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Jag vill kunna klara mig själv, en studie om mobbning via elektroniska medier bland 

gymnasister 

 

Sara Weiland & Vaia Tioukalia 

Högskolan i Halmstad, Lärarutbildningen 

 

Abstract 
 

Studien är ämnad att tydliggöra gymnasisters tankar om huruvida vuxna kan bidra till att öka 

tryggheten i den elektroniska miljön. Med utgångspunkt i gymnasisternas egna uppfattningar 

om den elektroniska miljön granskas huruvida vuxna och gymnasister delar åsikter om hur en 

trygg elektronisk miljö bör arbetas fram. Studien har en hermeneutisk bas med stor 

inspiration från en kvalitativ dataanalys och består av ett antal gruppintervjuer där elever på 

gymnasial nivå diskuterar mobbning i en elektronisk miljö. Studien ämnar belysa eventuella 

likheter och skillnader som framhävs i gymnasisternas utsagor och den tidigare forskningens 

resultat om mobbning och kränkningar via elektroniska medier. 

 

De deltagande gymnasisterna i studien ges möjlighet att uttrycka sina tankar och detta visar 

hur olika perspektiven kan vara. De vuxnas närvaro på Internet har olika popularitet. Den 

åsikt som de flesta informanter delar är att man själv vill ta hand om det problem som 

uppstår, första steget är inte att ta hjälp av någon vuxen. Detta motsäger det som forskare och 

antimobbningsorganisationer förespråkar. Dock finns en tydlig gemensam åsikt hos både IT-

säkerhetsexperter och elever; det är användaren som måste lära sig se tecken på osäker och 

otrygg miljö, inte tekniken. 

 

 

Nyckelord 

Antimobbningsarbete, Elektronisk miljö, Gymnasister, Konfrontering, Vuxna på Internet, 

Förebyggande arbete 
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Arbetsfördelning 

Genom arbetet med detta examensarbete har vi författare (Tioukalia och Weiland) strävat 

efter ett så gott samarbete som möjligt.  

 

I inläsningsprocessen har vi delat litteraturen och den tidigare forskningen mellan varandra 

och använt oss av muntliga genomgångar för att på så vis vara införstådda i litteraturens 

viktigaste delar.  

 

Weiland har svarat för stora delar av den vetenskapliga formalia såsom rubriker, 

innehållsförteckning och referenslista. Tioukalia har gjort stora delar av 

transkriberingsarbetet och skött kontakten med de deltagande gymnasisterna. Tillsammans 

har vi skrivit avsnitt 3 Tidigare forskning, avsnitt 5 Resultat och avsnitt 6 Diskussion. Detta 

för att kunna använda oss av varandras förkunskaper i utformandet av den hermeneutiska 

tolkningen. Information till avsnitt 2 Bakgrunden har vi på varsitt håll plockat fram för att 

sedan knyta ihop. Avsnitt 4 Metod och Material har vi tillsammans reflekterat och analyserat 

kring för att sedan skriva. Vi har gemensamt valt vilken vetenskaplig utgångspunkt vi ska 

förhålla oss till i vår studie och studerat samma litteratur inom dess område.  

 

Efter opponering har vi gemensamt letat nytt material till avsnittet om tidigare forskning i 

ämnet. Weiland har dock tagit ett större ansvar för uppsatsens utformande efter opponeringen 

18 maj. 

 

En andra omarbetning har gjorts där vi i olika faser av skrivandet har delat ansvaret för 

uppsatsens innehåll och utformning. 

 

Vi anser att vårt samarbete har fungerat bra ihop och skrivandet likaså. Vi har likvärdigt 

försökt bidra till en så jämn arbetsfördelning som möjligt.   

 

 

Tack till er deltagande gymnasister.  

Era tankar och åsikter har varit värdefulla! 

Sara och Vaia 
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1. Inledning  

 

Mobbning är ett stort problem i dagens skolor. Det är ett ständigt aktuellt ämne och 

uppmärksammas nästan dagligen i någon form av media. Allra mest aktuellt är det för de 

barn och ungdomar som varje dag utsätts för kränkningar och mobbning på olika sätt.  Även 

om problemet uppmärksammas mer och mer i samhället och ökade insatser sätts in för att 

jobba förebyggande mot mobbning och kränkande behandling så är en lösning troligen långt 

bort (Barnombudsmannen 2001:7). Mobbning och kränkningar sker inte endast på skolgårdar 

eller på väg hem från skolan längre, nu finns mobbaren och den utsatte tillgängliga överallt.  

Det kan ske både hemma, i skolan och i fickan genom Internet och mobiltelefoni. Det kan 

vara en perfekt plats för mobbaren att kränka, en plats där trygghet inte är självklart.  

 

Internet och elektroniska hjälpmedel har blivit en arena där kränkningar och mobbning 

snarare tillhör vardagsmat än undantag (Hinduja & Patchin 2004). Information kan spridas 

snabbt på Internet. Den höga tillgängligheten och breda spridningen medför risker för 

användaren. Oönskad information kan cirkulera både medvetet och omedvetet. Internet är en 

offentlig plats vilket leder till att kränkningar och mobbning över Internet synliggörs för 

allmänheten. Många elever befinner sig dagligen i en elektronisk miljö som kan komma att 

bli otrygg. En osäker elektronisk miljö för eleverna kan leda till fruktansvärda konsekvenser 

(Pipping 2007:49). Då skollagen (1985:1100) klart och tydligt säger att skolan ska arbeta 

förebyggande mot mobbning och kränkande behandling läggs ett stort ansvar på de vuxna 

som finns inom skolans verksamhet. För att skolan skall kunna arbeta så effektivt som 

möjligt krävs god kommunikation mellan elever och lärare, något som Slonje och Smith  

(2008) hävdar fungerar mindre bra då elever i de flesta fall inte informerar lärare om e-

mobbning som sker.  

 

Gymnasister idag har ett perspektiv på vuxnas engagemang som inte fullt ut stämmer överens 

med den idealbild som framställs som självklar genom lagen. Dock ligger en del av ansvaret 

hos gymnasisterna som själva hävdar att de vill klara saker på egen hand, däribland också 

hanteringen av kränkande behandling och mobbning. Forskare hävdar däremot att det inte 

behöver bli värre om vuxna lägger sig i förutsatt att de gör det på rätt sätt (Pipping 2007:51).   
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     1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka gymnasisters åsikter om den elektroniska miljön, med 

fokus på kränkningar och mobbning, som är aktuell för dem och om vuxna i och utanför 

skolan kan, enligt skollagen ska, bidra till att mobbning och kränkningar i den elektroniska 

miljön minskar. Studien syftar också att belysa eventuella likheter och skillnader som 

framhävs i gymnasisternas utsagor och den tidigare forskningens resultat om mobbning och 

kränkningar via elektroniska medier. 

 

 Hur kan vuxna bidra till en tryggare elektronisk miljö enligt de deltagande 

gymnasisterna? 

 Vilken typ av förebyggande arbete anser gymnasisterna vara mest lämplig i frågan om 

mobbning? 

  

     1.2 Avgränsningar 

I vår studie kommer enbart elever på gymnasial nivå att delta. Tankar och åsikter från lärare 

har bortsetts ifrån i studien. Studien fokuserar på kränkningar och mobbning via elektroniska 

medier. Även om flertalet andra otrygga fenomen som sexuellt utnyttjande, droghandel och 

missbruk förekommer frekvent i den elektroniska miljön har vår studie begränsats. Studien 

ämnar inte undersöka hur vanligt förekommande problemet med kränkningar och mobbning 

via elektroniska medier är.  

 

     1.3 Definitioner av centrala begrepp 

I kommande avsnitt kommer de begrepp som rör studiens ämne att förklaras. Några begrepp 

som direkt berör den elektroniska miljön kommer att kort förklaras för att tydliggöra för den 

läsare som inte är insatt i det fackspråk som förekommer på Internet.  

 

Mobbning 

Denna definition av mobbning kommer att användas i studien för att beteckna både 

traditionell mobbning och den som sker via elektroniska medier, så kallad E-mobbning. 

 

Forskare är inte helt överens om vad mobbning är. Pipping (2007:50) och Høiby (2002:15) 

påpekar att det fortfarande förekommer en hel del myter när det kommer till förklaring av 

mobbning, mobbare och mobboffer. Olweus (1986:8f) har beskrivit begreppet mobbning och 
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den definitionen används i sin tur av andra forskare, däribland av Høiby (2002:11) Eriksson, 

Lindberg, Flygare & Daneback (2002:28f) och Wassberg (1995:5) men också av 

Barnombudsmannen (2001:2). Høiby (2002:11) har tolkat begreppet mobbning efter Olweus 

(1986) beskrivning såhär: 

 

”Mobbning föreligger då en person upprepade gånger under en viss tid 

blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera andra personer. Det 

finns en viss obalans i styrkeförhållandet - den som blir utsatt för de 

negativa handlingarna har problem med att försvara sig och är ofta 

praktiskt taget hjälplös gentemot den eller dem som plågar honom eller 

henne” 

 (Høiby 2002:11). 

 

Vidare har Olweus (1999:9) beskrivit sin egen definition av begreppet på följande sätt: 

 

”Man brukar tala om mobbning när en eller flera personer, vid upprepade 

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

saker mot någon som har svårt att försvara sig”  

(Olweus 1999:9). 

 

 

E-kränkningar 

E-kränkningar är ett begrepp som inkluderar alla typer av kränkningar som sker elektroniskt 

det vill säga via Internet, mobiltelefoni, chatt, elektroniska spel med mera. Vi har valt att 

använda begreppet e-kränkningar i vår studie. 

 

Communities 

Communities är träffpunkter på Internet där kommunikation via text och bilder är grunden. 

Ett ”rum” för olika typer av kommunikation. 

 

IRL 

IRL är en förkortning på engelskans In Real Life. Betecknar den ”riktiga” verkligheten där vi 

agerar i fysisk form. Den kommunikation som utspelar sig via Internet sker inte IRL.  
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2. Bakgrund 

 

I följande avsnitt kommer bakgrundsinformation om mobbning, från Skollagen och 

antimobbningsorganisationer (Friends- ideellt driven antimobbningsorganisation, BRIS- 

Barnens Rätt i Samhället) och elektronisk miljö att presenteras.  

 

     2.1 Elektronisk miljö 

Varje skolstart gör Friends en undersökning om Internetvanor. 9 av 10 barn chattar och 

mailar, 4 av 10 har blivit kränkta, 3 av 10 skulle vända sig till en vuxen om de blev kränkta 

via Internet eller mobiltelefoni. Friends skolstartsundersökning augusti 2009 genomfördes 

med 1117stycken 14-16 åringar från hela Sverige (Cox 2009:10). Skolverket har i sin tur 

publicerat material av Pålsson (2010) som påpekar att den så kallade Google-generationen är 

en myt. I Pålssons material presenteras istället information från en brittisk undersökning 

gjord 2007 där endast en fjärdedel av de brittiska ungdomarna spenderade mycket tid online. 

