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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att få en inblick i den elektroniska mobbningen utifrån de fyra klasser där jag har genomfört min 

undersökning, samt den litteratur som finns att tillgå inom ämnet. Som utgångspunkt för detta utgår jag ifrån följande 

frågställningar: I vilka arenor visar sig den elektroniska mobbningen? Kan man se skillnader/likheter mellan den elektroniska och 

den traditionella mobbningen utifrån mina enkätfrågor och tidigare forskning? Hur kan man som lärare och förälder motarbeta 

och förebygga elektronisk mobbning? Vilken plikt har man, både moraliskt och rättsligt, som lärare i kampen mot elektronisk 

mobbning? Min studie bygger delvis på tidigare litteratur inom ämnet. Men då denna litteratur fortfarande är ganska fattig på 

grund av att fenomenet fortfarande är relativt nytt, bygger studien även på en kvantitativ enkätundersökning gjord på en medelstor 

skola i Östergötland. Undersökningen skedde i fyra klasser inom årskurserna 7-9. I studien framkommer att eleverna i 

undersökningen anser att utbildningen av våra aktiva pedagoger inte är tillräcklig inom de elektroniska medierna. Detta stärks 

ytterligare av litteratur och annan forskning inom ämnet som visar på samma sak. Många pedagoger menar att elektronisk 

mobbning utanför skolan till större delen är föräldrarnas ansvar, medan tidigare forskning samtidigt visar att mobbning till större 

delen uppstår i sociala miljöer, där skolan är den största av dessa. Detta lägger ändå ett större ansvar på dagens pedagoger att 

förhindra att mobbning och elektronisk mobbning uppstår från första början. Forskning visar även på vikten av att vuxna lägger 

sig i vad unga gör på Internet, och då inte bara på fritiden, utan även i skolan. Men hänvisar samtidigt till att regler och förbud inte 

är en metod som stoppar mobbningen, utan man behöver tydliggöra för de unga de etiska och moraliska aspekter som råder och 

styr i samhället. Ny teknik tillkommer dagligen, och det är skolans, lärarnas och övriga vuxnas ansvar att vara insatta i denna. Det 

är även lärares och övriga vuxnas ansvar att utbilda sig själva och de unga i vad som gäller och hur det fungerar, samt vilka 

konsekvenser som kan uppstå vid felaktig hantering av tekniken. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en inblick i den elektroniska mobbningen utifrån de fyra 

klasser där jag har genomfört min undersökning, samt den litteratur som finns att tillgå 

inom ämnet. Som utgångspunkt för detta utgår jag ifrån följande frågställningar: I vilka 

arenor visar sig den elektroniska mobbningen? Kan man se skillnader/likheter mellan den 

elektroniska och den traditionella mobbningen utifrån mina enkätfrågor och tidigare 

forskning? Hur kan man som lärare och förälder motarbeta och förebygga elektronisk 

mobbning? Vilken plikt har man, både moraliskt och rättsligt, som lärare i kampen mot 

elektronisk mobbning? Min studie bygger delvis på tidigare litteratur inom ämnet. Men 

då denna litteratur fortfarande är väldigt liten i omfång på grund av att fenomenet 

fortfarande är relativt nytt, bygger studien även på en kvantitativ enkätundersökning 

gjord på en medelstor skola i Östergötland. Undersökningen skedde i fyra klasser inom 

årskurserna 7-9. I studien framkommer att eleverna i undersökningen anser att 

utbildningen av våra aktiva pedagoger inte är tillräcklig inom de elektroniska medierna. 

Detta stärks ytterligare av litteratur och annan forskning inom ämnet som visar på samma 

sak. Många pedagoger menar att elektronisk mobbning utanför skolan till större delen är 

föräldrarnas ansvar, medan tidigare forskning samtidigt visar att mobbning till större 

delen uppstår i sociala miljöer, där skolan är den största av dessa. Detta lägger ändå ett 

större ansvar på dagens pedagoger att förhindra att mobbning och elektronisk mobbning 

uppstår från första början. Forskning visar även på vikten av att vuxna lägger sig i vad 

unga gör på Internet, och då inte bara på fritiden, utan även i skolan. Forskning hänvisar 

dock samtidigt till att regler och förbud inte är en metod som stoppar mobbningen, utan 

man behöver tydliggöra för de unga de etiska och moraliska aspekter som råder och styr i 

samhället. Ny teknik tillkommer dagligen, och det är skolans, lärarnas och övriga vuxnas 

ansvar att vara insatta i denna. Det är även lärares och övriga vuxnas ansvar att utbilda 

sig själva och de unga i vad som gäller och hur det fungerar, samt vilka konsekvenser 

som kan uppstå vid felaktig hantering av tekniken. 
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Förord 

Jag vill i detta förord föra mina tankar till dem som hjälpt mig och stöttat mig under 

arbetets gång. Utan er hjälp hade detta arbete inte varit möjligt att genomföra. Jag vill 

först och främst tacka min handledare Gunilla Jedeskog för alla litteraturtips och den tid 

som hon har lagt ner på att hjälpa mig genomföra mitt arbete. Jag vill även passa på att 

tacka Jennie Pejrud för hennes åsikter och den tid hon har lagt ner på att korrekturläsa 

mitt arbete. Även de lärare som jag har varit i kontakt med på den skola där jag 

genomförde min undersökning, samt de elever som varit delaktiga i att hjälpa mig nå ett 

resultat vill jag skänka ett stort tack. 

 

Jag vill även uppmana er som funnit intresset stort nog för ämnet att läsa mitt arbete att 

jobba vidare inom ämnet. Litteraturen som finns i dagsläget är ytlig, och väldigt liten i 

omfång. Medan ämnet i sig breder ut sig för var dag som går i och med den nya teknik 

som ständigt dyker upp. 

 

Torbjörn Dahlberg 
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1 Inledning 

Under min tid som lärarstudent har jag haft flertalet praktikperioder och befunnit mig ute 

på skolor runtomkring i Östergötland. Att mobbning och utstötande av personer är 

förekommande vet jag med mig sedan min egen skolgång, samt de kontakter jag haft med 

skolan och även andra arbetsplatser under min levnadstid. Dock har jag under min tid i 

skolorna som lärarpraktikant sett ett fenomen som inte fanns då jag själv gick i 

grundskolan. Nämligen det stora förekommandet och användandet av mobiltelefoner 

bland elever i skolorna. Dock är det så att eleverna inte använder dessa till att bara ringa 

med. Det spelas spel och musik, skickas meddelande och bilder, samt spelas in film och 

fotograferas med telefonerna. Jag såg personligen hur bilder togs och ljud spelades in på 

elever i mindre smickrande situationer under mina praktikperioder. Detta, tillsammans 

med den debatt som så smått börjat växa fram i media kring elektronikens fram- och 

baksidor, fick mig att börja tänka kring hur bra detta är för skolvärlden i sin helhet. Om 

man sedan ska tro på allt som står i kvällspress såsom Aftonbladet kan väl diskuteras, 

men att både lärare och elever hängs ut på internetsidor som till exempel 

www.youtube.com
1
 är trots allt verkligheten som den ser ut idag.

2
 Att man sedan kan 

diskutera huruvida lagar borde ses över angående teknik och den personliga integriteten 

är även det en aktuell fråga. 

 

Den personliga integritetens gränser bryts som sagt redan i skolan, ofta med hjälp av 

mobiltelefonen och dess möjligheter. Och då stora föreningar såsom Bris och Friends, 

vilka arbetar med att skydda och hjälpa ungdomar och barn som hamnat utanför eller blir 

trakasserade på olika sätt, sedan en tid hanterar elektronisk mobbning som ett nytt 

fenomen, utgår jag ifrån att detta förekommer. Jag kommer att koppla detta till mobbning 

i skolan för att komma in på det som är den här uppsatsens fokus, nämligen mobbning i 

och utanför skolan, med hjälp av elektroniska hjälpmedel, sett utifrån ett lärarperspektiv.  

 

                                                 
1
 Youtube -broadcast yourself (2008). 

2
 Thors, Christina (2007). Utstött –en bok om mobbning. Stockholm: Lärarförbundets Förlag. s. 148.  
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1.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att få en inblick i den elektroniska mobbningen utifrån 

eleverna i de fyra klasser där jag har genomfört min undersökning, samt den litteratur 

som finns att tillgå inom ämnet. 

 

Jag ska försöka ta reda på i vilka forum elektronisk mobbning förekommer. Jag ska också 

se närmare på vilken roll man som lärare har och kan ta i kampen mot elektronisk 

mobbning, samt vilka rättigheter och skyldigheter man har som lärare och förälder vad 

gäller elektronisk mobbning. 

 

Detta ska jag försöka göra delvis genom redan skriven litteratur och delvis genom min 

undersökning i skolan. 

 

För att göra detta utgår jag från följande frågeställningar: 

 I vilka arenor visar sig den elektroniska mobbningen? 

 Kan man se skillnader/likheter mellan den elektroniska och den traditionella 

mobbningen utifrån mina enkätfrågor och tidigare forskning? 

 Hur kan man som lärare och förälder motarbeta och förebygga elektronisk 

mobbning? 

 Vilken plikt har man, både moraliskt och rättsligt, som lärare i kampen mot 

elektronisk mobbning? 

 

1.2 Avgränsning 

Då jag har valt att använda mig av en anonym undersökning i enkätform finns det 

faktorer som jag inte kommer att ta hänsyn till. Jag kommer bland annat inte att hantera 

skillnader mellan pojkar och flickor. Detta på grund av att det är fenomenet elektronisk 

mobbning i sig som är mitt fokus och inte genus på nyttjarna av denna form av 

mobbning. Vidare har jag valt att inte hantera ålder på respondenterna. Detta då samtliga 

studerar inom åren 7-9 på den senare delen av grundskolan och hanteras som en grupp.  
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Jag kommer inte heller att gå in på djupet vad gäller traditionell mobbning, utan kommer 

att fokusera på de allmänna områdena, som är av relevans för undersökningen av den 

elektroniska mobbningen. 

 

Jag kommer även i mitt arbete att så långt som det är möjligt försöka förstå fenomenen 

utifrån ett lärarperspektiv, därför att som blivande lärare är det där mitt intresse finns i 

frågorna. Detta gör att andra perspektiv på elektronisk mobbning kan falla bort i vissa 

avseenden. 

 

1.3 Definition av begrepp 

I den här delen av arbetet kommer jag att definiera de begrepp som är relevanta för att 

förstå och ge en inblick i bland annat de elektroniska platser och program där elektronisk 

mobbning kan förekomma.  

 

1.3.1 Mobbning 

Ordet mobbning kommer från engelskans mob, som från början hade betydelsen av att en 

stor grupp motsade sig någon/något på ett aktivt sätt. Men ordet används numera också 

när det bara handlar om en person som står för trakasserierna.
3
 

 

1.3.4 Chatta 

Ordet chatta är en försvenskning av engelskans chat, som har den ungefärliga betydelsen 

småprata. Chatta är någonting man gör i realtid, med undantag för någon sekunds 

fördröjning, och är ett bra medel av kommunikation om man kan behöva förklara något 

av det som sägs eller behöver direkta svar.
4
 

 

                                                 
3
 Olweus, Dan (1998). Mobbning i skolan: Vad vi vet och vad vi kan göra. Stockholm: Liber. s. 4-5. 

4
 Wikipedia, den fria encyklopedin (2008a). 
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1.3.5 WLM 

WLM är en förkortning av Windows Live Messenger, som i sig är en uppdatering av vad 

som tidigare kallades för MSN. MSN är dock fortfarande det mest använda namnet för 

programmet. WLM är idag det populäraste programmet för chattande sett till antalet 

användare, och det är dessutom gratis att både ladda ner och använda via sidan 

www.msn.se. Det finns även i en webbaserad variant som nås via samma adress. 

