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Abstract 
 
The purpose of this essay is to research if there should be any difference between how schools 
prevent bullying and cyberbullying. The empirical data was gathered through interviews with 
four different public secondary school staff and through surveys with each schools’ pupils. 
The staff that were interviewed were either a principal or a vice principal together with either 
a school counsellor or a teaching assistant. The students that participated in the survey were 
from seventh or eighth grade of each school. According to Swedish law, schools have to work 
against bullying in all their forms. Bullying can eventuate to negative effects and should 
therefore be prevented. Theories define bullying with three criteria: repeating, intentionality 
and an imbalance of power. These criteria are different when it comes to cyberbullying. 
Besides the theories about bullying and cyberbullying, this essay also includes theories about 
bullying causes and preventions of it. According to the respondents, there is no difference 
between bullying and cyberbullying. Due to this, they mean that there should not be any 
difference in the schools’ preventive work either. The results from the survey showed that 
more students think their school has a more successful preventive work against bullying than 
cyberbullying. The conclusion that we draw in the discussion is that the schools make a 
difference in the process when bullying or cyberbullying has occurred, in sense of evidence 
gathering. We would, however, like to see that the supportive work in the future will involve 
information about the consequences of cyberbullying, for example the penalties for the bully 
and how the victim is affected.   
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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det bör finnas skillnader i skolornas arbete med att 
motverka mobbning och nätmobbning. Den empiriska data samlades in genom intervjuer med 
de fyra olika kommunala högstadieskolors personal och genom en enkätstudie med skolornas 
elever. Personalen som intervjuades var antingen en rektor eller en biträdande rektor 
tillsammans med en kurator eller en elevassistent. Eleverna som deltog i undersökningen var 
från årskurs sju eller åtta från varje skola. Enligt svensk lag måste skolor arbeta mot 
mobbning i alla dess former. Mobbning kan resultera till negativa effekter och bör därför 
motverkas. Teorin definierar mobbning med tre kriterier: upprepande, avsiktlighet och 
obalans i maktförhållande. De här kriterierna uttrycks annorlunda för nätmobbning. Förutom 
teorier om mobbning och nätmobbning innehåller uppsatsen teorier om mobbningsorsaker 
och förebyggande åtgärder. Enligt respondenterna är det ingen skillnad mellan mobbning och 
nätmobbning. Genom det här tycker de att det inte bör vara någon skillnad i det motverkande 
arbetet. Resultatet från enkätstudien visade att fler elever tycker att deras skola hade ett mer 
framgångsrikt förebyggande arbete mot mobbning än mot nätmobbning. Slutsatsen som vi 
drar i diskussionen är att skolorna gör skillnad i processen när mobbning eller nätmobbning 
har uppstått, i form av bevissamlande. Vi skulle däremot vilja se att det främjande arbetet i 
framtiden bör involvera information om konsekvenserna av nätmobbning, till exempel 
påföljderna för den som mobbar och utsattheten för den mobbade.  
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1. INLEDNING 
Följande avsnitt kommer behandla varför mobbning och nätmobbning är ett 
samhällsproblem, hur fenomenen har utvecklats över tid, samt att svenska skolor, utifrån 
skollagen, har i uppgift att motverka dem. Avsnittet tar även upp uppsatsens 
avgränsningsområde, syfte och frågeställningar.  
 

Det hela började i 7:an. Blev kallad för fetto, äckel.. fick snö nedtryckt 
innanför tröjan.  
Jag mådde så fruktansvärt dålig och vågade knappt gå till skolan. Var rädd för 
vad dem skulle göra med mig. Stannade hemma ofta för att jag inte ville gå 
till skolan.  

 (Gunnarfeldt 2012) 
 
Ovanstående citat förklarar en person som har blivit mobbad och dess upplevelse av det. Ett 
ytterligare offer för mobbning går att läsa utifrån aftonbladets artikel Mobbade Odin, 13 tog 
sitt eget liv (Westin 2014) som skriver om pojken Odins berättelse. Som vid 13 års ålder tog 
livet av sig eftersom han inte stod ut med mobbningen, vilket skedde trots att hans familj hade 
flyttat två gånger för att undvika mobbningen. Mobbning kan med andra ord ha förödande 
konsekvenser och med teknikens utveckling beskriver Berne (2014, ss.4–9) att Sveriges 
elever kan bli utsatta för mobbning dygnet runt. Den här nya aspekten av mobbning har fått 
benämningen nätmobbning. Nätmobbning är en form av mobbning, men skillnaden är att den 
sker på internet och har andra kännetecknen. Ett sådant kännetecken är att den mobbade kan 
vara utsatt dygnet runt.  
 
Under år 2016 i Sverige finns flera olika organisationer till för att hjälpa, främst ungdomar, 
när de har blivit utsatta för kränkande behandling. Sveriges barn och ungdomar kan kontakta 
exempelvis BRIS (2016), Barnens rätt i samhället, för att prata med en erfaren kurator. 
Samtidigt kan ungdomarna gratis besöka ungdomsmottagningar (UMO 2016), där de kan 
prata med en kurator om deras välmående. Enligt Skolverket (2016 Elevhälsan i skollagen) är 
det lag på att alla skolor ska ha en kurator som elever kan prata med om sin mentala hälsa. 
Skollagen (SFS 2010:800) innehåller även bestämmelser om att skolan ska skapa planer mot 
kränkande behandling och att personalen har skyldigheter att rapportera kränkande incidenter. 
Sveriges skolor kan använda sig av flera olika förebyggande åtgärder mot mobbning. Frisén 
och Berne (2016, s.115–119, 126) beskriver däremot att det finns särskilda tillvägagångssätt 
som kan vidtas för att motverka fenomenet nätmobbning, vilka kommer presenteras längre 
fram i uppsatsen. Tanken är därför att genom uppsatsen undersöka vad skolorna gör för att 
motverka mobbning och nätmobbning, eftersom det enligt oss inte bara är viktigt att vilja 
hjälpa Sveriges ungdomar med att tala om problemet, utan även att försöka motverka 
mobbningen och nätmobbningen. Med uppsatsen kommer vi också undersöka om det bör 
finnas skillnader i arbetet mot de olika fenomenen, eftersom att Frisén och Berne (2016, 
ss.115–119,126) skriver om särskilda åtgärder samt för att vi därför anser att det bör vara 
skilda arbetssätt för att motverka de olika fenomenen. 
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1.1 Bakgrund  
Petersson (2010 s.172) skriver att den offentliga sektorn har till uppgift att bidra med 
konsumtionsmöjligheter för både individen och kollektivet. Produktionen är även finansierad 
av obligatoriska betalningar i form av bland annat skatt. Författaren förklarar vidare att den 
offentliga sektorn består bland annat utav staten, kommunerna samt landstingen och 
regionerna. Bengtsson (2012 ss.108–109) skriver att kommunerna har ansvar för 
skolverksamhet, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionshinder. Enligt 
Skolverkets sida Grundskolan (2016) är det kommunerna som är skolans huvudman för 
kommunala skolor och har tillsammans med rektorn ansvaret för verksamheten. Däremot är 
det riksdagen och regeringen som bestämmer om de lagar och förordningar som skolorna 
tillsammans med kommunerna ska anpassa sig efter. Det blir därför en målstyrd verksamhet 
där ansvaret är hos kommunerna och skolorna. Ett exempel på ett lagstadgat ansvar som 
kommunerna och skolorna har är att det står i Skollagen (2010:800) att det ska motverka 
kränkande behandling.  
 
År 2009 publicerade Skolverket (ss.44–46) kunskapsöversikten På tal om mobbning – och det 
som görs för att ge information om kränkande behandlingar, som mobbning. Rapporten 
beskriver att mobbning har funnits i urminnestider men att själva begreppet uppkom först 
under år 1969. Begreppet innebar gruppvåld mot en person med avvikande beteende. Tidigare 
fanns flera olika begrepp exempelvis misshandel, mobbare och hackkycklingar som idag 
samlas under begreppet mobbning. Enbart några år senare, 1973, gjorde Dan Olweus den 
första vetenskapliga studien inom ämnet. Efter den första publikationen av begreppet har det 
spridit sig och allt fler forskare började undersöka ämnet. Skolverket (2009, ss.44–46) skriver 
att begreppet har utvecklats utifrån samhällsdiskussioner som i sin tur påverkar politiska 
beslut. Som har nämnts tidigare är det politiska beslutsfattare som bestämmer över skolans 
verksamhet samt vad personalen ska arbeta med.  
 
Smith (2015) skriver om mobbningens utveckling från Olweus begreppsdefinition år 1973 till 
internationella forskningsprogram under åren 1990–2004. Författaren förklarar att 
nätmobbning fanns innan år 2000 men att det var efter år 2004 som det började göras 
forskningar i ämnet. Nätmobbning kan ta sig i uttryck som verbala kränkningar via nätet, 
utfrysning från till exempel internetgrupper, skapande av falska profiler samt publicerande av 
bilder, kommentarer eller liknande som har som syfte att utsätta någon för obekväma 
situationer. Abiala och Hernvall (2013) skriver att den digitala utvecklingen startade i början 
av 1990-talet. Författarna förklarar att den digitala utvecklingen har inneburit att utbudet av 
digitala medel har ökat från 1990-talet med 16 miljoner användare till 2,4 miljarder användare 
år 2012. Under 2012 använde 90 procent av 12–15 åringar internet varje dag. Det är från 11–
12 årsåldern som ungdomarna blir intresserade av sociala medier och vilket i sin tur ökar med 
individens ålder. Genom att ungdomarna använder sig av internet och sociala medier i stor 
utsträckning har begrepp som "den digitala generationen" samt "nät-generationen" skapats för 
att beskriva dem. Abiala och Hernvall (2013) beskriver att internet och sociala medierna ger 
möjligheter för ungdomar att beskriva sin identitet och vem hen är som person. Chisholm 
(2014) förklarar att en del av den digitala utvecklingen är nedladdningsbara applikationer. 
Några av de här applikationerna är Twitter, som startades år 2006. Instagram och Snapchat 
lanserades mellan år 2010–2011. 
 
Mobbning är ett problem enligt Kub och Feldman (2015), eftersom det kan resultera till 
allvarliga hälsokonsekvenser. Några exempel på konsekvenser är våldsamt beteende, 
prestationssvårigheter i skolan, psykologiska besvär och självmord. Molcho et. al. (2009) 
tillägger att mobbning även kan leda till alkoholkonsumtion, förbrukning av droger och 
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rökning. De samtliga konsekvenserna som Kub och Feldman (2015) tar upp kan enligt 
Molcho et. al. (2009) kvarstå även i det vuxna livet. De poängterar även att det inte bara är 
den mobbade och mobbaren som kan få negativa konsekvenser utan även omgivningen som 
ser på kan få det, vilket betyder att hela omgivningen blir påverkad av mobbning.  
 
Kub och Feldman (2015) hävdar att i över ett århundrande, men framförallt de senaste 35 
åren, har skolan haft ansvar att fokusera på elevernas och ungdomarnas hälsa. De fortsätter 
beskriva mobbningens utbredning över världen och vilka effekter som kan uppstå vid 
fenomenet, samt att beroende på vilken studie som undersöks ges olika resultat. De olika 
studierna har kommit fram till att i USA var det runt 30 procent av eleverna som någon gång 
under en tidsperiod, på en till två månader, hade varit med om en mobbningssituation. 
Författarna skriver även att utifrån en tilläggande studie har 30 procent av USA:s elever blivit 
nätmobbade. Kub och Feldman (2015) menar även att eftersom olika metoder har använts ges 
inte en klar bild av utbredningen, vilket kan innebära att utbredningen av mobbning är 
underrepresenterad.  
 
Enligt Skolverkets rapport Utvärdering av metoder mot mobbning (2011, s.185) är det sju 
procent av de svenska eleverna som utsätts för mobbning och en procent som utsätts för 
nätmobbning. Utvärderingen bestod av elever från årskurserna 4–9. Som rapporten antyder, 
men som även kan jämföras med Kub och Feldman (2015), har Sverige en relativt låg procent 
angående de olika fenomenen av mobbning jämfört internationellt.  
 

 1.1.1 Institutionellt ramverk 

Uppsatsen kommer att beröra Skollagen (SFS 2010:800) eftersom den innehåller lagar om 
skolan och dess ansvar. Lagen definierar skola som all verksamhet mellan förskola till 
kommunal och särskild vuxenutbildning. Uppsatsen kommer att inrikta sig på kapitel 6 i 
Skollagen, vilket har rubriken Åtgärder mot kränkande behandling, där målgruppen är barn 
och elever. I varje skola ska huvudmannen ordna och ansvara för att personalen fullföljer 
arbetet som är riktat mot kränkande behandling av barn och elever. Arbetet innebär 
förebyggande och motverkande åtgärder mot kränkande behandling, där en del av arbetet är 
att upprätta en plan varje år. Tanken med planen är att redogöra när åtgärder mot kränkande 
behandlingar ska ske och även vilka åtgärder som har gjorts. Personalen har en skyldighet att 
rapportera när en kränkande behandling har skett i samband med verksamheten. "Om 
huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter […] ska huvudmannen dels betala 
skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels ersätta annan 
skada som orsakats av åsidosättandet." (SFS 2010:800, 12§). 
 