Pålsson nämner också att de som är över 65 år spenderar mer tid online än de yngre. Dock är 

det en allmän uppfattning att unga tillbringar mycket tid online.   

 

I Vad berättar barn om Internet, IT och mobiltelefoner? En studie av samtal och mail till 

BRIS (Jonsland & Irgens 2007:12) tas det upp att kränkningar på Internet handlar om 

mobbning. Det är ingen större skillnad från vanlig mobbning utan nu har den bara bytt arena. 

Nu är det på en ny arena där mobbningen sprider sig snabbt och oskyddat. Det kan drabba 

ungdomarna precis var som helst och när som helst eftersom det kan komma i ett sms eller 

via datorn. Det viktiga här är att mobbning på Internet måste hanteras som helt vanlig 

mobbning. Det samma menar Cox (2009:13) som hävdar att ”Oavsett på vilken arena som 

kränkningen eller mobbningen sker, i skolan, under fritidsaktiviteten eller på nätet, bör du 

som vuxen agera på samma sätt” (Cox 2009:13). Vidare menar även Engström & Svanerudh 

(2008:8) att det är viktigt att se sambandet mellan traditionell mobbning och mobbning på 

Internet eftersom det är den nya arena där mobbning sker, mobbning i sig är inget nytt i och 

med Internet. 

 

Friends rekommenderar förebyggande arbete genom diskussioner, praktiska övningar och 

kunskapsutbyte för att minska förekomsten av kränkning och mobbning. Det gäller att lära 

barnen att känna igen en kränkning innan de får den första riktiga riktade mot sig. Att, som 

Friends uttrycker det, ”bygga in ett filter” (Cox 2009:15) hos barnen är ett sätt att arbeta 
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förebyggande. Rask (expert på It och ungdomar) (citerad i Nilsson 2010) påpekar att det är 

användaren som ska tränas i att se skillnaden mellan skoj (ironi) och allvar. Även Rask 

förespråkar ett inbyggt filter hos användaren och menar vidare att föräldrar bör intressera sig 

för sina barns Internetvanor lika väl som för barnens övriga fritidsaktiviteter som fotboll eller 

ridning. 

 

Vidare hävdar Cox (2009:15) att det är mycket viktigt att föra en öppen dialog mellan hem 

och skola. Då Internet tar mer och mer plats och blir allt mer tillgängligt blir det en aktivitet 

som varken styrs av hem eller skola. När skola och hem arbetar mot ett gemensamt mål med 

en gemensam värdegrund är möjligheten att lyckas betydligt större än om de båda skulle 

arbeta var för sig. Vidare menar Silling (Säkeronline.se 2007) (specialist på ungdomssajter) 

att ”Det är en gåta för mig hur man kan arbeta med barn och ungdomar utan att förstå sig [på] 

deras huvudkommunikationskanal, Internet”. Han menar att det finns en koppling mellan 

skolans problem och det som händer på Internet (säkeronline.se).  

 

Antimobbningsorganisationer (Friends och BRIS), forskare (Olweus, Pipping och Høiby) och 

IT-experter (Rask och Silling) förespråkar alla en ökad vuxentillgänglighet på Internet. Detta 

för att göra den elektroniska miljön säkrare. Dock påpekas det av Friends och BRIS att 

flertalet vuxna inte behärskar och använder Internet på det sätt som dagens barn och 

ungdomar gör. Friends hävdar att den vanligaste vuxenreaktionen när ett barn eller en 

ungdom berättat om kränkningar eller mobbning via Internet eller mobiler är att uppmana 

honom henne att sluta vara på nätet eller sluta sms:a. Detta är en lösning som troligen aldrig 

skulle föreslås om det gällde mobbning på skolgårdar. Att be barnen att sluta umgås på 

skolgården vore katastrofalt då skolgården ses som en öppen mötesplats där vuxna bör 

observera barnens/ungdomarnas aktiviteter. Cox (2009:12) förtydligar att ”Skolgården är en 

plats där elever bland annat umgås med kompisar, pratar, tränas i sociala samspel, utvecklar 

fantasi, leker och har kul. På samma sätt fungerar nätet.”  

 

     2.2 Vad säger lagen? 

Enligt svensk lagstiftning är mobbning olagligt. Mobbning kan te sig i form av misshandel, 

trakasserier, förtal, förolämpning och sexuellt ofredande. Detta är brott som enligt svensk lag 

skall hanteras som kriminell handling. Det gäller även om handlingen sker inom skolans 

verksamhet. Både Skollagen och Läroplanen tar upp mobbning och kränkningar. I skollagen 

står att: 
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”Verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Särskilt ska den som verkar inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning 

och rasistiska beteenden”. 

   (Skollagen kapitel 1 2§). 

 

Det poängteras även i Skollagens 14A kapitel att: ”Skolan ska också förebygga och förhindra 

det som i lagen benämns som kränkande behandling” (Skollagen kapitel 14a). Det är 

meningen att begreppet ska täcka olika former av kränkande behandling. Ett uppträdande 

som kränker en elevs värdighet är kränkande behandling men det saknar koppling till 

diskrimineringsgrunderna. Det är meningen att begreppet ska täcka olika former av 

kränkande behandling. Till exempel kan det vara mobbning och andra enstaka händelser 

(Cox 2009:13). I skollagen står också att det är elevernas skoldag som skapar ramarna för var 

och när skolan ska agera. ”Skolan bär skyldighet att arbeta med det som påverkar elevernas 

skoldag” (Skollagen). 

 

Även Läroplanens mål och riktlinjer påpekar att: ”alla som arbetar i skolan skall aktivt 

motverka trakasserier mot och förtryck av individer och grupper” (Skolverket Lpf 94 avsnitt 

2.2). Särskilt ansvar läggs på läraren då denne skall: ”uppmärksamma och i samråd med 

övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av 

kränkande behandling” (Skolverket Lpf avsnitt 2.2). Samt att läraren skall: ”samarbeta med 

hemmen” (Skolverket Lpf 94 avsnitt 2.5 ). 

 

Enligt skolinspektionen måste skolan agera direkt när en elev känner sig utsatt för 

trakasserier eller kränkande behandling. En utredning ska ske och skolan ska vidta åtgärder 

för att förhindra att kränkningarna fortsätter. För att personalen på skolan ska veta hur de ska 

agera är det viktigt att likabehandlingsplanen innehåller rutiner mot agerandet av kränkande 

behandling. Uppföljning och dokumentation bör också vara tydligt. Om skolan inte gör 

tillräckligt för förhindrandet av kränkning kan eleven få skadestånd av skolans huvudman 
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som kan bli skyldig att ersätta den kränkta eleven. Skulle inte verksamhetsplanen leva upp till 

de krav som ställs enligt lagen kan skadeståndsbeloppet öka ytterligare (Diskrimineringsom- 

budsmannen, Barn- och elevombudet och skolinspektionen 2009:7). 

 

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning inom ämnet mobbning och elektronisk 

mobbning att presenteras. Några av forskarna som nämns i avsnittet är hämtade från 

psykologins forskarkollegie. Detta eftersom mobbning är ett ämne som mer frekvent 

behandlas utifrån ett psykologiskt perspektiv än ett pedagogiskt. De vetenskapliga 

pedagogiska forskningarna om mobbningens nya arena, Internet, är få. Enligt Jonsson (2009), 

på den pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, kan en förklaring vara ekonomisk 

prioritering där ”nya” fenomen som mobbning via elektroniska medier ännu inte fått någon 

respons. Jonsson påpekar att det finns en avsaknad av pedagogisk forskning i ämnet mellan 

2001 och 2007. Detta kan till stor del bero på att forskningen pågick och ännu inte publicerats 

då de flesta av de kommunikationsbaserade Internetsidorna tog fart i slutet av 1990-talet och 

därmed blev ett ämne för forskning. Dock tillägger Jonsson att det publicerats väldigt få 

studier fram till och med 2009 om ”barns och ungas onlineaktiviteter inom det pedagogiska 

fältet” (Jonsson 2009:252f). Även Smith et al. (2006) påpekar att mobbning via elektroniska 

medier är relativt nytt och därför till stora delar ett outforskat forskningsområde (2006:7). 

 

Den norske forskaren Olweus, psykolog och professor i personlighetspsykologi, har genom 

åren genomfört ett flertal studier. I hans studie från 1999 påvisas att 50-75 procent av den 

mobbning som förekommer sker under skoltid (1999:14). Han hävdade redan 1986 att: 

”Skolan är alltså utan tvivel det stället där det mesta av mobbningen försiggår” (Olweus 

1986:21). Pipping, psykolog och lärare, hävdar också hon att skolans miljö är den vanligaste 

förekommande platsen för mobbning (2007:23) och poängterar vidare att mobbning leder till 

konsekvenser och upplevelser hos den drabbade som skolan aldrig kan förstå (2007:49). 

Därför hävdar hon att skolan, med de vuxna som ingår där, bör lyssna på de elever som 

uppmärksammar eller upplever mobbning. Utan vuxna som inblandade anser Pipping inte att 

mobbning kan stoppas (2007:49ff). Pipping menar att mobbning eskalera snarare än minskar 

om det inte sker någon form av vuxen inblandning (2007:51) eftersom hon menar att:  ”Det 

blir inte värre om man lägger sig i om man tar tag i mobbningen på rätt sätt” (2007:51). Om 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykolog
http://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
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de vuxna inte agerar visar det på att det är tillåtet att mobba, vilket bidrar till ytterligare 

mobbning (Olweus 1999:15, Høiby 2002:19, Pipping 2007:51).  

 

Mobbning har, via skolmiljön, gjort entré i den elektroniska världen och de elektroniska 

medierna har förändrat mobbningen. Den är svår att skydda sig mot och kan nå den drabbade 

i den trygga hemmiljön (Pipping 2007:71). Internet skapar stora ytor att sprida information på 

och med hög tillgänglighet sker det relativt snabbt. Skvaller färdas snabbare via elektronik än 

mun-till-mun-vägen på skolgårdar. Spridningen sker offentligt men ändå i det tysta. Internet 

lagrar information och sprider den samtidigt. Flera användare kan ta del av informationen och 

den drabbade vet inte hur omfattande spridningen är, vilket skapar en olustkänsla hos den 

drabbade som kan bidra till ökad utsatthet (2007:72). ”Reagera mot nätmobbning! Internet är 

lätt att missbruka” (2007:72), Pipping påpekar att vuxna i barn och ungdomars närhet borde 

vara mer medvetna om miljön på Internet. Hon föreslår att barn och ungdomar inte ska 

lämnas ensamma med en dator. Hon menar att vuxentillgängligheten ska vara liknande den 

som förekommer i skolans miljöer (2007:72f). Den digitala sfären har med åren blivit allt mer 

betydande för mobbning i skolan menar Enochsson & Olin, professorer i pedagogik, (2004). 

De påpekar att kommunikation via elektroniska medier ger både positiva och negativa 

effekter. Den ökade tillgängligheten är något som fungerar som både positivt och negativt i 

frågan om mobbning och kränkningar. Enochsson & Olin framhäver nyttan av att kunna 

skydda sig bakom en datorskärm men samtidigt umgås och kommunicera på ett tryggt sätt. 

