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Sammanfattning  
 

Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur nätmobbning definieras och skiljer sig 

från den traditionella mobbning som oftast sker på skolgården, samt undersöka vilka 

konsekvenser nätmobbning kan ha. Vidare undersöker jag vilka åtgärdsprogram som 

finns idag samt hur de fungerar och hur vi kan förebygga eller stoppa fenomenet. Jag har 

använt mig av en litteraturstudie där jag sökt efter vetenskapliga artiklar skrivna på 

engelska, samt studerat några svenska studier och rapporter. Resultatet visar att det 

finns både samband och skillnader mellan traditionell mobbning och nätmobbning samt 

att vi i Sverige har en hel del åtgärdsprogram och organisationer som arbetar mot 

mobbning samt nätmobbning. Det visar sig även att det finns åtgärder och 

åtgärdsprogram som både har positiva och negativa effekter. Konsekvenserna kan bli 

stora och svåra för både de som utövar mobbning och de som blir mobbade och det är 

tydligt att vi i skolan behöver en djupare kunskap när det gäller barn och unga på 

Internet och hur vi bör hantera problematiken som kommer med nätmobbning och 

kränkningar på nätet.  
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1. Inledning  
 

Mobbning har länge varit ett stort växande problem som funnits länge och drabbar 

massor med barn och unga varje dag (Olweus, 1993). Jag har valt att skriva om det 

snabbt växande fenomenet nätmobbning, på grund av att det är ett stort problem 

samt ett viktigt och ständigt aktuellt ämne.  Det är varje barns rätt att kunna känna 

sig trygg i skolan och att slippa kränkande behandling. Som lärare är det viktigt att 

handla vid misstanke av kränkande behandlingar eller mobbning. Det är även av 

viktigt att vi vuxna vet hur vi ska agera i olika mobbningssituationer samt vilket 

ansvar vi har. Skolan måste ta sitt ansvar och jobba mot nätmobbningen precis som 

de gör mot ”skolgårdsmobbning” och lagen kräver även detta av våra skolor i dag. 

 

Skolagen säger att: 

 

Huvudmannen ska se till att lärare och annan personal på skolan, arbetar aktivt 

mot mobbning och andra typer av trakasserier. Om en lärare upptäcker att ett 

barn på skolan blir mobbat är hon/han skyldig att anmäla detta till skolans 

rektor. Rektorn är sedan i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

När huvudmannen då alltså får tillgång till denna anmälan om mobbning måste 

han/hon utreda ärendet snarast och så småningom även ta beslut om eventuella 

konsekvenser för detta. (Skollagen, kap. 6, paragraf 10). 

 

Lagarna visar att skolan har ett stort ansvar för att förhindra och åtgärda mobbning 

som sker på skolan, och det ligger i rektors ansvar att en likabehandlingsplan 

existerar på varje skola samt att alla är delaktiga i arbetet. Det är viktigt att skolan 

och föräldrarna möts i denna fråga och arbetar tillsammans för att komma åt 

problemet. Skolan kan arbeta mot nätmobbning på skoltid genom att tala om det, 

samt att införa olika åtgärdsprogram. En mycket viktig del i detta är att lärare bör 

tala med eleverna om Internet och sociala medier. ”Vi måste tala om vad som är rätt 

och fel, okej eller inte samt värderingar”, säger Caroline Dyrefors Grufman, Barn- 

och elevombud vid Skolinspektionen (Dyrefors Grufman, BEO).  

 

I tidningar och på tv ser vi ständigt nyheter och rapporter om det ökande problemet 

med olika kränkande behandlingar på nätet. Konsekvenserna är många och kan bli 

katastrofala, då unga far illa och till och med tar livet av sig till följd av nätmobbning.  
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2. Bakgrund  
 

2.1 Definition av nätmobbning 

Nätmobbning är en nyare form av mobbning som sker via digital teknik och kan 

utspela sig genom hot, ryktesspridning, social isolering och utanförskap. Denna form 

av mobbning kan verka mer dold och kan utövas mycket snabbare i många fler 

miljöer än den traditionella mobbningen (Beran & Li, 2005). Nätmobbningen sker på 

Internet, vilket gör att mobbaren kan trakassera sina offer helt anonymt och när som 

helst på dygnet (Kowalski, R. Morgan, C. & Limber, S. 2012). Nätmobbning anses 

vara värre än traditionell mobbning i dess konsekvenser för offret (Sticca, F. & 

Perren, S. 2013). Att vara elak på Internet visar sig vara lättare för utövaren då man 

inte behöver se offret i ansiktet, (Levy, P. 2011) och därför blir kommentarerna, hoten 

och trakasserierna ofta mycket grövre. Tonåringar kan nu använda teknologi för att 

nå fler och utöka skadan på ett sätt de tidigare generationerna inte kunde (Hinduja, 

S. & Patchin, 2001).  

 

Det finns många olika sätt att utöva nätmobbning, och i sin bok ”Educator’s Guide to 

Cyberbullying and Cyberthreats”, beskriver Nancy Willard (2004) olika kategorier av 

vanliga nätmobbnigsmetoder:  

 

1 Flaming – Bråk och aggressivt beteende på Internet genom att använda 

elektroniska meddelanden med aggressivt och vulgärt språk.  

 

2 Harassment – Upprepade gånger skickas elaka, kränkande och otrevliga 

meddelanden.  

 

3 Denigration – Att “Dissa” någon på nätet, genom att posta skvaller eller rykten om 

någon för att skada hens rykte eller vänskap.  

 

4 Impersonation – Att låtsas vara någon annan och skicka eller posta material på 

Internet så att den personen hamnar i trubbel, fara eller för att skada någons rykte 

eller vänskap.  

 

5 Outing - Att dela någons hemligheter eller pinsamma information eller bilder på 

nätet. 

 

6 Trickery – Att övertala någon att avslöja hemligheter eller pinsamt uppgifter, 

sedan dela det på nätet. 

 

7 Exclusion – Att avsiktligt och grymt utesluta någon från en grupp på nätet.  
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8 Cyberstalking- Upprepade och intensiva trakasserier och meddelanden som 

innehåller direkta hot eller som skapar betydande rädsla (Willard, 2004). 

 

2.2 Definition av traditionell mobbning 

Konrad Lorenz, en etolog som levde mellan (1903-1989) var den förste som använde 

ordet mobbning då han beskrev djur som attackerade i flock, och inte förrän senare 

på 1960-talet använde en svensk läkare samma ord då man talade om barns beteende 

på skolgården (Friends, 2013).  

 

Mobbning innebär att någon upprepade gånger under en tid utsätts för negativa 

handlingar, kränkningar eller trakasserier av andra barn (Skolinspektionen). 

Traditionell mobbning har alltid ansetts vara ett skolrelaterat problem (Beran, T. & 

Li, Q. 2007). Detta beror på att den formen av mobbning oftast sker på skoltid i 

skolverksamhet och på vägen till eller från skolan. Mobbning på skolan utförs ofta 

även med en publik, ”åskådare” (Olweus, 1993). Den offentliga publiken på Internet 

spelar möjligtvis samma roll som åskådarna på skolgården men mängden av 

åskådare på nätet är ofantligt mycket större (Beran, T. & Li, Q. 2007). 

 

Skolverket menar att alla barn och elever ska känna sig trygg i skolan och förskolan 

och att skolans personal är skyldiga att anmäla misstankar om att barn far illa eller 

mår dåligt på annat sätt till socialtjänsten. Detta gäller även om personalen 

misstänker att ett barn far illa även utanför skoltid. Skolverkets definition av 

mobbning lyder:  

 

”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, 

Kränkningar och mobbning). 

 

Dan Olweus är en känd forskare som skrivit många böcker om mobbning samt är 

skapare av Olweusprogrammet. Hans definition av mobbning lyder  

 

”En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss 

tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer” (Dan 

Olweus, 1999, s.4).  

 

Nationalencyklopedin beskrivning av begreppet mobbning kommer från just 

Olweus, vilket bevisar hans kunskap och betydelse för just detta ämne.  

NE’s beskrivning av mobbning lyder: 

 

”En eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ 

skada eller obehag. Mobbning förutsätter en viss obalans i styrkeförhållandena: den som blir 
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utsatt, mobboffret, har svårt att försvara sig mot den eller dem som angriper. Mobbning kan 

ske direkt, med fysiska eller verbala medel, eller indirekt, t.ex. genom social isolering 

"utfrysning" (Nationalencyklopedin). 

 

2.3 Läroplanen 

I den nya läroplanen för grundskolan framgår att ingen i skolan ska utsättas för 

diskriminering eller för annan kränkande behandling. Det står även att sådana 

tendenser aktivt ska motverkas av alla som arbetar på skolan (Skolverket, 2011 s. 5). I 

Läroplanen framgår även att det är skolans och lärares ansvar att se till att eleverna 

är medvetna om skolans normer, regler, och värderingar och man tillsammans med 

eleverna ska utveckla regler för en bra samvaro i skolan (Skolverket, 2011, ss. 9-10). 

Vidare i Läroplanen och skollagen kapitel 1 § 2, står det att samtliga på skolan ska 

arbeta för att ingen elev eller personal varken utsätts för diskriminering eller annan 

kränkande behandling (Utbildningsdepartementet, 2010; Skolverket, 2011). 

 

2.4 Skolverket 

Enligt en ny rapport från Skolverket upplever varannan lärare att de saknar den 

kompetens som behövs för att kunna förebygga kränkningar på nätet. Caroline 

Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud vid Skolinspektionen, har förståelse för 

lärarnas situation. Budskapet i skollagen är dock mycket tydlig menar Dyrefors 

Grufman, ”Förskola och skola ska vara en frizon för kränkande behandling. Här 

gäller nolltolerans” och skolan har ett ansvar vare sig mobbningen sker på skoltid, på 

rasten eller på Internet (Skolverket, Säker på nätet). 

 

2.5 Likabehandlingsplan  

Varje skola måste enligt lag ha en plan för att aktivt motarbeta diskriminering, 

kränkande behandling och trakasserier. En likabehandlingsplan ska innehålla 

information om skolans målsättning samt hur skolan arbetar med åtgärder, 

förhållningssätt, samt vem som ansvarar för vad inom varje område. Alla som 

arbetar inom skolan ska genom denna plan få en tydlig insyn i planen samt vara 

delaktig i skolans likabehandlingsplan. Varje år ska denna plan förnyas och 

uppdateras för att fungera så bra som möjligt i verksamheten. Skolverket granskar 

ständigt dessa likabehandlingsplaner under sina inspektioner och enligt 

diskrimineringslagen 2008:567, ska en likabehandlingsplan upprättas för varje 

enskild skola (Regeringskansliet, Sveriges Riksdag, 2008). 

 

2.6  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva fenomenet mobbning som sker på Internet, 

som vi kallar nätmobbning, och jämföra det med den traditionella verbala mobbning 
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mellan elever som vi ser på t.ex. skolgården, korridorer eller andra fysiska platser. 