Programmet fungerar så att man söker upp kontakter som man lägger till på en 

kompislista, där man sedan kan chatta i realtid med de vänner på listan som är 

uppkopplade till tjänsten. I tjänsten finns dessutom möjlighet att visa sin webbkamera, 

spela enklare spel mot varandra eller starta upp såkallade chattgrupper där flera personer 

deltar i en och samma chatt.
5
 

 

1.3.6 Communities 

Ett community eller en såkallad nätmötesplats i den försvenskade versionen är vanligtvis 

en webbplats på Internet där användare från hela världen eller specifika platser kan skapa 

ett konto för att logga in till sin egen sida. Dessa communities kan se lite olika ut 

beroende på målgrupp, syfte och skapare. Huvudsyftet är dock ofta detsamma, nämligen 

att kunna få kontakt med andra. Detta kan man ofta göra genom att antingen skriva i 

gästboken som varje användare har, chatta i chattkanalerna eller skriva i det forum som 

ofta finns tillgängligt för alla medlemmar. Här är det oftast enkelt att själv välja om man 

vill vara anonym eller inte. Exempel på stora communities är Lunarstorm och Facebook.
6
 

 

1.3.7 SMS och MMS 

SMS är en förkortning av Short Message Service. SMS är en tjänst till telefoner och 

datorer för att möjliggöra skickandet av korta textmeddelanden. Tjänsten har blivit stor 

inom mobiltelefoner, och år 2005 skickades 500 miljarder SMS världen över. Dessa 

                                                 
5
 Wikipedia, den fria encyklopedin (2008b). 

6
 Wikipedia, den fria encyklopedin (2008c). 
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meddelanden innehåller ofta många förkortningar och såkallade smileys 

(uttryckssymboler) då platsen i ett SMS är begränsad till 160 tecken.
7
 

 

MMS är en förkortning av Multimedia Messaging Service. MMS bygger på samma 

princip som SMS, med skillnaden att i MMS kan man sända med multimediaobjekt 

såsom bilder eller ljudklipp.  

 

                                                 
7
 Wikipedia, den fria encyklopedin (2008d). 
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2 Litteraturgenomgång 

Jag kommer här att presentera tidigare forskning och teori som finns knuten till ämnet. 

Jag kommer, trots att detta arbete handlar om elektronisk mobbning, även att hantera den 

klassiska mobbningen, då dessa två typer av mobbning båda bygger på samma teorier och 

grundstenar i många fall. Exempel på detta kan vara historia, lösningar och 

medvetandegörande. Detta gör jag även på grund av att den forskning som finns inom 

elektronisk mobbning fortfarande inte finns i någon större utsträckning, då detta 

fortfarande är ett relativt nytt ämne. Som primära källor kommer jag här att använda mig 

av Dan Olweus - Mobbning i skolan: vad vi vet och vad vi kan göra och Christina Thors 

(Red) - Utstött – en bok om mobbning. Olweus har arbetat med mobbning under lång tid 

nu och ger en bra återblick kring den traditionella mobbningen med fysisk, psykisk och 

verbal mobbning. Medan Thors bok är nyutgiven och ger oss tankar från samtiden kring 

elektronisk mobbning men samtidigt knyter an till traditionell mobbning. 

 

2.1 Bakgrund 

Man antar att mobbning alltid har funnits där det finns grupperingar av människor. Även 

om det i brist på kunskap och forskning inte har uppmärksammats. Det var inte förrän i 

slutet på 1960-talet som allmänheten blev uppmärksammad på vad som hände omkring 

dem, i och med Peter-Paul Heinemanns forskning i bland annat hans bok Mobbning,  

gruppvåld bland barn och ungdomar, samt inlägg i DN.
8
 På den tiden fanns i princip 

ingenting skrivet om mobbning, och därför heller ingen reglering och inga åtgärder för att 

förhindra framfarten av den. Detta gjorde att skolan och lärare heller inte hade något 

juridiskt ansvar vad gäller mobbning. Sedan dess har ämnet fått ett stort fokus och 

flertalet regleringar och lagar för hur mobbning ska hanteras har tillkommit. Detta ser vi 

bland annat i Lpo 94, där rektorer ges ett tydligt ansvar att bland annat tillhandahålla 

handlingsplaner, vilket har medverkat till att metoder och förhållningssätt utvecklats. 

Dessutom har alla som arbetar i skolan ett ansvar för att ”bidra till att skolan präglas av 

                                                 
8
 Heinemann, Peter-Paul (2003). Mobbning, gruppvåld bland barn och vuxna. Stockholm: Natur och 

kultur. 
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solidaritet mellan människor” och ”aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer 

eller grupper”.
9
 Även i skollagen står det numera att ”Särskilt skall den som verkar inom 

skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och 

rasistiska beteenden”.
10

 Detta innebär att alla lärare, rektorer och kuratorer med flera, 

begår tjänstefel om de inte gör sitt bästa för att aktivt motverka mobbning i skolorna. 

Däremot står det ingenting specifikt skrivet om vad som räknas som att aktivt motverka 

dessa beteenden, vilket gör att lagen blir en tolkningsfråga i många avseenden, och 

arbetet som lärare och närmaste kontaktperson bara underlättas delvis i kampen mot 

mobbning. 

 

2.2 När är man mobbad? 

Att en person är mobbad eller inte, är ingenting som föräldrarna bestämmer. Inte heller är 

det skolan, läraren, rektorn eller annan personal som avgör detta. Det är den mobbade 

själv som avgör om han/hon är mobbad. Alla personer har en egen gräns för vad de 

upplever som mobbning och trakasserier. Detta innebär att det som en person ser som 

allmänt struntprat kan en annan person se som direkta påhopp och mobbning. Dock är det 

så att det finns kriterier för vad som anses vara mobbning. Olweus definierar mobbning 

på följande sätt: ”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.”
11

 

 

2.3 Anledningar till mobbning 

Olweus hanterar i sin bok, Mobbning i skolan, frågan om varför mobbning förekommer, 

och menar att den allmänna debatten har varit att mobbarnas aggressiva beteende har 

tillkommit som ”en reaktion på vantrivsel och misslyckande i skolan”.
12

 Detta antagande 

har dock visat sig vara fel på senare tid, då flera av dem som mobbar inte alls passar in i 

                                                 
9
 Svensk Facklitteratur AB (2006). Beredskap mot mobbning. Värnamo: Fälth & Hässler. s. 35. 

10
 Svensk författningssamling, Riksdagen (2008a).  

11
 Olweus, D (1998). s. 4. 

12
 Olweus, D (1998). s. 21. 
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kategoriseringen. Istället menar Kjell Granström att mobbning uppkommer av en mängd 

olika anledningar, som han delat upp i 6 olika förklaringsmodeller: 

 Biologisk: Man ser annorlunda ut. Det kan bero på fetma, att man är tanig eller 

har fel hudfärg. 

 Socialpsykologisk: Man tillhör fel grupp av människor. Exempelvis 

plugghästarna, fegisarna eller dem som är blyga. 

 Inlärningspsykologisk: Problemet ligger hos mobbaren som inte har lärt sig de 

brukbara normer som råder. Exempelvis att kalla personer för fula saker, att slå 

andra, eller mobba personer. 

 Psykoanalytisk: Man kan ha blivit nonchalerad, bestraffad eller liknande i 

hemmet, och därför ha byggt upp en aggressivitet som denne tar ut på de som 

finns runtomkring. 

 Gruppsykologisk: Kan bero på svårtillgänglig undervisning, höga krav eller dåliga 

förklaringar av läraren. Detta kan leda till aggressioner inom gruppen, som då 

pekar ut någon som syndabock. 

 Värdepedagogisk: Om hemmet eller föräldrarna inte har ett tydligt mönster av 

normer och värdegrunder kan detta leda till en utveckling av rasism, fördomar och 

främlingsfientlighet. 

 

Dessa förklaringsmodeller är dock inte så enkla att man kan peka på en enda, utan i de 

flesta fall överlappar modellerna varandra. Granström hävdar också att alla 

mobbningsfall är specifika och måste redas ut som enskilda fall, även om de till ytan ser 

identiska ut.
13

 

 

En annan instans som poängterar vikten av en bra social gemenskap och tydliga riktlinjer 

för vad som accepteras är antimobbningsgruppen Friends. Friends ger stöd genom samtal, 

diskussionsgrupper och föreläsningar till ungdomar som blir mobbade, men också till 

lärare och andra vuxna. Mobbning kan uppstå från i princip vad som helst, och det är 

skolans och personalens ansvar att se till att de attityder som uppstår till diverse 

ståndpunkter och stilar förs till diskussion och inte automatiskt blir sedda som felaktiga. 
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Såvida de inte har uppenbara ickedemokratiska vinklingar, såsom nazism och andra 

fenomen som bryter mot de lagar och regler som finns.
14

 

 

2.4 Olika former av mobbning 

Att prata generellt om mobbning är väldigt enkelt att göra. Man skall dock vara medveten 

om att mobbning kan ta olika former. Bara för att en elev inte blir retad öppet eller blir 

utsatt för våld eller hamnar i bråk, skall man dock vara medveten om att denne ändå kan 

vara mobbad.
15

 

 

I Olweus tidigare forskning talar han om 3 former av mobbning som skiljer sig från 

varandra, men samtidigt överlappar varandra i de flesta fall. Dessa är fysisk mobbning, 

verbal mobbning samt psykisk mobbning, vilka jag kommer att hänvisa till genom ett och 

samma begrepp, nämligen traditionell mobbning. I nyare forskning kring mobbning ser vi 

dock även en fjärde kategorisering av mobbandet, nämligen e-mobbning (elektronisk 

mobbning). Jag kommer nu att ge en mer detaljerad beskrivning av dessa 4 kategorier av 

mobbning.
16

 
17

 

 

2.4.1 Fysisk mobbning 

Detta är den tydligaste formen av mobbning då den både hörs och syns, samt ofta får 

direkta konsekvenser. Fysisk mobbning innebär att man blir sparkad, slagen, knuffad, 

nypt, fasthållen eller tafsad på, på ett sätt som upplevs negativt för den utsatte.  

 

2.4.2 Verbal mobbning 

I denna form av mobbning blir den mobbade utsatt för glåpord. Man hotar, hånar eller 

säger elaka saker till motparten som man vet att denne tar illa vid sig av att höra. 

                                                 
14

 Friends, mot mobbning (2008a). 
15

 Solveig, Hägglund. Banal mobbning –en vardagsföreteelse i förskola och skola, i: Christina Thors 

(2007). s. 97-107. 
16

 Olweus, D (1998). s. 4-5. 
17

 Friends, mot mobbning (2008b).  
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2.4.3 Psykisk mobbning 

Psykisk mobbning är den form av mobbning som anses vara den svåraste formen av 

mobbning att upptäcka. Detta är inte så konstigt då den går ut på grimaser och gester eller 

att man helt enkelt vänder ryggen till eller ignorerar personen i fråga. 

 

2.4.4 E-mobbning 

Elektronisk mobbning är en nyare variant av mobbning som sker via de elektroniska 

medier som tillkommit på senare år. Typiska exempel på dessa medier är bland annat 

mobiltelefoner, olika former av chatt via Internet, communities på Internet, e-mail och så 

vidare. Genom dessa medier kan man få hot och förolämpningar. Man kan bli blockerad 

eller utelämnad från gemenskapen i någons dagbok, eller bli publicerad på nätet via 

fotografier eller filmer där man befinner sig i mindre smickrande situationer. 

 

2.5 Mobbningens aktörer 

Olweus hävdar att skolan utan tvivel är den arbetsplats där vi hittar större delen av den 

mobbning som pågår.
18

 Jag kommer därför i det här avsnittet att visa på de tecken som 

kännetecknar en person som mobbar, samt de som kännetecknar en person som är 

mobbad. Detta för att ge riktlinjer för en tydligare identifikation av dessa parter. 