Dock fungerar tillgängligheten som en ytterligare faktor till att kunna mobba och bli mobbad 

av andra (2004).  

 

Peter Smith, professor i psykologi, et al. säger att mobbning via elektroniska medier har ökat 

de senaste åren på grund av den tekniska utvecklingen och används mer flitigt än förr av den 

yngre generationen (2006:34). Av de deltagande eleverna i undersökningen från 2006 

svarade cirka 22 procent att de varit drabbade av mobbning via elektroniska medier (26). 

Dock nämner Smith et al. att  det framkom en intressant skillnad i vad som händer och vad 

som upplevs händer. I deras undersökning svarade en majoritet att mobbning via foton och 

filmklipp var det som var mest känt som mobbningsmetod. Dock visar samma undersökning 

att det är mobbning via telefonsamtal och textmeddelanden i mobilen som förekommer mest 

frekvent inom området av elektroniska medier (2006:27). 
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I frågan kring vem som bör agera när mobbning sker digitalt menar Enochsson  & Olin att 

vissa skolor har försökt med förbud till eleverna när det kommer till vissa 

användningsområden på nätet. Andra skolor har valt att blockera elevernas tillgång helt. 

Enochsson & Olin menar dock att förbud ofta är ett tecken på okunskap kring hur problemet 

ska tacklas och de vuxna blir då istället rädda för konfrontering. Vilket leder till att eleverna 

ännu mer försöker förbigå förbuden och lärare får svårare att diskutera det med sina elever. 

De lärare som väljer att uppmuntra sina elever till skrivandet på digitala platser upplever inte 

samma problem då de ofta diskuterar Internetanvädandet i större utsträckning (2004).  

 

Microsoft gjorde 2006 en undersökning på 290 grundskolor runt om i landet för att undersöka 

hur synen kring mobbning på nätet är och hur skolorna jobbar förebyggande. Syftet med 

rapporten var att visa hur svenska skolledningen ser på problemen. De upptäckte bland annat 

att det finns en efterfrågan på hjälp från föräldrarnas sida då de saknar kunskap kring den nya 

tekniken (2006:5) I frågan kring vems huvudansvar det är när det kommer till det 

förebyggande arbetet mot mobbning på Internet kom de fram till att det är både 

skolledningen och föräldrarna som har ett delat ansvar. När det sker på skolan är det 

skolledningen och när det sker på fritiden är det föräldrarna (2006:11). 

 

Pipping (2007:53) betonar att det inte enbart är ett problem som berör eleverna på skolan. 

Elevrelationer speglar vilken psykosocial arbetsmiljö som råder på skolan. Om upprepade 

mobbningsfall uppstår är det nödvändigt att vända problemet mot ett mycket bredare 

perspektiv, nämligen skolans helhetsbild med allt vad som innefattar i den som organisation, 

utveckling, lärande och kommunikation. Vidare menar Pipping att vuxna allt för ofta blundar 

för den mobbning som förekommer på skolan och fortsätter att hävda ”om skolpersonalen 

verkligen engagerat sig i mobbningsfrågan på ett effektivt sätt hade vi haft mycket lite 

mobbning på våra skolor” (2007:54). Ökad medvetenhet och kunskap om problemet anser 

Olweus (1999:47) vara en mycket viktig del i arbetet att förebygga och förhindra uppkomsten 

av mobbning i skolan. Lundström, filosofie licentiat i ämnet pedagogiskt arbete, (2004) 

hävdar att mobbningen riskerar att öka så länge vuxenvärlden och skolvärlden inte är 

samspelta.  Hinduja & Patchin (professorer i kriminologi) (2004:2) har forskat och studerat 

mobbning via elektroniska medier sedan 2002 och menar att mobbning som sker via Internet 

påverkar elevernas trygghet i den fysiska verkligheten ”With cyberbullying, students may 

fear for their safety offline due to harassment and threats conveyed online” (2004:2). 

Samtidigt menar Høiby (2002) att ”Barn som vantrivs och är otrygga lär sig inte det de ska” 
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(32). Många forskare är överens om att det skulle kunna vara värre att mobbas med hjälp av 

elektroniska medier. Qing (2005) refererar till Nelson (2003) som menar att det framför allt 

är för att det är lättare att vara opersonlig och säga vad man vill då det upplevs som 

skrämmande att säga det ”på riktigt” istället (Qing 2005:3). Enochsson & Olin menar även de 

att anonymiteten skapar en form av mobbning som den traditionella mobbningen inte kan 

genomföra (2004). Slonje, professor i psykologi, menar också han att det skiljer sig mellan 

den traditionella mobbningen och den digitala då den digitala mobbningen oftast upplevs som 

mycket värre (2006). Smith et al. påtalar att mobbning via elektroniska medier har 

möjligheten att ”have more impact on the victim” (2006:2) och slår hårdare mot offret än den 

traditionella mobbningen. Enochsson & Olin tydliggör att den mobbning som sker digitalt 

ofta smittar av sig på traditionell mobbning och uppmuntrar därför vuxna i och utanför skolan 

att vara vaksamma i de fall där det är känt att någon form av mobbning sker (2004). 

Detsamma hävdar Qing som i sin undersökning presenterar att 54 procent av deltagarna blivit 

traditionellt mobbade. Av dessa har en fjärdedel även blivit mobbade via elektroniska medier 

(2005:6).  

 

Microsofts undersökning från 2006 visar att tjejer oftare än killar kommunicerar via 

elektroniska medier och troligen därför använder detta även till mobbning (2006:10). Smith 

et al. redovisar i sin studie att mobbaren sällan angriper ett äldre offer än mobbaren själv. 

Dock är det mest vanligt att det är någon i samma ålder som offret som utför den elektroniska 

mobbningen (2006:21). Qing, forskare i pedagogik, presenterar i sin undersökning från 2005 

att 40,9 procent av de deltagande ungdomarna inte vet vem mobbaren är (2005:7).  

 

Enochsson & Olin menar att tonåringar själva inte anser att det virtuella umgänget måste vara 

negativt. De ser det mer som positivt då de får chansen att ta fram sina positiva sidor och då 

är inte elakheter vanligt förekommande. Det som tonåringarna själva anser positivt med nätet 

är att de får tid till att vara eftertänksamma och på så sätt kunna fördjupa sig när det kommer 

till att skriva något, något som man inte på samma sätt har möjlighet till vid öga-mot-öga 

konversationer. Skulle det dock uppstå olämpligheter är de väl medvetna om att det går att 

anmäla eller stänga av en person (2004). 

 

Majoriteten av deltagarna i Slonjes undersökning som gjordes i Sverige 2006 berättar inte för 

någon om mobbning som skett. En av tio i undersökningen hade berättat för sina föräldrar 

men inte en enda hade berättat för någon vuxen i skolan. Slonje förmedlar de deltagandes 
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tankar och påpekar att eleverna saknar förtroende för de vuxna inom skolan. Dock hade 30-

40 procent berättat för en kompis om vad som hänt.  Qings resultat visade även det att 

eleverna saknade förtroende för de vuxna inom skolan. Qing menar att det är brist på kunskap 

från elevernas sida om hur lärare kan arbeta förebyggande och konfronterande som kan 

påverka valet att inte berätta (2005:11). En annan aspekt på detta är enligt Slonje (2006) att 

ungdomarna tror sig behöva bevis för att bli tagna på allvar. Han påpekar också att 

ungdomarna har en rädsla för att bli fråntagna sin tillgång till elektroniska medier och därför 

väljer att hålla tyst om mobbning och kränkningar. Slonje påpekar att ”mobilen och Internet 

är deras livlina” (2006) och rädslan att förlora den är stor. Vidare visar Qings resultat att 

endast 67,1 procent av studenterna trodde att vuxna försökte göra någonting åt mobbningen 

efter att de blivit informerade. Dock hade endast 34,1 procent av de mobbade studenterna 

berättat för en vuxen (2005:8). Ett resultat som påminner om Slonjes från 2006. Slonje & 

Smith genomförde en ytterligare undersökning där hälften av deltagarna svarade att de 

berättade om e-mobbningen för någon, antigen en kompis eller förälder, dock nämnde ingen 

av deltagarna att lärare blev informerade (2008). En femtedel av deltagarna i Smiths et al.  

studie från 2006 var positiva till diverse förbud som reglerade användandet av elektronik i 

skolan (2006:30). 

 

Att på skolan vara medveten om vilken mobbningssituation som råder och öppet våga 

analysera den situationen är ett steg i rätt riktning enligt Pipping (2007:53). Genom att ha en 

utarbetad strategi för hur problemet ska bemötas från hela verksamheten ger fördelar i ett 

långsiktigt tänkande.   

 

”Mobbning har med ledarskap, skolans kultur, gruppdynamik och 

organisation att göra. Mobbning som pågått en längre tid i en skola är ett 

tecken på att skolans psykosociala arbetsmiljö är oacceptabel”  

(Pipping 2007:53) 

 

Olweus (1986:60) menar också att en viktig hjälp för att motverka mobbning är att läraren 

tillsammans med sina elever sätter upp gemensamma regler mot mobbning för ett gott klimat.  

Flera forskare menar att mobbning inte kan stoppas omedelbart, det är en process som måste 

pågå fortlöpande för att förebygga nya mobbningsfall (Pipping 2007:51, Olweus 1999:50, 

Høiby 2002:35 Wassberg 1995:9). Höistad menar att skolan effektivt ska ta ställning mot 

mobbning i alla dess former. Det förebyggande arbetet är en förutsättning för att det ska 
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fungera när det kommer till att jobba motverkande. Vidare fortsätter Höistad att hävda att 

skolmiljön är en viktig faktor för att kunna motverka mobbning (1994:100).  

 

Olweus (1999:32) menar också att det är alltför vanligt att skolan agerar utifrån påståendet 

’det förekommer ingen mobbning på vår skola’. Varningssignalerna blir då svårare att ta på 

allvar om inställningen är att det inte finns någon mobbning alls (Olweus 1999, Pipping 

2007).  

 

De elever som deltagit i Pippings undersökning (2007) uttrycker ett hopp om en tro på att 

mobbning går att stoppa, 78 procent av eleverna i hennes undersökning tror att vuxna och 

lärare ska vara mer tydliga i frågan om vad som accepteras och inte gällande mobbning. 

Genom vuxnas agerande skulle mobbning kunna stoppas, mobbning är olagligt (2007:65ff). 

 

4. Metod och Material 

I avsnittet presenteras studiens metod och genomförande. Urvalet till studien klargörs likaså 

tillvägagångssättet i gruppintervjuerna. Även studiens material redogörs för i avsnittet. 

 

     4.1 Metod 

Valet av metod i vår studie beror till stor del av studiens ämne och deltagare. Även om 

kvantitativa undersökningsmetoder ger ett bredare resultat i frågan om mobbning så har vi 

valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att tydligare fokusera på de 

attityder som eleverna har i frågan. Genom gruppintervjuer ville vi skapa ett problemlösande 

samtal kring den elektroniska miljön (Kylén 2004:42).  