1.2 Uppsatsens avgränsningsområde 
Alla Sveriges kommuner måste enligt Bengtsson (2012 s.108) bedriva skolverksamhet i form 
av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Skolorna regleras sedan av Skollagen (SFS 
2010:800) vilken bland annat, som tidigare nämnt, tar upp att skolan måste arbeta för att 
minska mobbning. Uppsatsen kommer därför att studera om det bör finnas skillnader i de 
kommunala skolornas arbete för att motverka samt förebygga de två formerna av mobbning, 
det vill säga mobbning och nätmobbning. Eftersom nätmobbning sker via teknik medan 
mobbning inte gör det, bör skolornas arbete enligt oss anpassas efter de två olika 
utformningarna.  Däremot tror vi att det inte finns några skillnader i skolornas arbetsform för 
att motverka mobbning respektive nätmobbning. Det finns inte heller någon tidigare forskning 
som handlar om att det bör finnas skillnader i arbetet mot de olika fenomenen. Det är enligt 
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oss en kunskapslucka som vi vill, genom vår uppsats, bidra med kunskap till.  De skolor som 
uppsatsen utgår ifrån är fyra olika kommunala högstadieskolor som befinner sig i Partille 
kommun och Borås stad. Av de fyra skolorna kommer en av dem från Partille och de andra tre 
är ifrån Borås. Studien kommer att baseras utifrån två olika perspektiv, skolornas och 
elevernas. Skolornas personal kommer undersökas för att studera om skolornas arbete mot 
kränkande behandling. Elevernas åsikter om skolans arbete kommer att användas som 
kontrollgrupp för att undersöka om den enskilda skolans arbetssätt upplevs som framgångsrikt 
eller inte.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att utifrån de fyra olika kommunala skolorna undersöka om de anser 
att det bör finnas skillnader i deras arbeten med att motverka mobbning och nätmobbning, 
men även undersöka elevernas åsikter om skolans arbete mot mobbning samt nätmobbning.  
 
Syftet besvaras genom följande frågeställningar:           

1. Vad är skolornas åsikter till att mobbning och nätmobbning uppstår? 
2. Finns det likheter och skillnader för skolorna i deras förebyggande och motverkande 

arbete mot mobbning respektive nätmobbning?  
3. Upplever eleverna att skolans arbete mot mobbning och nätmobbning som 

framgångsrikt? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
Det här avsnittet kommer att behandla tidigare resultat inom området mobbning, som tar upp 
både nationella och internationella perspektiv. Utvecklingen av mobbning skapar en 
förståelsegrund till hur förebyggande åtgärder fungerar. Den delen av avsnittet som 
behandlar olika åtgärder kommer användas för att jämföra skolornas arbete för att motverka 
mobbning och nätmobbning med tidigare forskning.  
 
Molcho et. al. (2009) har gjort en studie över ett tidsintervall från åren 1994–2006, där 
datainsamlingen skedde vid fyra olika tillfällen. Vid den första insamlingen år 1993–1994 var 
det 21 länder som deltog, medan det var 27 länder som deltog vid de resterande tre 
insamlingarna. Undersökningen var en enkätstudie som baserade sig på att barn mellan 11–15 
år fick svara på frågor, i sina klassrum, angående mobbning.  Studien visade att Sverige var 
det land med lägst procentuell mobbning, samtidigt som Litauen hade störst. Däremot visade 
resultaten i studien att i samtliga länderna fanns en generell minskning av mobbning från åren 
1994–2006. Smith (2015) skriver även att mobbning har minskat men att nätmobbning varken 
har minskat eller ökat i Europa. Molcho et. al. (2009) förklarar att den generella minskningen 
av mobbning var som störst i Norra Europa, där de tror att det grundas från ett nationellt 
fokus. Det nationella fokuset innebar att landets styre tar ansvar för att motverka mobbning. 
Molcho et. al. (2009) skriver även att de anser att arbete för att motverka mobbning i skolor 
ökar medvetenhet och ändrar attityder som i sig kan ha en minskande påverkan.  
 
Kub och Feldman (2015) beskriver att det i USA finns antimobbningslagar, vilket resulterar 
till att skolor skapar policy och handlingsplaner rörande mobbning. Författarna presenterar ett 
resultat utifrån 26 undersökningar som visar att de skolor som tillämpar ett övergripande 
antimobbningsprogram för hela skolan, lyckas bättre än de som inte samarbetar mellan 
skolans olika avdelningar. Författarna skriver även att skolorna bör arbeta för att skapa en 
accepterande miljö mot varandra, eftersom det genererar till en skola med färre 
mobbningsoffer.  
 
Skolverket (2011, ss.185–189) har utfört en utvärdering av svenska skolor angående 
mobbning. I utvärderingen redovisas resultatet om hur eleverna upplever mobbning. Där en 
uppfattning av eleverna är att mobbning i skolans miljö sker på skolgården, vid toaletterna, 
korridor eller i klassrummet trots att lärarna är närvarande. Resultaten visade att enbart en 
fjärdedel av eleverna som har utsatts för mobbning litar på sina lärare, vilket i jämförelse med 
elever som inte har varit mobbade där är det mer än hälften av eleverna som litar på sina 
lärare. Det framgår även att elever som har blivit utsatta för mobbning upplever att skolan inte 
har tillräckligt med resurser för att motverka och förebygga kränkande behandling, jämfört 
med de elever som inte har blivit utsatta.  
 
Frisén och Berne (2016, s.114) skriver att forskning har visat att förebyggande arbete mot 
mobbning är effektivast när skolan, elever och familjer får vara med i arbetet.  Det finns även 
resultat om att antimobbningsprogram som till exempel Olweus- och KiVa-programmet har 
gett positiva effekter för att motverka mobbning både på nätet och utanför det, trots att 
programmen inte inriktar sig på nätmobbning. Även Chisholm (2014) skriver att motverkande 
arbeten mot mobbning kan resultera till minskad nätmobbning. Skolverkets Utvärdering av 
metoder mot mobbning (2011, s.47) skriver om deras studie gällande vilka åtgärder som var 
effektiva, ineffektiva och kontraeffektiva i skolorna. De valde både skolor som arbetade med 
antimobbningsprogram och skolor som inte gjorde det. Frisén och Berne (2016, s.115) anser 
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därför att valet av urvalsgrupp gör att rapporten inte kan ge en utvärdering av programmen 
utan bara av interventionerna i dem.  
 
De resultat som Skolverket (2011, ss. 185–189) redovisar är att insatser som är effektiva var 
där eleverna medverkar aktivt i det förebyggande arbete mot mobbning, kooperativt lag, 
uppföljning/utvärdering, åtgärder för mobbare och mobbad samt personalutbildning. Att 
eleverna medverkar aktivt i det förebyggande arbetet innebär att eleverna själva får vara med i 
och ansvara för förebyggande aktiviteter som ska genera en positiv skolmiljö. Kooperativt lag 
syftar till skolans arbetslag i form av antimobbningsteam och liknande. Åtgärder för mobbare 
och mobbade innebär att den mobbade och mobbaren ska följas samt stödjas i deras arbete 
mot mobbning. Skolverket (2011, ss.185–189) tar även upp åtgärder som har en 
kontraeffektiv verkan, vilket betyder att mobbning istället ökar. Det är: elever som aktörer, 
särskilda lektioner och medling. Ett exempel på elever som aktörer är kamratstödjare eller 
likande former av roller som medvetet ska agera för att stoppa mobbningen. De ineffektiva 
åtgärderna är däremot, enligt Skolverket (2011, ss.185–189), föräldrainformation, pedagogiskt 
material och relationsfrämjande insatser mellan lärare och elever. Trots att Skolverket (2011, 
ss.185–189) skriver att information med föräldrar i det förebyggande arbetet mot mobbning är 
ineffektivt, redovisar Frisén och Berne (2016, s.136) motsatsen. De beskriver att forskning har 
visat att föräldramöten har varit positivt, där föräldrarna kan få tips och råd om hur de kan 
vara delaktiga i arbetet. 
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3. TEORETISKT RAMVERK 
Det här avsnittet innehåller teorier om mobbning respektive nätmobbning. Teorin består både 
av en begreppsdefinition av de olika fenomenen, samtidigt som den handlar om 
mobbningsorsaker. Det innehåller även teorier om förebyggande åtgärder som skolan kan 
använda sig av. Begreppsdefinitionerna och mobbningsorsaker ska användas för att skapa 
förståelse kring fenomenen samt varför de uppstår.  Teorierna om förebyggande åtgärder ska 
öka förståelsen av hur förebyggande arbete bör läggas upp.  
 

3.1 Begreppsdefinition – vad är mobbning respektive 
nätmobbning? 
3.1.1 Mobbning 

I artikeln Mobbning: ett tidsbundet socialt problem?, som är skriven av Larsson (2010), 
beskrivs mobbning som ett mångtydigt begrepp som är svår att precisera. Larsson (2010) 
redogör att begreppet mobbning har förändrats över tid, från enbart exempel på situationer till 
en mer officiell begreppsförklaring. Författaren påpekar att även om det finns en officiell 
förklaring finns det fortfarande oklarheter kring vad som egentligen är mobbning, som till 
exempel hur avgränsning av vilket beteende som klassas som mobbning. Berne (2014, ss. 4–
9) skriver om Olweus tre kriterier som definierar mobbning, vilka är: avsiktlighet, upprepande 
och obalans i maktförhållande. Eftersom det inte finns någon klar definition av begreppet 
mobbning kommer den här uppsatsen att utgå ifrån Skolverkets (2010) definition, "Mobbning 
är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ 
handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en 
annan skada eller obehag." (Skolverket, 2010 s.9). Valet av definitionen grundas på 
Skolverkets arbetssyfte (2016) är att bidra med den bästa skolmiljön för eleverna. 

 
3.1.2 Nätmobbning 

De tre kriterierna som Berne (2014, ss.4–9) beskriver utifrån Olweus har komplikationer vid 
överförande från fenomenet mobbning till fenomenet nätmobbning, eftersom nätmobbning 
sker via teknologi och sociala medier. Problematiken med att tillsätta de tre kriterierna från 
mobbning till nätmobbning är att de inte är anpassningsbara. Vid till exempel avsiktlighet är 
det svårt för den mobbade att avgöra om det som skrivs har avsikten att skada hen eller inte. 
På grund av avståndet mellan mobbaren och den mobbade blir det svårare att se den 
mobbades reaktioner och det är därför anledningen till att kriteriet blir oanvändbart vid 
nätmobbning. Även kriteriet upprepande är svårt att överföra till nätmobbning eftersom det 
tar sig i ett annat uttryck. Mobbning uppfylls när mobbaren upprepande gånger vill skada den 
mobbade. Vid nätmobbning kan spridning av ett kränkande videoklipp eller foto ses som en 
handling vilket kan upplevas som upprepande genom att det är många individer som får 
tillgången till det. Det kan, enligt Berne (2014, ss.4–9), upplevas som en ny attack varje gång 
en ny person ser videon eller fotot. Det tredje kriteriet, obalans i maktförhållandet, ser ut på 
att annat sätt vid nätmobbning än vid mobbning. Vid mobbning handlar det om att det är 
någon som är till exempel starkare eller har mer social status som kan användas emot den 
mobbade. Vid nätmobbning kan en känsla av maktlöshet finnas hos den mobbade därför att 
individen inte vet hur hen ska försvara sig på internet.  
 
Berne (2014, ss.4–9) tar upp andra kriterier som kan tillämpas vid nätmobbning. Det första 
kriteriet som nämns är anonymitet, vilket betyder att mobbaren kan vara anonym och därför 
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kan den mobbade uppleva sig vara mer utsatt, eftersom hen inte vet vem mobbaren är. Det är 
även svårare för lärare, föräldrar och andra vuxna att förhindra nätmobbning när kunskap om 
mobbaren inte finns. Det andra kriteriet har med problematiken kring nätmobbning att göra. 
Där problematiken innebär att det är svårt för den mobbade att undvika nätmobbningen. 
Eftersom att mobbning som utförs utanför nätet vanligtvis sker på en specifik plats, till 
exempel på skolan, kan den mobbade undkomma det när hen kommer hem. Vid nätmobbning 
följer det med personen var hen än går i och med sociala medier, samt internet överlag. Ett 
ytterligare kriterium för nätmobbning är att det är svårt att upptäcka, både för föräldrar och för 
skolans personal, eftersom att de inte alltid har tillgång till de forum som eleven befinner sig 
på.    
 
Sammanfattningsvis innehåller nätmobbning de tre olika kriterierna avsiktlighet, upprepande 
och obalans i maktförhållande, men att de sker på ett annorlunda sätt än vid mobbning. Vi har 
därför valt definitionen: 
 

En person är nätmobbad när hon eller han flera gånger blir utsatt för elaka 
handlingar på mobilen, datorn eller surfplattan.  
 Det kan röra sig om antingen flera olika elaka handlingar eller att en elak 
kommentar/bild/film delas eller sprids.  
 Den som utsätts upplever det som att hon eller han är i underläge eller har 
svårt att försvara sig.   

