gäller 

internetmobbning då kränkningsplatsens fysiska ramar blir väldigt otydliga. Därmed 

är det viktigt att ha ett samarbete med hemmen men också att ha positiva interaktiva 

förhållanden på skolan enligt Pearce m fl. (2011). 

I vår undersökning förespråkar en lärare ”en levande diskussion kring hur vi är mot 

varandra” som den viktigaste aspekten för att förebygga internetmobbning i skolan. 

Denna lärare menar att detta har större effekt än att bara slå fast vad elever får, och 

inte får göra. Andra lärare fokuserar lite mer på att förmedla budskapet att det 

faktiskt kan vara straffbart, d.v.s. lagar och konsekvenser. Vi utgår från att samtliga 

lärare egentligen tycker att det är viktigt att framhäva båda förhållningssätt, men från 

det sociokulturella perspektivet finner vi arbetet för en respektfull och trygg samvaro 

speciellt intressant. Vikten för skolan att här ta ett ansvar för etisk och 

värdegrundsrelaterad inlärning beträffande elevers interaktion belyses i uppsatsens 

teoridel där Säljö (2014) beskriver det som han kallar för kunskapstradering: ”I ett 

sociokulturellt perspektiv kan vi […] inte undvika att lära: frågan är snarare vad vi 

lär oss i olika situationer.”(Säljö 2014 s. 47). Med andra ord har skolan möjlighet att 

lära mer än ämneskuskaper och detta blir ett ansvar som reflekteras av 

styrdokumenten och skollagen. 

Med anledning av detta ser vi arbetet med att genomsyra vardagen med värderingar 

som tolerans och respekt därför särskilt viktig i förebyggandet av mobbning. Att 

utbilda elever beträffande ansvar, regler, och konsekvenser ser vi som en viktig 

beståndsdel av att uppfylla målet med sunt tänkande kring interaktionsregler och 

konventioner. Vi ser av studiens resultat att verksamma lärare också förespråkar 

detta.  

I studien av Pearce m.fl. (2011), betonas också vikten av att skapa en så bred och 

universellt likriktad miljö kring eleverna som möjligt inom att skapa en känsla av 

respekt och goda relationer som den naturliga, självklara ordningen. Just 

empatiträning nämns som särskilt viktig i deras undersökning, samt enighet och 

samarbete inom hela skolan och elevernas hem, med god kommunikation med 

föräldrar som en viktig komponent.  

De lärare som har intervjuats menar att föräldramöten är en bra plats för att förmedla 

och diskutera internetmobbning med föräldrar. Exempelvis ger skolor här 

information kring hur skolor hanterar fall och att föräldrarna skall vara 

uppmärksamma på barnens internetanvändning. Pearce m.fl. nämner behovet av 

skolomfattande insatsplaner som gäller hela skolan. Bland de delar som ska ingå i en 

sådan är föräldrautbildning och sammarbete med hemmen. Samarbetet med föräldrar 

är väldigt viktig menar Pearce m.fl. (2011) därför att internetmobbning når ju också 

elever i deras hem. 

Bonanno och Hymel (2013) rekommenderar att arbete mot internetmobbning bör 

fokusera på utvecklingen av empatisk förmåga hos elever, vilket vi fann vara i 
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samstämmighet med vissa av de intervjuade lärarnas åsikter. Detta stöds också av 

teoretisk forskning från till exempel Säljö (2014) som menar att unga människor kan 

lära sig både positiva och negativa beteenden (speciellt om exempelvis skolor inte 

motverkar att negativa beteenden tolereras). 

Generellt tycks lärarna vara av uppfattningen att skolornas likabehandlingsplaner 

inte skiljer på mobbning och internetmobbning nämnvärt. Ingen av lärarna i vår 

studie tycks kunna erinra sig om att internetmobbning ges en framträdande 

rubricering i likabehandlingsplanerna. Detta noterar vi med viss oro, eftersom denna 

undersökning, liksom tidigare undersökningar tyder på en komplexitet inom 

internetmobbning som presenterar en tämligen unik problematik. Low och Espelage 

(2012) diskuterar hur avsaknaden av signaler som hör till vid fysisk närvaro parter 

emellan, kan locka unga människor till att uttrycka sig på ett sätt som de normalt inte 

skulle göra.  

Bonanno och Hymel (2013) lyfter problematiken kring anonymitet som kan 

tillkomma vid internetmobbning. Vi anser att skolor skulle gynnas av att ha fasta 

punkter och planer att ta till beträffande både förebyggande av, och ingripande mot 

internetmobbning. Detta gör sig bäst gällande med tydligt, särskilt utrymme i till 

exempel likabehandlingsplaner, vilket vi anser berättigas åt problemen kring 

internetmobbning. Aspelin (2003) har redogjort för hur unga människors självbild 

färgas av stolthet eller skam beroende på hur de upplever att de uppfattas av andra. 