 

     4.2 Vetenskaplig utgångspunkt 

Vår studie har en hermeneutisk utgångspunkt men vi har låtit hermeneutiken till stor del 

inspireras av en kvalitativ dataanalys där tolkningar av och perspektiv på den information 

som ges av empirin framhävs. Med den hermeneutiska tolkningsmetoden kan vi beskriva 

elevernas åsikter, upplevelser och beteenden utifrån de signaler och tolkningar som skapas i 

den situation där vi möts. Med hjälp av den kvalitativa dataanalysens tillvägagångssätt i 

hanteringen av material och procedur har vårt praktiska arbete mer följt den ordningen som 

den kvalitativa dataanalysen följer. Faktumet att vi själva har erfarenheter och upplevelser 

från den elektroniska miljön påverkar våra tolkningar och vår förståelse för de situationer och 



 16 

upplevelser som våra intervjudeltagare delger. På så vis är våra tolkningar subjektiva i den 

mån att det inte går att hävda att våra tolkningar är mer trovärdiga än någon annans 

tolkningar av liknande situationer. Därav har en kvalitativ dataanalys påverkat analysen och 

tolkningen av resultatet. Vi har med hjälp av tolkningar av förstående karaktär försökt att 

rättvist föra vidare deltagarnas tankar. Med det holistiska synsättet har vi kompletterat 

hermeneutikens tolkningskonst och öppnat vårt sinne för olika typer av resultat och åsikter i 

gruppintervjuerna (Hartman 2004:185ff, Thurén 2007:95ff). 

 

     4.3 Urval 

I studien deltar 14 elever av olika kön hämtade från ett yrkespraktiskt inriktat 

gymnasieprogram i sydvästra Sverige. Urvalet är ett bekvämlighetsurval, där eleverna är 

hämtade från en skola där författarna till studien har gjort verksamhetsförlagd utbildning. I ett 

andra skede gjordes ett urval efter studiens ändamål där gymnasister som medverkar i skolans 

lokala antimobbningsgrupp tillfrågades att delta.  Fördelningen av de deltagande 

gymnasisterna i grupper, gjordes för att skapa en så god gruppdynamik som möjligt (Kylén 

2004: 22).  

 

Det begränsade deltagarantalet är baserat på att mättnaden av ny information från deltagarna 

är nådd (Nyberg 2000:107). Detta skulle kunna ha undvikits om vi hade valt att inkludera 

elever från andra gymnasieprogram och skolor samt strävat efter ett betydligt högre 

deltagarantal. Vi strävade efter att få en så jämn könsfördelning som möjligt och detta har 

påverkat vårt urval då kvinnliga elever på det yrkesförberedande programmet var få då 

studien var aktuell.  

 

     4.4 Material 

För vårt genomförande av gruppintervjuer användes en digital diktafon. Vi höll en kort 

presentation om syftet med intervjun och deras frivilliga och anonyma deltagande påpekades 

både muntligt och skriftligt (Bilaga 1). I intervjun användes två fiktiva fall framtagna av 

antimobbningsorganisationen Friends. Detta informerades deltagarna om innan intervjun. I 

fallen presenterades två olika situationer där någon blev utsatt för kränkande behandling över 

Internet. I samband med fallen togs ett antal diskussionsfrågor upp (Bilaga 2-3). Kring dessa 

frågor kretsade intervjuerna. Intervjuarna var sedan tidigare pålästa om tidigare forskning i 
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ämnet kring mobbning, samt om olika antimobbningsorganisationers arbetssätt och utgivna 

publikationer.  

 

     4.5 Procedur 

I samklang med den kvalitativa dataanalysen har studiens författare parallellt med 

insamlingen av empiri inhämtat kunskap om den tidigare forskningen. Detta har också skett 

efter empirin samlats in. 

 

I tidigt skede kontaktades berörd lärare och informerades om studien. Därefter tillfrågades 

elever med anledning av deltagarintresse. På grund av ämnets känsliga karaktär ansåg vi att 

det var nödvändigt med information om studien, även om informationen var sparsam. Som 

nämnts i 4.3 tillfrågades särskilda elever att delta i studien. Dessa gymnasister gavs samma 

möjligheter till att anonymt frivilligt delta som övriga, detta enligt samtyckeskravet. De 

elever som valt att delta i studien delades upp i grupper om cirka fem personer för att skapa 

en ojämn uppdelning om debatt skulle uppstå (Kylén 2004:22). Totalt deltog 14 elever i 

studien, sex kvinnliga och åtta manliga. Grupperna delades upp enligt följande: Grupp A tre 

manliga och två kvinnliga deltagare, Grupp B fem manliga deltagare och Grupp C fyra 

kvinnliga deltagare. Intervjuerna ägde rum på en, för gymnasisterna, känd plats på skolan. 

Detta för att minska stress och oro för de intervjuade (Trost 2005:45). Deltagarna gavs 

tillfälle att bekanta sig med intervjuarna före intervjun.  För att avdramatisera 

intervjusituationen och diktafonens närvaro fördes ett kort samtal med deltagarna innan 

intervjuerna påbörjades (Kylén 2004:24). Information om studiens syfte och innehåll kunde 

ha varit mer begränsad. Vi tror att det hade uppmuntrat till en mer allmän diskussion än vad 

som kom att bli. Samtliga intervjuer tog mellan 15-30 minuter att genomföra och vi var noga 

med att hålla oss till det vi lovat. Deltagarna upplystes noggrant av intervjuarna om att det 

inte fanns några rätta svar på de diskussionsfrågor som skulle tas upp utan att de fritt fick 

uttrycka sig utan att intervjuarna värderade svaren. Vi var medvetna om den intervjueffekt 

som påverkar situationen när eleverna uttrycker åsikter i grupp (Kylén 2004:24).  

 

Vi valde att använda två fiktiva fall framtagna av Friends (Cox 2009:17). Detta för att vi 

anser oss sakna kompetensen att skapa fiktiva händelser med samma kvalité. Genom de valda 

fallen (Bilaga 2-3) ville vi studera gymnasisternas förslag till bland annat: förebyggande 

arbete, konfrontering och vuxnas roll på Internet. Fallen fungerade som en inkörsport till 
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problematiken kring kränkningar och mobbning vid Internet och gav deltagarna något att 

relatera till utan att i första hand behöva relatera till egna personliga erfarenheter. 

 

En pilotintervju gjordes för att testa svagheter och styrkor i intervjumaterialet. Denna intervju 

visade på brister i materialet och arbetades därför om. Dock har fallen inte ändrat utan endast 

det efterföljande diskussionsmaterialet. En av övningarna som fungerade bra i 

pilotundersökningen togs inte emot på samma sätt i intervjuerna. Denna övning (bilaga 4) 

gav inget användbart resultat och har därför valts att bortse ifrån i resultatet. 

 

Då vi valt att hålla i en halvstrukturerad intervju med gymnasisterna utan att vara för styrande 

i frågorna gavs deltagarna möjlighet till att själva styra diskussionen (Kylén 2004:19). I en av 

grupperna tenderade en av de intervjuade att endast genomföra ett parsamtal med oss 

intervjuare (Kylén 2004:23). Då det efter första intervjun i en av intervjugrupperna deltog en 

gymnasist som delade namn med ett av namnen i det fiktiva fall som togs upp, och 

gymnasisten i fråga reagerade, valde vi att ändra namn till nästkommande intervju.  

 

Transkriberingen, som gjordes i Microsoft Office Word, ägde rum direkt efter intervjuerna. 

Detta för att göra en så rättvis återgivning som möjligt av tonfall, uttal och pauser. Vi har valt 

att i vår bearbetning av resultatet återge språket på ett så verklighetstroget, men läsarvänligt, 

sätt som möjligt. En av anledningarna är att vi vill behålla den ungdomliga känslan och 

trovärdigheten i texten. Grupperna har fått namnen A, B och C. Varje deltagare har tilldelats 

ett nummer (1-5) som ihop med en bokstav (A-C) identifierar vilken grupp de tillhör samt 

bokstaven K/M för att beteckna deras könstillhörighet. Kvinna/Man. De gymnasister som 

tillhör skolans lokala antimobbningsgrupp har tilldelats ett extra A i sin beteckning. I studien 

har citat från de deltagande gymnasisterna skrivits med kursiv stil för att tydligt markera 

skillnaden mellan deltagarnas egna utsagor och den tolkande analysen av dem.  

 

Elevernas utsagor kategoriserades efter genomläsning i tre teman: Konfrontering, Vuxna på 

Internet och Förebyggande arbete. Genom dessa tre teman har vi valt att presentera resultatet 

och fokusera vår diskussion kring. Vi ansåg att dessa tre teman gick att återfinna i både 

forskning och elevers utsagor som nyckelord.  
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     4.6  Forskningsetiska principer 

Vi har i vår studie förhållit oss till de forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.  Då studiens ämne är av så kallad känslig 

karaktär har vi valt att mycket noga informera deltagarna om anonymitet och frivillig 

medverkan. För att undvika konsekvenser med deltagare som deltar i syfte att blidka någon 

annan har deltagande gymnasister fått information om studien både skriftligt och muntligt, 

därefter har samtliga deltagare fått skriva under att de godkänner att deras åsikter och tankar 

används och tolkas i denna studie. Dessa påskrifter har förvarats åtskilda från uppsatsen. 

Samtliga deltagare är över 15 år och därför har föräldrar inte kontaktats enligt 

samtyckeskravet ”I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från föräldrar/vårdnadshavare 

(T ex om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etisk känslig karaktär)” 

(Vetenskapsrådet 1990:9).  

 

     4.7  Metodens svagheter och styrkor 

Studiens subjektivitet är dels en av svagheterna men också en av styrkorna i den 

hermeneutiska metod som använts. Den subjektiva tolkning som görs av deltagarnas utsagor 

skapar en unik bild av ämnet. Detta är en av metodens styrkor och kan ses som värdefullt i 

frågan om mobbning. Dock kan den unika bilden också betraktas som en svaghet eftersom 

samma bild troligen inte kan återges i någon annan studie än just den gjorda. Detta medför en 

relativt låg allmän bild av den gällande situationen vilket är effekten av den hermeneutiska 

tolkningen (Hartman 2004:191). En generalisering av resultatet är inte möjlig och de 

tolkningar och perspektiv som framkommer i och med en kvalitativ dataanalys kan vara svåra 

att jämföra med liknande resultat från andra undersökningar.  