Jag vill undersöka hur nätmobbning fungerar, vilka konsekvenser det kan få, och 

vad vi kan göra för att stoppa eller förebygga det. Nätmobbning är ett stort problem 

som ökar lavinartat och vi måste hitta rätt sätt att stoppa det. Det är viktigt att man 

förstår problematiken i detta och att man förstår hur allvarligt det är. Detta vill jag 

förmedla till alla som tar del av mitt arbete, och på så sätt bidra med ännu mer 

kunskap och förståelse för just nätmobbning.  

 

Merparten av den forskning jag hittat är internationell och på engelska. De svenska 

rapporter och studier jag inkluderat i mitt arbete är främst från olika organisationer 

samt olika åtgärdsprogram som arbetar mot mobbning.  

 

Jag kommer i denna studie fokusera på frågor som: 

 

1. Hur definieras mobbning/nätmobbning och hur skiljer de sig från varandra?  

2. Vilka konsekvenser kan nätmobbning få? 

3. Vilka åtgärder och åtgärdsprogram finns och hur fungerar de? 
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3. Tidigare forskning om nätmobbning 
 

Här belyser jag en del av den tidigare forskning som gjorts när det gäller 

nätmobbning. Definitioner av mobbning och olika former av nätmobbning, 

eventuella skillnader och samband mellan de två, svensk och internationell 

forskning. Jag tar även upp frågor som vem har ansvaret? Hur kan vi förebygga 

nätmobbning och vad säger skollagarna. 

 

I mitt sökande efter intressanta och relevanta studier om nätmobbning och mobbning 

i Sverige så har jag funnit en hel del som kommer belysa frågor som: hur ser det ut i 

Sverige just nu när det gäller nätmobbning, vad har vi för åtgärder och 

åtgärdsprogram, hur ser statistiken ut och vad kan vi göra för att förhindra det? 

 

Medierådet är ett team som ständigt gör undersökningar om barn och ungdomars 

användning av media samt deras upplevelser av detta. Deras undersökning 

genomfördes med enkäter som skickades ut till 2000 barn och 2000 föräldrar, 1000 i 

varje urvalsgrupp. Frågeformulären utformades i två olika versioner, en kortare 

version för de yngre barnen och en lite längre med fler frågor för ungdomar. 

Undersökningen pågick i ca 4 månader.  

 

Deras senaste studie ”unga och medier 2010” visar att mobbningen minskat kraftigt 

bland barn och ungdomar i åldern mellan 12-16 de senaste 2 åren, siffran har minskat 

från 18 % till 11 %. Däremot hade fler unga drabbats av att bilder lagts ut på Internet 

än 2008, vilket får många att må dåligt. Att detta ökat tror medierådet beror på den 

ökande användning av mobiltelefoner och därmed ökad aktivitet på olika sociala 

sajter där man kan lägga ut bilder på sig själv och andra, vilket kan ge jobbiga följder 

för den drabbade.  

 

Vidare kan vi läsa i medierådets undersökning att 89 % av de unga och barn som 

deltog svarade att de äger en egen mobiltelefon. Innehavet av mobiltelefoner bland 

unga är extremt hög, så mycket som 96 % av de unga har egen mobiltelefon och 81 

procent av de yngre barnen har en egen mobiltelefon. Om man jämför 

mobilinnehavet för två år sedan så har siffran endast ökat hos barn där 77 % hade 

egen mobiltelefon (Unga och medier, 2010). Detta medför även en naturlig ökning av 

nätmobbning: ju mer aktivitet på nätet, desto större möjlighet till mobbning.  

 

Denna ökning kan vi även se i Friends och Skolverkets statistik över nätkränkningar, 

mobbning samt trakasserier på nätet, vilket ger en mycket oroväckande och hård bild 

av hur nätklimatet ser ut för våra barn och ungdomar. 45 % av de intervjuade 12–16-

åringarna har någon gång blivit kränkta på nätet. 50 % av lärarna i undersökningen 

anser sig behöva mer och bättre kunskap om Internetsäkerhet för att kunna hantera 

detta (Friends nätrapport, 2013). 
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En undersökning från Norton visar att 36 procent av barn och ungdomar i Sverige 

någon gång haft någon slags allvarlig upplevelse på nätet. Sådana upplevelser kan 

vara t.ex. att ha mottagit olämpliga bilder från främlingar eller blivit kränkt eller 

mobbad via Internet (Norton Online Family Report, 2011). 

 

Undersökningar visar även att det är fler tjejer som befinner sig i sociala medier än 

killar och Linda Beckman, fil. dr vid Centrum för forskning om barns och ungdomars 

psykiska hälsa på Karlstads universitet hävdar att tjejer är mer involverade i 

nätmobbning än killar. Tidigare forskning visar att killar ägnade sin tid på Internet 

med att till exempel spela dataspel, medan tjejer var ute på mer sociala medier och 

bloggar där man lägger upp bilder och kommentarer. Vidare menar Beckman att 

detta har ett samband och att tjejer uppehåller sig mer på sådana sajter och sociala 

medier där nätmobbning lättare kan ta plats (Gustavsson, 2013). 

 

3.1 Skillnader mellan traditionell mobbning och nätmobbning 

Violence preventions works är en webbsida som arbetar mot mobbning och 

nätmobbning där de beskriver några skillnader mellan de två olika former av 

mobbning (violencepreventionworks.com). 

 

Anonymitet:  

Vid vanlig traditionell mobbning, som oftast sker på skolgården så är det lättare att 

upptäcka det, samt att offret ser och vet vem eller vilka som mobbar. Men vid 

nätmobbning så kan utövaren vara anonym, dvs. offret vet inte vem eller vilka som 

sitter på andra sidan av skärmen, vilket gör att offret känner sig om ännu mer otrygg 

och fundersam över vem eller vilka det är som mobbar.    

 

Tillgänglighet: 

De flesta barn och ungdomar som mobbar brukar trakassera sina offer i skolan och 

på väg till och från skolan, offret har tidigare kunna se sitt hem som en fristad där de 

slipper mobbningen. Men med detta stort växande problem som nätmobbning 

skapar så kan mobbaren komma åt dig vilken tid på dygnet och från vilken plats som 

helst.  

 

Rädsla för bestraffning: 

Offer av nätmobbning berättar ofta inte för sina föräldrar om det på grund av att de 

ska bli mer straffade av sina mobbare eller att föräldrarna ska ta bort deras dator eller 

mobil. Man har märkt att vuxna ofta tror att de förebygger nätmobbning genom att 

ta bort all teknologi från offret, vilket kan ses mer som ett straff än hjälp för offret.  

 

Iakttagare och vittnen: 
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Vid traditionell mobbning finns det ofta dem som står och iakttar utan att göra något 

och därmed tror att de är oskyldiga. När det gäller nätmobbning så spelar 

iakttagarna en stor roll på det sättet att de mottager mail, bilder, meddelanden om 

offret och ofta även vidarebefordrar det till andra. Vid nätmobbning kan antalet 

iakttagare nå upp till flera miljoner och det som sprids kan vara omöjligt att radera 

från Internet när det en gång lagts upp där.  

 

Avtrubbning, inga hämningar: 

Genom att vara anonym på Internet kan man tycka att det är lättare att vara elak än 

om man står ansikte mot ansikte med sitt offer. Man ser ofta ett samband mellan 

traditionell mobbning och nätmobbning och de flesta som mobbar på skoltid 

fortsätter så även på Internet efter skoltid. Men det har dock även visat sig att många 

som inte mobbar vanligtvis gör det via Internet pga. anonymiteten 

(violencepreventionworks.com) 

 

Studier visar även att det inte bara finns skillnader mellan den traditionella 

mobbningen och nätmobbning, det finns även en hel del samband mellan dem. 

Prevu (preventitions- och utvecklingsenheten) har även de gjort en studie där de 

undersökte huruvida det finns något samband mellan den traditionella mobbningen 

och nätmobbning. De undersökte även hur omfattande den traditionella verbala 

mobbningen samt nätmobbning är för elever är i årskurs 3‐9.  Prevu använde sig av 

Olweus elevenkät om mobbning och antisocialt beteende vid undersökningen där 

3902 elever i årskurs 3‐9 på ett antal skolor i Göteborg fick fylla i enkäten. Samtliga 

skolor som ingick i denna studie hade för avsikt att starta med Olweusprogrammet 

som är ett av de mest använda åtgärdsprogram i världen, som vidare beskrivs på 

sidan 14. Enkäten genomfördes på våren 2008, 2009 och 2010, med elever i årskurs 

3‐9, innan skolorna startade programmet (Prevu, 2011).  

 

Den vanligaste formen av mobbning är enligt Prevus undersökning den traditionella 

verbala mobbningen i både årskurs 3-6 samt 7-9. I högstadiet är det dock ett lägre 

antal som mobbas verbalt, men istället ser man där ett högre antal som mobbar eller 

mobbas på nätet. Antalet elever i årskurs 3-6 som utsatts för nätmobbning visade sig 

vara lägre än antalet som utsatts för verbal (traditionell) mobbning, samma sak 

visade siffrorna i årskurs 7-9. Diagram 1 nedan visar att antalet elever som blivit 

utsatta för traditionell mobbning i årskurs 3-6 var ca 11 % medan antalet som utsatts 

för nätmobbning var ca 2,5 %. Varpå siffrorna visade ca 9,8 % vid verbal mobbning 

och ca 5,7 % vid nätmobbning i årskurs 7-9.   
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Diagram 1: (Prevu, 2011). 

 

Resultatet av undersökningen visar att det finns ett starkt samband mellan dessa två 

former av mobbning samt att det ofta är samma personer som både nätmobbas och 

nätmobbar på Internet som det är i t.ex. skolan. Diagram 2 visar att antalet elever 

som i undersökningen svarade att de blivit utsatt för både nätmobbning och 

mobbning på traditionellt sätt i årskurs 3-6 var ca 85,6 %. Medan i årskurs 7-9 var 

siffran ca 88,8 %. Vid frågan av elever som utövar traditionell mobbning eller 

nätmobbning, var siffrorna i årskurs 3-5 ca 87,5 och i årskurs 7-9 ca 96 %. Detta visar att 

det är samma elever som utövar mobbning på Internet som mobbas i skolan, samt att de 

elever som blir mobbade på nätet sannolikt även blir mobbad i skolan. Man kan alltså se 

ett starkt samband mellan nätmobbning och traditionell mobbning som sker i skolan.  

 

 
Diagram 2: (Prevu, 2011). 
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Prevus undersökning visar att det finns ett stort samband mellan den traditionella 

mobbningen och nätmobbning, den visar även att det i hög grad är samma barn och 

ungdomar som utövar både traditionell mobbning som nätmobbning. De elever som 

blir mobbade i skolan är till stor del även det på Internet efter skoltiden. Hemmet 

som tidigare varit en fristad för en mobbad elev är längre inte en trygg plats eftersom 

det nu är så lätt att utöva mobbning via Internet, mobiltelefoner och andra sociala 

verktyg (Prevus, 2011). 

 

 

Källa: Kowalski R. M, Limber P.Agatston P. W. (2008). 

 

3.2 Vems är ansvaret? 

Det råder skilda åsikter om vem som bär det främsta ansvaret för att förhindra 

nätmobbning.  På grund av Internet så har gränserna mellan hem och skola suddats 

ut och det enda sättet vi kan få ett stopp på nätmobbning är genom ett nära 

samarbete mellan dem båda (Friends, Nätmobbningen är allas ansvar). 