 

2.5.1 Den mobbade 

Mobboffren är i regel betydligt mer försiktiga och osäkra än personerna runtomkring. De 

drar sig gärna tillbaka i pressade situationer och undviker gärna konflikter. Ofta finns en 

negativ självbild hos de mobbade, och det de ser i en spegel är ofta en ful, misslyckad 

person som inte är lika bra som andra. En mobbad person omger sig inte ofta med andra 

och har oftast inga riktiga vänner. Samt om de är pojkar är de oftast fysiskt mindre och 

svagare än de andra.
19
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 Olweus, D (1998). s. 15. 
19

 Olweus, D (1998). s. 23. 
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Det finns dock en annan typ av mobboffer, som inte är lika vanlig. Och detta är starkt 

provocerande personer. Detta kan vara personer med diagnoser eller andra störningar som 

gör att flertalet personer runtomkring i klassrummet blir irriterade på dem då de inte kan 

vara tysta, sitta still eller uppföra sig enligt de normer som är självklara för de andra. 

Detta gör att de ofta hamnar i konflikt med andra och kan resultera i att de blir mobbade 

för att de sticker ut.
20

 

 

2.5.2 Mobbaren 

Till skillnad från dem som blir mobbade är mobbarna ofta väldigt starka personer. De har 

en positiv självbild och en stark tro på sig själva. De är också ofta personer som andra ser 

upp till på ett eller annat sätt och en stark personlighet i en grupptillhörighet. Dessa 

personers mest utmärkande kännetecken är dock deras aggressiva beteende både mot 

kamrater och vuxna, samt deras positiva syn på våld och användandet av våld för att 

utöva makt över andra. Samtidigt som de ofta är fysiskt större och starkare än sina 

kamrater. Detta gäller i synnerhet om mobbaren är av manligt kön.
21

 

 

2.5.3 Passiva mobbare 

Mobbare och mobboffer kan vara enkla att skilja från mängden i de flesta fall i och med 

deras specifika attribut som jag visat ovan. Men detta är vanligtvis inte alla parter i ett 

mobbningsfall. Det finns andra personer som man som lärare eller vuxen bör vara 

observant på. Nämligen de personer som finns i mobbarens närvaro samt de elever som 

tyst bevittnar mobbandet. Dessa personer brukar benämnas som de passiva mobbarna. De 

personer som antingen stödjer mobbaren och uppmuntrar till hans aggressiva beteende 

genom att skratta eller på annat sätt visa uppskattning till det han eller hon gör. Det kan 

handla om att bara visa sitt stöd, stå bakom som stöd eller bara finnas där som mobbarens 

vittne till vad han gör. Dessa personer är även de en källa till mobbningen då mobbare 

ofta söker uppmärksamhet. Det är därför viktigt att som vuxen även få dessa personer att 

förstå vad det är de faktiskt gör. Flertalet av dessa passiva mobbare vet egentligen inte 
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21
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om att de faktiskt också hjälper till att mobba, och är samtidigt en enklare källa att 

samtala med då de ofta inte har samma behov av bekräftelse, och i många fall egentligen 

tycker att det är jobbigt och lider med den mobbade. Kan man få dessa personer att inte 

stå bakom mobbaren, eller till och med stödja den mobbade istället, då har man kommit 

en bit på vägen. Det har visat sig i flera fall, att mobbningen upphör då mobbaren får 

negativ respons istället för positiv.
22

 
23

 

 

2.6 Elektronisk mobbning 

Den elektroniska mobbningen är, trots att den funnits i några år nu, fortfarande ett relativt 

nytt fenomen för många. Delvis för att nya problem behöver bli just ett problem innan det 

blir uppmärksammat. Och delvis för att den fortfarande utvecklas i takt med det att det 

tillkommer ny elektronik, teknik och metoder som gör den elektroniska mobbningen 

möjlig. Dessutom är det fortfarande så att det finns lärare och andra vuxna som arbetar 

och finns omkring eleverna i våra skolor idag som inte är en del av den teknikålder som 

eleverna befinner sig i. Detta innebär att de helt enkelt inte förstår sig på tekniken som 

eleverna hanterar både i och utanför skolan varje dag, och därför kan de inte heller 

uppmärksamma mobbning av det nya slaget.
24

 Detta är dock någonting som ändrats i hög 

takt de senare åren. I en undersökning gjord i ett examensarbete vid Malmö högskola 

visar det sig att hela 80 procent av lärarna i undersökningen är medvetna om den 

elektroniska mobbning som förekommer.
 25

 

 

2.6.1 Ett nytt sätt att umgås 

Precis som i skolan där man oundvikligt hamnar i olika in- och ut-grupper
26

 för 

socialisation, är även Internet numera en gigantisk mötesplats, inte minst för unga. 

                                                 
22

 Thornberg, Robert (2006). Det sociala livet i skolan –Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber AB. 

s. 234-235. 
23

 Coloroso, Barbara (2004). Mobbningens tre ansikten. Malmö: Egmont Richter AB. s. 199-200, 204-205. 
24

 Hernwall, Patrik (2001). Barns digitala rum –berättelser om e-post, chatt & Internet. Stockholm: 

Stockholms universitet. s. 46-48. 
25

 Holmberg, Pia & Skorup, Kerstin (2008). Lärares kunskap om elektronisk mobbning. Examensarbete, 

Lärarprogrammet. Institutionen för skolutveckling och ledarskap. Malmö högskola. s. 31. 
26

 Thornberg, R (2006). s. 140-143. 
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Stödgruppen Friends talar om den interaktiva generationen där dagens unga kan 

socialisera via textmeddelande, chatt i olika former och videosamtal.
27

 Även Dunkels 

skriver om Internet som en mötesplats och arena där unga kan uttrycka sig friare än vad 

som var möjligt tidigare. Dunkels menar även att Internet blivit en arena för unga att 

slippa undan de vuxnas makt och kontroll, då det är de unga som styr på Internet.
28

 Detta 

innebär att den socialisation som många bedriver genom att träffas på favoritfiket, 

stranden eller motorgården, numera också har fått en plats på den digitala arenan. Och 

även om detta är ett bra sätt att hålla kontakten med både de vänner man har och vänner 

som man inte träffar så ofta, är den elektroniska arenan även en bra mötesplats för att 

skapa nya vänner. 

 

Sherry Turkle skriver i sin bok Life on the Screen följande: 

 

The computer is playing a central role. We correspond with each other through 

electronic mail on contribute to electronic bulletin boards and mailing lists; we join 

interest groups whose participants include people from all over the world. Our 

rootedness to place has attenuated.
29

 

 

Vi har helt enkelt anpassat oss till en ny arena där man kan träffa nya spännande 

människor eller människor som man velat ta kontakt med, men inte vågat av någon 

anledning. Det kan handla om tjejen/killen i parallellklassen som man inte varit modig 

nog att prata med öga mot öga, eller andra personer som man helt plötsligt har någonting 

gemensamt med vad gäller datorspel, communities eller andra aktiviteter världen över.
30

 

”Att sitta vid datorn” har fått en ny innebörd i och med att den blivit en stor mötesplats 

menar Medierådet.
31

  

 

Tyvärr är de elektroniska medierna inte bara av positiv natur. Dessa öppnar också till en 

ny form av mobbning och förföljelse. Är man online, äger en mobiltelefon eller visar sina 

                                                 
27

 Friends, mot mobbning (2008c). 
28

 Dunkels, Elza (2007). Bridging the distance: Children’s strategies on the Internet. Umeå: Umeå 

universitet. s. 20. 
29

 Turkle, Shelly (1997). Life on the Screen. London: Phoenix. s. 178. 
30

 Hernwall, P (2001). s. 168-170. 
31
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känslor i chattkanaler eller på olika webbsidor, står vägen öppen för plågoandar att 

fortsätta sina påhopp även utanför skolan. Det stora problemet med dessa medier är dock 

att här kan alla personer samtidigt vara mycket mer anonyma än tidigare, samt att de 

slipper prata med personen i fråga öga mot öga. Därför också våga uttrycka sig på sätt 

som de inte skulle ha gjort IRL (In Real Life), alltså i den vanliga umgängesmiljön.
32

 Det 

är därför viktigt att som lärare och den person som tillbringar mest tid med ungdomarna 

vara observant på hur tekniken används. 

 

2.6.2 Elektroniska arenor 

Jag nämnde ovan att mobbning via elektroniska arenor gör det enklare för mobbarna då 

de kan vara anonyma. Men även hämningarna vad gäller etik och moral och gränserna för 

hur man beter sig verkar sjunka när man inte behöver konfrontera personen öga mot öga. 

Detta fenomen visar sig tydligt i en studie kring elektronisk mobbning gjord av Friends, 

där bland annat en av de intervjuade yttrade följande: 

 

De skickade anonymt SMS till mig där det stod ’äckel’ och ’Duscha för helvete’. Jag 

har även blivit utsatt för mobbning via Lunarstorm. Jag fick ett långt lunarmeil där 

det stod saker som typ ’din röv stinker som fan’ ’luktar från dig sitter i väggarna så 

vi känner oss kvävda så vi inte kan gå på toa’ och sådant. Vi gav rektorn till uppgift 

att ta reda på vem det var för jag visste inte vems lunar det var. Rektorn kom och 

hämtade mig en dag och jag fick en chock när jag såg vilka det var. Det var 2 st som 

jag litat på. 2 st som (trodde jag) var mina enda vänner!! Detta hände när jag gick i 7 

an (går i 9 an nu) och jag har inte förlåtit de idioterna än. 

Tjej högstadiet 
33

 

 

Här har alltså två personer i den här tjejens närmaste krets, som hon dessutom litade på, 

skickat ett hemsk mail till henne och sagt saker till henne som de normalt inte brukade 

göra. 

 

                                                 
32

 Enochsson, Ann-Britt & Olin, Fredrik. Trakasserier och mobbning på den virtuella arenan, i: Thors, 
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Jag ska vidare i det här avsnittet visa på hur mobbning fungerar i några olika elektroniska 

arenor. 

 

Communities 

Då Lunarstorm är det community som fortfarande är störst bland ungdomar i Sverige 

kommer jag att utgå från denna webbplats i det jag skriver här. 

 

Lunarstorm fungerar så att man skapar ett konto på deras webbplats som man sedan 

använder sig av för att logga in till sin egen sida, eller sitt krypin som det kallas på 

Lunarstorm. Väl inloggad kan man skriva en presentation om sig själv eller vad man nu 

vill på den sida som man har till sitt förfogande. Man kan även välja att ladda upp en bild 

på sig själv för att visa hur man ser ut. Denna visas då för alla som besöker ens krypin. 

Man har dessutom en gästbok där folk kan skriva till en och kommentera, presentera sig 

själv eller skriva allmänna kommentarer. Samt att det finns ett flertal funktioner som 

fotoalbum, blogg, klubbar. Ännu fler funktioner finns tillgängliga om man betalar en 

månadskostnad på 15 kronor. De som driver Lunarstorm är dock medvetna om att det 

finns problem med kontakter via Internet och har själva länkar med information till både 

användare och vuxna att ta del av.
34

 På Lunarstorm finns även en krishanteringsgrupp 

bestående av 5 personer som aktivt söker efter ord och inlägg för att motverka och 

förhindra den mobbning och andra otrevligheter som dyker upp dagligen.
35

 

 

Problemet med den här webbplatsen, och andra likartade webbplatser, från 

mobbningssynpunkt är dock att man enkelt kan skapa ett konto utan att använda sig av 

sina riktiga uppgifter. Detta förenklar för dem som vill logga in utan att visa vem 

personen ifråga egentligen är. Dessa personer kan sedan använda webbplatsen som vilken 

användare som helst, utan någon större risk för att bli upptäckta, såvida de inte begår så 

                                                 
34
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35

 Karolina, Blom i: KK stiftelsen (2007). Unga nätkulturer, röster om nätet, framtiden, värderingar och 

lärande. Stockholm: Ekotryck Redners. s. 29-30.  
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stora brott att det blir aktuellt att ta reda på var inloggningen skett. Men även detta kan 

man komma runt genom att logga in via allmänna datorer på bibliotek eller liknande.
36

 

 

Oavsett om mobbaren nu använder sig av sitt eget konto eller ett anonymt konto kan 

denne nu skriva vilka man tycker om eller inte tycker om i sin presentation. Det går att 

skicka mail till personer eller skriva i deras gästböcker vad man tycker eller tänker om 

denne. Man kan även lägga upp bilder i sitt fotoalbum av valfri karaktär. Chansen finns 

att dessa blir borttagna om någon anmäler dem, men problemet kvarstår då flertalet 

personer redan kan ha sparat dessa lokalt på sin dator, och då förmodligen redan 

cirkulerar på liknande platser.
37

 Och även om den som blir utsatt blockerar dessa 

användare samt tar bort inlägg, meddelanden, bilder och annat otrevligt finns risken som 

Christina Thors belyser i Utstött -en bok om mobbning, att man blir sedd som feg och inte 

vågar visa vad andra tycker samt blir mobbad på grund av detta istället.
38

 Detta kan dock 

i många fall förhindras i tid om personer runtomkring är observanta och inte låter 

missbruket spåra ur. 