 

5. Resultat och tolkning 

 

Här presenteras resultatet från de gruppintervjuer som gjorts. Åsikter från olika erkända 

antimobbningsorganisationer och Internetsäkerhetsexperter kommer att bearbetas i relation 

till gymnasisternas egna åsikter. Genom vår empiri från gruppintervjuerna har vi kunnat tolka 

vårt resultat. Vi har även valt att kategorisera resultatet i tre olika teman: Konfrontering, 

Vuxna på Internet och Förebyggande arbete.  
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Samtliga gymnasister som deltagit i studien bejakar uppfattningen om att kränkningar och 

mobbning sker via elektroniska medier, främst på de hemsidor där flest ungdomar spenderar 

tid såsom Facebook och MSN-messenger. Klimatet på Internet diskuterades mellan 

gymnasisterna. Det faktumet att de allihop uttrycker att kränkningar och mobbning finns på 

Internet tyder på en medvetenhet om att Internet är en osäker plats. Deltagarna visade inga 

tecken på att det skulle vara några stora skillnader mellan den traditionella mobbningen och 

den som sker elektroniskt. Vi tror att detta kan bero på att Internet och elektroniska medier 

troligen varit en självklar del av deras vardag. Den största skillnaden mellan de två begreppen 

var, enligt gymnasisternas utsago, att den elektroniska mobbningen sprids snabbare och 

därigenom får en större slagkraft. Silling (2007) (säkerhetsexpert på Netscan) delar denna 

åsikt. Då Internet är ett offentligt rum, kan det fungera som en ’hetsmotor’ där utomstående 

kan heja på i en pågående situation påpekar han. 

 

 

Konfrontering 

 
En av deltagarna i grupp A säger: ”Det finns ingen säker Internetmiljö, alltmöjligt som inte 

borde hända händer där” (AAM1). Trots gymnasisternas medvetenhet om den relativt 

osäkra miljön är det ingen deltagare som undviker Internet. Detta tror vi beror till stor del på 

att Internet kan fungera underlättande i det vardagliga livet i form av snabb sökmotor och 

möjligheten till att utföra tjänster och ärenden. Det osäkra klimatet tas på mer eller mindre 

stort allvar och olika förslag till konfronteringar och lösningar visar olika perspektiv 

beroende på erfarenheter och förkunskaper. De gymnasister som genom kroppsspråk och 

gester uttrycker en stark självkänsla nämner ofta i intervjuerna att de skulle ”fixat allting 

själv”(AAM1) medan de gymnasister som istället uttrycker en mindre stark självkänsla med 

viss osäkerhet istället säger: ”jag hade gått till min lärare först…men jag hade polisanmält 

eller gått till kramgruppen här…kramgruppen hade tatt hand om han” (AM3). Kramgruppen 

är skolans lokala antimobbningsgrupp som består av både lärare och elevrepresentanter från 

olika klasser. Det är dock inte alla av de deltagande gymnasisterna som uttrycker ett 

förtroende för skolans lokala antimobbningsgrupp. De riktar istället kritik mot skolans och 

lärarnas ansvarstagande. Detta kan till viss del bero på personliga erfarenheter av något 

enstaka fall där åtgärden inte varit den önskade. Detta kan vara en möjlig konsekvens av ett 

antimobbningsarbete på skolan som antingen inte sker tillräckligt öppet alternativt är duktiga 

på att arbeta i bakgrunden anser vi. En kvinnlig deltagare säger ”aa nä man får nog ba låta 

de va tror ja…en vuxen kan inte göra nåt för att förhindra att de händer igen…man kan ba 
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göra nåt själv”(CK4). På deltagarens tonfall utläser vi en viss tendens till hopplöshet. Detta 

tror vi kan bero på att hon kanske saknar kunskap om vad vuxna skulle kunna göra för att 

förhindra liknande händelser.  

 

Tjejerna i grupp C kommer tillsammans fram till att det bästa är att antingen säga något till en 

vuxen eller att ta tag i problemet själv. Vågar man inte själv skulle en kompis vara ett 

alternativ. Det är tydligt att de inte nödvändigtvis vänder sig till en lärare eller förälder i 

första hand eftersom detta enbart ur deltagarnas perspektiv skulle kunna göra problemet 

värre. De tyckte att det bara var onödigt och det skulle bara förvärra situationen om skolan la 

sig i. Det bästa är att lösa det själv direkt anser deltagarna (AAM1, AM2, AM3, BM2, CK2). 

 

I samtliga grupper är deltagarna överens om att det är bäst att man antingen tar tag i det själv 

och konfronterar den som har skrivit, alternativt skickar en kompis. Vi tror att deltagarna 

uttrycker denna åsikt eftersom det finns en underliggande ton i deras samtal om att vuxna inte 

kan sätta sig in i deras situation. Alla typer av kontakt för konfrontering rekommenderades 

inte av deltagarna. Något som de absolut inte rekommenderade var att själv använda den 

elektroniska miljön för att konfrontera ”de e bättre han tar det IRL” (BM4). Av de reaktioner 

och åsikter som deltagarna uttrycker är det enligt dem inte en lösning att fortsätta föra 

konflikten på Internet. Vi får en känsla av att deltagarna faktiskt vill ta en eventuell 

konfrontering öga mot öga och inte använda sig av elektroniska medier, baserat på det som 

sagts under intervjuerna.   

 

BRIS (BRIS-Rapporten 2010:32) menar också att barn upplever att lärare som väljer att prata 

med mobbaren förvärrar situationen. Det som till en början verkar bra blir efterhand en 

jobbig situation. En av de deltagande i grupp A säger att: ”aa nä vuxna hade nog inte hjälpt 

faktiskt” (AAM1). Han syftar på att inblandningen av vuxna snarare stjälper än hjälper. Dock 

nämner han också att åldern spelar roll, han hävdar att han gärna använt sig av vuxna i 

konflikter om han vore betydligt yngre men i gymnasieåldern tar han gärna hand om sina 

egna konflikter, detta är en åsikt som delas av de flesta deltagarna. Vi tror inte att detta 

betyder att gymnasister inte vill ha någon hjälp av vuxna i frågan om mobbning och 

kränkningar. Istället tror vi att det är en känslig fråga där man som vuxen ungdom bör kunna 

hantera sina egna problem. Deltagarna uttrycker att det är ”barnsligt” (AM3) och att särskilt 

föräldrar har en tendens att förvärra situationen genom att ”dom alltid ska ringa runt och 

hålla på” (CK2) för att hjälpa till. Enligt BRIS är det känslan av skam som gör att många 
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barn och unga inte vill berätta för varken lärare eller föräldrar om mobbningen. De är rädda 

att föräldrarna ska göra något pinsamt som att ringa upp skolan eller mobbarens föräldrar 

(BRIS-Rapporten 2010:32).  

 

Deltagarna i studien pratar mycket om hur en konfrontering bör gå till. Dock framhäver 

varken BRIS eller Friends konfrontering på samma sätt. Att denna skillnad i fokus när ämnet 

kränkningar och mobbning diskuteras kan tyda på vilken verklighet som är den mest 

naturliga för informanten. Vi tror att de deltagande gymnasisterna tillbringar tid på Internet, 

hur mycket tid vet vi dock inte. Att de skulle ha ett annat sätt att bemöta Internet än de som 

arbetar med att förhindra en osäker och förespråkar en säker Internethantering tror vi är högst 

möjligt då Internet behandlas i samtal med en självklarhet och van ton av dem deltagande 

gymnasisterna. Att Internet utvecklas kontinuerligt är något som deltagarna är medvetna om 

”Internet utvecklas hela tiden…dom hittar 10000 nya sätt att mobba och kränka…asså dom 

ligger alltid steget före…man kommer ju aldrig att kunna stoppa fildelning heller liksom” 

(BM4). Deltagarnas åsikter att det är omöjligt att stoppa e-mobbning skapar en bild av hur de 

funderar kring problemet. Att istället för att tänka förebyggande lägga upp en bra strategi för 

konfrontering av kränkningar och mobbning visar att intervjudeltagarna har insett att 

problemet är en del av allt vad Internet har att erbjuda.  

 

Vuxna på Internet 

Enligt deltagarna missuppfattar de vuxna Internet och dess spridningseffekt ”Men vuxna 

fattar inte…dom tror att bara man slutar gå in på en sida så är problemet löst…men man är 

ju alltid online någonstans” (CK4). Att vuxna skulle vara sämre användare av Internet är 

något som deltagarna svagt uttrycker. Genom intervjuerna blir det tydligt att ordet vuxen för 

deltagarna är synonymt med förälder och lärare detta kan vara den största anledningen till 

deltagarnas motvilja att bjuda in till vuxen gemenskap på Internet. Vuxna får gärna spendera 

tid på Internet så länge de inte inkräktar på ungdomarnas territorium menar deltagarna. Detta 

blir tydligt när deltagare BM4 säger:  

 

”Men det finns ju massa sånna där hemsidor där man kan skriva till 

vuxna, man kan kontakta bara. Om man vill prata med dem..det är 

ju inte direkt så att det inte finns en enda hemsida där man kan 

prata med en vuxen. Dom ska inte gå till oss, vi ska gå till dom” 
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(BM4). 

 

En av deltagarna menar att vuxnas närvaro på Internet inte märks av särskilt mycket. Detta 

kan bero på saker som att ”jag är inte vän med nån vuxen så jag skiter i dom” (BM3). Han 

syftar på olika communities där man kan välja vilka man vill umgås med via Internet (så 

kallade vänner). Vi tror att den äldre och yngre generationen har olika sätt att hantera den 

elektroniska miljön. Deltagarna i intervjuerna menar att de gärna ser vuxna på Internet men 

dem ska helst vara på sitt håll och på sina egna communities. Det framgår av gruppernas 

attityder att det finns en vi-mot-dem känsla från deltagarnas sida. Kvarstår gör dock attityden 

från deltagarna att Internet är deras plats som är fräckare, mer avancerad och full av 

möjligheter och ständigt under utveckling. 

 

Deltagarna påpekar att deras plats kan verka skrämmande för den som inte är tillräckligt 

bekant med den. Deltagare CK2 tar upp sin mamma som exempel i frågan ”min mamma 

skulle aldrig kunna stoppa mig från att skriva nått för hon vet ju inte ens hur man loggar in”.  

Rask (citerad i Nilsson 2010) menar att vuxna bör engagera sig i sina barns Internetvanor på 

samma sätt som för fotbollsträningen. Deltagarna känner dock att deras integritet står på spel 

när vi diskuterar vuxna på Internet. Som deltagare BM3 uttrycker det ”de e la inte kul om 

mamma ser sina ungar dyngraka varje helg” (BM3). Han syftar på bilder som fritt läggs upp 

på Internet. Det är intressant att höra deltagarnas tankar om detta då Internet är en relativt 

öppen plats där integritet inte kommer som första prioritering. Bilder som läggs upp kan ses 

av ’utomstående’ och det verkar deltagarna inte ha några problem med men när det kommer 

till vuxna i den egna omgivningen blir det känsligt. En av deltagarna hävdar att ”de e la på 

både gott och ont” (BM5). Vi tror att det egentligen inte är vuxnas närvaro på Internet som är 

känslig, utan detta är troligtvis en trygghet, något som vi tror skulle vara svårt för de 

deltagande gymnasisterna att uttrycka.  