 

DO (Diskrimineringsombudsmannen) skriver i sin handledning ”lika rättigheter i 

skolan” att om elever utsätts för trakasserier eller kränkande behandling på Internet 

eller via sms på fritiden och det visar sig att det även påverkar dem i skolan, så är 

skolan skyldig att agera.   Gränsen för när skolans ansvar slutar och föräldrarnas tar 

vid är suddig och därför bör skolan vara extra uppmärksam på eventuella 

kränkningar som pågår bland elever (DO, 2013). Men Caroline Dyrefors Grufman, 

Barn och elevombud (BEO) hävdar att lagen är tydlig när det handlar om vilket 

ansvar skolan har gällande nätmobbning. Hon menar att: ”Skolan är enligt lagen 

skyldig att systematiskt motverka kränkande behandling. BEO ger en tydlig bild av 

skolans skyldigheter, föräldrars möjligheter och barnens rättigheter” (Dyrefors 

Grufman, (BEO).   

 

http://www.do.se/
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I en undersökning gjord av lärarnas riksförbund 2010 intervjuade man 1500 elever, 

föräldrar och lärare och i frågan vem som bär ansvaret så var elever, lärare och 

föräldrar överens om att vad eleven gör på Internet på sin fritid inte var lärarens 

ansvar. Istället betonade man att det var elevens och föräldrarnas ansvar. Antalet av 

dem som faktiskt ansåg att det var lärarnas ansvar var väldigt få. Detta resultat visar 

det motsatta till politikernas åsikt, där man istället menar att lärares ansvar fortsätter 

långt utanför elevernas skoltid och lärares arbetstid (LR, elever och lärare online, 

2010). Metta Fjelkner, Lärarnas riksförbund och Lars Arrhenius, Barn- och 

elevombudet hävdar att skolan enligt lagen är skyldiga att förhindra och förebygga 

kränkningar om de på något sätt är kopplade till skolan. 

 

3.3 Åtgärdsprogram  

Det finns en hel del anti-mobbningsprogram i Sverige just nu som används för att 

minska mobbning.  BRÅ:s rapport ”Effekter av anti-mobbningsprogram” visar att 

dessa åtgärdsprogram i genomsnitt har minskat antalet mobbare med 23 procent och 

antalet mobbade med 17 procent (Brottsförebyggande rådet, 2009). 

 

Brå (Brottsförebyggande rådet) 

Är en myndighet som arbetar mot brottsligheten genom att försöka minska 

brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Brå arbetar ofta på uppdrag av 

myndigheter, organisationer och även Sveriges riksdag.  

Friends 

Friends på nätet är en organisation som arbetar mot mobbning och nätmobbning och 

de menar att det är viktigt att vi pratar med våra unga om mobbning, Internet och 

hur viktigt det är att man är snäll, trevlig och respektfull på nätet. Friends tar upp 

några viktiga punkter över vad vi kan och bör göra för att förhindra och stoppa 

kränkningar och mobbning på nätet. 

 

 1. Prata om hur man är schysst på nätet 

Friends menar att genom att vi pratar med våra unga om vad som händer på Internet 

och på det viset skapa de förutsättningar som krävs för att få ett Internet utan 

mobbning. Vidare menar Friends att det är viktigt att vi både prata om det negativa 

och positiva som sker på Internet.  

 

2. Visa intresse och skaffa kunskap 

Det är viktigt att vi som vuxna lyssnar och visar ett genuint intresse för det barn och 

ungdomar berättar. Det gör att barnen känner sig trygga och vågar berätta om något 

händer på Internet.  Att vi som vuxna skaffar oss kunskap om Internet och allt som 

finns där är viktigt. Ge dig in på de olika sociala sajterna, läs det som skrivs på olika 

forum, prova att spela olika spel för att få en uppfattning om vad barnen gör.  
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3. Var en positiv förebild 

Som med allt annat så gör inte barnen som vi säger, de gör som vi gör. Man kan ofta 

läsa på olika sajter, kommentarer i stora tidningar mm där vuxna kränker varandra 

och beter sig illa. Detta läser våra barn vilket naturligt resulterar i att de tror det är 

ok. Det är enligt Friends oerhört viktigt att vi är goda förebilder för de unga och att vi 

undviker att skriva kränkande eller förnedrande kommentarer.  

 

4. Var en klok nätguide och sätt gränser 

Vi måste sätta gränser för våra barn i både hur mycket tid de får spendera på Internet 

samt vad som är kränkande, vad man bör skriva till andra och inte. Vi måste även 

förklara vad som är lämpligt att lägga ut och hur mycket av sitt privata liv man vill 

dela med sig av.  

 

5. Barn behöver stöd – lyssna och agera 

Det är vår uppgift att stötta ett barn som blivit kränkt både i det verkliga livet och på 

nätet. Prata med barnen och ta reda på vad som hänt, vilka som är inblandade samt 

berätta att det aldrig är ok att kränka någon och att det inte är det kränkta barnets fel. 

Vi får heller inte glömma att de barn som kränker andra också behöver hjälp. Det är 

viktigt att skolan och föräldrar samarbetar då det ofta är samma barn som ägnar sig 

åt mobbning på skoltid som fortsätter på nätet. Det viktigaste vi kan göra när vi får 

vetskap om att någon blivit kränkt är att agera omedelbart. Friends menar att:  

 

”Skolan måste agera på samma sätt som om kränkningen skett på skolgården, i 

klassrummet eller i matsalen: Ingrip, utred, kontakta föräldrar, skapa åtgärder 

och om kränkningarna fortsätter bedöm vad man ska göra härnäst” (Friends). 

 

Friends har utvecklat ett samarbete tillsammans med Norton i syfte att arbeta mot 

kränkningar på nätet och har nu valt att prioritera just området nätmobbning. Detta 

samarbete innebär nätfrågor samt gemensamma aktiviteter för att öka kunskapen om 

problemet med nätmobbning. ”Detta gör även att Friends kommer att kunna 

vidareutveckla utbildningarna i nätfrågor, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare 

på Friends.” Friends har stor kunskap om just nätmobbning och Norton stor 

erfarenhet inom nätsäkerhet och tillsammans har de stora förutsättningar att kunna 

skapa ett tryggare Internet för våra barn och ungdomar.  

 

Surfa schysst – Friends och Nortons tips för livet på nätet 

 

1. Betrakta Internet som vilken annan fritidsaktivitet som helst och för en daglig 

dialog med barnet om vad som händer på Internet. 

2. Skaffa kunskap om vad barn gör på nätet, men kom samtidigt ihåg att ha 

respekt för barnens integritet.  

http://friends.se/natet
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3. Sätt tillsammans upp regler för Internetanvändandet. Norton har skapat ett 

kostnadsfritt verktyg för att hjälpa till med just detta (Norton Online Family 

Report). 

4. Var en positiv förebild och tänk på att barn gärna tar efter dina beteenden. 

5. Berätta var man kan vända sig och hur man bör reagera om man skulle 

utsättas för nätmobbning (Friends, 2013). 

Medierådet 

Medierådet (2010) skriver att nio av tio tonåringar chattar med vänner på Internet så 

ofta som dagligen. Detta har gett mobbarna en helt ny arena för att ta sitt agerande 

ett steg längre och de kan trakassera sina offer från vilken plats som helst och dygnet 

runt. Tidigare har mobbningen oftast skett på skoltid och på så sätt varit lättare att 

hantera eller upptäcka. Nätmobbningen är dessvärre svårare att upptäcka och 

hantera då den sker privat och på fritiden. Vi får svårare att se gränserna på vart 

skolans ansvar tar slut och när tar föräldrarnas ansvar tar vid.   

 

Idag använder barn och ungdomar Internet som verktyg för att kommunicera med 

varandra mer än någonsin. Många barn har sannolikt upplevt aggressioner och 

obehagliga upplevelser i sina relationer med skolkamrater och med tillkomsten av 

nya former av kommunikation via Internet kan nu barn även trakassera sina 

kamrater med mobiltelefoner och e-post, ett beteende kallad nätmobbning. Den 

snabbt ökade tillgången till datorer och Internet har under de senaste åren bidragit 

till att de allra flesta barn och ungdomar idag använder Internet mer och i stort sett 

alla barn och ungdomar har i dag en dator eller mobil/smartphone med Internet 

(Medierådet, 2010).  

Jag <3 Internet 

– dina rättigheter och skyldigheter online 

Statens medieråd har tillsammans med en mängd olika myndigheter och 

organisationer skapat ett material som ska hjälpa lärare i mellanstadiet att motverka 

och hantera nätmobbning. Materialet kallas, ”Jag <3 Internet – dina rättigheter och 

skyldigheter online”, och innehåller diskussioner om många olika frågor som unga 

måste kunna hantera i sin vardag och på Internet.  

 

Jag <3 Internet består av en lärarhandledning och ett elevmaterial och ska användas i 

t.ex. en workshop tillsammans med lärare och elever. Jag <3 Internet ställer frågor 

som - hur är man en bra kompis på nätet? Var går gränsen för vad som är acceptabelt 

att lägga ut på nätet? Vad säger lagen och vad händer om man gör något olagligt på 

nätet? (Konsumentverket, 2013) 

Farstametoden 

Farstametoden är en av de olika metoder som finns idag för att åtgärda mobbning. 

Metoden används av tusentals skolor i Sverige och bygger på att skolan konfronterar 
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misstänkta mobbare och har samtal både med offren och mobbarna, för att efter en 

tid göra uppföljning och ytterligare samtal. Farstametoden har kritiserats hårt då 

dessa samtal utförs utan föräldrars vetskap. Skolinspektionen menar att den inte 

följer den svenska skolans värdegrund. Trots detta så används denna metod av så 

många skolor i Sverige.  

Olweusprogrammet 

Ett av de första anti-mobbningsprogram som infördes på flera skolor i Norge 1983. 

Programmet arbetar mot mobbning och kränkande behandling i skolor och deras 

fokus ligger på att utveckla positiva kompisrelationer samt att minska 

mobbningsproblem. På detta vis kan man skapa mer trygghet i skolan menar Dan 

Olweus, skapare av Olweusprogrammet.  

 

Av alla de undersökta programmen som skolverket utvärderat, är det endast 

Olweusprogrammet som faktiskt har inkluderat en mer långsiktig tanke och strategi 

för implementering som en del av programmet (Skolverket, 2013). 

Olweusprogrammet innehåller många olika moment som värdegrundstänkande, 

förebyggande, upptäckande och åtgärdande och anses vara det mest omfattande 

programmet av alla åtgärdsprogram enligt skolverkets utvärdering. 

Olweusprogrammet är det mest använda åtgärdsprogram i hela världen och det är 

just Olweus definition av mobbning och nätmobbning som används i de 

internationella forskningarna. 

 

Det som visat sig vara mest effektivt i detta program är att det föreskrivs uppföljning 

och utvärdering i form av elevenkäter och det följs av åtgärder för både mobbare och 

mobbade, samt utbildning för personal. Olweusprogrammet erbjuder även 

ordningsregler och strategier för disciplin samt dokumentation av händelser och 

ärenden, vilket visat sig vara mycket effektivt mot den slags mobbning pojkar utsätts 

för samt rastvaktssystem som visat sig vara effektivt för de slags händelser flickor 

utsätts för.  