 

SMS och E-mail 

SMS är precis som kontakt på nätet i flera avseenden. Det kan vara enklare att uttrycka 

sig via ett elektronisk meddelande än öga mot öga. Gränserna släpper för vad man kan 

och vågar säga, samt möjligheten att vara anonym finns till hands om man skull önska 

det. Detta gör att nu när de flesta ungdomar äger en mobiltelefon och skolorna inte har 

förbud mot dessa, kan mobbningen som tidigare pågått på raster även förfölja eleverna in 

på lektionerna. Det är enkelt att skicka iväg hot och elaka meddelanden till personer då de 

är kontaktbara i princip hela tiden. Kontaktuppgifter är även de enkla att hitta i de flesta 

fall med hjälp av webbsidor som till exempel <www.hitta.se>.
39
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Även E-mail är en metod som används för att inte behöva konfrontera personen direkt. 

Här kan man dessutom skicka stora utläggningar och texter till skillnad från ett SMS som 

inte rymmer så många tecken, och dessutom kostar pengar att skicka. 

 

WLM (MSN) 

Windows Live Messenger är ett annat populärt sätt att umgås via Internet (se definition 

av begrepp på sida 7). Personer kan enkelt lägga till användare för att skicka 

meddelanden till denne. Även här kan man skapa mer eller mindre anonyma konton utan 

problem. Dock är det väldigt enkelt att blockera användare i WLM. 

 

Det som dock är ett större problem i WLM är att man kan utge sig för att vara någon man 

inte är utan problem. Detta kan utnyttjas till att få personer att berätta intima detaljer om 

sig själv eller till att få personer att till exempel klä av sig framför webbkameran. Detta 

beskriver bland annat Thors som ett problem och visar på exempel på detta. Dessa filmer 

går att spara på datorn, och läggs sedan upp på andra webbplatser. De är dessutom i 

princip omöjliga att bli av med till hundra procent då folk sparar dem och lägger upp dem 

på andra webbplatser eller visar dem för kamrater och personer som man absolut inte vill 

ska ta del av materialet.
40

 

 

Youtube och MySpace 

Både Youtube
41

 och MySpace
42

 är exempel på webbplatser där man kan publicera eget 

material såsom filmer och bilder. Båda dessa webbplatser sorterar bort material som är 

olämpligt eller skyddat, men hanteringen av detta går mycket långsamt och ibland 

upptäcks sådant material inte alls då det finns för mycket material att gå igenom för 

ägarna. Därför blir skadan av material som läggs upp på webbplatser av detta slag enorm. 

För vid den tidpunkten som materialet upptäcks och tas bort har alla som materialet var 

menat för redan tagit del av det.
43
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2.6.3 Vuxnas ansvar  

Jag nämnde tidigare en undersökning vid Malmös högskola, där 80 procent av lärarna sa 

sig vara medvetna om den mobbning som förekommer. Det som dock är intressant att 

veta är om det görs någonting för att stoppa denna form av mobbning. Eller är detta 

mobbning som glider mellan fingrarna på de vuxna i våra svenska skolor. Ungefär 90 

procent av lärarna i samma undersökning menar att den elektroniska mobbning som sker 

utanför skolan till större delen är föräldrarnas ansvar
44

, men samtidigt skriver Enochsson 

& Olin att elektronisk och traditionell mobbning ofta har ett samband.
45

 Kopplar vi dessa 

fakta till det som Olweus skriver, nämligen att den större delen av mobbning förekommer 

eller uppstår i skolan, som är vår största sociala arena, framgår det att lärare bör ta ett 

större ansvar även vad gäller den elektroniska mobbningen. Då lärarna i de flesta fall är 

de som har störst inblick i mobbningen och även är de som är mest involverade i den.
46

 

 

Detta utesluter givetvis inte att även föräldrar bör ha en aktiv del i att motverka den 

mobbning som förekommer, vare sig man är närstående till den mobbade eller den som 

mobbar. I en nyligen avslutad presskonferens kring Röda sidorna, som är en 

uppslagsbank för barn och unga som behöver stöd av kunniga och hjälpande vuxna
47

, 

uttryckte sig även drottning Silvia i detta ärende. Drottningen menar att vuxna i alla 

avseenden bör ha bättre inblick i vad deras unga gör på fritiden, och då inte minst via de 

elektroniska medierna som fortfarande är någonting nytt för många i vuxenvärlden. 

Drottningen talade om vikten och användbarheten av den nya tekniken, men att den 

samtidigt är ett hot mot många unga, då dessa är för godtrogna och inte lika genomtänkta 

som de flesta vuxna. Drottningen påpekade också att det inte är meningen att barn skall 

ha en dator på sitt rum bakom stängda dörrar, då detta gör att föräldrar ofta inte har insyn 

i vad barnen gör.
48

 Dock påpekar Ulrika sjöberg i sin studie kring mediebaserad teknik att 

det samtidigt är musik, spel och teknik på rummet som skapar en personlig sfär för de 

unga. Någonstans där de trivs, vilket kan vara av vikt för unga som känner sig utanför i 
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skolan och hemmet.
49

 Detta skapar en svår balansgång kring hur mycket privatliv unga 

skall få ha med tekniken utan att insyn finns, och kontrollen av vuxna för att motverka 

mobbning och trakasserier.  

 

Vad gäller lagar och förbud kring Internet, menar rektor Ulf Engström i tidsskriften Unga 

nätkulturer: Röster om nätet, framtiden, värderingar och lärande, att förbud och lagar 

kring allting som vi inte vill ha våra unga inblandade i är inte rätta metoden att arbeta via. 

Ungdomarna har stor koll, och i många fall bättre koll än de vuxna som finns 

runtomkring, vilket gör att det vi förbjuder ungdomarna blir spännande och farligt, precis 

som rökning och alkohol. Detta gör att ungdomarna i alla fall kommer att ta del av den 

typen av information som förbjuds då inga vuxna finns runtomkring för att kontrollera. 

Engström menar att man istället bör arbeta hårdare med att ge eleverna en djupgående 

kunskap vad gäller etik och moral kring IT, så att de själva får en förståelse för vad som 

är en sund inställning till diverse tankar och åsikter som de kommer i kontakt med. 

Engström menar också att lärarkåren är sviken. Han anser att utbildningen kring IT borde 

vara mycket större, och ser problem i det att eleverna i skolorna idag kan mer kring 

tekniken än lärarna själva. Detta medför en långsam utveckling i ungdomars lärande vad 

gäller den nya tekniken, vilket gör att de ungdomar som inför framtida jobb borde ges en 

större kompetens inom IT, idag lever kvar i en värld där större delen av undervisningen är 

såkallad katederundervisning och inte får den utbildning som de är berättigade.
50

 

 

Även om utveckling kring IT går långsamt vad gäller lösande av de problem som uppstår 

i och med den teknik, som däremot utvecklas i hög fart, börjar det ändå tillkomma tidiga 

versioner av lösningar på en del av sådant som varit svårt att hantera. Kurser och 

stödgrupper såsom Bris och Friends påpekar vikten av att vara aktiv som vuxen och insatt 

i den värld som unga lever i idag. Exempel på detta kan vara att som lärare eller förälder 

skapa ett eget konto på webbplatser som Lunarstorm, för att kunna vara en aktiv, eller om 

man så önskar, passiv del av denna livsstil. Genom att se vad som skrivs, vilka planer 
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som sprids inför helgen och så vidare. På detta sätt är ungdomarna medvetna om att de är 

observerade, utan att egentligen känna sig bevakade.
51

 

 

 Även mobiltelefonen har fått reglering i och med att man som vuxen i skolan från och 

med 1 juli har rätt att beslagta mobiltelefoner om man anser detta vara nödvändigt. Vilket 

ger vuxna åtminstone ett grepp för att förhindra elektronisk mobbning.
52

  

 

2.7 Sammanfattning 

Mobbning har funnits så länge som människan har socialiserat. Dock talade man inte 

öppet om det förrän omkring 1960-talet, då Peter-Paul Heinemann engagerade sig i 

problemet och öppnade ögonen på allmänheten. I och med denna nya kunskap tillkom 

efter hand en ny syn på mänskliga rättigheter, vilket resulterade i nya lagar och 

regleringar, inte minst i skolan, som är fokus för denna uppsats. Arbetande inom skola är 

idag tvungna, enligt lag, att aktivt verka mot mobbning, och handlingsplaner för detta 

skall finnas på varje skola. Det är dock inte så att skolan bestämmer när någon är 

mobbad. En person är mobbad då denne känner sig mobbad, så länge det handlar om ett 

upprepat beteende. Mobbning är inte heller enkelt att reda ut i alla fall, då anledningarna 

till varför någon blir mobbad kan vara många. Det kan handla om hur man ser ut, att man 

ingår i fel grupper eller att personen som mobbar har fått en skev bild av hur man beter 

sig mot andra hemifrån eller själv blivit illa behandlad. Därför är det viktigt, samt skolans 

ansvar att vara en god förebild och sätta riktlinjer för hur man skall bete sig. 

 

Blickar man bakåt i tiden finner man tre typer av mobbning, nämligen fysisk, verbal och 

psykisk mobbning. Men de senaste 10-15 åren har en ny typ av mobbing blivit vanlig. 

Detta är den elektroniska mobbningen. Den elektroniska mobbningen innebär problem 

som inte har varit aktuella i tidigare mobbningsfall, då den är mycket mer flexibel och 

tillgänglig än den traditionella mobbningen. I och med den elektroniska mobbningen 

finns det inte längre någon fast arena för mobbning längre, vilket gör att mobbningen 
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fortsätter utanför skolan då, man kan mobbas via, chatt, mobiltelefon, communities, e-

mail och så vidare. Detta innebär att mobboffren aldrig slipper sina plågoandar, och den 

psykiska påfrestningen förvärras. Den elektroniska mobbningen är inte heller lika lätt att 

hantera, dels för att den är svårare att upptäcka än tidigare mobbning, samt att den 

fortfarande utvecklas i och med den nya teknik som tillkommer dagligen. Dessutom är 

föräldrar och skolan oense om vem som egentligen äger det största ansvaret i den 

elektroniska mobbningsfrågan. Dock är det så att skolan är den största platsen för 

socialisation som vi har, och det är även där den större delen av mobbning startar. Via 

press och organisationer uppmanas föräldrar att vara insatta i barns och ungdomars 

teknikvanor och ha en inblick i vad som pågår. Men samtidigt menar andra på att 

tekniken är de ungas privata sfär, och att man därför inte skall inkräkta för mycket. För 

det som barn och ungdomar inte får göra under bevakning, gör de i smyg. Det visar 

historien oss otaliga exempel på. 
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3 Metod 

Jag kommer här att hantera den metod som jag använt mig av i mitt genomförande av 

undersökningen. Från min kontakt med klassledaren till undersökningsmetod och 

konstruktion samt analys av min enkät, men även själva genomförandet av 

undersökningen, vad gäller etik och moral. 