(Frisén & Berne 2016, s.77) 
 
3.2 Mobbningsorsaker  
 
I artikeln School Children's Social Representations on Bullying Causes, som är skriven av 
Thornberg (2010), beskrivs sju olika anledningar till varför mobbning uppstår. Utifrån 
författarens studie var den vanligaste och den förstnämnda anledningen till mobbning den 
mobbades avvikande beteende, utseende eller egenskaper. Det här förtydligar Graham (2016) 
när hon skriver att det finns olika faktorer som kan påverka att en individ utsätts för 
mobbning. Främst handlar det om att den mobbade på något vis särskiljer sig från majoriteten 
eller tillhör en minoritet. Egenskaper som kan skilja sig från majoriteten är bland annat enligt 
författaren: 
 

Ha ett fysiskt eller mentalt handikapp eller vara begåvad i en normal 
skolmiljö, vara medlem av en etnisk eller språklig minoritet, lida av fetma, 
eller vara homosexuell är alla riskfaktorer för mobbning eftersom individer 
som har de här egenskaperna ses ofta som avvikande från den normativa 
standarden av den större gruppen. 

(Graham 2016, s.139 fri översättning av uppsatsens författare) 
 
Den andra anledningen till att mobbning uppstår är, enligt Thornberg (2010), social status. 
Som kan förklaras genom att en person vill etablera en särskild position i den sociala gruppen, 
till exempel genom status eller makt. Mobbaren väljer vanligtvis att mobba de personer som 
anses vara "svaga" som: ” […] tysta, fysiskt svaga, impopulära, blyga, yngre, ensamma, eller 
nya, och därför är lättare måltavlor.” (Thornberg 2010, s.316 fri översättning av uppsatsens 
författare). Samtidigt kan mobbaren välja att mobba personer som den avundas av, till 
exempel om den mobbade har bättre ekonomiskt ställt eller har bättre betyg. Mobbarens 
personlighet anses av författaren som den tredje anledningen för uppkomsten av mobbning. 
Det kan handla om personlighetsdrag som dåligt temperament, personliga problem, 
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familjeproblem eller att personen själv har blivit utsatt för mobbning. Som fjärde anledning 
till mobbning som Thornberg (2010) skriver om är mobbning som en form av hämnd. Vilket 
kan tas i uttryck igenom att den mobbade på något vis har påverkat mobbaren på ett negativt 
sätt, exempelvis berättat för läraren om en händelse som sätter mobbaren i en besvärlig 
situation. Den mobbades handling gör att mobbaren vill hämnas tillbaka utifrån den 
besvärliga situationen. Vid den här sortens mobbning är det vanligt att skulden läggs på den 
mobbade, eftersom det är den personen som har gjort "fel" från mobbarens perspektiv.  
 
Thornberg (2010) beskriver den femte anledningen till mobbning, där mobbaren anser 
mobbning som underhållande. Det kan gälla i situationer som präglas av tristess från 
mobbarens sida vilket motverkas genom att utsätta någon annan för mobbning. Det är för att 
mobbaren anser att den mobbades reaktioner är roande, men även att hen kan få 
uppmuntringar av andra. Den sjätte orsaken till att mobbning sker, är sociala faktorer vilket 
kan förklaras som grupptryck, socialinlärning och ryktesspridning. Det betyder att mobbaren 
har influerats från andra eller lärt sig att mobba, som sedan sprids till resterande gruppen att 
de inte ska umgås med den mobbade. Den sista och sjunde anledningen till mobbning som 
Thornberg (2010) tar upp är den ovetande formen av mobbning. Det handlar om ovissheten 
som mobbaren har kring hens handlande och vad det kan åstadkomma för den mobbade. Med 
andra ord mobbaren förstår inte att den utsätter andra för mobbning. I diskussionen av sin 
artikel skriver Thornberg (2010) att mobbning kan vara olika beroende på den kultur som 
finns i den miljön som den mobbade befinner sig i. En individ som blir utsatt för mobbning i 
en skola för sin särskildhet kan istället bli accepterad i en annan skola, trots att hen inte har 
förändrats och har samma egenskaper som tidigare. Kub och Feldman (2015) skriver däremot 
om mobbarens riskfaktorer där de antyder att negativa familjeförhållanden istället kan bli en 
risk för att bli mobbare.  
 

3.3 Förebyggande åtgärder 
Kub och Feldman (2015) skriver om skolsköterskornas och skolpsykologernas samarbete som 
en viktig del i arbetet att förebygga mobbning. Författarna poängterar att skolsköterskorna och 
skolpsykologernas samarbete med resterade personal för skolan kan ligga till grund för ett 
framgångsrikt arbete mot mobbning. Skolsköterskorna och skolpsykologernas olika 
kunskaper behövs för att motverka mobbning som kan utformas i policyskapande, utbilda 
personal och elever, men även vara en tillgänglighet för eleverna. Med att utbilda personalen, 
avser Kub och Feldman (2015), att skolsköterskorna och skolpsykologerna ska undervisa 
personalen om tidiga tecken på mobbning för ett ingripande. Att utbilda eleverna syftar till att 
förändra elevernas tankesätt till ett antimobbningstänk. Tillgängligheten tas i form av att 
elever ska ha möjlighet att kontakta skolsköterskorna eller skolpsykologerna när det behövs. 
Kub och Feldman (2015) förklarar även att andra samarbeten ska göras utöver den som finns 
inom skolan, är med föräldrarna. Eftersom familjen har en bidragande faktor till mobbning, 
anser författarna att de ska utbildas.  
 
Frisén och Berne (2016, ss.115–116, 126) fokuserar i sin bok på fenomenet nätmobbning, där 
de berättar om olika förebyggande arbeten som skolan kan använda sig av. Skolan ska enligt 
författarna upplysa eleverna om vad som är lagligt på nätet och om de oskrivna reglerna. De 
oskrivna reglerna benämner författarna som netikett. De påstår att eleverna bör följa de 
oskrivna reglerna när de är online på nätet, och det är därför upp till skolan att informera 
eleverna om dem. Tre exempel på oskrivna regler är den första regeln som innebär att eleven 
ska tänka sig för innan hen publicerar något online och fundera över hur det kan uppfattas. En 
ytterligare regel är att reflektera över formalia som till exempel stora bokstäver, vilket kan 
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uppfattas som hotfullt. Det sista exemplet är att eleverna ska behålla lugnet eftersom det är 
lättare att missförstå varandra via text än i verkligheten.   
 
En annan del av det förebyggande arbetet som Frisén och Berne (2016, ss.118–119) skriver 
om är olika strategier mot nätmobbning. Den strategi som tas upp är att ge elever kunskap om 
hur de kan skydda sig tekniskt. Det handlar om att lärarna ska upplysa eleverna om vad som 
anses är acceptabelt att publicera på nätet eftersom saker sprider sig snabbt, men även hur 
eleven själv kan skydda sig genom att kontinuerligt byta lösenord. Att spara bevis anses som 
en viktig del inom strategin, eftersom att det är genom skärmdumpar eller annan bevisform 
som eleven kan visa att en kränkning har uppstått. En ytterligare del i strategin är att uppmana 
eleven till att anmäla och blockera när en kränkning har uppstått.  
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4. METOD 
Följande avsnitt kommer behandla våra metodval. Den innehåller argumentation rörande 
urvalet, undersökningens genomförande, bearbetning av material, hur vi har tagit ställning 
till forskningsetiska principer och en metoddiskussion. 
 
Uppsatsen består av en kvantitativ och en kvalitativ undersökning, där den kvantitativa delen 
består av enkäter samt den kvalitativa delen består av intervjuer. Mobbning och nätmobbning 
kan upplevas som ett känsligt ämne att göra intervjuer om. Vi valde därför att undersöka 
frekvenser genom en enkätstudie där vi ställde frågor om nöjdheten med skolans arbete för att 
motverka mobbning och nätmobbning. Det stämmer överens med Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson och Wängnerud (2012, ss. 251–252) som förklarar att vid enkäter vill forskaren 
undersöka frekvenser. Tanken var att med elevernas perspektiv undersöka övergripande 
åsikterna om de anser att skolans arbete var framgångsrikt. Fördelen med användandet av 
kvalitativa intervjuer, är enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, ss. 251–
252), att det inte finns några fasta svarsalternativ. De öppna svarsalternativen var en 
bidragande faktor till valet av intervjuer med skolorna. Vid intervjuerna var vi intresserade av 
att få kunskap om skolornas arbetssätt, vilket kan vara svårt att beskriva via en enkät som 
består av fasta svarsalternativ.  
 

4.1 Urval 
Valet att undersöka eleverna i respektive skola grundades på att det är de individer som lagen, 
men även skolans övergripande arbete, ämnar för att skydda. Elevernas perspektiv användes 
för att undersöka om eleverna upplevde skolans arbete mot de två olika formerna av 
mobbning, som stödjande och tillmötesgående. Eftersom det är skolan som har ansvaret att 
implementera lagen i verksamheten var det i uppsatsen av intresse att studera vad för 
förebyggande och motverkande arbete som skolan gjorde, samt vad deras åsikter kring arbetet 
var. Det var därför vi valde kuratorernas, elevassistentens samt rektorernas perspektiv, 
eftersom vi ansåg att de bör ha mest insyn i skolans arbete samtidigt som det skulle ge oss 
olika perspektiv utifrån de olika befattningarna. 
 
Anledningen till valet av högstadieelever grundades utifrån Thornbergs (2010) artikel som 
skriver om att det är elever mellan 10–13 år som risken för att bli utsatt av mobbning är som 
störst. Eftersom vår uppsats innefattar nätmobbning och sociala medier har vi valt att fokusera 
på elever som är mellan 12–16 år gamla, därför att Facebook (2015) som många andra sociala 
medier har en åldersgräns på 13 år. Trots att det var två kurser som undersöktes, varierade 
åldrarna mellan 12–16 år eftersom eleverna kan av olika anledningar gå i en annan årskurs än 
vad skolsystemet rekommenderar. Anledningen till att eleverna inte representerades av en och 
samma årskurs från de olika högstadieskolorna grundades utifrån skolornas egen uppfattning 
om elevernas arbetsbörda, i form av nationella prov eller andra omständigheter där rektorerna 
ansåg att den ena årskursen var mer lämplig än andra. Vi ansåg att det är elevernas åsikter 
som vi var intresserade av och var därför inte avgörande för oss att ha en specifik årskurs 
genom hela undersökningen.   
 
Ambitionen med uppsatsen var att studera Partilles kommuns sex kommunala högstadieskolor 
för att få ett representativt urval. I början av uppsatsskrivande hade vi kontakt med två skolor 
från Partille kommun, men under arbetets gång visade det sig att det fanns en rektor som 
ansåg sig inte ha tid att medverka i vår undersökning. Vi valde därför en skola från Partille 
kommun och tre skolor från Borås stad. Anledningen till valet av kommuner grundades 
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utifrån att vi själva hade en personlig koppling till städerna. Som tidigare nämnt påverkas sju 
procent av Sveriges elever, i årskurserna 4–9, av mobbning och en procent av nätmobbning. 
Det är därför enligt oss ett samhällsproblem som finns i hela landet. Vår tanke var därför att 
alla Sveriges skolor ska arbeta för att motverka mobbning och nätmobbning samt att det 
därför inte hade någon avsevärd betydelse om skolorna var från samma kommun eller inte. I 
linje med vad Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, ss. 188–189) skriver, var 
vårt metodval första-bästaurval, även kallad bekvämlighetsurval, vilket författarna beskriver 
som att analysenheter väljs utifrån de som vill delta. Nackdelen med metoden är att det inte 
blir ett representativt urval. Vi ansåg därför att vår undersökning blir mer en fallstudie och 
därför var inte ambitionen att generalisera utan att kartlägga hur det ser ut mellan de fyra olika 
kommunala skolorna.  
 

4.1.1 Presentation av skolorna 

Skola 1 befann sig enligt de intervjuade i ett homogent område i form av socioekonomisk 
bakgrund och få skillnader i etnisk bakgrund. I skolan intervjuades rektor för högstadieelever 
samt skolkuratorn för hela grundskolan. Där rektorn hade haft sin befattning under ett års tid, 
medan kuratorn hade arbetet på skolan i 16 år. Enkätstudien gjordes på två klasser i årskurs 7, 
vilket representerade 50 elever. De två klasserna valdes av skolans rektor och därför var de 
elever som kunde medverka utifrån skolans arbetsbelastning.  
 