 

I brottsförebyggande rådets genomgång av utvärderingar av anti-mobbningprogram 

visar det sig att mobbningen minskat med så mycket som 30-50 procent då man 

använt sig av Olweus programmet. (Brottförebyggande rådet) 

Lions Quest, SET och Stegvis  

Samtliga av dessa tre program anses vara värdegrundsstärkande program. Att de 

rekommenderar effektiva insatser som t.ex. utbildning av personal och bestämda 

ordningsregler har visat sig vara positivt.  

 

Lions Quest Är ett program som är utformat för att stärka och uppmuntra ett 

positivt beteende hos barn och ungdomar. De fokuserar mycket på att lära barn och 

ungdomar att kunna känna - självtillit - respekt för andra kamratskap, samarbete 

http://www.bra.se/
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ansvarstagande - positivt beslutsfattande samt att våga - säga nej till våld, mobbning 

och droger.  

 

SET står för Social och Emotionell Träning och de arbetar med att främja barn och 

ungdomars psykiska hälsa samt skapa en positiv utveckling hos barn.  

 

StegVis fokuserar på att man ska förebygga aggressivt beteende hos barn och 

ungdomar samt skapa en grund för ett gott socialt samspel. 

 

Idag finns det många olika program som arbetar mot mobbning i olika skolor 

runtom i världen. Frågan är hur de fungerar och vilken effekt de har. BRÅ 

(Brottförebyggande rådet) gav kriminologerna Maria Ttofi och David Farrington, 

(Cambridge University), samt Anna Baldry (Second University of Naples) uppgiften 

att genomföra en studie i forskningen om effekterna av olika anti-

mobbningsprogram för att undersöka just hur de fungerar samt om de har en 

effektiv verkan mot mobbning. Man undersökte även om det fanns viktiga 

komponenter som kan minska antalet mobbade och mobbare i de olika programmen. 

Studien visade att anti-mobbningsprogrammen fungerar rent generellt och 

mobbningen har minskat. Anti-mobbningsprogram har visat sig vara bra för att 

förebygga mobbning i skolorna (Brottsförebyggande rådet). 

 

När det gäller antalet av de som utövade mobbning minskade siffran med 23 procent 

med dessa program.  

Man använde sig av ett följande komponenter: 

 

· föräldrautbildning 

· ökad tillsyn av skolgårdar 

· disciplinära åtgärder 

· skolkonferenser 

· information till föräldrar 

· klassrumsregler 

· ledarskap i klassrummet 

· utbildningsvideor 

· engagerar lärare och elever och bedrivs över tid.  

Antalet mobbade minskade med 17 procent vid användande av anti-

mobbningprogram. Och för att nå detta resultat använde man komponenter som: 

· utbildningsvideor 

· disciplinära åtgärder 

· arbete med elever som kamratstödjare 

· föräldrautbildning 

· arbetsgrupper med experter 

· ökad tillsyn av skolgårdar 

· engagerar lärare och elever och bedrivs över tid.  
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Dessa resultat har framkommit efter en genomgång av 59 utvärderingar av olika 

anti-mobbningprogram och visar de genomsnittliga effekter programmen har fått. 

Man har inte sett någon ökning av mobbning som förknippas med dessa 

komponenter. Man kan alltså säga att mobbningen minskar med 20 procent grovt 

räknat, då skolan arbetar med ett sådant program systematiskt, jämfört med om man 

inte använder sig av något program alls (Brottförebyggande rådet). 

 

3.4 Skolverkets utvärdering av dessa åtgärdsprogram 

Skolverket har gjort en utvärdering där de granskat ett flertal åtgärdsprogram som 

används i svenska skolor.  

Program som ingår i utvärderingen 

”Urvalskriterierna för de program som utvärderades var att de skulle vara vanligt 

förekommande i svenska skolor, eller det skulle finnas indikationer på att de hade effekt. Det 

fanns också en ambition att inkludera olika typer av program. I utvärderingen ingår 

Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolkomet, Skolmedling och 

Stegvis” (skolverket.se). 

Farstametoden  

Fördelen med Farstametoden är att den är byggd på insatsen kooperativa lag och 

använder den form av åtgärder för mobbare och mobbade som har visat sig ha bra 

effekt för mobbning av pojkar. Dock har denna metod kritiserats hårt på grund av de 

så kallade överraskningssamtal som man använt sig av på barn och ungdomar. I 

intervjuer med personal har man haft tvivel på om det är etiskt riktigt att ställa barn 

och ungdomar mot väggen utan förvarning, vilket gör det svårt för personen att 

kunna försvara sig. Det har även visat sig att själva insatsen inte fungerat vid 

upprepad mobbning. Programmet har även kritiserats då man inte kontaktat 

föräldrar omedelbart vid upptäckt av mobbning eller innan samtal med mobbare och 

den mobbade, vilket lagen föreskriver att man ska göra.  

Friends 

Friends är ett program som ska skapa kamratskap där det huvudsakliga innehållet är 

att man utser elever till kamratstödjare som ska hjälpa de vuxna att upptäcka 

eventuell mobbning, de ska även föregå med gott exempel och vara en bra vän, agera 

stöd för utsatta elever. Positivt i programmet är att eleverna själv medverkar i att 

förebygga mobbning samt att de blir en länk mellan de utsatta och de vuxna. De får 

känna sig delaktiga och viktiga vilket ger ett gott självförtroende. De agerar då även 

som relationsbefrämjande insatser mellan elever och båda dessa insatser kan 

tillsammans minska mobbning om man systematiskt använder sig av dem.   
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Negativt kan i detta fall vara att kamratstödjare har kallats elever som aktörer. Enligt 

utvärderingen så kan det innebära att om det finns elever som är utbildade och 

agerar observatörer eller rapportörer så kan det i vissa fall öka mobbningen bland 

pojkar. Dock har utvärderingen visat att det inte har någon effekt när det gäller 

flickor. Att ha rollen som en kamratstödjare kan ofta vara en känslig och utsatt 

position, då man kan se denna person som en som skvallrar.  

Olweusprogrammet 

Fördelen med detta program är att alla har lika stort ansvar samt att höga krav ställs 

på skolans systematik och en förutsättning att nå framgång i arbetet är att hela skolan 

arbetar tillsammans. Det positiva med detta program är att man arbetar med 

uppföljning och utvärdering i form av elevenkäter, samt att man sätter in åtgärder 

för både mobbare och de mobbade omedelbart och utbildar all personal.  Det 

negativa med Olweusprogrammet är att det egna pedagogiska material som följer 

med är en av de insatser som saknat effekt enligt utvärderingen. En annan negativ 

sida har visat sig vara det mycket omfattande materialet och arbetssätt enligt 

intervjuade lärare, vilket tar mycket tid och resurser i anspråk. Detta har gjort att 

skolans övriga arbete förlorar i prioritet. Olweusprogrammet är för övrigt det mest 

kostsamma programmet i utvärderingen och det som kräver mest arbetsinsats.  

Lions Quest, SET och Stegvis  

Positivt med dessa tre program är att de innehåller effektiva insatser till skolor som 

utbildning av personal och speciella ordningsregler att följa.  

Det negativa med programmet är att de schemalagda lektioner som förespråkas för 

alla klasser har upplevts som tjatiga och övningarna som konstruerade. Man har inte 

sett någon effekt på mobbning eller kränkningar efter användandet av det 

pedagogiska materialet. Elever har berättat att de man inte vet vad som gäller då det 

är speciella beteenden som tränas på lektionerna men att de inte gäller på raster, 

vilket förvirrar eleverna. Alla dessa tillhör de mest kostsamma, men Lions Quest 

erbjuder dock för det mesta ekonomiskt stöd till de skolor som använder deras 

program. 

 

Skolverket granskade i sin undersökning åtta åtgärdsprogram och skriver i sin 

rapport att samtliga av dessa åtta program innehåller både effektiva och ineffektiva 

inslag och kan därför inte rekommenderas fullt ut. Skolverket hävdar att ”Inget 

specifikt program bör rekommenderas svenska grundskolor. Programmen kan användas som 

inspiration och källa till specifika insatser, men på grund av ineffektiva insatser, och vissa 

kontraeffektiva insatser bör de inte användas fullt ut”(Skolverket, 2011:208). Skolverket 

menar att de inte kan rekommendera dessa program på grund av att de saknar det 

som krävs samt brister i tillvaratagandet av lärarens professionalitet. Vidare menar 

skolverket att programmen innehåller delar som kan riskera att mobbning ökar 

istället för att minska, samt delar som inte ger någon effekt alls.  
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4. Metod 
I metoddelen presenterar jag valet av metod i min studie.  Jag beskriver här mitt 

tillvägagångssätt för att samla in mitt undersökningsmaterial, hur själva 

undersökningen gått till samt hur jag sedan analyserat det hela.  

 

Jag har valt att göra en så kallad litteraturstudie för att få större förståelse och 

kunskap inom det ämne jag valt, samt för att få svar på mina frågeställningar. Mitt 

mål i denna studie är att söka efter källor på Internet som kan ge mig svar och stöd i 

mina frågeställningar och jag kommer att undersöka och jämföra olika 

organisationers arbete samt åsikter angående nätmobbning. 

  

Definition av en litteraturstudie enligt Chris Hart lyder: 

 

“The selection of available documents (both published and unpublished) on the 

topic, which contain information, ideas, data and evidence written from a 

particular standpoint to fulfill certain aims or express certain views on the 

nature of the topic and how it is to be investigated, and the effective evaluation 

of these documents relation to the research being proposed” (Hart 1998), s. 13). 

 

För att kunna göra ett så bra arbete som möjligt så är det viktigt att skapa sig en bra 

uppfattning och kunskap om ämnet, vilket jag fick vid analysering av de artiklar 

studier och rapporter jag läste. Hart skriver i sin bok ”Doing a Literature Review” att 

en förutsättning för att kunna göra en bra litteraturstudie är att man förstår historien 

bakom det ämne man valt att forska om, samt att man undersöker vad tidigare 

forskning säger om ämnet (Hart, 1998, s. 27).  

 

Jag har valt att undersöka olika organisationer som arbetar mot mobbning och de 

organisationer jag har valt att fördjupa mig i är till exempel Skolverket, Friends, 

Medierådet, Eu kids online och Barn och elevombudsmannen. Dessa organisationer 

arbetar ständigt för att förebygga och motverka nätmobbning och kränkande 

behandlingar. I min undersökning kommer jag även att lägga till länkar till dessa 

studier, vetenskapliga artiklar och rapporter som ger ytterligare information.  