En elev som mobbas under en tid utan att någon ingriper riskerar därför att utveckla 

ett skadat självförtroende och negativ uppfattning av sig själv. Eftersom 

internetmobbning inte alltid är lika synlig som traditionell mobbning, kräver detta 

särskild uppmärksamhet. 

Ett visst fokus tycks däremot ägnas åt diskrimineringsgrunderna, med anknytning till 

diskrimineringslagen. Vi anser detta vara mycket förståeligt, men kan inte låta bli att 

undra om det inte finns en risk för att mobbning och kränkningar som inte definieras 

i diskrimineringslagen riskerar att inte tas på samma allvar, till exempel kränkningar 

med anledning av viktproblem, utseende, och idrottsförmåga. 

6.3 Hur skolor har agerat mot internetmobbning  

Pearce m.fl. (2011) menar att för att skolor mer effektivt ska åtgärda 

internetmobbning är sammarbetet mellan skolor och vårdnadshavare viktig. Denna 

inställning reflekteras i vår egen studie av att lärare trycker på vikten av att koppla in 

vårdnadshavare, gärna i ett tidigt stadie när internetmobbning skett.  

Simmons och Bynum (2014) menar att skolan noggrant ska dokumentera de fall som 

har uppstått och följa de lokala handlingsplaner som finns. Denna process återfinns i 

intervjuerna där lärarna har tryckt på vikten av att följa handlingsplanerna som finns. 

Hundeide (2006) menar att det är viktigt för unga människor att kunna byta spår i ett 

liv under utveckling. Vi tänker då att det är viktigt att skolans handlingsplaner 

erbjuder stöd åt både offret och förövaren för att komma på rätt spår och komma 

över incidenten och inte långsiktigt präglas av detta.  

En lärare i studien lyfter just att dokumentationen är viktig och kopplar detta till 

skollagen samt åtgärdsprogram. Läraren menar vidare att dessa åtgärdsprogram 

förenklar samarbetet med elevhälsan, skolhälsa och även med föräldrar. Keith och 

Martin (2005) styrker vikten av att även lära elever vikten av dokumentation om de 

skulle internetmobbas.   
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Av våra intervjuer framgår att i de flesta fall har elevernas samarbete fungerat. Det 

framgår dock att undantag förekommer. En annan aspekt som vi noterat av 

intervjuerna är att skolorna för samtal med berörda elever enskilt. Vi undrar om man 

alla gånger ska utesluta behovet av att låta elever tala ut sinsemellan eller om detta i 

vissa fall skulle kunna bidra till en positiv utveckling. Vi tänker då på att elever inte 

bara ska lära sig att undvika konflikter utan även att lösa dem. Detta skulle kanske 

kunna vara det mest idealiska spår att resa vidare med i livet. Det har också 

framkommit att i enighet med den diskussion som Aspelin (2003) har om offer och 

deras skamkänslor händer det att elever som mobbats har svårt att tala om detta. 

Även att de skyddar sina föräldrar har framgått av intervju och speglar sociokulturell 

teori, speciellt det som lyfts av Hundeide (2006) under diskussionen kring 

adressivitet. ”Måste ni berätta detta för mamma?” är exempel på uttalanden från 

offer av internetmobbning enligt en lärare. Adressivitet kan exemplifieras av att barn 

uttalar sig på ett sätt som är tänkt att behaga den tilltalade. Om ett barn känner skam 

över att ha blivit mobbad, vill barnet kanske inte projicera detta vidare till en 

förälder. 

En lärare som har intervjuats hänvisar till fall där elever: ”blånekat trots att det finns 

i skrift”. Denna lärare har även sett problem med att elever inte erkänner tack vare 

anonymitet. Detta till den grad att det underminerat mycket av det arbete som gjorts i 

förebyggande syfte. Men å andra sidan har vissa lärare varit av uppfattningen att 

arbetet med mobbare underlättats för att det funnits bevis som sparats digitalt. Detta 

understryker vikten av att utbilda elever med tips och råd som diskuteras av Keith 

och Martin (2005). Det har dock även framkommit att i vissa fall har det funnits 

bevis för att en kränkning ägt rum men att det inte har kunnat bevisas vem 

gärningsmannen var. Genom öppen dialog och att elever utbildats att spara bevis har 

emellertid dessa gått att vidarebefordra till andra myndigheter så som polis. Men att 

kränkningarna sparats har även förenklat skolans hantering av incidenterna då det 

finns tydliga bevis för att en kränkning ägt rum.  