 

3.1 Undersökningsmetod 

Den undersökningsmetod som jag har använt mig av definieras av bland annat 

Svenningsson, Lövheim och Bergquist, samt Bryman som en kvantitativ 

undersökningsmetod. Då den innefattar ett större antal respondenter och därför ger en 

bättre inblick i hur det ser ut i dessa klasser, jämfört med om jag till exempel hade gjort 

intervjuer med 5-10 elever. Detta innebär dock inte att den undersökning jag genomfört 

visar på några generella slutsatser. Utan det som resultaten visar är specifikt för min 

undersökning, och skulle den ha gjorts på andra elever eller på en annan plats finns 

möjligheten att resultatet skulle ha sett annorlunda ut.
53

 
54

 

 

Jag valde att i min undersökning använda mig av en enkät för att få svar på mina frågor. 

Jag är medveten om att denna typ av undersökningsmetod har vissa brister och att den 

måste vara genomarbetad för att undvika att frågorna missförstås och att jag faktiskt får 

svar på det jag vill veta. Detta till skillnad från intervju där man kan styra in svaranden på 

rätt väg om något missförstås, samt kan ställa uppföljande frågor för att få mer 

uttömmande svar.
55

  

 

Trots de nackdelar som finns med enkät ansåg jag att denna metod var den som jag skulle 

få bäst svar genom. Detta då jag inte kände eleverna personligen och undersökningen var 

av så pass känslig natur att de deltagande i undersökningen därför kanske skulle välja att 

inte svara sanningsenligt om inte undersökningen var fullständigt anonym. Jag kan inte 
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vara säker på att de gjorde detta även fast jag valde en helt anonym undersökningsform, 

vilket jag också var medveten om då jag genomförde undersökningen. 

 

Jag valde vidare i min undersökning att använda mig av enbart slutna frågor, med 

undantag för den sista frågan där respondenterna fritt fick kommentera sina synpunkter 

och tankar kring elektronisk mobbning. Jag valde att använda mig av slutna frågor, trots 

att respondenterna här skulle kunna komma att kompromissa svaret, om de skulle känna 

att de inte har något svar som passar dem till hundra procent. Detta kommer sig av att jag 

bland annat inte ville pressa respondenterna mer än nödvändigt i, för många, såpass 

känsliga frågor.
56

 Samt att med enbart slutna frågor blir sammanställandet av enkäten av 

enklare natur för mig. Speciellt då alla mobbningsfall ser olika ut och alla som blir 

mobbade upplever detta olika.
57

 Jag har inte heller behövt tolka respondenternas svar i 

lika hög grad i och med de slutna frågorna, vilket gör att jag förhoppningsvis har hamnat 

närmare verkligheten i mina resultat än jag kanske hade gjort vid öppna frågor. 

 

3.2 Enkätkonstruktion 

 Min enkät är konstruerad enligt Likert-metoden med påståenden i 5 led, med 

svarsalternativ som följer: 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Osäker/vet ej 

 Tar delvis avstånd 

 Instämmer inte alls 

 

Likert-metoden bygger inte på frågor, utan på påståenden, som respondenten får ta 

ställning till. Jag valde denna metod av enkätbyggande då den inte tvingar 

respondenterna att svara exempelvis ja eller nej, då detta kan bli problematiskt med 

frågor som, för många, inte är självklara ja eller nej frågor. Med Likert-metoden kan 
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respondenten anpassa sina svar i större utsträckning, vilket ger en mer sanningsenlig 

bild.
58

 Jag har dessutom använt mig av denna metod tidigare, med enligt mig, bra resultat. 

 

Jag valde att ha med frågor som hanterar både traditionell mobbning samt elektronisk 

mobbning då jag ansåg att det vore intressant att kunna jämföra förekommandet av de 

olika formerna. Jag ville kunna se om vanlig mobbning förekom även om det visade sig 

att elektronisk mobbning inte gjorde det och tvärtom. 

 

3.3 Genomförandet av undersökningen 

Till att börja med, för att kunna svara på de frågeställningar jag använder mig av som 

utgångspunkt för mitt arbete, kontaktade jag ett mindre antal lärare i en större stad i 

Östergötland. Jag frågade dessa lärare om de hade klasser som de kunde tänka sig att 

ställa till förfogande åt mig och min undersökning om elektronisk mobbning. De första 3 

ansåg sig inte ha tid eller ville inte ställa upp av olika anledningar, men på mitt fjärde 

försök fick jag kontakt med en lärare som var mycket positiv till både undersökningen 

och till att hjälpa mig med min undersökning. Delvis för att hon ville hjälpa till och delvis 

för att hon själv var intresserad av resultatet. Detta då hon själv sett tendenser till 

elektronisk mobbning på skolan och ville ha information om både hur det fungerade med 

denna typ av mobbning och samtidigt få ett grepp om hur utbredd denna form av 

mobbning var i just hennes klasser. Skolan som denna lärare och dessa elever arbetar vid 

är en stor skola, med bred spännvidd vad gäller samhällsklass, årskurs och etnicitet. Detta 

kan vara värt att tänka på vid studerandet av resultaten av undersökningen. 

 

Jag hade innan tillfrågandet skrivit samman den enkät som jag använde mig av i min 

undersökning av de inblandande eleverna.
59

 Därefter reste jag ut till skolan och träffade 

eleverna för att genomföra undersökningen. Inledningsvis presenterade jag mig själv, 

berättade varifrån jag kom, samt vad syftet med undersökningen var. Nämligen att få en 

inblick i hur och var den elektroniska mobbningen visade sig bland eleverna i de 4 

klasser (75 elever totalt) som den lärare jag hade fått kontakt med undervisade. Och även 
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om det fanns någon koppling mellan den traditionella och den elektroniska mobbningen 

vad gällde dessa elevers mobbande.  

 

3.4 Etiska överväganden 

När jag kom ut till klasserna, förklarade jag för eleverna, och lade tyngd på, att 

undersökningen var frivillig samt att de fick avbryta om de ville, även efter det att de läst 

frågorna. Jag förklarade också att allting skulle ske anonymt och att det bara var jag som 

skulle se de ifyllda enkäterna. Detta för att ingen skulle känna sig tvingad, och ge alla 

chansen att se vad det handlade om innan de bestämde sig för om de ville genomföra 

ifyllandet av enkäten. Nämnas bör även att jag innan genomförandet hade gett elevernas 

lärare en lapp om godkännande som skulle fyllas i av eleverna, samt någon av deras 

målsman för att de skulle få delta i undersökningen.
60

 Detta gjorde jag för att eleverna i 

undersökningen inte var 18 år fyllda. Systemet fungerade bättre än väntat, och resulterade 

i att bara 4 elever av 75 inte hade fått sin lapp ifylld, varpå dessa elever inte fick 

genomföra undersökningen. Då jag inte ville bryta mot de etiska regler som tas upp i 

Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder.
61

 Han skriver där om några olika 

krav som man bör uppfylla. Bland annat skriver han om samtyckeskravet, där han menar 

att undersökningen bör vara frivillig och att den bör vara godkänd av målsman om den 

sker i skolan. Bryman hanterar också informationskravet och menar att undersökningen 

skall förklaras på så sätt att respondenterna är fullt medvetna om vad det är de svarar på 

och hur informationen skall användas. Även konfidentialitetskravet skriver Bryman om 

och menar att alla uppgifter som fås genom undersökningen skall hanteras konfidentiellt 

och oåtkomligt för andra.
62

 Jag anser att jag uppfyllt dessa etiska principer och har 

vidtagit åtgärder som gör att jag faller inom ramarna för vad man bör och får göra. 
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3.5 Analys av enkäterna 

I diskussionsdelen har jag jämfört svaren på mina frågor från enkätundersökningen med 

varandra, men också med de resultat som tidigare forskning visar på. Jag kommer dock 

inte att hantera alla frågorna från min undersökning, utan lägger fokus på de frågor som 

har relevans för elektronisk mobbning i första hand. Detta för att en del av frågorna fanns 

med för att få eleverna att skilja mellan traditionell mobbning och elektronisk mobbning, 

samt att dessa frågor även var tänkta att fungera som inkörsport till hur enkäten fungerade 

och var uppbyggd. 
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4 Resultat 

Jag kommer i den här delen av min uppsats att redovisa de resultat som jag fick fram 

genom min enkätundersökning. Jag valde att ställa frågor i min enkät kring både 

elektronisk mobbning och traditionell mobbning (fysisk, psykisk och verbal mobbning).
63

 

Dels för att jag ville att eleverna skulle skilja mellan dessa och dels för att se 

skillnader/likheter i utbredning och storlek. Jag kommer nu att först visa resultaten på alla 

frågor, för att senare föra en diskussion kring de frågor där det finns relevans att göra 

detta i min diskussionsdel, som följer efter resultatdelen. 

 

Om man räknar samman siffrorna i procentform blir de tillsammans inte 100 procent 

exakt. Detta beror på att jag avrundat alla siffror till en decimal. Jag vill även påpeka att 

jag döpt om svarsalternativen i enkäterna till siffrorna 1-5 i resultatbeskrivningen, där 

1=Instämmer helt, 2=Instämmer delvis, 3=Osäker/Vet ej, 4=Tar delvis avstånd, 

5=Instämmer inte alls. Detta på grund av det platsutrymme som finns i tabellerna. 

 

4.1 Generell mobbning 

Här följer nu de frågor och svar som handlar om mobbning i och utanför skolan generellt. 

 

Tabell 1. Jag vet vad mobbning är 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

34  

47,6  

26  

36,4  

7  

9,8  

4  

5,6  

0  

0  

71  

100  

 

Av tabellen ovan framgår att majoriteten av respondenterna vet vad mobbning är. 
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Tabell 2. Jag har sett eller hört att mobbning förekommer på vår skola 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

52  

72,8  

9  

12,6  

7  

9,8  

0 

0  

3  

4,2  

71  

100  

 

Av tabellen ovan framgår att 85,4 procent av respondenterna har sett eller hört att 

mobbning förekommer på den skola de går på. Medan 9,8 procent av respondenterna 

känner sig osäkra på om de sett eller hört talas om mobbning som förekommer på skolan. 

 

Tabell 3. Jag tycker att lärarna hanterar mobbning på ett bra sätt på vår skola 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

21  

29,4  

23  

32,2  

6  

8,4  

14  

19,6  

7  

9,8  

71  

100  

 

Av ovanstående tabell framgår att det bara är lite mer än hälften av de tillfrågade som 

anser att lärarna hanterar mobbning på ett bra sätt. Medan nästan 1/3 anser att lärarna 

kunde göra mer. 

 

Tabell 4. Vi brukar prata om mobbning i klassen, så att alla vet vad som gäller och 

vad det är 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

29  

40,6 

7  

9,8 

6  

8,4 

26  

36,4 

3  

4,2 

71  

100 

 

Utifrån tabellen ovan framgår att bara 50,4 procent av de tillfrågade svarade att de brukar 

prata om mobbning i klassen, så att alla är insatta i ämnet. Medan 8,4 procent av 

respondenterna svarar att det är osäkra eller inte vet. 
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Tabell 5. Jag skulle ingripa om jag såg någon bli mobbad 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

8  

11,2 

17  

23,8 

29  

40,6 

15  

21 

3  

4,2 

71 

 100 

 

Av tabellen ovan framgår att omkring 40 procent av de tillfrågade inte vet om de skulle 

ingripa om de såg någon bli mobbad. Medan resterande 60 procent är mer eller mindre 

jämt fördelade på att de skulle/inte skulle ingripa. 

 

Tabell 6. Jag skulle ingripa om jag såg en kompis bli mobbad 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

16  

22,4 

21  

29,4 

23 

 32,2 

10  

14 

1  

1,4 

71  

100 

 

Av tabellen ovan framgår att 51,8 procent av de tillfrågade skulle ingripa om de såg 

kompis bli mobbad, medan 32,2 procent säger sig vara osäkra. 