 

Förebyggande arbete 

Deltagarna påpekar att det faktiskt är den mänskliga faktorn och inte ett säkrare datorsystem 

som skulle kunna vara avgörande i frågan om spridning av mobbning och kränkningar via 

elektroniska medier. Eftersom deltagarna gång på gång uttrycker en hopplöshet i sina 

uttalanden tror vi att de känner att Internet är för stort för att just de skulle kunna bidra till en 

märkbar skillnad. De framhäver också att man inte ska behöva känna otrygghet men påpekar 



 24 

att otillgänglighet inte skulle vara ett alternativ till en lösning. ”Även om man slutar besöka 

den sidan där de hände så kommer de ju typ hända någon annanstans” (CK3). Deltagarna 

verkar övertygade över att det inte är möjligt att stoppa kränkningar och mobbning via 

Internet. Detta tror vi speglar hur vanligt förekommande kränkning och mobbning är på 

Internet.   

 

Barn och unga som inte har något förtroende för skolpersonalen är även något som BRIS 

nämner. De elever som väljer att kontakta BRIS uttrycker att de inte blir trodda och att ingen 

bryr sig på skolan. De menar att de inte blir tagna på allvar och att läraren bortförklarar det 

som händer (BRIS-rapporten 2010:32). ”Asså de e ju svårt att prata med en lärare också som 

sitter och låssas som om hon bryr sig fast innerst inne så tänker hon på nått annat” (AAM1). 

Här har förmodligen deltagaren upplevt en situation där han inte blivit tagen på allvar och 

drar troligen alla lärare över ’samma kam’. CK4 nämner att skolan faktiskt skulle kunna göra 

någonting för att förebygga nämligen:  

 

”Asså lärana i skolan skulle kunna spärra dom sidorna [Facebook, 

MSN-messenger och liknande] under skoltid så vi inte kan gå in på 

sånna sidor under rasterna eller när vi har lektion…de kanske 

skulle kunna förhindra…eller ja vet inte”(CK4). 

 

Detta tror vi att hon ser som en möjlig lösning, men genom tonfall, kroppsspråk och 

ansiktsuttryck framhävs hennes osäkerhet och gör det lättare för oss intervjuare att förstå 

hennes tvekan på en permanent lösning. Flera av deltagarna påpekar möjligheten att anmäla 

en kränkning som sker elektroniskt på den aktuella hemsidan (CM3, BM1, BM5). Deltagarna 

pratar om anmälan som om det vore väldigt naturligt att möjligheten finns. 

 

I frågan om skolan ska ta ansvar för händelser som sker i den elektroniska miljön får vi 

intrycket av att deltagarna tycker olika. I de två fall som använts i intervjuerna utspelar sig 

det ena fallet en lördagskväll (lördagsfall) och det andra en skoldag (skolfall). Båda fallen 

beskriver en situation där någon utsätts för kränkningar via Internet (se bilaga 2 och 3) 

Diskussionen om vem som har ansvar att agera i lördagsfallet börjar med en uppfattning om 

att skolan inte alls är inblandad. ”Dom har la ingenting att göra med de eller så...de är ju inte 

deras ansvar”(CK2). Detta kan bero på en verklighetsbild där skolan är något som rör 
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vardagar och lämnas i bakgrunden på helger. De skiljer även på fritid och skoltid på ett sätt 

som antyder till ett obefintligt samarbete mellan skola och hem. Kanske på grund av att 

skolan inte uppmuntrar till ett samarbete.  

 

Några av de kvinnliga deltagarna delar inte de manligas åsikt om att skolan inte berörs. CK2 

säger: ”Antagligen har de typ börjat i skolan å sen fortsätter de hemma å asså de kommer 

säkert typ fortsätta i skolan när dom kommer dit efter helgen”(CK2). De kvinnliga deltagarna 

visar förmåga att se konsekvensen av ett handlande. De menar på att konflikten antagligen 

kommer att fortsätta i skolan och inte enbart förekomma på helger. En annan kvinnlig 

deltagare säger: ”Han måste ju typ säga te sin lärare i skolan för om de är nån i hans 

parallellklass så kommer de ju bli bråk säkert” (CK2).  

 

I diskussionen kring skolfallet blev kopplingen till skolans ansvar betydlig tydligare då 

deltagarna ansåg att detta tydligare berörde skolan ”Händer de grejer på skolan eller som har 

med skolan att göra så kanske men annars kan man nog strunta i de” (BM2). Deltagaren 

menar att det är mer accepterat att skolan är den verksamhet man som kränkt vänder sig till 

när det händer under skoltid. Vi tror att deltagaren egentligen vill ha sagt att skolans hjälp nu 

är mer accepterad eftersom det antagligen inte skulle anses som lika pinsamt. 

 

Att skilja på skoj och allvar är inte lätt påpekar deltagarna. ”de skulle juh kunna vara ett 

skämt..de vet vi inte..för d e ju ja..”(BM1). Svårigheten med kommunikation över Internet är 

avsaknaden av tonfall, kroppsspråk och pauser. Detta framgår genom BM1s uttalande. Han 

framhäver det på ett sätt som är väldigt tvetydigt och får oss att själva uppleva den osäkerhet 

som kan råda i en situation där gränsen mellan skoj och allvar är hårfin. Friends säger att det 

är ungdomarna som måste tränas i att se skillnaden (Cox 2009:27), vi och dem deltagande 

gymnasisterna håller med men vill tillägga att det i samma utsträckning bör handla om att 

uttrycka sig tydligare. 

 

6. Diskussion och Analys 

     6.1 Utvärdering av metoden 

Vår metod har fungerat tillfredsställande. Vårt holistiska förhållningssätt har gjort oss mer 

öppna för de olika åsikter och möjliga resultat som framkommit i vår uppsats. Valet att 

inkludera elever via gruppintervjuer gav oss en bild som motsvarade våra förväntningar på 
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hur det empiriska materialet skulle insamlas. Den hermeneutiska tolkningen av den 

information som eleverna ger har gjort oss subjektiva i analysen. Då vi använder våra egna 

erfarenheter som grunder för vår tolkning av den information som intervjudeltagarna delgav. 

Våra egna erfarenheter av den elektroniska miljö som för oss liksom för intervjudeltagarna är 

en naturlig del av vardagen kan ha påverkat våra tolkningar i större utsträckning än om vi 

varit icke deltagande i intervjun. Ändå valde vi att själva agera i intervjun för att få 

möjligheten att be de deltagande eleverna att diskutera vidare. Valet att använda de 

deltagande elevernas verklighetsbild har varit vår utgångspunkt i vårt resultat. Eftersom vi 

själva känner igen den verklighetsbild som eleverna framhäver kan vi ha färgat deras bild i 

vår presentation. Detta hade kunnat undvikas om vi valt att använda en annan metod än en 

tolkningsbaserad metod som hermeneutiken.  

 

I valet av tillvägagångssätt för att samla empiri fungerade gruppintervjuer med låg 

standardisering tillfredsställande. Hade vi valt att istället använda en hög standardisering 

hade vårt resultat troligtvis fått en annan utgång. Då hade även vårt deltagarantal behövt vara 

större för att få en större förståelse för de åsikter som uttrycks. Ett alternativ hade varit att 

helt använda en kvantitativ metod och utgå från ett empirimaterial byggt på enkäter. Vi valde 

dock att inte använda en sådan metod eftersom vi ansåg att det skulle ha varit en svårighet att 

bibehålla en hög validitet på den typen av empiri vi sökte. Fördelen med gruppintervjuer var 

den fria diskussionen, där gruppen gemensamt styr samtalet kring problemet. Ingen press 

sattes på någon enskild deltagare att prata i en särskild ordning. Vi är dock medvetna om att 

enskilda samtal skulle kunna leda till ett annorlunda resultat då enskilda elever kanske hade 

tillåtits att gå mer på djupet. En grupp kan fungera begränsande när det kommer till 

personliga åsikter. Där var lärarens inblandning i gruppuppdelningen värdefull, för att skapa 

ett accepterande gruppklimat. Kunskapen från och informationen om att just några var 

tillfrågade att delta i gruppen på grund av deras delaktighet i skolans lokala 

antimobbningsgrupp kan ha fungerat hämmande för både gruppen och de enskilda eleverna. 

Det blev ett prestationskrav på de deltagare som var med. Detta kan ha skapat en blockering 

för berörda. Troligtvis hade enskilda intervjuer med dessa gett ett mer värdefullt och 

tillförlitligt resultat. Könsfördelningen i de tre grupperna gav olika resultat. De grupper som 

bestod av enbart samma kön fungerade överlag bättre ihop. Samtalet flöt bättre och 

interaktionen mellan deltagarna blev naturlig. Samspelet mellan deltagarna var tydligare än i 

den grupp där det var blandad könstillhörighet. 
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De fall/dilemman som valts att användas i intervjuerna var medvetna val för att underlätta vår 

roll som intervjuare. Då vi själva inte konstruerat de fall som användes, utan använt oss av 

fall konstruerade av Friends, tror vi att intervjudeltagarna vågade säga vad de tyckte om 

fallen i högre utsträckning. Fallen var en bra inkörsport till diskussion, dock var övningen 

”Flugan på nätet” (bilaga 4) en mindre bra övning för den relativt lilla gruppen på fem 

personer. Den gav inget användbart resultat då intervjudeltagarna tyckte den var förvirrande 

och inte hade något att relatera till. Där var de två fallen med tillhörande diskussionsfrågor 

betydligt mer användbara. 

 

Tack vara de färdiga fallen med ett grundläggande diskussionsmaterial kunde vi som 

intervjuare agera mindre styrande. Att vi inte hade kommit på fallen själva hade en positiv 

effekt på eleverna. Dock fick ett av fallen motgång då det var en deltagare som delade namn 

med en av personerna i fallen. Detta bör vi som intervjuare reagerat på och ändrat tidigare. 

Till de följande intervjuerna ändrades namnet till ett annat för att undvika samma 

komplikation.  

 

Valet att starta intervjun med en liten allmän diskussion där vårt syfte med studien och varför 

de var tillfrågade att vara med kunde ha innehållt mindre information. Vi tror att det hade 

uppmuntrat till en mer allmän diskussion än vad det kom att bli. Vi valde att låta eleverna 

skriva under att de deltog frivilligt, något som av eleverna mottogs på ett bra och förstående 

sätt. 