Low och Esperlage (2012) har kommit fram till att hämmande faktorer gör sig 

mindre gällande vid internetmobbning än vid traditionell mobbning. Detta medför 

problem på minst två för oss uppenbara plan. Dels kan tänkas att någon medvetet 

törs ta i mer, för att kränka eller skända. Dels att avsaknaden på fysisk interaktion 

leder till att personer omedvetet uttrycker sig på ett sätt som upplevs sårande eller 

hotfullt av mottagaren. Genom att skolor effektivt utbildar elever att spara 

kränkningar och skolorna dokumenterar och följer upp fall av internetmobbning kan 

internetmobbningens hämningsmotverkande lockelser minskas.   

I vår studie kan man utläsa ett antal önskemål om bättre samarbete dels mellan skola 

och vårdnadshavare men också mellan olika skolor. Att internetmobbning kan ske 

när som helst och var som helst bidrar till lärares inställning att det verkligen är ett 

gemensamt ansvar. En lärare antyder dock att vårdnadshavare skjuter över lite av sitt 

ansvar på skolan. Kanske skulle kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare 

kunna förbättras och internetmobbning ges mer fokus. Tidigare studier från till 

exempel Australien och Kanada som redovisas av Pearce m.fl. (2011) har visat att 

bland annat utökat samarbete mellan vårdnadshavare och skola gett resultat i form av 

minskad internetmobbning. 

6.4 Internetmobbning mot flickor respektive pojkar  

I studiens resultat har det framkommit att många lärare tycker sig ha observerat att de 

flesta fall av internetmobbning som inträffar berör flickor, detta både som offer och 
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förövare. Detta kan ha olika förklaringar enligt olika lärare. En lärare som 

intervjuades menade att detta kan bero på att flickor och pojkar överlag använder 

sociala medier på olika sätt. Läraren specificerade detta med att flickor använder 

sociala medier och forum i högre utsträckning än pojkar som i sin tur i högre 

utsträckning spelar spel. En annan lärare trodde att förklaringen till denna skillnad 

kunde vara att det finns ett stort mörkertal gällande kränkningar, främst hos pojkar. 

Detta mörkertal kunde enligt denna lärare ha sin förklaring i att pojkar inte berättar 

om att känna sig kränkt eller mobbad samma utsträckning som tjejer. Vi har även sett 

av resultatet att elever utbildas till att samarbeta och berätta om internetmobbning när 

de får vetskap om det. Kanske är det mer inom detta område som olika socialiserade 

normer gör sig gällande, att flickor kommunicerar detta i större omfattning. Vissa 

svar i resultatdelen tyder på att lärare funderar kring detta. 

Det förefaller råda delade meningar kring eventuella olikheter mellan flickor och 

pojkar inom internetmobbning. Exempel på detta är hur Keith och Martin (2005) och 

Griezel, m.fl. (2012) resonerat kring eventuella skillnader och likheter mellan flickor 

och pojkar inom internetmobbning. Dessa delade meningar leder till att det inte blir 

självklart att den slutsats som nås av Bonanno och Hymel (2013) är riktig, det vill 

säga att utbilda flickor och pojkar inom olika aspekter av 

internetmobbningsproblematiken. Åtskilliga undersökningar tyder på att skillnader 

mellan flickors och pojkars förekommande inom internetmobbning kan ha 

överdrivits eller förvrängts. En gemensam utbildning med genensamma principer och 

värderingar för alla förefaller ändå vara det optimala hanteringssättet i dagsläget.  

6.5 Sammanfattning och slutsatser 

Vi delar uppfattningen som framgått av bland annat Säljö (2014) angående vikten av 

att förhindra lärandet av negativa beteendemönster, samt skolverkets betoning på att 

mobbning kräver fokus och engagemang från skolors sida för att kunna motverkas. 

Genom att internetmobbning kan vara svårare att upptäcka än traditionell mobbning 

och därmed undgå intervention, kan det tänkas att mobbare känner en grad av 

legitimiserande vilket kan eskalera till allt grövre övergrepp om det får fortskrida. 