 

För att hitta relevant och informativ litteratur till min studie, så använde jag mig av 

olika databaser. Jag sökte efter vetenskapliga artiklar i databasen ERIC (EBSCO) samt 

annan litteratur i LIBRIS. Många av de artiklar jag hittade kunde jag även finna hos 

t.ex. Sage publications via länkar och referenser.  Jag har använt mig av sökmotorer 

som Google för att hitta intressanta webbsidor med artiklar, rapporter och studier 

som gjorts om nätmobbning och trakasserier på Internet. Samt Google books för att 

läsa litteratur i form av böcker på Internet.  I många fall har jag även funnit länkar till 

referenser i artiklar som visat på ytterligare intressant material till mitt arbete. Jag 

använde mig av sökord som mobbning, nätmobbning, näthat och nätmobbning. Jag 
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använde mig även av engelska sökord som cyberbullying, Internet, cyber harassment 

och bullying i mitt sökande efter engelska artiklar och rapporter.  

 

Chris Hart beskriver en metod han kallar ”Mapping” som innebär att man kartlägger 

tidigare verk och forskning som gjorts på ett ämne, genom att på ett strukturerat sätt 

organiserar delar av innehåll i litteratur, för att sedan lättare kunna göra kopplingar 

och jämförelser mellan olika idéer i vetenskapliga artiklar, böcker och andra verk 

som publicerats. Detta är ett effektivt sätt att få en bättre överblick över ämnet.  

 

Featured maps - är en metod där innehållet av många artiklar systematiskt kan 

analyseras och registreras i ett standardiserat format. Metoden innebär t.ex. att man 

tar fram en sammanfattning av argument som föreslagits av den studien, och att 

kunna lokalisera eventuella likheter och skillnader mellan andra studier inom ämnet. 

Jag använde mig av en så kallad ”feature map” i början av mitt arbete för att kunna 

få en så organiserad sammanställning av mitt material som möjligt, samt lättare 

kunna hantera allt material. Med denna metod är det även lättare att hitta likheter 

och skillnader mellan olika artiklar och rapporter.  

 

Jag organiserade sedan under arbetets gång allt material i tre olika kategorier som 

styrdes av mina frågeställningar, beroende på om de stämde mest överens i fråga 1, 2 

eller 3. Vissa artiklar och rapporter kunde ibland hamna under mer än en 

frågeställning. Med hjälp av denna metod kunde jag lättare få en tydlig överblick 

över hela mitt arbete. Tabellen nedan visar vilka artiklar som stämde bäst överens 

med vilken fråga.  

 
Tabell 1: Förteckning över valda vetenskapliga artiklar 
 

Fråga 1 

Definition av 

mobbning/nätmobbning 

Fråga 2 

Vilka konsekvenser 

kan det få? 

Fråga 3 

Åtgärder/Åtgärdsprogram 

Vilka finns? Fungerar de? 

Beran, T, & Li, Q (2005) 

Hinduja, S, & Patchin, J 

(2011) 

Kowalski R. M, Limber 

P.Agatston P. W. (2008) 

Kowalski, R, Morgan, C, 

& Limber, S (2012) 

Mark, L, & Ratliffe, K 

(2011) 

Sticca, F, & Perren, S 

(2013) 

Wade, A, & Beran, T 

(2011) 

 

Sharp S, (1995) 

Houbre, B, Tarquinio, 

C, Thuillier, I, & 

Hergott, E (2006) 

Wade, A, & Beran, T 

(2011) 

Wang, J., Nansel, T., & 

Iannotti, R. (2011) 

Mark, L, & Ratliffe, K 

(2011) 

Levy, P (2011) 

Beran, T., & Li, Q. (2007) 

 Kowalski R. M, Limber 

P.Agatston P. W. (2008) 

Grumm, Mandy (2013) 

Von Marees, N, & 

Petermann, F (2012)  
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Vidare i tabell 2 nedan beskrivs vad för slags studier jag tagit del av i mitt arbete, för 

att visa studiernas resultat i form av syfte, urval samt vilken ålder studien har 

fokuserat på.   

 
Tabell 2: Sammanställning av de valda vetenskapliga artiklarnas metodapproach 

 
Författare Vilken slags 

studie? 

Studiens syfte Hur stort 

urval? 

Ålder 

Beran, T, & 

Li, Q (2005) 

 

En kvantitativ 

studie i form av 

enkäter. 

Undersöker 

ungdomars 

upplevelser av 

nätmobbning 

samt deras 

aktivitet på 

Internet. 

432 studenter i 

Canada 

Årskurs 7-9. 

Beran, T., 

& Li, Q. 

(2007) 

 

En kvantitativ 

studie i form av 

enkäter. 

Syfte att 

fastställa 

sambandet 

mellan 

mobbning 

och 

nätmobbning 

genom att 

undersöka 

ungdomars 

erfarenheter. 

432 studenter 

från olika 

skolor i 

Canada. 

Årskurs 7-9 

Hinduja, S, 

& Patchin, J 

(2011) 

 

En kvantitativ 

studie i form av 

enkäter, intervjuer 

och observationer.  

Forskning av 

barn och 

ungdomars 

upplevelser och 

aktiviteter på 

Internet. 

4400 

slumpmässigt 

utvalda 

studenter. 

Åldern 11 – 

18. 

Kowalski 

R. M, 

Limber 

P.Agatston 

P. W. 

(2008) 

 

En kvalitativ 

metastudie i form 

av enkäter och 

intervjuer. 

Forskning av 

ungdomars 

aktivitet och 

upplevelser på 

Internet. 

Okänt Åldern 13-17. 

Kowalski, 

R, Morgan, 

C, & 

Limber, S 

(2012,) 

 

Kvantitativ studie i 

form av 

dokumentanalyser 

och enkäter. 

Undersökning 

av samband 

mellan 

traditionell och 

nätmobbning, 

samt jämförelse 

mellan de båda. 

Ungdomars 

aktivitet och 

upplevelser på 

Internet.  

4,531studenter. Årskurs 6-12. 
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Mark, L, & 

Ratliffe, K 

(2011) 

 

En kvantitativ 

studie i form av 

enkäter och 

frågeformulär. 

Undersökning 

av barns 

användning av 

olika medier och 

deras 

erfarenheter av 

nätmobbning. 

247 barn  Mellanstadiet 

Sticca, F, & 

Perren, S 

(2013,) 

 

En kvantitativ 

studie i form av 

enkäter och 

”rankningar” av 

den upplevda 

allvarighetsgraden 

av nätmobbning.  

Undersöker 

skillnader 

mellan trad. 

Mobbning och 

nätmobbning, i 

syfte att se om 

nätmobbning 

anses vara värre 

än trad. 

Mobbning. 

Ett urval av 

schweiziska 

studenter.  

Årskurs 7-8.  

Wade, A, & 

Beran, T 

(2011,) 

 

En kvantitativ 

studie i form av  

Undersöker 

spridningen av 

nätmobbning 

samt jämförelse 

mellan kön och 

betygsskillnader.  

529 studenter i 

offentliga 

skolor i en 

Canada. 

Årskurs 6-11.  

Sharp S, 

(1995) 

 

Kvantitativ studie i 

form av enkäter.  

Forskning om 

ungdomars 

självkänsla, 

erfarenheter av 

traditionell 

mobbning och 

hur de hanterar 

konsekvenserna. 

703 studenter i 

England. 

Ålder 13-16. 

Houbre, B, 

Tarquinio, 

C, 

Thuillier, I, 

& Hergott, 

E (2006) 

 

Kvalitativa 

metastudier i form 

av 

dokumentanalyser. 

Undersöker 

konsekvenserna 

för båda offer 

och utövare av 

nätmobbning.  

Barn och 

ungdomar. 

Okänt 

Wang, J., 

Nansel, T., 

& Iannotti, 

R. (2011) 

 

En kvantitativ 

studie i form av 

enkäter. 

Studien jämför 

olika nivåer av 

depression hos 

offer och 

mobbare i både 

trad. Mobbning 

och 

nätmobbning. 

Man har även 

undersökt 

sambandet 

mellan 

depression och 

7313 studenter. Årskurs 6-10 
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frekvent 

involvering i 

någon slags 

mobbning.  

Levy, P 

(2011) 

 

En kvalitativ 

metastudie i form 

av 

dokumentanalyser. 

Forskning om 

vilka åtgärder 

som behövs för 

att förebygga 

nätmobbning 

samt vad lärare 

vet om Internet 

och hur de 

hanterar 

fenomenet.  

Okänt okänt 

 

4.1 Urval 

Jag gjorde först en inledande litteratursökning med hjälp av översiktliga sökningar 

med olika sökord, för att till slut komma fram till de sökord som gav mig de mest 

relevanta artiklar. Vid mitt sökande efter vetenskapliga artiklar på engelska så var 

träffarna på sökord som cyberbullying, bullying och bullying on the Internet, så 

oerhört stora och jag måste på så sätt begränsa mitt sökande för att kunna hitta så 

relevanta artiklar som möjligt. Jag begränsade sedan även mina sökningar för att 

hitta så ”nya” artiklar som möjligt genom att t.ex. hålla mig till artiklar som 

publicerats mellan 2006-2013. Dock har jag även tagit med enstaka artiklar som är 

äldre då jag ansett dem vara så pass relevanta att jag inte kunde utesluta dem. För 

ytterligare begränsningar så valde jag endast artiklar som var ”peer-reviewed” det 

vill säga, artiklar som är vetenskapligt granskade och godkända . De artiklar jag fann 

stämma mest överens med mitt ämne sparade jag och de som inte kändes relevanta 

uteslöts.  

 

De artiklar jag sparade fördjupade jag mig sedan ytterligare i, genom att läsa igenom 

dem samt göra understrykningar och anteckningar av relevanta stycken och delar. 

Slutligen gjordes ytterligare begränsningar av artiklar genom att läsa allt ännu en 

gång mer noggrant och på så sätt komma fram till 15 st. Artiklar som var de som bäst 

skulle hjälpa mig med svaren på mina frågeställningar i mitt arbete (Hart, s.54). Jag 

valde bort de artiklar som inte riktigt kunde ge mig svar på mina frågor, samt 

handlade enbart om den traditionella mobbningen eller mest fokuserade på vilka 

som mobbar och blir mobbade, vilket jag har valt att inte lägga fokus på i denna 

studie. Jag valde även bort ett flertal artiklar där det handlade om flera olika 

undersökningar på olika skolor i olika länder vilket inte gav mig så mycket svar på 

mina frågor angående nätmobbning. Istället valde jag att fokusera på några få 

forskningar och studier som involverar båda formerna av mobbning. 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer jag att analysera och redovisa det jag kommit fram till när det 

gäller de tre frågeställningar som står i fokus för mitt arbete. Den första frågan 

handlar om hur nätmobbning definieras och hur den skiljer sig från traditionell 

mobbning. Därefter belyser jag frågan vilka konsekvenser nätmobbning kan få för 

både offret och utövaren, och slutligen redovisas resultaten för hur och om vi kan 

motverka eller stoppa nätmobbningen. Jag har definitivt fått svar på mina frågor och 

finner resultaten mycket intressanta. Studien har visat att definitionerna av 

mobbning ser ganska lika ut både i Sverige och internationellt, och kanske beror det 

på att i de flesta fall använder sig de internationella artiklarna sig av Olweus 

definition. Det har även bevisats att det finns vissa skillnader och samband mellan 

traditionell mobbning och nätmobbning, samt att nätmobbning kan få förödande 

konsekvenser. Vidare har denna studie bevisat att åtgärdsprogram kan förebygga 

samt minska nätmobbning och att detta är något som borde finnas på varje skola.  