Skola 2 ansåg sig också befinna i ett homogent område där det fanns en liten skillnad mellan 
eleverna beträffande socioekonomiskt och etnisk bakgrund. Intervjupersonerna bestod av 
biträdande rektor och en elevassistent. Den biträdande rektorn hade arbetat på skolan i 11 år 
och elevassistenten hade arbetat på skolan i 19 år. I samband med anställningen på skolan 
blev både biträdande rektorn och elevassistenten en del av likabehandlingsteamet. 
Elevassistenten hade även en högskolebakgrund i form av en kurs om hur 
likabehandlingsplaner ska utformas. På skola 2 genomfördes enkätstudien på fyra klasser från 
årskurs 8 vilket bestod av 91 personer.    
 
Skola 3 beskrev sig befinna i ett område med mångfald av elever med olika bakgrunder i form 
av kulturella skillnader. Intervjun hölls med skolans rektor och kurator. Rektorn hade arbetat 
på skolan i två år. Tidigare hade hen arbetat som rektor på en annan skola men var lärare i 
grunden. Kuratorn anställdes till skolan i augusti men har arbetat som kurator sen början av 
januari år 2016. Hen hade en socionomutbildning och hade tidigare erfarenheter av 
behandlingshem. Tre klasser i årskurs 8 fick representera skola 3 i vår enkätstudie, vilket blev 
57 elever.  
 
Skola 4 förklarades av de intervjuade som en skola med lite mångfald, men mångfalden hade 
ökat genom att elever från andra skolor sökte sig dit. Det fanns både socioekonomiska 
skillnader i form av elever med föräldrar inom jordbruk och företag men även kulturella 
skillnader. Från skolan intervjuades en rektor och en skolkurator. Rektorn hade arbetat på 
skolan sedan år 2010 men hade varit lärare sedan år 1987. Skolkuratorn var ny examinerad 
socialpsykolog och hade varit anställd i två månader. På skola 4 valde rektorn ut de klasser 
som ansågs kunna medverka i vår enkätstudie utifrån arbetsbörda, vilket blev tre klasser från 
årskurs 8 som bestod av 56 elever.     
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4.2 Undersökningens genomförande 
4.2.1 Intervjuer 

Eftersom enskilda intervjuer är tidskrävande valde vi att genomföra gruppintervjuer med de 
fyra kommunala skolorna. Gruppintervjun bestod av olika befattningar beroende på vilken 
skola som intervjuades. De olika befattningarna som deltog i intervjuerna grundades utifrån 
skolornas olika arbetsbelastningar. De olika befattningarna hade en koppling till skolans 
arbete med att motverka och förebygga mobbning samt nätmobbning, vilket var av vikt för 
uppsatsens resultat. Däremot intervjuades en rektor eller biträdande rektor från de samtliga 
skolorna samt en kurator eller en elevassistent.  
 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s.318) beskriver att gruppintervjuer 
sammansätts när forskaren har ett särskilt syfte. Det ansåg vi att uppsatsen innehöll, eftersom 
fokus var på skolans perspektiv och inte den enskilda befattningen. Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson och Wängnerud förklarar även nackdelen med gruppintervjuer är att: "Resultaten 
ger inte möjlighet att uttala sig generellt om olika grupper utan det handlar mer om att 
kartlägga förekomsten av olika förhållningssätt och öka förståelsen för olika resonemang.". 
(2012, s.320). Syftet med uppsatsen var att studera vilka arbetssätt som de olika skolorna har 
för att motverka mobbning och nätmobbning. Vi ansåg därför att det inte var en nackdel att 
metoden bara fångade in olika resonemang, eftersom vi ville kartlägga hur förekomsten och 
förebyggandet av mobbning samt nätmobbning såg ut på respektive skola. Däremot ansåg vi 
själva att nackdelen med gruppintervjuer var att vi inte fick den individuella personens åsikt 
och att de därför blev påverkade av varandras svar som bidrog till att tänkbara svar som kunde 
ha haft betydelse för vårt arbete inte fångades upp. Trots det valde vi gruppintervjuer eftersom 
vi var intresserade av skolans perspektiv och att informationen som gavs under intervjuerna 
var relevant för uppsatsens syfte.  
 
För att få svar på uppsatsen syfte och frågeställningar valde vi att skapa en intervjuguide som 
var semistrukturerad. Enligt Bryman (2011, ss. 415–416) innebär en semistrukturerad 
intervjuguide att den består utav teman med underfrågor. Tanken med semistrukturerade 
intervjuer med teman är att samtalet ska kunna pågå utan förhörslikande metoder, samtidigt 
som det finns en struktur för att få svar på de frågor som forskaren eftersträvar. Under 
intervjuerna var det viktigt för oss att respondenterna kunde samtala ostört för att ge oss 
kunskap om aspekter om arbetet som vi inte hade vetskap om. Nackdelen som vi såg med 
metoden var att det kunde resultera till ett samtal som inte berörde uppsatsen och att det 
därför kunde ha resulterat till svårigheter att använda materialet. Den risken har vi minimerat 
genom att vara uppmärksamma under intervjuerna och styra samtalet i den riktning som var 
anpassat för uppsatsen. När intervjuerna var utförda upplevde inte vi den här problematiken. 
Intervjuerna hölls hos respektive skola i ett konferensrum eller på rektorns kontor. 
Intervjuerna tog mellan 25–45 minuter beroende på samtalens innehåll. 

 
4.2.2 Enkäter 

Vid skapandet av enkäten fanns ett fokus på eleverna som målgrupp. Det var därför viktigt för 
oss att få många svarsfrekvenser och att skapa ett frågeformulär som ansågs lagom långt, 
eftersom långa enkäter kan upplevas betungande att fylla i. På grund av att målgruppen var 
elever där enkäten utfördes på skoltid var det viktigt att enkäten inte skulle ta lång tid, 
eftersom det kunde påverka skolornas vilja att medverka. Enkäten bestod därför av elva frågor 
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där tre av frågorna var bakgrundsfrågor. Innan varje enkätundersökning presenterade vi oss, 
syfte med uppsatsen, möjlighet till anonymitet, frivilligt deltagande men även för vem 
uppsatsen skulle presenteras för. Enkätstudien genomfördes sedan på lektionstid utifrån 
önskemål av rektorn.    
 
En pilotundersökning utfördes på en annan högstadieskola som inte medverkade i 
undersökningen, för att se om enkätens frågor behövde förbättras. Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson och Wängnerud (2012, s.244) förklarar att en pilotstudie kan göras för att 
undersöka om frågorna är begripliga. Vår pilotstudie genomfördes på en högstadieskola i 
Flens kommun i årskurs sju. Det var 13 elever som deltog i pilotundersökningen. Utifrån 
pilotundersökningen upptäckte vi att det fanns frågor som var tvungna att redigeras, eftersom 
att några frågor missförstods genom att de inte var tillräckligt tydliga. Efter redigeringen av 
frågorna från pilotundersökningen valde vi att publicera den nya versionen på sociala medier 
där våra vänner och bekanta kunde reflektera över enkäten samt komma med råd. Den nya 
versionen besvarades av 57 personer, där ingen person var grundskoleelev. Enligt oss var den 
nya versionen till för feedback och därför ansåg vi att utbildningsnivån inte påverkade 
respondenterna svar.    
  

4.3 Bearbetning av material 
Enkäterna gjordes i form av pappersenkäter och efter insamlandet fördes svaren in i 
dataprogrammet IBM SPSS Statistics. Via IBM SPSS Statistics kunde vi genomföra olika 
analyser, som till exempel olika tabeller. IBM SPSS Statistics användes för att se ett mönster 
över vad eleverna ansåg om skolans arbetsformer utifrån variablerna: kön, mobbade, vilka 
som kontaktade skolan och om de ansåg att de fick hjälp.  
 
Efter varje intervju har vi transkriberat och därför sammanfattat innehållet. Det här förklarar 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, ss. 270–276) ska göras för att se 
samband och för att det ska bli en systematisk text. Utifrån sammanfattningen valde vi att 
analysera texten genom kartläggningsmetoden och väsensmetoden. Författarna beskriver 
kartläggningsmetoden som att redovisa ett fenomens olika aspekter, medan väsensmetoden 
handlar om att hitta det centrala som finns bland de olika skolornas arbete. Där vi valde att 
kategorisera innehållet utifrån rubrikerna: vad gör de, bör det finnas en skillnad, definitionen 
av mobbning och nätmobbning, mobbningsorsaker samt förbättringsområden. Vi valde sedan 
att kategorisera dem under två huvudrubriker, där den ena handlar om definitionerna av 
mobbning och nätmobbning, medan den andra handlar om skolornas främjande, förebyggande 
samt åtgärdande arbete. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, ss. 270–276) 
beskriver att teoretisk mättnad ska uppnås för att ha en fullständig analys, vilket vi 
eftersträvade i analysstadiet.  
 

4.4 Etiska överväganden  
I och med att vår enkät består av individer som är under 18 år gamla, bad vi om rektorernas 
hjälp för att meddela målsman om studien och för att be om deras tillåtelse. Det här skedde på 
olika vis då de olika skolorna hade olika tillvägagångssätt och erfarenheter av tidigare 
undersökningar. En skola bad om ett sammanfattat mejl av oss som de i sin tur skickade till 
föräldrarna, samtidigt som andra skolor informerade sina elever som i sin tur sedan 
informerade hemma. Vetenskapsrådet (2002) skriver att det här kallas för samtyckeskravet, 
vilket innebär att forskaren frågar om deltagarnas samtycke. Det här användes även när 
förfrågningar gjordes för intervjuer. Inför varje förfrågan om skolornas deltagande berättade 
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vi uppsatsen syfte, vem som kommer läsa uppsatsen men även att det är frivilligt att delta. Det 
här gjordes för att uppfylla informationskravet, som Vetenskapsrådet (2002) beskriver i sin 
artikel. I samband med informerandet av uppsatsen men även inför varje intervju poängterade 
vi att anonymitet var garanterad för varje individ. Enkäterna är även anonyma eftersom vi inte 
efterfrågar namn. Det förklarar Vetenskapsrådet (2002) som konfidentialitetskravet. 
Konfidentialitetskravet behandlade vi även genom att inte skriva skolornas namn eftersom 
läsare inte ska kunna ta reda på den enskilda respondenten, eftersom det till exempel bara 
finns en rektor på varje skola. Vetenskapsrådet (2002) beskriver även nyttjandekravet som 
innebär att datamaterial inte får lämnas ut för ickevetenskapliga syften, däremot frågade några 
av studiens skolor om den enskilda skolans enkätresultat. Vi tog beslutet att skolorna skulle få 
ta del av den enskilda skolans resultat eftersom att vi anser att det kan hjälpa skolorna i deras 
arbete med att motverka de olika mobbningsformerna och därför är det något positivt för 
eleverna. Däremot gav vi inte någon annan skolas enkätresultat, eftersom det inte skulle 
hjälpa det motverkandet arbetet.  
 

4.5 Metoddiskussion 
Trots att tanken med uppsatsen inte var att generalisera resultatet hade det för reliabiliteten 
skull varit önskvärt att undersöka fler skolor eller alla skolor i en kommun. Det var däremot 
inte möjligt för oss utifrån uppsatsens tidsintervall men även att skolorna själva inte hade 
möjlighet att delta inom tidsramen. Tanken från början var därför att vi skulle ha två 
kommunala skolor från Borås stad och två kommunala skolor Partille kommun, för att 
jämföra den större staden med den mindre kommunen. När en skola från Partille kommun 
hade blivit undersökt valde den andra skolan från kommunen att tacka nej till vår studie och 
inga andra skolor från kommunen ville delta. Det här bidrog till att det istället fick bli tre 
kommunala skolor från Borås stad och en kommunal skola från Partille kommun. Det gjorde 
att vi inte kunde dra den jämförelsen som vi hade tänkt, eftersom att det enbart var en skola 
från Partille kommun. Om uppsatsen hade löpt under längre tidsintervall hade ett annat urval 
kunnat göras. Som tidigare har nämnt ansåg vi att skolornas geografiska plats inte hade 
betydelse utan att det blev en fallstudie utifrån de fyra kommunala skolorna. För att resultaten 
som vi har kommit fram till ska kunna generaliseras behövs en ny studie med ett större 
omfång av skolor göras. Trots att vi hade få skolor att intervjua upplevde vi vid sista 
intervjutillfället att teoretisk mättnad hade uppnåtts, eftersom att samtalet upprepade det som 
tidigare skolor redan hade informerat om utan nya tillägg.  
 
Vi valde att göra gruppintervjuer eftersom det sparade tid, men det fanns flera nackdelar. Den 
ena nackdelen var att intervjupersonerna i vissa situationer pratade samtidigt, vilket gjorde det 
svårt att höra vad som sades i inspelningarna. Den andra nackdelen var att det vanligtvis var 
en person som pratade mer än den andra, vilket gjorde att den individ som pratade mindre inte 
fick uttrycka sig. Den tredje och sista nackdelen med gruppintervjuer var att samla alla 
deltagare under samma tillfälle, utifrån personernas egen arbetsbörda. Ovanstående nackdelar 
hade kunnat lösas genom att ha enskilda intervjuer. 
 