Anonymiteten som kan verka bli möjlig för mobbare samt nya förutsättningar som 

skapas genom avsaknaden av personlig interaktion vid själva kränkningstillfället, 

väcker också unika och problematiska frågeställningar. Till det som skapar debatt 

kring internetmobbning hör problemet att det sker i ”cyberrymden”, och inte på en 

specifik plats. Detta kan föra med sig frågor gällande till vilken grad 

internetmobbning anses falla inom skolans ansvarsområde.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det vanligaste sättet som lärare blir 

informerade kring internetmobbning förefaller vara att elever berättar själva, 

antingen om att de själva blivit utsatta eller att en kamrat blivit utsatt. Vi tolkar detta 

som ett positivt tecken då detta kan tyda på att elever lärt sig ta ansvar och vara 

verksamma för att förbättra sin egen miljö och skapa positiva grundvärderingar samt 

att de agerar för positiva relationer på skolan. Vidare finns ett fungerande nätverk för 

upptäckten av internetmobbning genom kommunikation med föräldrar och annan 

personal. 

Det finns tidigare studier som kopplar internetmobbning och traditionell mobbning 

som vanligt sammanlänkande. Detta resonemang upplevde vi som något frånvarande 

i de intervjuer som genomförts. Även avsaknaden av att internetmobbning gavs eget 

eller speciellt utrymme i skolors likabehandlingsplaner enligt de intervjuade lärarna 
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väcker vissa frågor. Komplexiteten kring internetmobbning innebär kanske att den 

bör ägnas särskild uppmärksamhet i likabehandlingsplaner och handlingsplaner. Vi 

tänker speciellt då på att behovet av uppmärksamhet och utbildning även av 

vårdnadshavare och kommunikationen om detta mellan skola och hem.  

Vad gäller skolors preventiva arbete så förefaller skolor jobba på ett antal olika sätt 

för att förebygga att internetmobbning förekommer. Vi upplever att skolor jobbar på 

ett tämligen produktivt sätt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Med detta tänker vi 

på att det sociala lärandet tycks prioriteras på ett lämpligt sätt genom att fokus ute i 

skolorna läggs på hur vi är mot varandra och interagerar som människor.  

Det har framkommit att skolor verkar arbeta väl med att få eleverna att samarbeta 

med skolan då problem har uppstått. Det vi kan se som generellt utesluts från denna 

process är planer kring hur skolan ska få elever som varit i konflikt med varandra att 

börja samarbeta med varandra, förutom att bara upphöra med konflikten. Detta 

betyder inte att detta inte förekommer alls men en sådan optimal utveckling kanske 

är svår att genomföra. Man kan se i intervjuerna att eleverna får utbildning kring hur 

de ska hantera kränkningar och mobbning som skett genom internet, exempelvis hur 

de sparar bevis och vart de ska vända sig när en kränkning har skett.  

Beträffande internetmobbning och flickors och pojkars roller inom detta har det 

framkommit att många av de lärare som har intervjuats ser en viss överrepresentation 

hos flickor. Lärarna spekulerar dock att detta kan bero på olika saker. Dels att flickor 

skulle vara mer benägna att våga tala mer öppet kring internetmobbning. En annan 

förklaring som framkommit av lärare skulle vara att flickor och pojkar använder 

sociala medier på olika sätt. Utifrån dessa tankar skulle förklaringar med 

sociokulturella anknytningar kunna övervägas genom att olika historiska och 

kulturella skillnader kan föreligga mellan flickor och pojkar kring de normer som de 

socialiseras in i. Tidigare forskning har emellertid delade meningar kring olikartad 

representation inom internetmobbning beträffande pojkar och flickor, där exempelvis 

Bonanno och Hymel (2013) menar att det finns påtagliga skillnader, och annan 

forskning exempelvis Griezel m.fl (2012) indikerar att detta blivit felaktigt 

representerat och eventuella skillnader är marginella. 

6.6 Pedagogiska implikationer 

De pedagogiska implikationerna som kan dras av denna uppsats är att skolor kan få 

uppslag på olika sätt att både upptäcka och förebygga internetmobbning men även 

hur internetmobbning hanteras på olika skolor. Detta kan hjälpa med en reflekterande 

process som exempelvis att se över den kommunikation som skolorna har med 

hemmen beträffande det gemensamma ansvar som finns kring internetmobbning.  

Vår studie tyder också på att internetmobbning kanske inte får det utrymme som det 

kan berättigas i alla likabehandlingsplaner och att skolor borde se över hur de 

behandlar internetmobbning i likabehandlingsplanerna.  