 

Tabell 7. Jag har någon gång känt mig mobbad i skolan 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

17  

23,8 

21  

29,4 

15  

21 

2  

2,8 

16  

22,4 

71  

100 

 

Av tabellen ovan framgår att 53,2 procent av respondenterna någon gång har känt sig 

mobbade i skolan på ett eller annat vis. Och bara 22 procent svarade att de inte har känt 

sig mobbade i skolan. 
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Tabell 8. Jag har någon gång mobbat någon i skolan 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

9  

12,6 

7  

9,8 

24  

33,6 

18  

25,2 

13  

18,2 

71  

100 

 

Av tabellen ovan framgår att 22,4 procent av respondenterna anser att de mobbat någon i 

skolan, medan 33,6 procent är osäkra på om de har mobbat någon. 

 

Tabell 9. Jag har någon gång känt mig mobbad utanför skolan 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

14  

19,6 

11  

15,4 

4  

5,6 

15  

21 

27  

37,8 

71  

100 

Av tabellen ovan framgår att 35 procent av eleverna i undersökningen någon gång har 

känt sig mobbade utanför skolan. Medan 58,8 procent svarade att de aldrig har blivit 

mobbade utanför skolan. 

 

Tabell 10. Jag har någon gång mobbat någon utanför skolan 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

7  

9,8 

9  

12,6 

13  

18,2 

14  

19,6 

28  

39,2 

71  

100 

 

Av tabellen ovan framgår att omkring 22,4 procent av eleverna påstår sig ha mobbat 

någon utanför skolan. Medan 18,2 procent svarade att de är osäkra på om de har mobbat 

någon utanför skolan. 
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4.2 Elektronisk mobbning 

Nedan följer de frågor och svar som handlar specifikt om elektronisk mobbning. 

 

Tabell 11. Vi har i skolan pratat om elektronisk mobbning via t.ex. SMS, MSN, 

e-post, communities som Lunarstorm och Facebook eller annat. 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

33  

46,2 

6  

8,4 

2  

2,8 

12  

16,8 

18  

25,2 

71  

100 

 

Utifrån tabellen ovan framgår att 54,6 procent av eleverna i undersökningen anser att de, i 

skolan, har diskuterat elektronisk mobbning. Dock anser samtidigt 42 procent av de 

svarande att de inte har diskuterat elektronisk mobbning i skolan. 

 

Tabell 12. Jag tror att skolan och lärarna känner till och arbetar med att förhindra 

elektronisk mobbning 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

34  

47,6 

14  

19,6 

15  

21 

6  

8,4 

2  

2,8 

71  

100 

 

Av tabellen ovan framgår att 67,2 procent av eleverna i undersökningen tror att lärarna på 

skolan känner till och arbetar med att förhindra elektronisk mobbning. Medan 21 procent 

av eleverna svarar att de inte vet eller är osäkra. 
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Tabell 13. Vi arbetar tillräckligt mycket med att förhindra elektronisk mobbning på 

vår skola 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

15  

21 

12  

16,8 

15  

21 

12  

16,8 

17  

23,8 

71  

100 

 

Av tabellen ovan framgår att 37,8 procent av eleverna i undersökningen anser att det 

arbetas tillräckligt mycket med att förhindra elektronisk mobbning på deras skola. Dock 

anser 40,6 procent att det inte arbetas tillräckligt mycket med att förhindra elektronisk 

mobbning i skolan. 

 

Tabell 14. Jag har känt mig mobbad via elektroniska medier såsom MSN, ICQ, 

mobiltelefon, e-post eller communities som Lunarstorm, eller andra medier. 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

12  

16,8 

13  

18,2 

3  

4,3 

2  

2,8 

41  

57,4 

71  

100 

 

Av tabellen ovan framgår att 35 procent av eleverna i undersökningen har känt sig 

mobbade via elektroniska medier. Medan 60,2 procent påstår att de aldrig känt sig 

mobbade via elektroniska medier. 
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Tabell 15. Jag har mobbat någon via elektroniska medier såsom MSN, ICQ, 

mobiltelefon, e-post eller communities som Lunarstorm, eller andra medier. 

 Svarsalternativ  

 1 2 3 4 5 Totalt 

Antal  

Procent 

9  

12,6 

11  

15,4 

6  

8,4 

14  

19,6 

31  

43 

71  

100 

 

Av tabellen ovan framgår att 28 procent av eleverna i undersökningen anser sig ha 

mobbat någon via elektroniska medier, medan 8,4 procent av eleverna känner sig osäkra 

på om de har gjort detsamma. 

 

Om du känt dig mobbad via elektroniska 
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Diagram 1. Diagrammet visar hur många av respondenterna som blivit mobbade via de olika medierna. 

 

I diagrammet ovan syns att e-post, mobiltelefon och chattjänster är de elektroniska 

medier som flest elever påstår sig ha blivit mobbade via. 11 elever påstår sig ha blivit 

mobbade via e-post, 14 elever via mobiltelefon och 18 elever anser sig ha blivit mobbade 

via chattjänster av olika slag. Även communities säger sig en del av eleverna ha blivit 

mobbade via, medan onlinespel och övriga medier inte ligger högt bland de medier som 

används för mobbning bland respondenterna. 
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Jag är medveten om att svaren i ovanstående fråga inte stämmer överrens med antalet 

deltagare i undersökningen. Detta beror på att frågan var en flervalsfråga där 

respondenterna tilläts att kryssa i flera alternativ. 

 

Fråga 17: Öppen fråga 

Utifrån den öppna fråga som jag valde att ha i slutet av min enkät har jag inte fått fram 

några resultat som jag kunnat göra någon analys eller diskussion kring. Det enda jag har 

fått som svar på denna fråga är kommentarer i stil med: ”Jag tycker mobbning är dumt”, 

och ”Jag förstår inte varför vissa är så dumma och mobbas, de borde straffas”. Som synes 

är dessa kommentarer enbart personliga tyckanden, som i och för sig alla visar en negativ 

inställning till mobbning, men ändå inte tillför någonting användbart. Därför har jag valt 

att inte kommentera denna fråga vidare i mitt arbete. 
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5 Diskussion 

Jag kommer här att diskutera de resultat som framgår av resultatdelen och enkätsvaren 

ovan. Resultaten kommer att kopplas till varandra, men även till litteratur och möjliga 

aspekter och påverkansfaktorer som kan ha gjort att resultaten ser ut som de gör. Det kan 

också vara bra att ha i åtanke att alla frågor på min enkät har tolkats av eleverna i 

undersökningen utifrån deras egna erfarenheter och perspektiv på mobbning. 

 

5.1 Diskussion av enkätsvar 

I min diskussion av enkätsvar kommer jag så långt som det är möjligt att försöka hålla en 

struktur i vilken jag diskuterar frågorna så separerat som möjligt från varandra. Jag är 

dock medveten om att jag här kommer överlappa svaren en del, då dessa flyter in i 

varandra. 

5.1.1 Elevernas syn på lärarna 

Efter att jag tidigare i mitt arbete hanterat vikten av att lärare och vuxna gör sitt bästa för 

att motarbeta och förebygga elektronisk mobbning och trakasserier, ser jag en del 

tendenser i min undersökning som är oroväckande. Att bara 50-60 procent av eleverna i 

undersökningen uppger att de i klassen har blivit informerade om både traditionell 

mobbning och elektronisk mobbning, så att alla är insatta i vad det innebär, känns som en 

låg siffra. Även frågan angående hur eleverna anser att lärarna hanterar mobbning på 

deras skola är anmärkningsvärd. På denna fråga svarade 60-70 procent att de ansåg att 

lärarna sköter mobbning bra. Men notera att detta utelämnar 30-40 procent av eleverna, 

vilket samtidigt är jämförbart med den siffra på de elever som ansåg sig ha blivit 

elektroniskt mobbade. Jag ser även ett samband i respondenternas enkäter, då många av 

de elever som ansåg att lärarna på skolan inte sköter mobbning bra, även svarade att de 

blivit utsatta för elektronisk mobbning. Viktigt att notera är dock att detta inte passar in 

på alla dessa elever, men väl omkring 70 procent av dem. Detta stärker det resonemang 

som Ulf Engström för kring utbildningen av personal i skolan. Att pedagogerna behöver 
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vidare utbildning, och då specifikt inom den digitala arenan (se sid. 24).
64

 Dock verkar 

det som att det inte bara är kunskap om mobbning inom den elektroniska arenan som bör 

förbättras hos våra lärare idag, utan även kunskap om traditionell mobbning. Vad gäller 

vidare utbildning av lärare och vuxna som dagligen är i kontakt med unga i skolan, finns 

det flera antimobbningsprogram som satts samman de senaste 30 åren och nu testas i 

verkligheten. Ett av dessa är Olweus-programmet som testats på över 40.000 unga under 

25 år. Detta kan vara bra att känna till i kampen mot mobbning.
65

 

 

Att tänka på är att min undersökning inte visar hur medvetna lärarna är kring mobbning, 

utan bara elevernas syn på lärarnas kompetens och handlande. Det skulle kunna vara så 

att lärarna har kompetensen, men av någon anledning inte väljer att ta upp ämnet till 

diskussion i klassrummet. En sak är säker, mobbning förekommer, det visar både 

resultaten i undersökningen och anledningen till att stödgrupper som Bris och Friends 

existerar, samt har så pass många träffar på sina sidor som de har. 

 

5.1.2 Elevers hjälp till mobbade 

Bland frågorna i resultatdelen syns också att en stor del av de tillfrågade är osäkra på om 

de skulle ingripa om de såg någon bli mobbad. Hela 40.6 procent visste inte om de skulle 

ingripa generellt, och även om det är en kompis som blir mobbad är fortfarande  

32.2 procent osäkra. Detta visar tydligt på den makt och osäkerhet kring mobbning som 

finns bland eleverna. Bland annat Olweus hanterar detta och skriver om ”social smitta” 

(se passiv mobbning s.14-15.) som ett passivt verktyg för att mobbning skall fortgå, och 

antimobbning i grupperna minskar därmed. Detta innebär att de elever som står närmast 

den mobbade lätt blir avskräckta från att ingripa då de själva är rädda för att bli 

mobbade.
66

 Även Solveig Hägglund hanterar detta ämne, men kallar det för banal 

mobbning, som betyder vardaglig mobbning. Alltså mobbning som ses som en normal 

del av vardagen. Hägglund syftar till att saker som pågår som ett naturligt inslag i 
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vardagen, efter en stund inte väcker reflektioner.
67

 Detta gör att vardaglig mobbning som 

inte uppmärksammas eller diskuteras till slut ses som banal, och de som bedriver 

kränkningarna inte anser att de gör någonting fel, då de alltid har gjort så. Återigen krävs 

från lärares och vuxnas sida att visa var man står och indoktrinera detta i eleverna, så att 

de som annars skulle ha fallit in i mobbningen eller stått kvar och tittat på faktiskt vågar 

agera, med stöd från vuxna och etiska rättigheter som backning. Detta gäller givetvis 

även de personer som sitter med när ett elakt mail skrivs eller är medveten om att 

kompisen skriver nedvärderande sms som sedan sprids. Kan man få fler personer, unga 

som vuxna, att stötta den som blir mobbad, eller visa de som mobbar att man inte gillar 

det som händer finns chansen att siffrorna på dem som inte skulle ingripa om någon eller 

en kompis blir mobbad faktiskt minskar. Lyckas man minska de 40.6 procent som är 

osäkra på om de skulle ingripa om de såg någon bli mobbad till 30 procent istället, får 

man inte nöja sig där, men det skulle vara ett steg i rätt riktning. När man sedan tittar på 

enkäterna finner man att 100 procent av dem som är osäkra på att hjälpa en kompis även 

svarat att de är osäkra på att hjälpa någon som de inte står lika nära. Detta är ingenting 

som förvånar mig. Men om man kunde skapa en närmare kompisrelation i exempelvis 

klassen, kan man förhoppningsvis sänka osäkerheten när det gäller att stötta en kompis i 

mobbningssituationer. Detta skulle förhoppningsvis påverka siffrorna i båda fallen, vilket 

är ett stort steg i rätt riktning. Jag är säker på att de som blir mobbade skulle hålla med. 

Vilket återigen syftar till vikten av vuxnas arbete mot mobbning av alla typer. 