Enkäterna kunde också ha gjorts på ett annorlunda vis än vad som blev. Först och främst hade 
urvalet för enkätstudien kunnat vara annorlunda. Om en klass från varje årskurs på skolan i 
stället hade valts hade det blivit mer representativ om vad alla årskurser på skolan tyckte. Det 
hade samtidigt inte blivit representativt om vi hade fått en klass där det inte alls försiggår 
mobbning eller nätmobbning, men att parallellklassen istället har det. Det här problemet kan 
finnas i uppsatsens resultat eftersom det kan finnas mer mobbning eller nätmobbning i en 
annan årskurs än den vi har undersökt. Tanken var från början att undersöka en bestämd 
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årskurs från samtliga skolor. Det var däremot inte genomförbart därför att eleverna i skolorna 
hade olika arbetsbördor, vilket vi uppmärksammade först när några av enkätstudierna hade 
genomförts.  Enkätstudien kunde även förbättras genom frågor som fanns i formuläret. Trots 
att vi genomförde två olika pilotundersökningar uppstod det fortfarande missförstånd på 
särskilt fråga 9 (Tycker du att skolan har informerat att de arbetar på olika sätt för att 
motverka mobbning och nätmobbning?). Här valde några elever att svara dubbelt beroende på 
mobbningsfenomen som de syftade på. Där till exempel en elev valde att skriva "mobbning" 
ovanför alternativet ja och "nät" över alternativet nej. Fråga 9 hade därför i efterhand i stället 
kunnat delas in i två frågor där den ena frågar efter mobbning och den andra om 
nätmobbning. Det hade därför varit intressant för vår uppsats att se den här uppdelningen, 
men däremot var det få elever som gjorde den här indelningen och därför ansåg vi att vi hade 
tillräckligt med datainsamling ändå.  
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5. RESULTAT 
Följande avsnitt kommer behandla respondenternas åsikter och svar där vi börjar med vad 
skolorna anser om det egna arbetet. Vidare kommer vi presentera vad elever anser om 
respektive skolas arbete.  
 

5.1 Mobbning och nätmobbning – hur det ser ut i skolorna och dess 
orsaker 
Utifrån intervjupersonernas svar (som i fortsättningen kommer benämnas som skolor) 
upplevde de fyra olika kommunala skolorna att ingen av dem hade ett problem med varken 
mobbning eller nätmobbning. Samtliga skolor ansåg även att det hade fler fall av mobbning 
bland eleverna än nätmobbning. Däremot var alla ense om att det fanns ett mörkertal på 
skolorna eftersom de inte kunde uppmärksamma allt. Där skola 3 förklarade att skolan bara 
kan få reda på nätmobbning om eleverna eller vårdnadshavare väljer att meddela att det har 
uppstått. Samtidigt som skola 1 förtydligade att svårigheten med att upptäcka både mobbning 
och nätmobbning: "Det där med att veta allt, kommer vi aldrig att få veta." (Rektor Skola 1). 
Skolorna var även kluvna över vad som menas med skolans ansvar. Majoriteten av skolorna 
förklarade att de varken har resurserna eller tiden att motverka och förebygga mot all 
kränkande handling som sker under elevernas grundskoletid. Skolorna berättade även att de 
egentligen inte har ansvar att motverka mobbning eller nätmobbning som sker utanför skoltid. 
Därför ville skolorna ha mer samarbeten med andra parter i samhället som till exempel 
idrottsföreningar och andra organisationer som eleverna vistas i. Däremot var skolorna 
överens om att när elevens skolsituation påverkades av mobbningen eller nätmobbningen 
hade de en skyldighet till att åtgärda det, oavsett vilken tidpunkt kränkningen sker.   
 
De fyra olika kommunala skolorna hade olikheter i elevernas representation. Skola 1 och 2 
befann sig i ett homogent område med lika socioekonomisk bakgrund. Skola 3 och 4 hade 
mer mångfald i form av socioekonomiska och kulturella bakgrunder än skola 1 och 2. Trots 
skolornas olika bakgrunder påstod sig däremot ingen av skolorna att det inte fanns mycket 
mobbning eller nätmobbning. Den låga mobbningsgraden beskrev skolorna att den grundades 
utifrån olika orsaker. Skola 1 förklarade att deras elever inte utsätter varandra för mobbning 
eller nätmobbning i form av elaka kommentarer eller att vara allmänt elak. På skolan var det 
istället ett större problem med hanterandet av elevernas prestationskrav och mentala hälsa. 
Skola 2 ansåg sig ha en låg grad av mobbning på grund av det homogena området, men att 
mobbningen efter sommaren hade ökat genom elevantalets ökning. I skola 3 förklarade 
rektorn den låga graden av mobbning grundades utifrån mångfalden av eleverna eftersom det 
skapade en förståelse och acceptans till olikheter bland människor. Skola 1 och 2 förklarade 
att de fick arbeta hårdare med acceptans för andra människor, eftersom de befann sig i ett 
homogent område. Skola 1 valde därför att till exempel att hyra in en föreläsare som 
överlevde förintelsen. Skola 4 trodde även att den låga graden av mobbning och nätmobbning 
kunde förklaras av samhällets medvetenhet om de konsekvenser nätmobbning kan få för den 
som mobbar. Där rektorn förklarar att hen ansåg att medvetenheten har ökat efter de fällande 
domarna i nätmobbningsfall från Göteborg. Enligt skola 4 innebar de fällande domarna att ett 
beteende inte är okej och att ungdomarna därför reflekterade innan de utsatte någon för 
mobbning.   
 
Skolorna berättade även om deras generella teorier om mobbningsorsaker. Majoriteten av 
skolorna spekulerade kring att mobbning uppstår utifrån en osäkerhet hos den som mobbar. 
Den som mobbar behöver därför på något vis antingen hävda sig eller positionera sig i 
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elevernas hierarki. Skola 2 funderade om mobbning också kunde uppstå utifrån 
underhållningsperspektiv, där mobbaren anser att det är roligt att få reaktioner från den 
mobbade. Däremot ansåg skola 4 att vem som helst kan bli utsatt för mobbning, vilket de 
resterande skolorna instämde om. Skola 2 uttryckte det: "Jag tror att alla är potentiella offer 
för mobbning. […] träffar man fel personer vid fel läge, så kan alla oavsett social status […] 
hamna i det läget.". (Biträdande rektor skola 2). Skola 1 förklarade att det också kan bero på 
att den utsatte sticker ut på något vis som provocerar de andra eleverna till att kränka 
varandra. Kuratorn från skola 3 förklarade även att det kunde bero på något som kallas 
sekundär viktimisering. Viktimisering innebär att eleven har en besvärlig hemsituation där 
hen är van att vara ett offer, vilket också gör att hen tar med sig den här inställningen till 
skolan. Eleven kan därför ta åt sig saker som i andra fall inte hade uppfattat lika hårt.   
  
 

5.2 Skolornas främjande, förebyggande och åtgärdande arbete  
5.2.1 Vad gör skolorna och vad kan göras annorlunda? 

När mobbning eller nätmobbning uppstod samtalade samtliga skolor de elever som var 
inblandade i situationen. Skolorna ansåg att samtalen vanligtvis resulterade till att 
mobbningen och/eller nätmobbningen upphörde, genom att den som mobbade bad om ursäkt. 
Skola 4 trodde att mobbningen och/eller nätmobbningen upphörde efter samtalen därför att 
den som mobbar fick se den mobbades reaktioner och det var särskilt tydligt vid 
nätmobbningsfall där den som mobbar inte kunde se den mobbade bakom skärmen.  
 
En annan likhet hos skolorna var att alla hade en likabehandlingsplan, vilket är lagstadgat att 
skolorna ska ha en plan om hur de ska motverka kränkande behandlingar. Däremot skiljde det 
sig åt hur aktiva de olika skolorna var med att arbeta systematiskt under skolårets gång. Där 
skola 3 medgav att de inte arbetar systematiskt med likabehandlingsplanen, men att de 
uttryckte att lärarna på skolan alltid skulle föregå med ett gott exempel för sina elever och 
därför kan ses som ett systematiskt arbete. Även skola 1 och 4 höll med om att lärarna hade 
en viktig roll i att uppfostra eleverna till goda samhällsborgare.  
 
Ytterligare en punkt som var gemensamt för de olika skolorna var arbetet med 
värdegrundsfrågorna, vilket utformades på olika sätt. Skola 1 arbetade med förebyggande 
åtgärder i form av olika insatser. Där de olika insatserna var ett projekt som kallades Star for 
Life och att de hyrde in en föreläsare som hade överlevt förintelsen, vilka var inriktade på 
värdegrundsfrågor. I skola 2 tog sig värdegrundsarbetet i form av likabehandlingsdagar och 
samarbetsövningar, där de vill skapa en "vi-känsla" samt gemenskap. En ytterligare 
arbetsform för värdegrundsfrågorna, som skola 3 hade, var att mentorerna hade hand om 
diskussioner kring allas lika värde på mentorstiden. Skola 4 hade istället AKTIV-möten för 
eleverna i varje klass varje måndag, vilket står för Ansvar, Klassråd, Trygghet, Information 
och Värdegrund. Värdegrundsfrågorna här grundades från EHT (elevhälsans mötesplats på 
internet) samtidigt som det fanns utrymme för andra frågor som eleverna var intresserade av 
att diskutera.  
 
Skola 2 och skola 4 var de två skolorna vilka hade särskilda team eller grupper som arbetade 
med likabehandlings- och trivselfrågor, däremot skedde det här på olika vis. Skola 2 hade ett 
likabehandlingsteam som bestod av två till tre vuxna personer från tre olika arbetslag samt 
kuratorn. En av likabehandlingsteamets arbetsuppgifter var att tillsammans med kuratorn 
kontinuerligt arbeta med likabehandlingsplanen, vilket bland annat skedde med hjälp av 
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kamratstödjarna. En annan arbetsuppgift som likabehandlingsteamet hade var att träffa 
kamratstödjarna som bestod av en kille och en tjej från varje klass var tredje vecka. Under 
mötena diskuterade gruppen om kamratstödjarna hade sett eller upplevt kränkande handlingar 
både i skolan och på nätet. Biträdande rektor från skola 2 påpekade att det därför var väldigt 
viktigt för likabehandlingsteamet att ha ett gott samarbete med kamratstödjarna, eftersom 
kamratstödjarna var deras ögon. För att kamratstödjarna skulle kunna vara skolans ögon, 
ansåg skola 2, att det även var viktigt för likabehandlingsteamet att utbilda dem. En ytterligare 
uppgift som likabehandlingsteamet hade var att det var de som bedrev samtalen när 
kränkande handlingar hade skett. Skola 4 hade både ett likabehandlingsteam och en 
trivselgrupp. Där likabehandlingsteamet var lik skola 2 i mån om medlemmar av vuxna och 
kontinuerligt arbete med likabehandlingsplanen. Trivselgruppen i skola 4 bestod utav en 
elevrepresentant från varje klass och skolans biträdande rektor. Gruppen träffades en gång i 
månaden och organiserade aktiviteter för skolans elever utifrån trivselgruppens initiativ. 
Aktiviteternas syfte var att skapa förebyggande åtgärder i form av gemenskap. Rektorn från 
skola 4 gav ett exempel ”tomteluvadagen” som aktivitet, där gemenskapen byggdes genom att 
eleverna gör något tillsammans och klär ut sig som tomtar.  
 
Utöver det arbete som redan har nämnts arbetade skolorna med ytterligare arbetsuppgifter för 
att motverka och förebygga mobbning samt nätmobbning. Skola 1 avsätter heldagsarbeten åt 
sin personal för att diskutera om vad personalen ansåg kring likabehandlingsfrågor. Under 
skolårets gång samlade de in information om lärares och elevers åsikter kring hur de 
uppfattade mobbning- och nätmobbningssituation på skolan. Elevernas åsikter samlades in 
genom dokumentering av samtal hos skolsköterskan, enkäter, gruppdiskussioner och 
elevrådets deltagande i ordningsreglerna. Skola 4 arbetade istället med att eleverna skulle ha 
bestämda arbetsplatser och gruppartner för att minska utanförskap. Gemensamt mellan skola 
1, 2 och 4 var deras involvering med föräldrar i arbetet att motverka mobbning och 
nätmobbning, där de alla hade föräldramöten. Skola 1 hade föräldramöte vid skolstart för att 
informera om deras likabehandlingsarbete och för att höra om föräldrarnas åsikter om 
mobbning och nätmobbning. Skola 2 hade bara ett föräldramöte för de elever som gick i 
årskurs 7. Däremot fanns det ett skolråd på skolan som publicerade protokoll från deras möten 
på skolans hemsida, för att ge information till föräldrar eller andra vårdnadshavare om vad 
som sker i skolan. Skola 4:s föräldramöten syftade istället till att stötta vårdnadshavare i deras 
föräldraskap vilket skolans fokus var att hjälpa föräldrarna att ge sina barn en bättre 
självkänsla och självförtroende, vilket bidrar till minskad mobbning och nätmobbning. Enligt 
skola 4 är det elever som är osäkra i sig själva som utsätter andra för mobbning och 
nätmobbning. 
 