6.7 Fortsatta studier 

Det är uppenbart att det finns en hel del frågor kring vanorna på sociala medier 

gällande flickor och pojkar som skulle kunna berättiga vidare forskning kring de 

normer som flickor och pojkar fostras in i vad gäller vanor på sociala medier. En 

annan aspekt är hur elever uppfattar och ser på problematiken kring 

internetmobbning. Vidare kan annan skolpersonal så som rektors och kurators åsikter 
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och erfarenheter kring internetmobbning sammanställas. Även föräldrars inställning 

kring samarbetet med skolor kan vara intressant och viktigt att undersöka närmare.  
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Bilaga 1.  Intervjumall 

 

Frågeställning 1: Hur upptäcker lärare att internetmobbning förekommer på skolor? 

1. Hur får lärare reda på att internetmobbning förekommer på skolan? 

2. Har ni diskuterat hur man märker eller upptäcker internetmobbning på 

skolan? 

3. Har du haft egna misstankar om internetmobbning bland dina elever? 

4. Har elever själva berättat/förnekat om internetmobbning? 

5. Är internetmobbning lika hanterbart som traditionell mobbning?  

Frågeställning 2: Hur arbetar skolor för att motverka att internetmobbning uppstår? 

1. Hur ofta diskuterar ni internetmobbning inom arbetslaget alternativt på 

skolan? 

2. Diskuterar ni mobbning på internet med eleverna? 

3. Diskuterar ni detta med föräldrar t.ex. på utvecklingssamtal eller 

föräldramöten? 

4. Ges problem beträffande internetmobbning särskilt utrymme i 

likabehandlingsplanen? 

5. Är det ofta svårt att koppla internetkränkningar till skolverksamheten och 

därmed skolans ansvarsområde?  

Frågeställning 3: Hur har skolor agerat mot internetmobbning? 

1. Är det alltid känt, eller ofta svårt att fastställa vilka mobbarna egentligen är? 

2. Om det inte är uppenbart vem mobbaren är hur svårt är det att ta reda på 

detta? 

3. Kan du ge några framgångsexempel på åtgärdsarbete mot internetmobbning? 

4. Vilka åtgärder upplever du som mindre effektiva? 

5. Upplever du att offer och förövare har varit samarbetsvilliga alternativt 

motvilliga till att samarbeta med skolan och varandra? 

Frågeställning: 4: Ser internetmobbning mot flickor och pojkar likadan ut?   

1. Skiljer sig tillvägagångssättet kring internetmobbning mellan killar och 

tjejer? 

2. Vilken av dessa grupper upplever du vara den som mest frekvent utövar 

internetmobbning?  

3. Vilken av dessa grupper upplever du vara den mest utsatta för 

internetmobbning? 

 

 

 



2 

 

 

Bilaga 2 

 

Tabell 1. Underrubriker till frågeställning 1 

Syfte 

Frågeställning 1: 

Hur upptäcker lärare att internetmobbning förekommer på skolor? 

TEMA 1.1: 

Elever informerar 

lärare på olika 

sätt 

TEMA 1.2: 

Lärare ser tecken 

internetmobbning 

 

TEMA 1.3: 

Annan personal 

på skolan 

meddelar lärare 

TEMA 1.4: 

Regelbunden 

verksamhet på 

skolan leder till 

upptäckt 

TEMA 1.5: 

Föräldrar 

meddelar lärare 

 

Tabell 2. Underrubriker till frågeställning 2 

Syfte 

Frågeställning 2: 

Hur arbetar skolor för att motverka att internetmobbning uppstår? 

 

TEMA 2.1: 

Skolans 

arbete med 

elever 

TEMA 2.2: 

Samtal med 

föräldrar 

TEMA 2.3: 

Sammarbete 

med sociala 

myndigheter 

TEMA 2.4: 

Sammarbete 

med polisen 

TEMA 2.5: 

Skolor bjuder 

in 

specialiserade 

föreläsare 

TEMA 2.6: 

Likabehandlingsplaner 

och handlingsplaner i 

skolan 

 

Tabell 3. Underrubriker till frågeställning 3 

Syfte 

Frågeställning 3: 

Hur har skolor agerat mot internetmobbning? 

TEMA 3.1: 

Skolans interna 

arbete 

TEMA 3.2: 

Elevernas 

samarbete med 

skolan 

TEMA 3.3: 

Samtal med 

vårdnadshavare 

TEMA 3.4: 

Problematiken 

med anonymitet 

TEMA 3.5: 

Det gemensamma 

ansvaret kring 

internetmobbning 

 

Tabell 4. Underrubriker till frågeställning 5 

Syfte 

Frågeställning 4:  

Ser internetmobbning mot flickor och pojkar likadan ut? 

TEMA 4.1: 

Tillvägagångssätt, pojkar och flickor 

TEMA 4.2: 

Mobbningsfrekvenser, pojkar och flickor 
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