 

5.1.3 Elever som blivit elektroniskt mobbade 

Vad gäller elektronisk mobbning och de som anser sig ha blivit mobbade, är siffrorna inte 

lika höga. Undersökningen visar att 30-40 procent av eleverna anser att de någon gång 

har blivit mobbade på elektronisk väg. Jämförbart med att ungefär 50 procent anser sig 

någon gång ha blivit mobbade generellt. Det finns även en annan intressant poäng i dessa 

siffror. Nämligen att nästan 75 procent av dem som anser sig ha blivit mobbade via 

elektroniska medier också anser sig ha blivit mobbade generellt. Utifrån detta kan man 

dra slutsatsen att elever som blir mobbade via elektroniska medier ofta är elever som blir 
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mobbade även på andra vis. Varför detta inte gäller alla är svårt att spekulera i, men det 

skulle kunna vara så enkelt som att dessa personer inte har tillgång till mobiltelefon, eller 

inte gillar att chatta. Det är dock viktigt att tänka på att de lägre siffrorna vad gäller 

elektronisk mobbning inte bör ses som en lättnad över att mobbningen inte spridit sig 

fullt ut till den elektroniska arenan, utan bör istället ses som en siffra på hur många som 

faktiskt blir allvarligt mobbade då dessa inte ens får vara ifred på fritiden och i sina 

privata sfärer. Detta är de elever som blir mobbade dygnet runt, och aldrig slipper undan 

sina plågoandar. Detta är samtidigt den typ av mobbning som man inte blir av med så lätt, 

inte bara genom tillgängligheten, utan även på grund av att elektronisk data enkelt kan 

sparas, läggas upp på Internet och skickas vidare till andra för att på så sätt uppnå den 

ultimata förödmjukningen.
68

 Det är även här viktigt att som lärare och vuxen förklara 

detta för eleverna så att de får en förståelse för vilka moraliska och etiska gränser de 

överträder. 

 

En annan sak som dock är intressant och värd att nämna här är att cirka 15 procent av 

dem som säger sig ha blivit mobbade via elektroniska medier själva påstår sig ha mobbat 

andra via elektroniska medier. På vilket vis och vem som blivit mål för detta kan jag inte 

svara på genom min undersökning. Dock visar det på att alla som blir mobbade inte är 

bland de svagaste eleverna som bland annat Olweus
69

 hävdar, utan vissa ger svar på tal. 

Ungdomar som dessa vet dock vad den andre genomgår och bör logiskt sett vara mer 

öppna och mottagliga vid diskussioner kring elektronisk mobbning. Samma tendens syns 

även bland dem som säger sig ha mobbat generellt, även om siffran här bara är omkring 5 

procent. Detta för återigen tankarna till vad som kan och bör göras för att förminska den 

mobbning som pågår. 

 

5.1.4 Arenor för mobbning 

Som vuxen och ansvarig för dessa minderåriga kan det vara en god idé att ha en inblick i 

hur den elektroniska mobbningen sker och genom vilka metoder den är som störst. Ser 

man över resultaten och kopplar detta till min frågeställning angående var den 
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elektroniska mobbningen visar sig mest frekvent, ser man tydligt att det är via chatt av 

olika slag som de flesta fått påhälsningar av sina plågoandar. Detta stärks ytterligare av 

det resultat som stiftelsen Friends fick fram av sin undersökning under tidsperioden 

januari till mars, 2006. I deras undersökning var det 72 procent av de mellan 13-15 år 

som ansåg sig blivit mobbade, som svarade att de blivit mobbade via just chatt. Tilläggas 

bör att i denna undersökning var det 10757 tillfrågande, varibland 93 procent av dessa var 

mellan 10-19 år gamla. Detta kan jämföras med min undersökning där cirka 60 procent 

av de tillfrågade svarade samma sak. Vilket tyder på att det fortfarande ser ungefär 

likadant ut, även om min undersökning inte har samma omfång.
70

 

 

Svaren i undersökningen gjorde samtidigt att jag blev förvånad, då jag hade en 

föreställning om att både communities och mobiltelefoner var en större arena för 

elektronisk mobbning än vad chatt visade sig vara. Jag hade denna föreställning därför att 

jag trodde att möjligheten att vara anonym skulle göra att dessa var de medier som 

användes mest frekvent. 

 

5.2 Skolans ansvar 

Ser man till svaren ovan inser man, utan att bortse från andra medier, att det är viktigt för 

lärare och föräldrar att vara medvetna om vad som sker i de olika chatter som de unga 

utnyttjar sig av. Och även att ibland lägga sig i vem som ringer eller skickar sms, speciellt 

om personen i fråga inte svarar eller verkar nedstämd då hon/han läser dessa 

meddelanden. Detta kan vara grunden till att förebygga elektronisk mobbning i specifika 

fall. Det kan vara en bra idé att komma överrens om hur mobilen skall användas och lära 

barnet att vissa handlingar är olagliga menar Medierådet.
71

 Att skolan sedan kan använda 

sig av det material framtaget av samma organisation som ovan, för att skapa en förståelse 

hos eleverna kring vad konsekvenserna av missbruk av elektroniska medier kan leda till, 

är förmodligen också en bra idé, och ett sätt att motverka denna typ av mobbning.
72
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Med utgångspunkt från mina frågeställningar är detta för det första ett tecken på moral 

och ansvar hos de vuxna i hemmet och skolan, och samtidigt hjälper det till att förhindra 

brott. För det andra finns det ett rättsligt ansvar som säger att de som verkar inom skola 

på alla sätt skall motverka alla former av kränkningar och mobbning, och detta kan vara 

ett steg på vägen för en tryggare skola i kampen mot de nya metoderna av mobbning.
73

  

I resultatdelen ovan framkommer även att det bara är omkring 50 procent av eleverna 

som anser att skolan i undersökningen arbetar tillräckligt mycket med att motverka 

elektronisk mobbning. Vilket är ett tecken på att mer borde göras för att de skall kunna 

känna sig nöjda med sin insats mot mobbning. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Jag reagerade på att siffrorna i enkätsvaren var så pass höga som de visade sig vara, och 

funderade då kring hur det kom sig att varannan elev påstår att de har känt sig mobbade i 

skolan (se fråga 7). Samt att 35 procent av eleverna säger att de känt sig mobbade utanför 

skolan (se fråga 9). Efter en del tänkande och genomläsning av frågorna i enkäten har jag 

efter genomförandet insett att även fast frågorna är skrivna som påståenden, och 

respondenterna i de flesta frågor bara fick välja ett alternativ, kan resultaten ändå vara 

missvisande. Detta då jag har insett att även i dessa frågor finns det rum för eget 

tolkande. Anledningar till dessa tolkningar kan till exempel vara att respondenterna inte 

är insatta i de definitioner som finns av mobbning, och därför inte riktigt vet om det de 

gjort, eller blivit utsatta för, räknas som mobbning eller inte. För att förtydliga kan 

respondenterna exempelvis ha räknat in enstaka fall av elakheter som mobbning, vilket 

av bland annat Olweus inte räknas som mobbning, då det vid mobbning krävs upprepade 

aktioner mot offret.
74

 Andra möjligheter är att påståendena kunde ha varit skrivna på ett 

annat sätt. I min enkät frågade jag om respondenterna känt sig mobbade, vilket kanske 

var olyckligt i en del av frågorna. Jag kanske skulle ha frågat om de blivit mobbade 

istället. Jag vet inte om detta hade ändrat resultatet, men jag inser att frågan är tveksamt 
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formulerad, och tror att formuleringen i och med orden känt sig kanske fick elever som 

inte blivit mobbade att faktiskt känna att de blivit det. 

 

Jag kunde vidare ha haft med en fråga angående vilka medier som respondenterna har 

mobbat via, och inte bara en fråga för dem som blivit mobbade. Detta för att få en 

föreställning om hur många som faktiskt mobbat via de olika medierna, och även 

någonting att jämföra resultaten av dem som blivit mobbade med. Även de frågor som 

finns kunde ha varit tydligare, då det inte framgår i alla frågor om det gäller enbart 

traditionell mobbning eller elektronisk mobbning eller båda typerna. Jag syftar här till 

frågorna som hanterar mobbning i och utanför skolan. 

 

I detta arbete finns inte heller något genusperspektiv, vilket jag delvis ångrar i efterhand 

då tidigare forskning pekar på att det oftast är flickor som mobbar via psykning och 

verbala metoder, och pojkar som oftast mobbar genom fysisk mobbning och 

styrkemätningar. Då elektronisk mobbning på de flesta punkter liknar den traditionella 

mobbningens psykning och verbala elakheter önskar jag att jag hade haft någonting i min 

undersökning att jämföra denna forskning med.
75

 
76

 Detta kunde ha utgjort ett bra 

underlag för min frågeställning kring likheter och skillnader mellan den elektroniska och 

den traditionella mobbningen. 

 

Någonting som också är värt att tänka på är hur resultaten skulle ha sett ut om jag hade 

gjort undersökningen på en annan, mindre skola och haft mindre blandning av etnicitet. 

Även möjligheten att göra undersökningen utan den faktorn att eleverna inte vill delge 

mig informationen kring deras egen mobbning och mobbande hade varit intressant. 

Tyvärr är detta dock mer eller mindre omöjligt att veta om de gjort eller inte gjort. 

  

Jag vill även påpeka att jag inte har räknat bort någon enkät, trots att det var svårt att följa 

respondenternas resonemang i några enkäter, när jag såg till hur personen hade svarat i 

övriga frågor. Jag valde att inte räkna bort någon enkät därför att enkäterna inte har varit 
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systematisk ifyllda och jag inte ville räkna bort någon enkät enbart på grund av att jag 

inte klarat av att följa respondentens resonemang. Detta kan ha påverkat resultatet på ett 

sätt som är mindre överensstämmande med verkligheten. Men om så är fallet är det 

enbart en marginell påverkan, och ingenting som påverkar helheten. 

 

6. Tips, råd och vidare forskning 

Då jag nu har tagit del av diverse information från en mängd olika källor, skall jag här 

presentera några tips och råd vad gäller elektronisk mobbning, och även mina tankar 

angående vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Tips och råd 

Riksdagen har beslutat att från och med 1 juli skall telefonoperatörer tillhandahålla en 

tjänst som spärrar dolda nummer gratis, om man så önskar. Mer information finns bland 

annat på Sveriges riksdags hemsida.
77

 Detta kan vara värt att tänka på för lärare, föräldrar 

och andra vuxna i kampen mot den elektroniska mobbningen. 

 

Vidare har både Bris och Friends tips och råd till vuxna i skolan och föräldrar. Dessa 

hanterar allt ifrån nya planer som skall finnas på skolor, att lyssna till ungas utagerande 

och utökad utbildning. Men även tips till föräldrar, såsom planer för datoranvändande, 

uppmärksammande av ungas sociala kontakter och så vidare. För att hitta bra information 

på sidorna krävs dock en del surfande, men detta kan undvikas. Causevic och Lundgren 

har gjort en sammanställning av dessa i sitt examensarbete, vilket är något som jag 

rekommenderar att söka upp och läsa igenom.
78

 

 

Även Medierådet gör agerande vad gäller den elektroniska mobbningen och börjar nu 

samla på sig en del information kring ämnet. De tillhandahåller både lådor med material 

att arbeta med, samt en film där exempelvis IT-brottslingar, mobbade och vuxna utrycker 
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sina tankar och ger tips inom ämnet.
79

 Detta kan vara någonting för lärare och skolor att 

ha i åtanke vid nästa inköp av material. 

 

6.2 Vidare forskning 

Som jag har nämnt och hanterat tidigare i mitt arbete, genomfördes en forskning kring 

elektronisk mobbning år 2006 av organisationen Friends.
80

 Dock går utvecklingen så pass 

snabbt på den digitala arenan idag att en ny undersökning kan vara av relevans att 

genomföra inom några år. Även en undersökning med större bredd kan vara av intresse 

för både elektronikföretagen och skolorna för att försöka förhindra missbruk av tekniken. 