De åtgärder som skolorna utför som var specifikt inriktade på nätmobbning var bland annat 
netetikett eller temadagar. Där alla skolor arbetade med netetikett där den vanligaste etiketten 
var att informera eleverna om hur de kan skydda sig mot nätmobbning och hur eleverna ska 
bete sig på nätet. Netetiketten på skola 3 och 4 skedde genom temadagar om ämnet 
nätmobbning. Där skola 3 hade olika inriktningar om ämnet beroende på vilken årskurs 
eleven gick i. Skola 4 hade istället temadag bara för årskurs 8 och 9.  
 
Ett förbättringsområde som skolorna påpekade var att de skulle vilja ha ett större samarbete 
med vårdnadshavare, idrottsföreningar och andra organisationer som ungdomar vistas i. 
Enligt skola 3 har vuxna ett ansvar att lära elever hur de ska förhålla sig till olika 
värdegrundsfrågor. Rektorn från skola 3 förklarade det på följande vis: "[…] för en del unga 
kan en del viktiga vuxna finnas i skolan, en del har dom hemma och en del har dom som är i 
fotbollsklubben […].". (Rektor skola 3). Skola 2 och 3 berättade även om att det skulle vilja 
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ha en heltidsanställd som enbart hade som arbetsuppgift att upptäcka nätmobbning. De båda 
skolorna resonerade att det skulle krävas mycket tid och därför inte genomförbart i det 
nuvarande läget. Skola 1 och 2 nämnde även att de skulle vilja ha mer resurser i form av 
personal eftersom det var svårt att upptäcka all mobbning och nätmobbning som skedde, 
samtidigt som motverkandet av mobbning samt nätmobbning kräver mycket arbete. Det 
förbättringsområde som är svårast att åtgärderna, var enligt skola 1, att skolorna inte hängde 
med den nuvarande tekniken om vad ungdomarna gör på nätet. Skola 1 hade själva inte svaret 
på hur det här skulle kunna lösas, eftersom de inte hade samma intresse för de forumen som 
ungdomarna samt att det inte är lika tekniska.  
 

5.2.2 Bör det vara skillnad i skolornas arbete mellan mobbning och 
nätmobbning? 

Skolorna från intervjuerna var överens om att både mobbning och nätmobbning i grunden är 
samma sak eftersom det handlar om kränkningar. Skola 3 uttryckte att det handlar om den 
enskilda människans upplevelse om vad som är en kränkning och därför inte kunde ses som 
det ena eller det andra. Skola 1 förklarade att det handlar om kränkande handlingar men att 
det kan ge olika konsekvenser beroende på om individen har blivit utsatt för mobbning eller 
nätmobbning. Där skolan 1 nämnde att vid nätmobbning kan mobbaren vara anonym. Skola 3 
beskrev anonymiseringen som att det kunde vara en klasskamrat till den mobbade som var 
snäll i klassrummet, men sedan skrev elaka kommentarer på fritiden. Skola 2 ansåg även att 
den som blev utsatt för nätmobbning kunde uppleva hjälplöshet. Där hjälplösheten 
förklarades: "Här [på skolan] kan man hålla sig lite runt folk man känner sig trygg med, man 
kan hålla sig nära vuxna. På nätet är man väldigt ensam." (Elevassistent skola 2). 
Nätmobbning kunde, enligt skola 3, innebära en stor spridning av tusentals människor. En 
ytterligare konsekvens av nätmobbning som skola 3 och 4 nämnde var att elaka bilder eller 
kommentarer som publiceras på nätet alltid kommer att finnas kvar. Det bidrog till att den 
mobbade kunde uppleva händelsen om och om igen, medan vid mobbning sker den enskilda 
händelsen en gång.  
 
På grund av spridningen av en kränkande händelse som hade skett via nätet förklarade skola 2 
och 3 att andra insatser behövs göras. I skola 2 hade en kränkande händelse på nätet resulterat 
till att likabehandlingsteamet var tvungen att ta det samtal som annars hade skett enskilt 
istället med hela klassen. Skola 3 ansåg också att andra insatser bör göras när det gäller 
nätmobbning eftersom spridningen handlar om fler personer än bara de som mobbar och den 
som blir mobbad. Samtliga skolor förklarade även att de bidrar med särskilda insatser för att 
främja mot nätmobbning i form av netetikett, där de informerade eleverna om vad som var ett 
accepterat beteende på nätet och hur de kunde skydda sig. Skolorna upplevde att eleverna var 
duktiga på att skydda sig mot nätmobbning, men även att samla in bevis när det har skett. Att 
bevis behövs när nätmobbning har uppstått var något som alla skolor tog upp. Där skola 2 
även påpekade att de ibland behövde fråga om elevernas inloggningar för att skolan ska få 
kunskap om vad som har skett på nätet. Enligt majoriteten av skolorna kunde beviskravet vara 
en fördel, därför att skolorna kunde se exakt vad som har sagts och av vem. När mobbning 
sker utanför nätet går vanligtvis meningarna isär och det blir därför svårt för skolan att säga 
vem som har gjort fel. Skola 2 förklarade att nätmobbning är lättare att motverka än 
mobbning tills det blir anonymt. Skola 1 ansåg däremot att det var lättare att motverka 
nätmobbning eftersom eleven kunde välja att avstå från forumet eller blocka individen, men 
att från skolan kunde eleven inte avvika eftersom det är skolplikt i Sverige. Motsatt till skola 
1 ansåg skola 3 att vid nätmobbning var det den mobbade som fick ansvaret att samla bevis 
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och därför kunde få motsatt effekt att eleven vill stanna kvar på forumet för att samla in ännu 
mer bevis.  
 
Trots det ovanstående påstod samtliga skolor att den som blev mobbad på nätet även blev 
mobbad utanför nätet och att det därför inte bör vara någon skillnad i arbetet. Utgångpunkten 
för de olika fenomenen handlar om kränkande behandling och att det därför ska finnas ett 
fokus på respekt för allas lika värde. Det handlade därför för skolorna om att skapa en bra 
miljö som eleverna trivdes i, vilket skapades genom acceptans och förståelse för varandra. 
Skola 4 uttryckte betydelsen av främjande och förebyggande arbete som: "Det tar mer tid att 
inte lägga den tiden. […] Man sparar tid som man inte vet att man har sparat.". (Rektor skola 
4).  
 

5.3 Elevernas perspektiv och åsikter 
5.3.1 Skola 1 

På skola 1 genomfördes enkätstudien på 50 elever varav 26 stycken var killar och 24 var 
tjejer. Sex elever upplevde att de hade blivit utsatta för mobbning eller nätmobbning under det 
senaste året. Utav de sex eleverna som upplevde sig utsatta för mobbning eller nätmobbning 
var det två killar och fyra tjejer. Av de sex personerna som hade blivit utsatta var det fyra 
elever som hade kontaktat skolan och två elever som inte hade det. De fyra som hade 
kontaktat skolan var det ingen elev som upplevde att skolan hade försökt stoppa mobbningen 
eller nätmobbningen, en elev tyckte att skolan delvis försökte och tre som ansåg att skolan 
inte försökte stoppa mobbningen eller nätmobbningen.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 2. I vilken grad 
tycker du att skolan 

arbetar för att stoppa 
nätmobbning? 

Grad Frekvens Procent 
 1 19 38,8 

2 14 28,6 
3 12 24,5 
4 3 6,1 
5 1 2,0 
Totalt 49 100,0 

Tabell 1. I vilken grad 
tycker du att skolan 

arbetar för att stoppa 
mobbning? 

Grad Frekvens Procent 
 1 2 4,0 
2 14 28,0 
3 27 54,0 
4 6 12,0 
5 1 2,0 
Totalt 50 100,0 

Fotnot: I tabellen står 1 för i 
liten grad och 5 för i stor grad.  

Fotnot: I tabellen står 1 för i 
liten grad och 5 för i stor grad. 
Anledningen till att det är 49 
personer som har svarat på 
frågan är för att ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet.  
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Utifrån tabell 1 och 2 går det att utläsa vad eleverna tyckte om skolans arbete för att motverka 
mobbning och nätmobbning. Där tabell 1 visar att majoriteten av eleverna, vilket var 54 
procent, ansåg att skolan arbetade från grad 3 för att motverka mobbning. Det tyder på att 
eleverna tyckte att skolan arbetade för att motverka mobbningen men att de inte arbetade 
tillräckligt mycket med det. I tabell 2 var däremot majoriteten av eleverna med 38,8 procent 
som ansåg att skolan arbetade i liten grad för att motverka nätmobbning. Vid frågan om 
eleverna ansåg om skolan informerade att de arbetade på olika sätt för att motverka mobbning 
och nätmobbning svarade 68,8 procent nej och 31,3 procent svarade ja.  

 
 
 
 
 
 

I skola 1 tycker eleverna att skolan var mer framgångsrika med att motverka nätmobbning 
med 14,3 procent i jämförelse med mobbning där det var 4,2 procent. Däremot visste inte 
majoriteten av eleverna om skolans arbetssätt var framgångsrikt när det gäller både mobbning 
och nätmobbning.  

 
5.3.2 Skola 2 

Från skola 2 var det 91 elever som deltog i studien varav 42 var killar, 39 var tjejer och 10 
som inte ville identifiera sitt kön. Det var 13 elever i klasserna som hade varit utsatta för 
mobbning eller nätmobbning det senaste året. Av de 13 eleverna var det tre personer som var 
killar, fyra personer som var tjejer och fyra personer som inte ville identifiera sitt kön. Fem 
personer av de som hade blivit utsatta kontaktade skolan samtidigt som det var åtta personer 
som inte gjorde det. Av de fem som hade kontaktat skolan var det en elev som tyckte att 
skolan hade försökt stoppa de olika mobbningsformerna, två elever som tyckte att skolan 
delvis försökte och två som ansåg att skolan inte försökte stoppa mobbningen.  
 
 

Tabell 4. Anser du att skolans 
arbetssätt är framgångsrikt för att 

stoppa nätmobbning? 

 Frekvens Procent 
 Ja 7 14,3 

Nej 13 26,5 
Vet inte 29 59,2 
Totalt 49 100,0 

Tabell 3. Anser du att skolans 
arbetssätt är framgångsrikt för att 

stoppa mobbning? 

 Frekvens Procent 
 Ja 2 4,2 
Nej 14 29,2 
Vet inte 32 66,7 
Totalt 48 100,0 

Fotnot: Anledningen till att det är totalt 
48 elever som har svarat är att 
”Dubbelkryss” och ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet 

Fotnot: Anledningen till att det är totalt 
49 elever som har svarat är att ”Ej 
svarat” har tagits bort från resultatet 
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Tabell 5 och 6 visar vad eleverna från skola 2 ansåg om skolans arbete att motverka 
mobbning och nätmobbning utifrån graderna 1 till 5. Tabell 5 handlar om vad eleverna tyckte 
om skolans grad av arbete för att motverka mobbning, där majoriteten med 40,7 procent 
svarade grad 3. Grad 3 är ett mittenalternativ som visar att eleverna både var nöjda men 
samtidigt inte med skolans arbete. Tabell 6 visar istället vad eleverna ansåg om skolans arbete 
om nätmobbning. Majoriteten av eleverna tyckte här att skolan arbetade i liten grad för att 
motverka nätmobbning med 33,3 procent. Utifrån fråga 9 i enkäten frågades om eleverna 
ansåg om skolan informerade att de arbetade på olika sätt för att motverka mobbning och 
nätmobbning. 67,9 procent av eleverna svarade nej på frågan, medan 32,1 procent svarade ja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Eleverna på skola 2 tyckte att skolan var mer framgångsrik med att motverka mobbning än 
nätmobbning, eftersom att det var 13,1 procent som svarade ja på frågan om mobbning och 
8,3 procent svarade ja på nätmobbning. I de båda tabellerna 7 och 8 går det att utläsa att 
majoriteten av eleverna svarade vet inte på frågan om mobbning och nätmobbning.  

Tabell 6. I vilken grad tycker 
du att skolan arbetar för att 

stoppa nätmobbning? 
Grad Frekvens Procent 
 1 29 33,3 

2 28 32,2 
3 20 23,0 
4 6 6,9 
5 4 4,6 
Totalt 87 100,0 

Tabell 5. I vilken grad tycker 
du att skolan arbetar för att 

stoppa mobbning? 
Grad Frekvens Procent 
 1 15 17,4 

2 13 15,1 
3 35 40,7 
4 14 16,3 
5 9 10,5 
Totalt 86 100,0 

Tabell 8. Anser du att skolans 
arbetssätt är framgångsrikt för att 

stoppa nätmobbning? 

 Frekvens Procent 
 Ja 7 8,3 

Nej 31 36,9 
Vet inte 46 54,8 
Totalt 84 100,0 

Tabell 7. Anser du att skolans 
arbetssätt är framgångsrikt för att 

stoppa mobbning? 

 Frekvens Procent 
 Ja 11 13,1 
Nej 23 27,4 
Vet inte 50 59,5 
Totalt 84 100,0 

Fotnot: I tabellen står 1 för i 
liten grad och 5 för i stor grad. 
Anledningen till att det är 86 
personer som har svarat på 
frågan är för att ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet.  