 

Nätmobbning är ett problem som ökar lavinartat i hela världen och vi saknar 

tillräckligt med kunskap och verktyg som behövs för att motarbeta det. Med ny 

teknik kommer nya problem och nya metoder att utöva mobbning och trakasserier, 

via mail, sms och personliga bilder som publiceras så alla kan se (Wade och Beran, T. 

2011). I och med ökningen av mobiltelefoner så har också nätmobbningen ökat då 

unga kan komma åt sociala medier, bloggar och andra sajter där de kan uppleva 

kränkningar på olika sätt. Tonåringar skapar webbsidor, videor och profiler på olika 

sociala mediesajter som är ämnade att håna, trakassera eller reta andra tonåringar 

(Hinduja, S. & Patchin, 2001). Samtidigt som de som mobbar kan trakassera sina offer 

när som helst och från vilken plats som helst. Internet är den plats där våra 

tonåringar samlas och möts och de flesta barn och ungdomar äger idag en egen 

mobiltelefon eller dator med Internet (Hinduja, S. & Patchin, 2001).  

 

Den traditionella mobbningen och nätmobbning har mycket gemensamt, men på 

många sätt är nätmobbning ännu mer skadlig samt kan spridas till miljontals 

åskådare på bara några klick (Levy, P. 2011). Nätmobbningen anses vara en slags 

förlängning av den traditionella mobbningen på skolgården, då mobbaren inte bara 

kommer åt sitt offer på skolgården, utan även i deras hem och på andra platser där 

de har tillgång till Internet (Mark, L. & Ratliffe, 2005). Nätmobbningen blir även 

grövre på så sätt att det är lättare att vara elak då du inte är ”face to face” med ditt 

offer (Levy, P. 2011). Det visar sig även att många nätmobbare inte känner samma 

ånger eller får dåligt samvete vid nätmobbning, vilket kan ha att göra med den 

opersonliga och anonyma kommunikationen via Internet (Mark, L. & Ratliffe, K. 

2011). Precis som den traditionella mobbningen som med stor sannolikhet bevittnas 

av skolkamrater, så kan andra även se det som publiceras på Internet. På grund av 

dessa skäl är det högst troligt att mobbning som sker i skolan är relaterat till 

nätmobbning (Beran, T. & Li, Q. 2007).  
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En studie visar hur många som utövat mobbning eller blivit mobbad minst en gång 

de senaste två månaderna och på vilket sätt. Det visade sig att 37,8% av deltagarna sa 

sig vara offer för traditionell mobbning, 31,8% uppgav att de hade begått traditionell 

mobbning, 17,3% visade sig vara offer för mobbning, och 10,9%  hade begått 

cybermobbning. Vidare visar studien att det är vanligare att män/pojkar använder 

den traditionella mobbningsmetoden medan kvinnor/flickor oftare mobbar via 

Internet så kallad cybermobbning (Kowalski, R. Morgan, C. & Limber, 2012).  

EU Kids Online 

EU kids Online är ett nätverk som genomfört en unik undersökning i olika hem med 

barn och ungdomar i åldrar 9-16 år från 25 länder som använder Internet. Sedan 2010 

har de intervjuat 25,142 barn och föräldrar. I undersökningen finner man att 6 % av 

de intervjuade ungdomarna någon gång har blivit mobbade online. Samma studie 

visar att siffran är högre i Sverige (11 %) pga. att vi använder Internet mer, högre 

användning – högre risk, bara 3 % erkände att de själva utövat mobbning på Internet.  

Då siffran för de som blivit mobbade antingen online och/eller offline är 19 (jämfört 

med 6 % online), och 12 % för de som har utövat mobbning antingen online och/eller 

offline (jämfört med 3 % online), ser det ut som att det är vanligare med mobbning 

offline än på nätet. Se figur 1 nedan (Eukidsonline.com).  

 
Figur 1: (EU Kids online final report). 

 

Dock är mobbningen och kränkningarna på Internet mycket grövre och hårdare samt 

kan ske när som helst på dygnet. Så mycket som 77 % av alla ungdomar berättar att 

de har en egen profil i ett socialt nätverk som t.ex. (Twitter, Facebook) och hela 16 % 

av dessa ungdomar har utgett sig för att vara någon annan än i verkligheten för att 

vara anonym. Enligt EU kids online är den genomsnittliga åldern då barn börjar 

använda Internet 7 år i Sverige och Danmark, samtidigt som åldern stiger till åtta i 
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andra nordeuropeiska länder och sträcker sig upp till nio år för Europa som helhet. 

Studien visar även att i de länder där föräldrar använder Internet dagligen, så ökar 

även barnens användande.  

 

När det gäller användandet av Internet och unga så är det väldigt anonymt och svårt 

att komma åt, mycket på grund av att de ofta sker väldigt privat med till exempel en 

dator i sovrummet, eller med en mobiltelefon i handen. Det är som vuxen svårt att ha 

översikt över vad ens barn egentligen gör på Internet. Det är inte enbart 

nätmobbningen som är skadlig på Internet, det finns många fler faror som lurar 

online och som våra unga kanske inte riktigt kan förstå allvaret i. Tabellen nedan 

visar vad 9-16 åringar i Europa svarat att de haft för aktivitet på Internet det senaste 

året.  

 

 
Figur 2: (EU Kids online final report). 

 

När man lämnar ut för mycket om sig själv på Internet kan det leda till mycket 

obehagliga upplevelser. Nät mobbning är bara en liten del av vad man kan drabbas 

av. Det är viktigt att lära barn och unga om vad som är okej att publicera och hur 

mycket information man bör dela med sig av på nätet för att kunna skydda sig mot 

otäcka händelser. Det är väldigt enkelt att bara med några klick skada någons rykte, 

göra någon ledsen eller rädd via Internet. 
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Figur 3: (EU Kids online final report). 

 

Norton Online Family Report 

En rapport från Norton som handlar om barns säkerhet på nätet visar att det lönar 

sig att ha regler när det gäller Internet hemma. I denna studie har man undersökt 

barns beteende på Internet och de visar goda nyheter när det gäller föräldrarnas koll 

på vad barnen gör på Internet. Mer än 7000 vuxna och 2800 barn i åldrarna åtta till 

17, i 14 länder har deltagit i denna studie. Hela 90 % av föräldrarna i undersökningen 

säger sig ha koll på sina barns aktiviteter på Internet samt att regler vid 

Internetanvändande har minskat negativa upplevelser. Undersökningen visar att 62 

% av svenska barn berättar att det någon gång haft en negativ upplevelse på Internet. 

När det gäller mer allvarligt negativa upplevelser på Internet som t.ex. att man blivit 

mobbad eller mottagit olämpliga bilder från en främling visar siffran att 36 % av 

barnen upplevt detta. Det behövs enligt Norton Online Family report mer och bättre 

utbildningar när det gäller Internetsäkerhet. Undersökningen visar att drygt hälften 

av barnen tycker att de får för lite kunskap om Internetanvändning i skolan och ca 78 

% av lärarna tycker att skolan måste göra mer för att lära barnen om 

Internetsäkerhet.   

 

5.1 Vilka konsekvenser kan nätmobbningen få? 

Nätmobbning är en verklighet hos många unga idag, vilket kommer med negativa 

konsekvenser som ilska, sorg, och sämre prestationer i skolan och till och med 

självmord (Patchin & Hinduja, 2006). Offren för mobbning, en grupp individer som 

utges av både mobbare och mobbade, är en grupp som löper störst risk att drabbas 

av psykologiska problem i framtiden (Wang, J. Nansel, T. & Iannotti, R. 2011). De 

som redan utövar mobbning löper större risk att fortsätta sin mobbning via Internet 

efter skolan och det är vikigt att vi som vuxna uppmärksammar varningssignaler i 

den traditionella mobbaren för potentiell nätmobbning (Kowalski, R. Morgan, C. & 

Limber, S. 2012). På samma vis är det ofta samma barn som drabbas av attacker på 
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skolan som hamnar i riskzonen för att drabbas av nätmobbning, vilket pågår utanför 

skoltiden och skolmiljön (Beran, T. & Li, Q. 2007). 

 

Med hjälp av alla nya tekniska prylar och sociala medier så ökar nätmobbning 

(Beran, T. & Li, Q. 2007). Unga har i dag hittat nya metoder för att trakassera eller 

mobba sina offer via Internet. Genom sms, e-post, chattrum eller andra Internetsidor 

kan man idag även lägga ut pinsamma bilder på någon, som andra sedan kan skriva 

elaka kommentarer om.  

 

Ett exempel som visar detta beteende, samt vilka konsekvenser det kan få är det så 

kallade Instagram-målet, som togs upp i rättegång nyligen. Två tonårstjejer lade upp 

en mängd provocerande och kränkande bilder och uppgifter om några personer i 

deras omgivning på ett Internetforum som heter Instagram, detta fick sedan 

förödande konsekvenser. Det hela eskalerade mycket fort då fler och fler 

kommenterade dessa uppgifter och bilder som lagts ut på nätet och skapade ett hat 

mellan hundratals ungdomar. Det som publicerades på Internet handlade om rykten, 

skvaller och påhopp, och innehöll mycket sexuellt kränkning. Detta ledde till slut till 

ett stort upplopp utanför en skola i Göteborg. De två flickorna som startat det hela 

hade motivationen att det bara var på skoj, vilket visar att unga inte förstår hur stor 

effekt trakasserier och mobbning på Internet kan ha (Göteborgsposten, 2013 maj 21). 

De båda åtalade flickorna i det så kallade Instragram-målet har nu dömts till 

ungdomsvård, ungdomstjänst samt skadestånd för grovt förtal och Lars Arrhenius 

menar att ”domen är en mycket viktig signal som visar att nätkränkningar tas på allvar, men 

det betyder inte att problemen med kränkningar på nätet kommer att upphöra. 

Nätkränkningar stoppas framför allt i det förebyggande arbetet, inte genom avskräckande 

exempel” (Lars Arrhenius). 

 

Att bli mobbad, trakasserad eller hotad kan ge förödande konsekvenser och följder 

och den som bli mobbad mår fruktansvärt dåligt. Konsekvenser av nätmobbning kan 

vara till exempel: sämre resultat i skolan, skolk, fysiskt våld, och självmord, och 

denna form av mobbning döljs ofta från de vuxna (Mark, L. & Ratliffe, K. 2011). Det 

värsta som kan hända och tyvärr händer allt för ofta är att offret till slut tar sitt eget 

liv på grund av de mest extrema former av trakasserier och nätmobbning (Beran, T. 

& Li, Q. 2007). I England har fyra flickor tagit sitt liv det senaste året till följd av 

nätmobbning och trakasserier, och det är bara fem månader sedan en flicka begick 

självmord här i Sverige på grund av att hon inte orkade med de kränkningar hon 

utsattes för på Internet. Sajten Säkeronline menar att det bara är en tidsfråga innan 

det sker igen.  