 

     6.2 Diskussion och analys av resultatet 

 

Både tidigare forskning och vår studie kan bekräfta att elever, lärare och andra vuxna i 

skolans värld är bekanta med det faktum att mobbning förekommer även i digital form. I 

följande avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat med stöd av den forskning som finns i 

vår studie. Syftet med studien var att undersöka gymnasisters åsikter om den elektroniska 

miljön, med fokus på kränkningar och mobbning, som är aktuell för dem och om vuxna i och 

utanför skolan kan bidra till att mobbning och kränkningar i den elektroniska miljön kan 

minska. Studien syftade också att belysa eventuella likheter och skillnader som framhävs i 

gymnasisternas utsagor och den tidigare forskningens resultat om mobbning och kränkningar 

via elektroniska medier.  
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Olweus har många års erfarenhet av forskning kring mobbning och hur den på bästa sätt kan 

förebyggas och hanteras när den väl uppstår. I många av hans tidigare studier pratar han om 

att mobbningen yttrar sig främst på skolan och bland annat under lektioner och raster. Han 

menar att ”Skolan är alltså utan tvivel det stället där det mesta av mobbningen försiggår” 

(Olweus1986:21). Dock har Olweus inte anpassat sin forskning till att angripa den 

elektroniska mobbningen även om mobbning i sig enligt andra forskare ska betraktas och 

motarbetas på samma sätt. Detta gör att hans argument, som har några år på nacken, bör 

omprövas och ses i ett nytt ljus där social gemenskap har genomgått en förändring bland 

unga. Hans uttalande stämmer inte helt överens med det som studiens resultat visar nämligen 

att mycket av den elektroniska mobbningen flyter mellan skoltid och fritid eftersom Internet 

är oberoende av dygnets tid.  

 

Smith et al. (2006) hävdar att det är den relativt snabba tekniska utvecklingen som gjort att 

forskare och utredare inte hunnit med att undersöka området. Vår studie visar att de 

deltagande eleverna anser att vuxna är mindre förtrogna med tekniken och därför framhäver 

Internet och elektronik som deras område. Smiths et al. studie visar att mobbning via de 

elektroniska medierna har ökat i takt med utvecklingen. Den vanligaste formen sker genom 

telefonsamtal och mobila textmeddelanden, något som de deltagande eleverna i vår 

undersökning inte håller med om. Deras fokus ligger istället på det som händer på Internet 

och via de olika kommunikationsplattformar som finns där. Kanske att detta stämmer väl 

ihop med den bild av elektronisk mobbning som Smith et al. presenterar nämligen skillnaden 

på det som uppfattas sker och det som faktiskt sker. De deltagande eleverna tillfrågades inte 

om de blivit utsatta utan valde själva att delge utsagor ur det egna livet. Detta ger oss en svag 

bild av hur vanligt förekommande de olika formerna är i den aktuella målgruppen. Men då 

flera av de tidigare nämnda forskare kommer fram till en likartad procentuell siffra gällande 

förekomsten av mobbning använder vi den som mall. Cirka 20 procent har drabbats av 

kränkningar och mobbning via elektroniska medier, om vi applicerar denna siffra på de 

deltagande eleverna i vår studie skulle minst 2 deltagare varit drabbade, något som vi 

värderar som fullt möjligt efter intervjuerna.  

 

Konfrontering 

 
De deltagande gymnasisterna i vår undersökning uttryckte klart och tydligt att konfrontering 

av mobbning är någonting de i första hand vill klara själva. Att söka hjälp eller stöd hos en 
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vuxen var inte ett första alternativ utan en nära vän framhävs både i vår studie och i den 

tidigare forskningen som ett naturligt val. De deltagande eleverna upplever att lärarna inte tar 

de på allvar. ”Asså de e ju svårt att prata med en lärare också som sitter och låssas som om 

hon bryr sig fast innerst inne så tänker hon på nått annat” (AAM1). Robert Slonje kom 

genom sin forskning fram till att deltagarna inte anförtrodde sig till en vuxen utan även de 

vände sig till en kompis för att prata (2006). Intressant är det också att Slonje menar att 

deltagarna trodde sig behöva ha bevis på mobbning för att kunna prata med en vuxen och för 

att bli trodd. Detta var inget vi stötte på i vår intervju med gymnasisterna utan de uttryckte 

mer en känsla av att det inte fanns någon vuxen på skolan som brydde sig tillräckligt för att 

kunna göra något åt situationen.   

 

Många av de deltagande gymnasisterna skulle själva försöka lösa en eventuell konflikt hellre 

än att ta hjälp av en vuxen. Endast en av deltagarna uttryckte försiktigt att ”jag hade gått till 

min lärare först…” medan resterande av de deltagande gymnasisterna var överens om att det 

bästa är att till en början ta tag i det själv och absolut inte lösa det elektroniskt. En av de 

deltagande gymnasisterna uttryckte ”de e bättre han tar det IRL” om något skulle uppstå 

(BM4). De kvinnorna deltagarna uttryckte i högre utsträckning än de manliga deltagarna att 

de hellre vänder sig till en kompis för att få hjälp med att lösa en konflikt snarare än till en 

vuxen i form av förälder eller lärare beroende på situationen. En del av de manliga deltagarna 

menade istället att de absolut inte skulle vända sig till en vuxen i första hand eftersom de bara 

skulle förvärra situationen. ”aa nä vuxna hade nog inte hjälpt faktiskt” (AAM1).”Det blir 

inte värre om man lägger sig i om man tar tag i mobbningen på rätt sätt” menar dock Pipping 

(2009:51). Vi är tveksamma till vad som är rätt sätt, de deltagande gymnasisterna hävdar att 

det mest rätta är att själv agera och bemöta den som kränkt eller mobbat i ett öga-mot-öga 

samtal. Det kräver ett ökat engagemang från vuxna inom skolan än det som eleverna 

uttrycker förekommer idag om gymnasisterna ska söka hjälp i större utsträckning. 

 

Deltagarna gjorde dock klart för oss att det bara blir värre genom att säga till en vuxen om 

något som hänt eftersom de, enligt gymnasisterna, har en tendens att förvärra situationen och 

att ”dom alltid ska ringa runt och hålla på” (CK2). En annan deltagare bekräftar det med att 

tycka det är ”barnsligt” (AM3). BRIS (BRIS-Rapporten 2010:32) menar även de att känslan 

av skam gör att många ungdomar väljer att inte berätta för en vuxen om de blir utsatta för 

mobbning just på grund av att de tror att det bara skulle förvärra situationen. Pipping hävdar 

dock att denna uppfattning är en myt (2007:50). Intressant är då varför gymnasisterna 
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upplever denna myt som sann. Kanske beror det på bristande kunskap om 

antimobbningsarbete hos gymnasisterna och att det är de som inte är riktigt mottagliga för 

den typ av arbete som förespråkas? Qing menar att det kan vara elevernas bristande 

kunskaper om hur lärare arbetar förebyggande eller hur de väljer att konfrontera mobbning 

som gör att de inte väljer att vända sig till en vuxen (2005:11). Intressant är också att 

deltagarna i vår studie är väl medvetna om att det finns vuxna att vända sig till när det 

uppstått en kränkning och även gymnasister som har som har ett kamratstödjaruppdrag. 

 

Vuxna på Internet 
 

Internet har blivit en allt större attraktion för alla åldrar och kanske ännu mer för den yngre 

generationen. Det skulle kunna vara så att denna generationsskillnad bidrar till en vi-mot-dem 

känsla från både de yngre och äldres håll. Unga känner att vuxna inte förstår dem. Om detta 

beror på ett bristande intresse från vuxnas håll vet vi inte. Men kanske att ungdomarna har 

den uppfattningen. Säkerhetsexperter och forskare (Silling, Rask, Pipping 2007:270, Olweus 

1999:55, Høiby 2002:84) menar att föräldrar och vuxna i barns och ungdomars närhet bör 

engagera sig i de ungas Internetvardag. Detta skulle kunna leda till en ökad förståelse och 

tillit från båda hållen.  

 

Eftersom en kränkning nu sprids snabbare med hjälp av elektroniken innebär det många 

gånger att den oftast även lagras och den drabbade blir ännu mer utsatt eftersom detta lätt 

missbrukas (Pipping 2007:71f).  Detta hindrar dock inte gymnasisterna från att vara på 

Internet, fast de är väl medvetna om farorna de dagligen utsätts för säger en av deltagarna i 

grupp A: ”Det finns ingen säker Internetmiljö, alltmöjligt som inte borde hända händer där” 

(AAM1). De vet istället att det är möjligt att anmäla någon eller bara klicka ner när det 

uppstår en upprörande situation. Intressant var också att de är medvetna om att det finns 

vuxna man som drabbad kan vända sig till på Internet för att få hjälp. Detta skapar en känsla 

av att de trots allt tycker det är tryggt med vuxnas närvaro på nätet men så länge de håller sig 

på sitt och är tillgängliga vid frivilligt behov.  

 

Att möjligheten till att elektroniskt anmäla en kränkning finns är inte obekant för de 

deltagande gymnasisterna. En av deltagarna ser polisanmälan som en självklarhet när 

kränkningar blir för påfrestande och man inte lyckats lösa det själv.  Flera forskare (Høiby, 

Levin, Thulin 2006:39) menar att det är meningen att elever ska kunna lösa en konflikt som 

de hamnat i själva men behövs hjälp ska läraren eller annan vuxen självklart ta tag i 
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situationen. Olweus, med flera, (Olweus 1999:15, Høiby 2002:19, Pipping 2002:51) menar 

att om vuxna inte agerar visar det att mobbning är tillåtet, på så vis bidrar de till ytterligare 

mobbning. De deltagande ungdomarna däremot menar att vuxna inte alltid vet bäst eftersom 

mycket av det som sker undgår dem. För att vuxna inte ska missa det som sker föreslås en 

ökad öppen debatt mellan generationerna om en elektronisk miljö. De deltagande 

gymnasisterna uppvisar ett visst välkomnande beteende gentemot vuxen närvaro på Internet. 

Dock med vissa restriktioner som visar på att närvaron är på både gott och ont.  

 

Förebyggande arbete 

 

Vissa skolor har enligt Enochsson och Olin (2004) försök att förebygga mobbning genom att 

blockera elevernas tillgång till Internet för att på så sätt begränsa tillgången till elektronisk 

kommunikation, och därmed riskerna för att kunna utsätta andra eller bli utsatt för mobbning 

eller kränkningar, under skoltid. En del lärare som har tillåtit skrivandet på datorer 

regelbundet i sin undervisning menar att de inte alls upplever detta problem i samma 

utsträckning eftersom de pratar med sina elever om användandet av Internet dagligen (2004). 

De deltagande gymnasister i vår studie menar att det inte är en lösning att hålla sig borta. 

”Men vuxna fattar inte…dom tror att bara man slutar gå in på en sida så är problemet 

löst…men man är ju alltid online någonstans” (CK4). Deltagarna menar att det inte är en 

lösning att försöka hålla sig borta från hemsidor där mobbning förekommer eftersom det 

ständigt kommer att fortsätta på någon annan hemsida. Det är en miljö som troligen aldrig 

kommer att kunna bli säker menar gymnasisterna. Kanske har de den inställningen till att en 

eventuell lösning inte är möjlig eftersom de inte vet hur man i så fall skulle kunna göra 

Internet till en säkrare plats för oss alla. Som Hinduja & Patchin (2004) påpekar så påverkas 

även den fysiska miljön av det som händer via de olika elektroniska medierna. Att då lämna 

den ena miljön blir verkningslöst eftersom de i dagens samhälle är så knutna till varandra. 