Fotnot: I tabellen står 1 för i 
liten grad och 5 för i stor grad. 
Anledningen till att det är 87 
personer som har svarat på 
frågan är för att ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet.  

Fotnot: Anledningen till att det är totalt 
84 elever som har svarat är att 
”Dubbelkryss” och ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet 

Fotnot: Anledningen till att det är totalt 
84 elever som har svarat är att 
”Dubbelkryss” och ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet 
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5.3.3 Skola 3 

Av de 57 elever som undersöktes på skola 3 var det 32 elever som var killar, 23 tjejer och 2 
personer som inte ville identifiera sitt kön. I de undersökta klasserna kände nio elever att de 
hade blivit utsatta för mobbning eller nätmobbning det senaste året och av dem var det två 
killar samt sju tjejer. Sex personer som hade blivit utsatta för mobbning och nätmobbning 
valde att kontakta skolan. Utifrån de sex eleverna var det en elev som ansåg att skolan 
försökte stoppa mobbningen, fyra elever som tyckte att skolan delvis försökte och en som 
ansåg att skolan inte försökte stoppa mobbningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Utifrån fråga 7 och 8 i enkäten frågades eleverna om i vilken grad de tyckte att skolan 
arbetade för att motverka mobbning respektive nätmobbning. 35,2 procent av eleverna 
svarade att de tyckte att skolan arbetade med att motverka mobbning utifrån att de svarade 
grad 3. Det kan därför tolkas att skolan kunde förbättra sitt arbete men att eleven ändå ansåg 
att skolan gör någonting för att motverka mobbning och nätmobbning. Eleverna på skolan 3 
tyckte att skolan arbetade i låg grad mot att stoppa nätmobbning eftersom att det var 42 
procent som svarade grad 1. Vid frågan om eleverna ansåg om skolan informerade att de 
arbetade på olika sätt för att motverka mobbning och nätmobbning var det 51 procent som 
svarade nej och 44 procent som svarade ja.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9. I vilken grad 
tycker du att skolan 

arbetar för att stoppa 
mobbning? 

Grad Frekvens Procent 
 1 9 16,7 

2 10 18,5 
3 19 35,2 
4 10 18,5 
5 6 11,1 
Totalt 54 100,0 

Tabell 10. I vilken grad 
tycker du att skolan 

arbetar för att stoppa 
nätmobbning? 

Grad Frekvens Procent 
 1 21 42,0 
2 9 18,0 
3 11 22,0 
4 4 8,0 
5 5 10,0 
Totalt 50 100,0 
Fotnot: I tabellen står 1 för i 
liten grad och 5 för i stor grad. 
Anledningen till att det är 50 
personer som har svarat på 
frågan är för att ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet.  

Fotnot: I tabellen står 1 för i 
liten grad och 5 för i stor grad. 
Anledningen till att det är 54 
personer som har svarat på 
frågan är för att ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet.  
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Eleverna på skola 3 ansåg att skolan var bättre på att motverka mobbning än nätmobbning, 
eftersom det var 16,4 procent som svarade ja på frågan om mobbning (se tabell 11) och 13 
procent som svarade ja om nätmobbning (se tabell 12). Majoriteten av eleverna var däremot 
ense om att svara vet inte på båda frågorna.  
 

5.3.4 Skola 4 

Enkätstudien som gjordes på skola 4 medverkade 56 personer var av 20 killar, 34 tjejer och 2 
personer som inte vill identifiera sitt kön. Av de eleverna var det åtta personer som hade 
upplevt sig mobbad eller nätmobbad under det senaste året och de bestod av två killar samt 
sex tjejer. Av de åtta personerna som hade blivit utsatta var det fem personer som hade 
kontaktat skolan och tre personer som inte hade det. Utifrån de fem som hade kontaktat 
skolan var det ingen elev som tyckte att skolan hade försökt stoppa mobbningen, tre elever 
tyckte att skolan delvis försökte och en som ansåg att skolan inte försökte stoppa mobbningen. 

 
 
 
                        

 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabell 11. Anser du att 
skolans arbetssätt är 

framgångsrikt för att stoppa 
mobbning? 

 Frekvens Procent 
 Ja 9 16,4 
Nej 18 32,7 
Vet inte 28 50,9 
Totalt 55 100,0 

Tabell 12. Anser du att 
skolans arbetssätt är 

framgångsrikt för att stoppa 
nätmobbning? 

 Frekvens Procent 
 Ja 7 13,0 
Nej 15 27,8 
Vet inte 32 59,3 
Totalt 54 100,0 

Tabell 13. I vilken grad 
tycker du att skolan arbetar 

för att stoppa mobbning? 
Grad Frekvens Procent 
 1 11 20,8 

2 18 34,0 
3 20 37,7 
4 4 7,5 
5 0 0 
Totalt 53 100,0 

Tabell 14. I vilken grad 
tycker du att skolan arbetar 
för att stoppa nätmobbning? 

Grad Frekvens Procent 
 1 26 49,1 

2 19 35,8 
3 8 15,1 
4 0 0 
5 0 0 
Totalt 53 100,0 

Fotnot: Anledningen till att det är 
totalt 55 elever som har svarat är att 
”Dubbelkryss” och ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet. 

Fotnot: Anledningen till att det är 
totalt 54 elever som har svarat är att 
”Dubbelkryss” och ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet. 

Fotnot: I tabellen står 1 för i 
liten grad och 5 för i stor grad. 
Anledningen till att det är 53 
personer som har svarat på 
frågan är för att ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet.  

Fotnot: I tabellen står 1 för i 
liten grad och 5 för i stor grad. 
Anledningen till att det är 53 
personer som har svarat på 
frågan är för att ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet.  
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På frågan vilken grad eleverna på skola 4 tyckte att skolan arbetade för att stoppa mobbning 
var det 37,7 procent som svarade grad 3 och 34 procent som svarade grad 2, vilket kan utläsas 
i tabell 13. Det tyder på att eleverna tyckte att skolan arbetade med att motverka mobbning 
men att de kunde förbättra sitt arbete. När samma fråga ställdes fast gällande nätmobbning 
svarade majoriteten av eleverna, vilka bestod av 49,1 procent, att skolan arbetade för att 
stoppa nätmobbning i låg grad. Det här kan utläsas i tabell 14.  Även utifrån tabell 14 kan det 
tolkas att eleverna tycker att skolan borde förbättra sitt arbete för att motverka nätmobbning, 
eftersom ingen elev kryssade i grad 4 eller 5. Eleverna på skola 4 ansåg att skolan inte 
informerade att de arbetade på olika sätt för att motverka mobbning och nätmobbning, 
eftersom att 71,7 procent svarade nej på frågan.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
I tabell 15 och 16 går det att läsa att skola 4 är enligt eleverna mindre framgångsrik i att 
motverka både mobbning och nätmobbning, därför att 37,3 procent svarade nej om mobbning 
och 44,2 procent svarade nej om nätmobbning. Däremot svarade majoriteten av eleverna att 
det inte visste om skolan hade ett framgångsrikt arbete både för att motverka mobbning och 
nätmobbning.  
 
 
 
 

 

Tabell 15. Anser du att skolans 
arbetssätt är framgångsrikt för att 

stoppa mobbning? 

 Frekvens Procent 
 Ja 3 5,9 
Nej 19 37,3 
Vet inte 29 56,9 
Totalt 51 100,0 

Tabell. 16 Anser du att skolans 
arbetssätt är framgångsrikt för att 

stoppa nätmobbning? 

 Frekvens Procent 
 Ja 2 3,8 

Nej 23 44,2 
Vet inte 27 51,9 
Totalt 52 100,0 

Fotnot: Anledningen till att det är 
totalt 51 elever som har svarat är att 
”Dubbelkryss” och ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet 

Fotnot: Anledningen till att det är 
totalt 52 elever som har svarat är att 
”Dubbelkryss” och ”Ej svarat” har 
tagits bort från resultatet 
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6. DISKUSSION 
I det här avsnittet kommer tidigare forskning, teori och resultat kopplas för att besvara 
uppsatsens syfte samt frågeställningar.  
 
Vid starten av uppsatsen var vår hypotes att det inte fanns några skillnader i arbetet mot 
mobbning och nätmobbning. Utifrån resultatet går det att utläsa att den hypotesen stämde, 
eftersom att majoriteten av intervjupersonerna från de fyra kommunala skolorna (som i 
fortsättningen kommer benämnas enbart skolorna) ansåg att det inte bör finnas någon skillnad 
i arbetet med att motverka mobbning eller nätmobbning. Anledningen till varför de tyckte att 
det inte ska finnas någon skillnad var att de antyder att definitionerna av mobbning och 
nätmobbning var samma sak. Där skolorna trodde att den elev som blir utsatt för nätmobbning 
även blir utsatt för mobbning i skolan. Ytterligare argument för att definitionerna inte skiljer 
sig åt, enligt skolorna, var att det handlar i grund och botten om kränkande handlingar, oavsett 
om det sker på nätet eller inte. Enligt skolorna och Thornberg (2010) uppstår kränkande 
handlingar utifrån olika situationer som påverkar till varför en kränkning uppstår, oavsett om 
det resulterar till mobbning eller nätmobbning. Från mobbarens perspektiv ansåg skolorna och 
Thornberg (2010) att mobbning uppstår utifrån osäkerhet hos den som mobbar men även 
kamp om social status. Skolorna och Thornberg (2010) ansåg även att risken för att bli 
mobbad kan grundas utifrån att den mobbade avviker från normen, men även att det här i sin 
tur bero på vilken miljö och normer som skolan har. Som biträdande rektor från skola 2 
uttryckte det: ”Jag tror att alla är potentiella offer för mobbning. […] träffar man fel personer 
vid fel läge, så kan alla oavsett social status […] hamna i det läget.”.  
 
Utöver skolornas teorier om varför mobbning uppstår, var det ingen skola som ansåg sig ha 
ett ohanterligt problem med mobbning eller nätmobbning. Molcho et. al. (2009) skriver att om 
det finns ett nationellt fokus på att motverka mobbning och dess mobbningsorsaker resulterar 
det till ett samhälle med attityder som minskar mobbning, vilket även skola 4 nämnde i 
intervjun. I Sverige finns det ett nationellt fokus eftersom det är lagstadgat genom skollagen 
att svenska skolor ska motverka kränkande behandling. Om skolan inte arbetar för att 
motverka mobbning eller nätmobbning kan det få konsekvenser i form av skadestånd. Det 
finns därför en medvetenhet hos skolorna att kränkande handlingar ska åtgärdas och 
motverkas. Genom att det handlar om kränkande handlingar har skolorna störst fokus på 
förebyggande arbete som en god skolmiljö, vilket Kub och Feldman (2015) diskuterar 
minskar antal mobbningsfall. Att arbeta mot en god skolmiljö var samtliga skolor överens om 
minskar antal mobbningsfall. Det är därför vi tror att skolorna har haft ett större fokus på 
värdegrundsfrågor som den mest framgångsrika åtgärden. Chisholm (2014), Frisén och Berne 
(2016, s.114) tillägger att allt arbete som syftar till att motverka mobbning även kan bidra 
med motverkandet av nätmobbning. 
 
De arbeten som skolorna gjorde för att motverka mobbning och nätmobbning var att alla hade 
varsin likabehandlingsplan, vilket Kub och Feldman (2015) skriver om i sin artikel som 
förebyggande arbete. I artikeln beskriver författarna om skolpsykologernas och 
skolsköterskornas samarbeten med resten av skolan som en viktig del. Samarbetet ska enligt 
författarna skapa policydokument, utbilda personal och elever men även medverka 
föräldrarna på något vis. Genom att Kub och Feldman (2015) skriver utifrån USA:s 
perspektiv kan det därför vara svårt att göra en koppling med hur de svenska skolorna väljer 
att bedriva sitt arbete med att främja och förebygga mobbning samt nätmobbning. Utifrån vår 
undersökning finns däremot likheter med artikeln att skolorna har valt att göra olika saker 
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som till exempel en likabehandlingsplan, utbilda personal, utbilda elever, och arbeta med 
föräldrarna. Däremot grundas den här uppsatsen inte utifrån skolsköterskornas eller 
skolpsykologernas perspektiv, utan från vad varje skola med dess befattningar och resurser 
väljer att göra.  
 