 

Elever, barn och ungdomar ska enligt lag ha rätten att känna sig trygg i skolan, men 

när de blir mobbade och mobbningen även följer dem hem via Internet så är det svårt 

att känna sig trygg. Det är viktigt att vi lär oss att upptäcka tecken på pågående 

mobbning eller nätmobbning så tidigt som möjligt för att kunna stoppa det. Vi måste 
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även ha kunskap och de rätta verktygen för att hjälpa barn och unga att använda 

Internet på ett bra sätt (Levy, P 2011). 

 

5.2 Kan vi motverka eller stoppa nätmobbningen, och i så fall hur? 

I dag finns ett flertal åtgärdsprogram som ska motverka mobbning och 

nätmobbning. Alla skolor i Sverige har även en likabehandlingsplan som varje år ska 

uppgraderas. I min studie har jag funnit att vi i Sverige har väldigt många 

organisationer, åtgärdsplaner samt olika sätt att arbeta mot mobbning och har även 

fåt upp ögonen för nätmobbning. Vid jämförelse med internationella resultat samt 

vid sökandet efter artiklar om hur vi kan förebygga eller stoppa nätmobbning, har 

jag inte funnit så många som tar upp just detta. Om man tittar på tabellen på sidan 

22, ser man att det finns många internationella artiklar som tar upp definitioner av 

nätmobbning samt konsekvenser av nätmobbning. Dock finns bara ett fåtal som tar 

upp ämnet hur man ska förebygga eller stoppa fenomenet. Vid sökandet av svenska 

rapporter och studier finns däremot fler som handlar om just åtgärder och 

åtgärdsprogram, men istället inte så många studier om fenomenet nätmobbning och 

dess innebörd i sig. En tanke för mig till att detta kan ha något samband med att vi i 

Sverige inte har till exempel skjutningar i skolor, eller grövre överfall som vi har sett i 

andra länder, som till exempel England, Tyskland och även i vårt grannland Finland. 

Finland toppar PISA-undersökningen år efter år, men har haft två liknande 

massakrer i skolor bara under loppet av några år, ”skolmassakrer, 2007 i Jokela och 

2008 i Kauhajoki”. Man kan inte utesluta tanken ar detta skulle kunna ha något slags 

samband?  

 

BEO, barn och elevombudet arbetar ständigt med att förebygga och stoppa 

mobbning och kränkning i skolan. De anser att vi ska ha noll tolerans i skolan samt 

att det går att stoppa kränkningar och mobbning med hjälp av: 

  

•Nolltolerans mot kränkningar  

•Ett gemensamt synsätt på vad nolltolerans är  

•Ett gemensamt och systematiskt förebyggande arbete där elever, lärare och 

föräldrar deltar  

•Vuxna som tar barn och elever på allvar och lyssnar  

•Hög vuxennärvaro i skolan   

(Barn och elevombudet, Skolans ansvar för kränkningar utanför skoltid) 

 

Barn- och elevombudet (BEO) Dyrefors Grufman har påbörjat sitt uppdrag vid 

Skolinspektionen som ska pågå till och med maj 2018. Hon har ett mål att stoppa 

mobbning och kränkningar i skolan samt nätmobbning och hon siktar på nolltolerans 

mot kränkningar i skolan. Hon menar att det är tydligt att klimatet i skolorna har 

blivit tuffare och att det är grövre kränkningar som till och med även handlar om 

misshandel i vissa fall. Mobbning och kränkningar har nu även fått nya arenor, som 
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Internet och andra sociala medier. Hon berättar även att de får in allt fler 

anmälningar som rör sig nätmobbning än förr. Lars Arrhenius, (generalsekreterare 

för Friends) hävdar att skolan ofta anser att nätmobbning är föräldrarnas ansvar då 

det oftast sker på fritiden. Men eftersom nätmobbningen även följer med in i skolans 

vardag så anser han att skolan har ett lika stort ansvar och därför måste arbeta för att 

motverka detta (Skolverket, säker på nätet.) 

 

ConnectSafely s Magid (Levy, P. 2011) hävdar att det som krävs är en stark och 

ihållande kampanj där mobbning blir lika ”ute” och negativt som rökning eller 

rasism. Enligt experter så behövs en enhetlig och övergripande strategi, vilket 

innefattar att skolor måste integrera antimobbningsprogram i sin läroplan samt 

tillhandahålla adekvat lärarutbildning (Levy, P. 2011). Man bör även utveckla ett 

interventionsprogram mot nätmobbning tillsammans med ett anti-mobbning 

program (Beran, T. & Li, Q. 2007). Något de flesta sajter, åtgärdsprogram och 

organisationer är överens om är hur viktigt det är att vi vuxna talar med våra unga 

om Internet och värderingar, vad som är rätt och fel samt vart gränserna går. Rätt 

väg satt gå är genom att hjälpa barnen att bli bra digitala medborgare. Genom att vi 

istället för att fokusera på hur vi inte vill att våra barn ska agera på Internet så ska vi 

fokusera på hur vi vill att de ska agera på nätet. (Levy, P. 2011) Vi måste låta dem ta 

ansvar för sin egen online-upplevelse och lärande.  

 

Internetsajten och antimobbningsorganisationen Säkeronline säger att det inte är rätt 

väg att gå genom att förbjuda eller stänga ner sajter där trakassering eller mobbning 

sker, utan att vi vuxna istället måste ge oss ut på dessa sajter och även tala med våra 

unga. Nya sajter och sociala forum dyker ständigt upp och därför hjälper det inte att 

enbart stänga ner dem (säker online). När det gäller oss vuxna och användning av 

Internet så måste vi tänka efter och föregå med gott exempel. ”Vi ska inte vara så 

naiva när det gäller vad vi lägger ut om oss själva på Internet, till exempel bilder. Det 

uppmuntrar till att barnen att gör ”likadant” säger Frisén. Hon menar att det är 

viktigt att vi visar intresse över de sajter våra barn besöker och hon tycker inte att 

man ska förbjuda barnen att besöka vissa sajter. Då är det bättre att man förklarar för 

barnen hur man ska bete sig på Internet, samt vad de ska akta sig för eller göra om 

de drabbas av något negativt. Vidare skriver Frisén att vi inte ska klandra barnen 

som blivit utsatt då det inte är deras fel, och om vi klandrar dem så kanske de inte 

vågar berätta om det händer något i framtiden. Det är vår uppgift som vuxna att 

hjälpa barnen att få stopp på trakasserierna eller mobbningen och Frisen hävdar att 

det finns en för stor naivitet i Sverige. Hon skriver att alla barn i England får lära sig 

begreppen: zip it, block it and flag it. Vilket betyder ungefär; lämna inte ut 

information, blockera kontakter och berätta för någon vuxen! (Frisén, A. Göteborgs 

universitet). 
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(Levy, P. 2011) beskriver några viktiga funktioner för hur man i skolan kan arbeta 

mot nätmobbning.  

 

1 Bedöma cybermobbning: För att effektiv kunna förebygga mobbning i skolan så 

måste man börja med en bedömning av problemet i skolan eller distriktet. 

 

2 Utveckla tydlig politik: Man bör ta upp handlingar som kan ha betydande 

störningar på elevers lärande eller säkerhet både i skolan samt utanför.   

 

3 Ge personalen utbildning: En viktig del i ett fungerande antimobbningsprogram 

är utbildning av personalen. Detta behövs för att lärare ska kunna hantera mobbning 

samt förebygga och agera på nätmobbning. Likaså den bredare frågan om att 

uppmuntra elever till positiv digital användande, är en viktig del av ett 

antimobbningsprogram. 

 

4 Spendera lektionstid på temat mobbning och positiv digital medborgarskap: Att 

diskutera mobbning regelbundet är viktigt. Man bör tala ofta om nätmobbning, 

skolpolitik och regler för mobbning. Hur man anmäler eller rapporterar 

mobbningsbeteende och hur man bäst bör agera som åskådare i en 

mobbningssituation.   

 

5 Lära eleverna "netikett" på nätet, säker användning av sociala medier, samt hur 

man kan övervaka deras rykte online: Dessa viktiga sociala färdigheter kan även ha 

en inverkan på framtida arbetsberedskap. Man kan i vissa fall lägga in lektioner och 

samtal när man exempelvis använder Internet i klassrummet, såväl som vid 

vägledning av karriär och utbildning. 

 

6 Träna och utbilda student mentorer/elever: Att använda sig av studenters 

ledarskap sänder ett starkt budskap till andra ungdomar och detta visar att 

kamratgruppen ofta har större legitimitet än läraren i arbetet med de sociala 

frågorna. 

 

7 Skapa partnerskap mellan förälder och skola: Alla har en viktig roll i arbetet för 

att uppmuntra ett positivt digitalt användande. Det är enormt viktigt att skolorna 

samarbeta med föräldrar och lokala organisationer för att se till att det finns ett 

konsekvent budskap om ansvarsfull och etisk användning av teknik (Levy, P. 2011). 

 

Nätmobbning ökar fort bland unga människor och att det är en mycket svår uppgift 

för skolorna att hantera, framförallt då lärare och rektorer inte anser sig kunna 

tillräkligt mycket om Internet. Därför krävs det att forskare, föräldrar, lärare, 

administratörer och studenter får en bättre förståelse och kunskap för mobbning för 

att kunna åstadkomma så säkra och lämpliga tillämpningar som möjligt (Beran, T. & 

Li, Q. 2007). Mobbning som sker i skolan ignoreras ibland, eftersom vuxna inte har 
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den kunskap som krävs samt inte är ordentligt utrustade för att engagera sig och 

ingripa. Många vuxna anser sig ha för lite kunskap om Internet och vad elever 

faktiskt gör på nätet, och har därför svårt att hitta rätt tillvägagångssätt för att 

förhindra nätmobbningen (Von Marees, N. & Petermann, 2012).  

 

Problematiken med hur vi som vuxna samt skolorna ska hantera problemet med 

nätmobbning är svår och vi måste försöka finna olika sätt att hantera det hela. Det 

viktigaste dock är att de vuxna måste få bättre kunskap och ge sig ut på Internet 

bland de unga precis som vi gör när vi går runt på skolgårdar och håller uppsikt. Vi 

måste finnas där barnen finns och lära oss hur alla digitala medier fungerar (Grumm, 

2013). Jag anser att vi måste tala med barnen både i skolan och hemma om mobbning 

och Internetmobbning samt ha mer kontroll över deras tid på Internet. Det finns t.ex. 

ett flertal program för föräldrar att installera på datorer hemma, så kallad föräldrar 

kontroll som bestämmer vad som går att göra och inte, samt vad som gjorts på 

datorn tidigare. Vi måste införa träning i empati och förståelse för varandra i skolan 

samt använda oss av något slags antimobbningsprogram eller åtgärdsprogram.  
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6. Diskussion 
 

Syftet med denna studie har varit att förklara de olika definitionerna av 

nätmobbning, eventuella samband eller skillnader mellan den traditionella 

mobbningen och nätmobbning. Jag ville även undersöka vilka konsekvenser 

nätmobbningen kan få, samt vad vi kan göra i skolan och hemma för att stoppa eller 

förebygga det. Det råder inga tvivel om att vi vuxna måste skaffa oss mer kunskap 

när det gäller Internet och vad våra unga gör på Internet, för att ha en chans att 

kunna hantera problematiken som följer med användandet. Rapporterna visar oss att 

många rektioner och lärare själva anser att de har för lite kunskap för att kunna 

handla vid nätmobbning, samt att man är oense om vem som bär ansvaret, då 

nätmobbningen oftast sker utanför skoltid. Att tala med eleverna om mobbning och 

dess konsekvenser är viktigt som lärare, att få eleverna att förstå vad som faktiskt 

händer och kan hända då vi mobbar någon på ett eller annat sätt.  