Intressant här är också att en kvinnlig deltagare poängterar att det som skett under helgen 

antagligen har börjat i skolan och kommer med mer eller mindre säkerhet att fortsätta där, 

något som Hinduja och Patchin (2004) också diskuterar. De menar att relationen mellan hem, 

skola och Internet är starkare än vad den allmänna uppfattningen tycks anse. Enligt en del av 

deltagarna var det mer självklart att skolan berördes om en händelse utspelade sig under 

skoltid. 
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     6.3 Relevans för läraryrket 

Även om Internet inte får oss att tänka på skolan vill vi ändå påpeka att det är av hög relevans 

för skolan att vara väl förtrogen med det klimat som råder via de elektroniska medierna där 

mobbningar och kränkningar är ett förekommande problem (Hinduja och Patchin 2004). På 

samma sätt som skolan arbetar för en trygg arbetsmiljö bör den elektroniska miljön eleverna 

vistas i behandlas på liknande sätt. Vuxna i olika positioner (lärare, vaktmästare, kurator, 

fritidsledare med flera) på skolan bör ta ett vuxenperspektiv även på Internet. Vuxna i skolans 

verksamhet bör applicera sin förebildsroll, inte bara i fysisk verklighet utan även i den 

elektroniska miljön. Dock ser vi ett stort problem i organisationsfrågan. Vem ska göra vad, 

vem har tid, vem får lön för att hålla koll på Internet och under vilka timmar på dygnet ska 

det ske? Tyvärr är detta frågor som i allra högsta grad påverkar hur den elektroniska miljön 

kan komma att bli.  

 

Skolan har genom skollagen ett ansvar att arbeta förebyggande mot mobbning. 

Ansvarsfrågan är dock komplicerad, kanske rent av omöjlig att hitta en lösning på eftersom 

Internet inte enbart förekommer i skolan. Därför finns det ännu en part som måste vara 

delaktig, nämligen föräldrarna. En dialog mellan hem och skola är nödvändig i frågan om en 

trygg elektronisk miljö. Dock tror vi inte att en öppen dialog kommer att stoppa kränkningar 

och mobbning via de elektroniska medierna. Däremot anser vi, och flera forskare, att det 

skulle kunna leda till en förbättrad situation för gymnasisterna.  

 

Att en lärare i dagens samhälle inte skulle vara medveten om och arbeta mot den mobbning 

som förekommer och bidrar till en otrygg elektronisk miljö, är för oss otänkbart. Det är 

viktigt att gymnasister är medvetna om att lärare vet vad som sker och vilka risker som finns 

på Internet. I och med det kanske gymnasisternas attityder om lärares engagemang gällande 

elevernas trygghet kan komma att förbättras.  

 

7. Avslutning 

Deltagarna i gruppintervjuerna uppfattas som mycket väl medvetna om vilka risker som finns 

på Internet. Liksom BRIS undersökning från 2007 (Jonsland och Irgens 2007) uttrycker 

deltagarna att det är relativt vanligt med kränkningar och mobbning via Internet. Det är 

betryggande att uppleva att de elever vi mött är medvetna om den otrygghet som råder på 

Internet. Dock kan vi inte dra alla över en kam. Forskare och andra experter inom ämnet 
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Internet och säkerhet är överens om att vuxnas delaktighet är avgörande i frågan om 

förebyggande arbete mot mobbning och eventuell konfrontering.  

 

De deltagande gymnasisternas attityder om vuxnas närvaro på Internet korrelerar till viss del 

med forskarnas. De samtycker i frågan om att det är bra att vuxna går att kontakta via Internet 

vid behov, dock vill deltagande gymnasister själva ta kontakt. De kvinnliga deltagarna i 

studien uttryckte en viss trygghet med vuxen närvaro och framhävde att vuxna egentligen inte 

var något problem så länge de höll sig på sitt håll och inte beblandade sig med ungdomarna. 

De manliga deltagarna var tydligare i sin ståndpunkt att de ville lösa konflikter på egen hand. 

Detta motsäger det som forskare hävdar vara ett steg mot en tryggare elektronisk miljö 

nämligen vuxnas ökade intresse och engagemang för ungas aktiviteter på Internet. Genom att 

skapa en dialog mellan hem, skola och unga kan Internet bli en del i den gemensamma 

vardagen (Olweus 1999:52).  

 

Skolan är den fysiska plats där eleverna möts och är därför lämplig för diskussioner kring 

klimatet på Internet. Deltagande gymnasister konstaterar att konflikter inte bör lösas via 

elektroniska medier utan ske öga mot öga. Deltagarna tror att det istället skulle förvärra 

situationen om bemötandet av kränkningen eller mobbningen sker via det elektroniska mediet 

där den uppstod. Då skolan enligt skollagen är skyldig att agera och arbeta förebyggande vid 

mobbning och kränkande behandling bör detta inkludera mobbning och kränkningar som sker 

elektroniskt. En dag utan elektroniska medier är inte vardag för de gymnasister som deltagit i 

studien. Därför är det ingen bra lösning att vid konflikter och händelser ta bort möjligheten 

till fortsatt elektroniskt umgänge enligt deltagarna. 

 

     7.1 Vidare forskning 

I frågan om den elektroniska miljöns trygghet finns mycket att undersöka. Att genomföra en 

studie som klargör kränkningars och mobbningens förekomst via elektroniska medier 

kommer ständigt vara en aktuell fråga. Eftersom det idag är ett högaktuellt ämne tror vi att 

det med största sannolikhet kommer ske en del tekniska förändringar, men problemet 

kommer troligen att kvarstå. Vi anser att en liknande studie med utgångspunkt i lärarens 

attityder skulle vara intressant och komplettera det resultat som vår och andra forskares 

studier visar. Vidare tror vi attityder och förhållningssätt med tiden kommer att förändra den 

elektroniska miljön. Därför vore det intressant att genomföra en studie som noggrant utreder 
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dagens attityder kring elektronisk trygghet, för att 5 år senare göra om samma studie och se 

hur utvecklingen, inklusive den tekniska, har förändrat attityderna. 
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Bilaga 1 

Gruppdiskussion om en säker elektronisk miljö 

 

TACK för att just DU ställer upp i vår studie! Den information som framkommer under den 

följande gruppintervjun kommer att användas i syfte att klarlägga hur elever vill förebygga 

det stora problemet med en osäker elektronisk miljö. Det förekommer allt för mycket 

mobbning och kränkningar på Facebook, MSN och andra sidor på Internet. Vår uppsats 

handlar om gymnasisters åsikter och tankar kring kränkningar och mobbning via elektroniska 

medier. 

 

 Du kommer inte att nämnas vid namn och heller inte din skola. I vårt examensarbete nämns 

deltagarna under bokstavkombinationer som har till syfte att beteckna er grupp- och 

könstillhörighet och för att tydliggöra i återgivandet av en eventuell dialog i vår egen text. Du 

kommer att agera anonymt och ingen värdering kommer att läggas på dina personliga svar, 

du kan välja att avbryta när som helst. Din medverkan är högst frivillig! 

 

Har du frågor om hur dina svar kommer att behandlas, vår uppsats eller om din anonymitet så 

kontakta oss gärna! Vi finns tillgängliga via mail på:  ld05sawe@student.hh.se eller 

ld05vati@student.hh.se.  

 

Gruppintervjun kommer att utgå från några diskussionsfrågor där ni är fria att välja vad ni vill 

fokusera er diskussion på. Det finns även två olika dilemman eller fall att diskutera kring. 

Lämpligt kan vara att använda fallen eller något annat för er känt fall som utgångspunkt för 

en fortsatt diskussion.  

 

Vi räknar med att diskussionen tar ca 15-30 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in på 

band för att rättvist kunna återges i vår uppsats. Notera att hela intervjun inte kommer att 

ordagrant återges i uppsatsen, endast korta delar. Förutom oss två kommer ingen att lyssna 

till inspelningen. En transkribering (nedskrivning) av intervjun kommer att finnas tillgänglig 

för vår examinator men inte för övriga läsare av uppsatsen. Har du frågor så kontakta oss 

via ovanstående mailadresser! 

 

______________________________  ______________________________ 

Sara Weiland    Vaia Tioukalia 

mailto:ld05sawe@student.hh.se
mailto:ld05vati@student..hh.se
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Bilaga 2 

 

 

Fall 1 

Det är lördag kväll, Kim sitter och slökollar lite bloggar- plötsligt ser 

Kim sitt namn nämnas i en av de mer lästa bloggarna där Kim bor. 

Den där jävla Kim, så fruktansvärt jävla äcklig! Om jag ser Kim 

någonsin vid centrum igen kommer jag att kräkas! Kommentaren är 

skriven av en person i en parallellklass till Kim. 

 

Diskussionsunderlag: 

- Hur ska Kim göra? 

- Vem är ansvarig att göra något åt det som har hänt? 

- Hur kan vuxna göra för att förhindra att det händer igen? 

- Vad har skolan att göra med det som händer på helgen? 
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Bilaga 3 

 

 

Fall 2 

Det är lunchrast, en vanlig onsdag. Robin [Anders] sitter i skolans 

datasal och kollar runt på Facebook. Plötsligt ser Robin en bild på sig 

själv med texten: Kolla på Robin, ser ju ut som värsta jävla idioten!! 

Att man inte bara tar livet av sig när man ser ut så!?!?. Bilden är tagen 

med en mobilkamera i smyg och uppladdad av en person i en 

parallellklass till Robin. 

 

Diskussionsunderlag: 

- Hur ska Robin göra? 

- Hur ska Robins kompisar göra? 

- Vilka vuxna bör göra något? 

- Vad kan man göra på skolorna för att förhindra att det händer 

igen? 

- Hur skapar man en trygg miljö på Internet? 

- Hur mycket bör föräldrar/vuxna veta om vad som händer på 

Internet? 

- Vad tycker ni vuxna ska göra för att ha koll på vad som skrivs 

på Internet? 
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Bilaga 4 

 

Flugan på Nätet- övning 

 

Syfte: att kartlägga den sociala miljön på nätet bland ungdomar. Ett sätt att ta upp frågan om 

e-mobbning [e-kränkningar] är att göra en gemensam brainstorm över vilka olika former av 

kränkningar som ni tror eller vet förekommer under en vanlig vecka på nätet. Det kan vara 

allt från elaka ord till hot om våld, elektroniska kränkningar via sms, mms eller mail eller 

utfrysningar på sajter. Friends brukar kalla denna inventering för Flugan på nätet. Den är ett 

sätt att gemensamt prata om vad som kan räknas som en kränkning, vilka kränkningar som 

upptäcks av personal eller elever, men sällan följs upp, och vad som anses oacceptabelt 

(Engström o Svanerudh 2008:20f). 

 

 

Tänk på en vanlig vecka på nätet. Vilka olika kränkningar kan förekomma: 

- Via mobilen? 

- Via skolans intranät?  

- På sajter? Chatt, Facebook, MSN, Bilddagboken mfl.  

- Via egna/andra program? 

 

Skriv upp allt som kommer fram på en lista. 

 

Ställ frågor kring det som kommer upp. 

- När händer det? 

- Vad händer då? 

- Hur förebygger vi den typen av kränkningar?  

 

 

 

 

 