Effektiva åtgärder för den svenska skolan som Skolverket (2011, ss. 185–189) skriver om är 
att involvera eleverna i det förebyggande arbetet. Det har skolorna gjort på olika sätt. Ett sätt 
var att ta in elevernas åsikter genom enkäter och klassdiskussioner. Skola 2 och 4 hade även 
valt att vissa elever får representera skolan. Skola 4 hade en trivselgrupp där eleverna 
tillsammans med biträdande rektor planerade aktiviteter som hade ett förebyggande syfte. 
Skola 2 arbete liknade skola 4:s trivselgrupp, eftersom att de hade kamratstödjare som också 
planerade förebyggande aktiviteter. Det som skilde skolorna åt var att skola 2:s 
kamratstödjare även skulle vara likabehandlingsteamets ögon. Enligt Skolverket (2011, ss. 
185–189) anses kamratstödjare något som är kontraeffektiv åtgärd, vilket innebär att åtgärden 
har motsatt effekt, det vill säga att mobbning ökar. Det höll inte skola 2 med om. Att skola 2 
inte instämde med Skolverkets beskrivning av kamratstödjare grundas utifrån att 
kamratstödjarna på skola 2 bara var iakttagare och skulle inte motverka mobbningen samt 
nätmobbningen, vilket Skolverket (2011 ss.185–189) skrev att kamratstödjarna skulle göra. 
En ytterligare åtgärd som samtliga skolor utförde som var särskilt inriktad mot nätmobbning 
var att de informerade om nätmobbning, både när det gäller hur de skyddar sig men även hur 
eleverna ska bete sig på nätet. Att skolorna informerar eleverna om hur de kan skydda sig 
men även hur de ska bete sig på nätet stämmer överens med det Frisén och Berne (2016, ss. 
118–119) skriver om. Författarna förklarar att skolan har ett ansvar att informera olika 
tekniska åtgärder som att blocka, spara bevis och vidare. 
 
Även om skolorna beskrev att det inte bör vara en skillnad i arbetet att motverka mobbning 
och nätmobbning, upptäckte vi att skolorna gör skillnad kring hur de ska åtgärda 
nätmobbning. Samtliga skolor påpekade att det vid nätmobbningstillfällen behövs bevis och 
därför inte kan åtgärda nätmobbning om bevis inte finns. De förklarade även att nätmobbning 
är enklare på det viset att skolan har en klar bild om vem som har sagt vad, men att den här 
metoden bara fungerar om mobbaren inte är anonym. Berne (2014, ss. 4–9) beskriver just 
anonymiteten som ett kriterium som uppfylls när det handlar om nätmobbning. Ett annat 
kriterium som författaren skriver överensstämmer med nätmobbning är svårigheten att 
upptäcka. Samtliga skolor diskuterade svårigheten med att upptäcka nätmobbningen, eftersom 
att skolorna varken har tid eller resurser att studera vad eleverna gör på nätet.   
 
Utifrån enkätstudien studerades elevernas åsikter om skolornas arbete för att motverka 
mobbning och nätmobbning. På tre utav fyra skolor ansåg eleverna att respektive skola var 
mer framgångsrikt i sitt arbete med att motverka mobbning än nätmobbning. Det kan 
förklaras av skolornas fokus låg på att motverka mobbning och nätmobbning genom att 
behandla värdegrundsfrågorna än det särskilda fokuset om nätmobbning. Det fanns samtidigt 
många som valde svarsalternativet vet inte. Det kan tolkas som att eleverna inte har kunskap 
om hur skolan arbetar för att motverka mobbning eller nätmobbning. Det kan även tolkas som 
att eleverna inte är nöjda med skolans arbete med att motverka mobbning eller nätmobbning. 
Utifrån enkätundersökningen var det mellan 12–15 procent på respektive skola i den årskurs 
som undersöktes, som medgav att de hade blivit utsatta för mobbning eller nätmobbning 
under det senaste året. Däremot valde inte alla av de mobbade att kontakta skolan för att få 
hjälp att motverka mobbningen eller nätmobbningen. Att majoriteten av eleverna svarade "vet 
inte" kan därför grundas utifrån att eleverna själva inte har blivit utsatt för kränkande 
handlingar. Det kan även bero på att eleverna inte har valt att ta kontakt med skolan och 
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därför inte vet om skolan är framgångsrika med arbetet eller inte. Varför eleverna inte tar 
kontakt med skolan är en fråga som kan studeras i framtida studier, men det var inte av 
intresse för vårt arbete. Enligt skolorna upphör merparten av mobbning- och 
nätmobbningsfallen efter att samtalen hade hållits med de inblandade. Utifrån enkäterna av de 
fyra olika kommunala skolorna var det 18 elever som medgav att det hade kontaktat skolan 
efter att de hade blivit utsatta för mobbning eller nätmobbning. Utav de 18 eleverna var det 
enbart 2 elever som upplevde att skolan försökte motverka mobbningen eller nätmobbningen. 
Det här kan tolkas som att skolorna ansåg att de motverkar mobbning eller nätmobbning via 
samtalen, medan eleverna har en annan åsikt. Den tolkningen stämmer in på vad Skolverket 
(2011 ss.185–189) skrev att personer som är mobbade upplever att skolan inte har tillräckligt 
med resurser för att förebygga mobbning. Att det här resultatet kunde uppstå hade vi baktanke 
när metod för uppsatsen valdes. Vi anade att det skulle finnas skilda åsikter om mobbning och 
nätmobbningens motverkande arbete, eftersom det är svårt för skolornas personal att se allt 
som händer.      
 
Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på om det bör finnas skillnader i skolornas arbeta 
med att motverka mobbning och nätmobbning. Utifrån den här studien är det svårt att ge ett 
välgrundat svar. I framtiden borde en större studie göras som inkluderar merparten av 
Sveriges högstadieskolor för att bidra med ett mer representativt svar, samtidigt som den bör 
innehålla mer detaljerade frågor. En sådan studie bör fokusera på om det finns några 
bakomliggande faktorer till att eleverna upplever att skolans arbete behöver utvecklas trots att 
skolorna följer lagen samt implementerar arbete för att motverka mobbningen och 
nätmobbningen. Med den här uppsatsen som grund kan endast två slutsatser dras. Den ena 
slutsatsen är att det inte räcker att skolorna följer lagen för att mobbning och nätmobbning ska 
minska. Den andra är att skolorna själva inte anser att det bör finnas någon skillnad mellan 
mobbning och nätmobbning, eftersom det i grunden handlar om kränkande handlingar samt 
att de därför inte gör någon stor skillnad i arbetet. Våra resultat indikerar på att skolorna har 
skillnader i åtgärdandet av mobbning och nätmobbning, eftersom att de vid nätmobbning 
samlar in bevis. Vid nätmobbning ansåg skolorna även att eleverna vet hur de själva kan 
skydda sig mot nätmobbning. Vi anser därför det främjande arbetet mot nätmobbning i 
framtiden kan utvecklas till att involvera information om konsekvenserna av nätmobbning, till 
exempel påföljder för den som mobbar och utsattheten för den mobbade. 
 

6.1 Framtida arbeten 
Nätmobbning är fortfarande ett relativt nytt forskningsområde som gör att det finns en 
utvecklingspotential. Ett exempel är utifrån en av uppsatsens referenser, boken Nätmobbning: 
Handbok för skolan som publicerades under år 2016, vilket innebar att skolorna inte hade haft 
någon tid att utveckla sitt arbete utifrån bokens rekommendationer. Även andra publikationer 
utgavs under uppsatsskrivandet. Skolinspektionen (2016) kom till exempel ut med en 
kvalitetsgranskning som granskade 24 olika skolor i Sverige om hur de hanterade kränkande 
behandlingar på nätet. Granskningen visade att det under uppsatsskrivandet arbetades för lite 
med att motverka kränkande behandlingar på nätet och att skolorna därför bör sätta sig in i 
vad eleverna gör på nätet. Ytterligare framsteg kring kränkande handlingar på nätet är att 
regeringen (Regeringskansliet 2016) har kommit fram till lagförslag som ska träda i kraft 1 
juli 2017. Där lagförslagen innebär bland annat att det ska vara olagligt att skicka sexfilmer, 
nakenbilder och andra hot via digitala medier. Med andra ord anser vi att det nationella 
fokuset har under det senaste året ökat, genom att nya lagar ska införas men även att 
forskning och myndighetsgranskningar har gjorts för att förbättra skolverksamheten. Vi tror 
därför att det i framtiden kommer finnas en skillnad i hur skolorna arbetar med att motverka 
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mobbning jämfört med nätmobbning. Däremot kan det ta några år innan lagarna, forskningen 
och de olika granskningarna påverkar hur skolorna väljer att utföra sitt arbete på.  
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BILAGOR 
 

Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor:  

1. Kan ni (var och en) ge en kort presentation av er själva? 
2. Vilken befattning har ni och varför sökte ni till det här arbetet? 
3. Hur länge har ni varit verksamma i yrket och skolan?  

 
Definition av mobbning och nätmobbning: 

1. Varför tror ni att mobbning respektive nätmobbning sker? Tror ni att det finns några 
särskilda faktorer som genererar till de olika fenomenen?  

2. Vilka anser ni är konsekvenserna av att bli mobbad eller nätmobbad? 
3. Vad anser ni är skillnader mellan mobbning och nätmobbning? Om ja, hur tar det sig i 

uttryck? 
4. Har ni upplevt att nätmobbning har funnits länge i den här skolan? Kan du beskriva 

om fenomenets uppkomst? 
5.  Förekommer nätmobbning och mobbning i er skola ofta? 
6.  Hur uppmärksammar ni nätmobbning? Hur uppmärksammar ni mobbning? 
7. Upplever ni att det finns någon skillnad kring hur mobbning respektive nätmobbning 

upptäcks? 

Förebyggande arbete (idag): 
1. Vilken roll har ni (var och en) i arbetet att motverka nätmobbning och mobbning? 
2. Vilka åtgärder finns för att motverka mobbning? 
3. Vilka åtgärder finns för att motverka nätmobbning? Skiljer sig åtgärderna mot 

åtgärderna för mobbning? 
4. Anser ni att det bör finnas skillnader i arbetet för att motverka nätmobbning respektive 

mobbning? 
5. Anser ni att någon av mobbningsformerna är "lättare" att arbeta emot än det andra? 

Varför eller varför inte anser ni så? 
6. Finns det någon åtgärdsform som ni upplever är mer effektivare än det andra när det 

gäller mobbning? Finns det någon som är effektivare mot nätmobbning?  
7. Finns det någon åtgärdsform som ni upplever är mindre effektiv än det andra när det 

gäller mobbning? Finns det någon som är mindre effektiv mot nätmobbning? 
8. På vilket sätt är eleverna och föräldrarna med i arbetet mot de förebyggande 

åtgärderna? 
 
Förebyggande arbete (förbättringsområden): 

1.  Anser ni att det finns svagheter i ert arbete för att motverka mobbning eller 
nätmobbning? 

2. Anser ni att det finns andra arbetssätt för att motverka mobbning eller nätmobbning, 
än de som används idag?  

3. Anser ni att det finns andra aktörer än skolan som kan ha en stor påverkan i arbetet 
mot att förebygga mobbning och nätmobbning? Vilka i sådana fall?  
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Avslutande: 

1. Finns det ytterligare information som ni anser har betydelse för vår uppsats som ni vill 
delge oss? 
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Enkät 

 

Enkät - En studie om förebyggande arbete mot mobbning och 
nätmobbning  

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som studerar Administratörprogrammet där vi ska 
skriva en C-uppsats om förebyggande åtgärder mot mobbning och nätmobbning. Vi önskar att 
du vill hjälpa oss! Du kommer vara anonym och resultaten kommer användas för redovisas 
för lärare och klasskamrater. 

 

 

Fråga 1. Är du man eller kvinna? 
☐Man  ☐Kvinna  ☐Annat 
 
Fråga 2. Hur gammal är du?  
☐12 år           ☐13år ☐ 14 år ☐ 15 år ☐ 16 år eller äldre 
 
 
Fråga 3. Vilken skola går du på? 1 
☐Skola 1  ☐ Skola 3 

☐Skola 2  ☐ Skola 4 
 
 
Fråga 4. Har du självt blivit utsatt för mobbning respektive nätmobbning under det senaste 
året?  
☐ Ja  ☐Nej 
 
 
Fråga 5. Om du svarade ja på fråga 4,( annars gå vidare till fråga 7). Tog du kontakt med 
skolan vid tillfället om händelsen?  
☐Ja  ☐Nej 
 
 

Var god vänd sida 
 
 
 
 

                                                
1 Den här frågan har avanonymiserats för att skydda respondenterna  
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Fråga 6. Om du svarade ja på fråga 5, ansåg du att skolan försökte stoppa mobbningen eller 
nätmobbningen vid det/de tillfällena?  
☐Ja ☐Delvis  ☐Nej 
 
 
Fråga 7. I vilken grad tycker du att skolan arbetar för att stoppa mobbning? 
I liten grad    I stor grad  
1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4.☐ 5. ☐ 
 
 
Fråga 8.  I vilken grad tycker du att skolan arbetar för att stoppa nätmobbning? 
I liten grad    I stor grad  
1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4.☐ 5. ☐ 
 
 
Fråga 9. Tycker du att skolan har informerat att de arbetar på olika sätt för att motverka 
mobbning och nätmobbning?  
☐ Ja ☐ Nej 
  
 
Fråga 10. Anser du att skolans arbetssätt är framgångsrikt för att stoppa mobbning? 
☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
 
 
Fråga 11. Anser du att skolans arbetssätt är framgångsrikt för att stoppa nätmobbning? 
☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

 
 

  Tack för din medverkan 
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