 

Att diskutera i klassrummet, ta upp olika exempel, försöka få elever att tänka sig in i 

hur det känns för någon som utsätts för mobbning. Att skapa en trygghet i 

klassrummet och lära känna elever så bra som möjligt är en förutsättning för att detta 

ska kunna lyckas så bra som möjligt. Att lära elever empati och respekt är viktigt 

samt att föra diskussioner i grupp ofta. Däremot är det att rekommendera enskilda 

samtal vid faktiska mobbningssituationer.  

 

Det har visat sig att det finns både skillnader och likheter mellan den traditionella 

mobbningen och nätmobbning, och det är även ofta samma personer som mobbar 

och mobbas på skoltid som fortsätter på Internet (Prevu, 2011). Studier visar att 

mobbning kan vara en potentiell varning för nätmobbning och bör hanteras så fort 

som möjligt vid minsta misstanke (Kowalski, R. Morgan, C. & Limber, S. 2012). Den 

traditionella mobbningen har funnits så länge man kan minnas, och denna form av 

mobbning utspelar sig oftast på skolgården under skoltid, eller vägen från och till 

skolan. Medans nätmobbningen sker ”online” på Internet med hjälp av olika 

tekniska ”prylar” som mobiltelefoner, datorer, surfplattor mm (Hinduja, S. & 

Patchin, 2001).  Både den traditionella mobbningen och nätmobbningen har åskådare 

”bystander” som alla kan ses som medhjälpare om de väljer att inte berätta för någon 

om det de observerat. Skillnaden mellan åskådarna vid mobbning i skolan och på 

mobbning nätet är mängden (Beran, T. & Li, Q. 2007). 

Vid nätmobbning kan det handla om miljontals människor som ser det som 

publicerats med hjälp av bara några klick, och därmed även förändra någons liv på 

några sekunder (Levy, P. 2011). 

 

Denna relativt ”nya” form av mobbning har ökat kraftigt framförallt hos tonåringar 

de senaste åren, och har gett mobbningen en ny lekplats (Mark, L. & Ratliffe, K. T. 

2011). Barn och ungdomar använder sina mobiltelefoner och datorer mer och mer 
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och det är på Internet de samlas och umgås nu för tiden. Studier har visat att barn i 

låg- och mellanstadiet inte utövar nätmobbning lika mycket som elever i högstadiet. 

Medan siffrorna minskar hos de yngre barnen så ökar de hos de äldre ungdomarna, 

det visar sig även att det är fler tjejer som utövar nätmobbning än killar, medan det 

är fler killar som utövar den traditionella mobbningen på skolgården (Unga och 

medier, 2010).  

 

Problemet med nätmobbning är att det är svårare att komma åt den och de som 

utövar mobbningen (Medierådet, 2010). Att upptäcka vem som sitter på andra sidan 

skärmen kan vara omöjligt, då man i dag kan skaffa anonyma konton på olika sociala 

sajter och program eller skaffa konton i någon annans namn. I skolan finns oftast 

någon som ser eller hör mobbningssituationer och därför är lättare att ta tag i. 

Mobbning via Internet kan ha miljontals ”åskådare” eller vittnen till det som 

publiceras på nätet, men det är oftast svårt att veta vem eller vilka som faktiskt 

skriver de elaka kommentarerna eller lägger ut bilder.  

 

Nätmobbningen kan ge förödande konsekvenser i form av sämre prestation i skolan, 

dåligt självförtroende, fysiskt våld och i värsta fall leda till självmord (Patchin & 

Hinduja, 2006). Det har även visat sig att de som blir mobbad under skoltid oftast är 

de som även blir mobbade på nätet, samma sak gäller de som utövar nätmobbning. 

(Prevu, 2011). Studier visar att nätmobbning fungerar som en förlängning av den 

traditionella mobbningen, och hemmet som varit en slags fristad för offret tidigare, 

är inte längre en lugn plats, då mobbare kan komma åt dig var som helst och vilken 

tid på dygnet som helst via Internet (Mark, L. & Ratliffe, 2005). 

 

De flesta forskare, organisationer, skolor och föräldrar är överens om att för att vi ska 

kunna ha en chans att stoppa, eller kunna förhindra nätmobbningen, så måste vi 

samarbeta, samtala och utbildas (Friends rapporten, 2013). Många rektorer och lärare 

anser att de har för lite kunskap för att kunna hantera mobbning, kränkningar och 

trakasserier på nätet. Vuxna måste få mer kunskap om hur Internet fungerar och bli 

mer insatta i vad som händer på nätet. Precis lika viktigt som att vara ute på 

skolgården på raster, är det att finnas på nätet där våra unga håller till idag. Vi måste 

även prata om mobbning och nätmobbning med barn och unga, få dem att förstå 

innebörden av det och vilka konsekvenser det kan få. Många skolor i Sverige arbetar 

redan med något slags åtgärdsprogram idag och några har visat sig fungera bra, 

medan vissa andra inte har gett några större resultat. Kärnan i de flesta 

åtgärdsprogram handlar om att utbilda de vuxna, prata med de unga och handla så 

fort man misstänker kränkande behandlingar eller mobbning av något slag.  

 

Det finns även vissa skillnader mellan de svenska rapporterna/ studierna och de 

internationella och i min studie har jag upptäckt att vi verkar fokusera på olika saker, 

även om grunden till alla åtgärder och åtgärdsprogram ofta handlar om att 

samarbete, samtal och att lära våra unga hur man använder Internet på ”rätt sätt”. 
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Alla är överens om att det krävs mer kunskap både för vuxna och unga. De vuxna 

måste ”online” där ungdomarna håller till för att kunna förstå deras vardag och vad 

som sker i deras tillvaro. De unga måste lära sig vad som är rätt och fel på Internet, 

hur mycket man bör dela med sig av sig själv och vilka konsekvenser nätmobbning, 

kränkningar och hot kan ge.  

 

Det finns mycket internationell forskning om mobbning och nätmobbning men den 

skandinaviska forskningen känns dock som den som har kommit längst. Många av 

de internationella forskningarna från USA använder sig av Olweus metoder och 

program och använder sig ofta av just Olweus definition av mobbning. Det finns inte 

samma ”utbud” av åtgärdsprogram som vi har i Sverige och jag såg ett mönster 

redan vid sökningarna av artiklar, då de flesta artiklar jag fick fram vid sökord som 

till exempel: bullying, cyberbullying, Internet bullying oftast handlade om 

definitioner av nätmobbning, hur det fungerar, vem som mobbar och blir mobbad 

samt konsekvenser av nätmobbning. Det fanns inte så många artiklar om just 

åtgärder eller åtgärdsprogram. Däremot vid sökningar av svenska rapporter och 

studier handlade de flesta om hur allvarligt problemet med nätmobbning är, vad vi 

bör göra, samt att vi har många olika åtgärdsprogram färdiga för skolorna att ta in. 

Jag får känslan att de internationella artiklarna fokusera mer på problematiken i sig, 

medan vi i Sverige verkar fokusera på vad vi bör och kan göra för att stoppa det. Vi 

har redan en hel del program att använda oss av, samt att lagen säger att varje skola 

ska ha en likabehandlingsplan och att vi är skyldiga att rapportera misstanke vid 

kränkande behandling.  

 

Forskningen i sig visar ganska överensstämmande resultat när det handlar om att 

mängden (%) elever som utsätts för eller utövar nätmobbning ständigt ökar i en 

rasande fart. Grunderna i våra olika åtgärdsprogram i Sverige har dock samma 

innehåll som de internationella forskningarna menar att vi måste tillämpa för att 

kunna lyckas arbeta emot nätmobbning. Vi arbetar redan hårt i Sverige för att 

motarbeta mobbning och nu med den ökade problematiken som kommer med 

nätmobbningen, så måste vi lära oss hur vi ska hantera även den.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Jag valde ett ämne som jag personligen tycker är viktigt att studera och arbeta mot på 

olika sätt. Jag visste att det var ett känsligt ämne och att det förmodligen inte skulle 

vara svårt att hitta relevant material. Jag blev dock förvånad då jag fick så enormt 

stora träffar i mina sökningar av artiklar, rapporter och studier, samt att det idag 

även finns en hel del litteratur som tar upp just ämnet nätmobbning. I och med att 

det i dag finns en dator eller mobiltelefon i nästan varenda hem, så har även 

användningen av Internet ökat och därmed har fenomenet nätmobbning dykt upp.   
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Jag beslutade att göra en litteraturstudie då det finns så mycket information att hitta 

just på Internet och jag ansåg att jag skulle få mest relevant material den vägen. Det 

har redan gjorts många studier där man intervjuat barn och unga, samt lärare på 

skolor i landet om mobbning och nätmobbning. Jag ville därför istället söka efter 

både nationellt och internationellt material på Internet, för att sedan kunna jämföra 

resultaten av de båda. Jag kan alltså säga att den lättaste delen i arbetet var att hitta 

relevant material. Att sedan använda mig av en slags uteslutningsmetod i syftet att 

begränsa antalet artiklar, visade sig vara nödvändigt då mängden träffar på artiklar 

var ofantligt stora. På grund av det stora antalet artiklar så lästes de ett flertal gånger 

och understrykningar gjordes för att sedan läsa återigen. Detta visade sig vara en 

viktig del i mitt arbete att få ihop materialet och för att få en bättre överblick över det 

jag skulle använda mig av. Det hela blev för övermäktigt helt enkelt och dessa 

begränsningar gjorde mitt arbete mycket enklare.  

 

Genom att göra tabeller fick jag även en känsla för vad de olika artiklarna jag hade 

valt handlade om, och vilket ”fack” eller frågeställning de hamnade under. Jag 

kunde på det viset även se vad de olika artiklarnas syfte var, antalet eller åldrar på 

barn i studier samt om det var en kvalitativ eller kvantitativ studie. Harts metod 

”mapping” har även hjälp mig i mitt tillvägagångssätt och jag använde mig av den så 

kallade ”feature map” där jag systematiskt analyserat och registrerat de olika 

artiklarna och därefter lättare kunnat lokalisera eventuella skillnader eller likheter. 

Med hjälp av dessa metoder har jag fått en mycket god överblick över mitt arbete och 

fått stor hjälp i att få en bättre struktur över det hela. 

 

6.2 Framtida forskning  

Denna litteraturstudie har grundats på 15 utvalda artiklar och den kan med fördel 

användas som grund till fortsatt forskning inom ämnet nätmobbning. Vidare kan 

man lägga till enkäter eller intervjuer av lärare och/eller elever, för att få en ännu 

djupare kunskap och förståelse inom detta område. Att undersöka och följa skolor 

som arbetar med någon av de åtgärdsprogram som tagits upp i denna studie kan 

vara mycket intressant för att se hur de fungerar samt vilka effekter de har.  
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