Någonting som också vore intressant att undersöka är hur elektronikföretag och 

webbmasters ställer sig till frågorna kring elektronisk mobbning, och vad de gör och 

tänker på i skapandet av sina produkter och tjänster.

                                                 
79

 Medierådet (2008b). 
80

 Friends, mot mobbning (2008f). 



 

 - 45 - 

Referenslista 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Causevic, Sabina & Lundgren, Sofie (2008). Digital mobbning - Att vara barn i det nya 

samhället. Examensarbete, Lärarutbildningen. Malmö högskola. Tillgänglig: 

http://dspace.mah.se:8080/handle/2043/5900 (2008-06-13) 

 

Coloroso, Barbara (2004). Mobbningens tre ansikten. Malmö: Egmont Richter AB. 

 

Dunkels, Elza (2007). Bridging the distance: Children’s Strategies on the Internet. 

Umeå: Print & Media, Umeå universitet. 

 

Engström, Ulf. Bristen på IT-kunnande är ett hån mot eleverna, i: Stig Roland Rask 

(2007). Unga nätkulturer: Röster om nätet, framtiden, värderingar och lärande. 

Stockholm: KK-stiftelsen. Tillgänglig: 

http://www.kks.se/upload/publikationsfiler/it_i_utbildning/unga-natkulturer-2007-

publ.pdf (2008-06-12)  

 

Enochsson, Ann-Britt & Olin, Fredrik. Trakasserier och mobbning på den virtuella 

arenan, i: Christina Thors (2007). Utstött –en bok om mobbning. Stockholm: 

Lärarförbundets Förlag. 

 

Granström, Kjell. Olika förklaringar till mobbning, i: Christina Thors (2007). Utstött –en 

bok om mobbning. Stockholm: Lärarförbundets Förlag. 

 

Heinemann, Peter-Paul (2003). Mobbning, gruppvåld bland barn och vuxna. Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Hernwall, Patrick (2001). Barns digitala rum. Berättelser om e-post, chatt och Internet. 

Akademisk avhandling för filosofi, doktorsexamen. Stockholms universitet: Pedagogiska 

institutionen.  

 

Holmberg, Pia & Skorup, Kerstin (2008). Lärares kunskap om elektronisk mobbning. 

Examensarbete, Lärarprogrammet. Institutionen för skolutveckling och ledarskap. Malmö 

högskola.Tillgängligt: http://hdl.handle.net/2043/3467 (2008-06-02) 

 

Hägglund, Solveig. Banal mobbning –en vardagsföreteelse i förskola och skola, i: 

Christina Thors (2007). Utstött –en bok om mobbning. Stockholm: Lärarförbundets 

Förlag. 

 

Karolina, Blom i: KK stiftelsen (2007). Unga nätkulturer, röster om nätet, framtiden, 

värderingar och lärande. Stockholm: Ekotryck Redners. Tillgänglig: 

http://www.kks.se/upload/publikationsfiler/it_i_utbildning/unga-natkulturer-2007-

publ.pdf (2008-06-05) 

 



 

 - 46 - 

König, Jan (2007). E-mobbning: Mobbning bland ungdomar vid användandet av 

mobiltelefoner. Examensarbete, Lärarprogrammet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Karlstad universitet. Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/kau/abstract.xsql?dbid=1038 

(2008-06-13). 

 

Olweus, Dan (1998). Mobbning i skolan: Vad vi vet och vad vi kan göra. Stockholm: 

Liber. 

 

Olweus, Dan (1999). Mobbning bland barn och ungdomar. Stockholm: Rädda barnen. 

 

Olweus, Dan (2006). Mobbning i skolan. Stockholm: Liber. 

 

Olweus, Dan. Mobbning i skolan –fakta och åtgärder i: Christina Thors (2007). Utstött –

en bok om mobbning. Stockholm: Lärarförbundets Förlag. 

 

Sjöberg, Ulrika (2002). Screen Rites: a study of Swedish young people’s use and 

meaning-making of screen-based media in everyday life. Lund: Lunds universitet. 
 

Solveig, Hägglund. Banal mobbning –en vardagsföreteelse i förskola och skola, i: 

Christina Thors (2007). Utstött –en bok om mobbning. Stockholm: Lärarförbundets 

Förlag. 

 

Svenningsson Malin, Lövheim Mia, Bergquist Magnus (2003). Att fånga nätet. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Svensk Facklitteratur AB (2006). Beredskap mot mobbning. Värnamo: Fälth & Hässler. 

 

Tapscott, Don (1997). Growing up digital – The rise of the Net Generation. New York: 

McGraw-Hill 

 

Thornberg, Robert (2006). Det sociala livet i skolan –Socialpsykologi för lärare. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Thors, Christina (2007). Utstött –en bok om mobbning. Stockholm: Lärarförbundets 

Förlag. 

 

Turkle, Shelly (1997). Leva.online. Stockholm: Norstedts. 

 

 

Elektroniska källor 

 

Bris (2008a). Tillgängligt: http://www.bris.se/?pageID=148&id=842 (2008-06-09) 

 

Bris (2008b). Tillgängligt: http://www.bris.se/?pageID=148&id=846 (2008-06-09) 

 

Friends, mot mobbning (2008a). Tillgängligt: http://www.friends.se/index.php?id=525 

(2008-06-02) 



 

 - 47 - 

 

Friends, mot mobbning (2008b). Tillgänglig: http://www.friends.se/index.php?id=573 

(2008-06-02). 

 

Friends, mot mobbning (2008c). Tillgänglig: http://www.friends.se/index.php?id=1276 

(2008-06-03). 

 

Friends, mot mobbning (2008d). Tillgängligt: 

Http://www.friends.se/fileadmin/user_upload/Sammanfattning_e_mobbningsundersoknin

g.pdf (2008-06-03) 

 

Friends, mot mobbning (2008e). Tillgängligt: http://www.friends.se/index.php?id=1276 

(2008-06-03) 

 

Friends, mot mobbning (2008f). Tillgängligt: 

http://www.friends.se/fileadmin/user_upload/Sammanfattning_e_mobbningsundersoknin

g.pdf (2008-06-03) 

 

Lunarstorm (2008a). Tillgängligt: http://www.lunarstorm.se (2008-06-03) 

 

Lunarstorm (2008b). Tillgängligt: http://www.lunarstorm.se/hlp/hlp_parentinfo.aspx 

(2008-09-13) 

 

Medierådet (2008a). Tillgängligt: 

http://www.medieradet.se/templates/Page____1590.aspx (2008-06-03) 

 

Medierådet (2008b). Tillgängligt: 

http://www.medieradet.se/templates/Page____1086.aspx (2008-06-13) 

 

Medierådet (2008c). Tillgängligt: 

http://www.medieradet.se/upload/Broschyrer/TipsMobiltelefoner07.pdf (2008-06-13) 

  

MySpace (2008a). Tillgängligt: http://www.myspace.com/ (2008-06-03) 

 

Svensk författningssamling, Riksdagen (2008). Tillgänglig:  

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1

985&bet=1985:1100 (2008-06-05) 

 

Sveriges riksdag (2008). Tillgänglig: 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2007

/08:CU25 (2008-06-13) 

 

Wikipedia, den fria encyklopedin (2008a). Uppslagsord: Chatt. Tillgängligt: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Chatt (2008-05-20) 

 



 

 - 48 - 

Wikipedia, den fria encyklopedin (2008b). Uppslagsord: Windows Live Messenger. 

Tillgängligt: http://sv.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger (2008-05-20) 

 

Wikipedia, den fria encyklopedin (2008c). Uppslagsord: Communities. Tillgängligt: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Communities (2008-05-20) 

 

Wikipedia, den fria encyklopedin (2008d). Uppslagsord: SMS. Tillgängligt: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/SMS (2008-05-20) 

 

Youtube -broadcast yourself (2008). Tillgänglig: http://www.youtube.com (2008-05-20) 

 



 

 - 49 - 

Bilaga 1 (3 sidor) 

 

Din syn på mobbning och e-mobbning i och utanför skolan 

 

 
Exempelmall för      Instämmer        Instämmer        Osäker/         Tar delvis       Instämmer 

svarsrutorna:    helt              delvis            Vet ej              avstånd           inte alls 

  

                

___________________________________________ 
 

 Instämmer        Instämmer 

      helt           inte alls 
 

1. Jag vet vad mobbning är          
 

 

 

2. Jag har sett eller hört att mobbning förekommer      

 på vår skola  
 

 

3. Jag tycker att lärarna hanterar mobbning på ett       

bra sätt på vår skola 

 

 

4. Vi brukar prata om mobbning i klassen, så att      

alla vet vad som gäller och vad det är 

 

 

5. Jag skulle ingripa om jag såg någon bli mobbad      

 

 

 

6. Jag skulle ingripa om jag såg en kompis bli      

mobbad 
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  Instämmer        Instämmer 

       helt           inte alls 

 

 

7. Jag har någon gång känt mig mobbad i skolan       

 

 

 

8. Jag har någon gång mobbat någon i skolan      
 

 

 

9. Jag har någon gång känt mig mobbad        

utanför skolan  

           

10. Jag har någon gång mobbat någon utanför      

skolan 

 

 

11. Vi har i skolan pratat om elektronisk mobbning      

via t.ex. SMS, MSN, e-post, communities som  

Lunarstorm och Facebook eller annat. 

 

 

12. Jag tror att skolan och lärarna känner till och       

arbetar med att förhindra elektronisk mobbning 

 

 

13. Vi arbetar tillräckligt mycket med att förhindra       

elektronisk mobbning på vår skola. 

 

 

14. Jag har känt mig mobbad via elektroniska  

medier såsom MSN, ICQ, mobiltelefon, e-post, .      

eller communities som Lunarstorm eller andra  

medier 
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15. Jag har mobbat någon via elektroniska medier 

såsom MSN, ICQ, mobiltelefon, e-post, eller       

communities som Lunarstorm eller andra medier. 

 

 

16. Om du har känt dig mobbad via 

elektroniska medier, via vilken/vilka medier 

skedde detta? Kryssa i de alternativ som  

passar bäst. 

 

E-post            

 

 

Mobil – sms/mms/samtal         

 

 

Communities – Lunarstorm/Snuttis/Helvetet eller      

liknande 

 

Chattjänster – MSN, ICQ, eller andra chatter       

 

 

Onlinespel – World of Warcraft, Counter strike      

eller andra spel 

 

Andra elektroniska medier         

 

 

17. Finns det någonting annat som du vill dela med dig av angående elektronisk 

mobbning? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2       
Mitt namn är Torbjörn Dahlberg. Jag läser i nuläget min sista termin på lärarprogrammet 

vid Linköpings universitet där jag för närvarande skriver på mitt examensarbete om 

elektronisk mobbning. I detta arbete skall jag försöka ge en inblick i den elektroniska 

mobbningens värld och hjälpa till att visa hur det funkar och var det sker (med hjälp av 

vilka medier och så vidare.) Men för att göra detta behöver jag ha hjälp av en grupp 

elever som genomför ett ifyllande av en enkät med frågor om traditionell och elektronisk 

mobbning. Enkäten kommer att vara 100% anonym och det är enbart jag som kommer att 

se de ifyllda enkäterna.. Jag kommer inte heller att tvinga någon elev att genomföra 

enkäten även fast både eleven själv och målsman har godkänt genomförandet. Alla 

deltagande kommer själva att få avgöra om de vill fylla i enkäten och är välkomna att 

avbryta när som helst om de tycker att det är för jobbigt. Jag kommer i sådana fall inte att 

hantera den enkäten överhuvudtaget, utan kommer att bortse från denna. 

 

De elever som jag fokuserar på går alla i år 7-9, och för att inte bryta mot några etiska 

regler behöver jag därmed målsmans underskrift för att jag ska låta eleven delta i 

undersökningen. Därför ber jag nu er, både elev och målsman, att ge ert godkännande för 

deltagande i undersökningen 

 

Om frågor finns angående undersökningen och deltagandet når ni mig via e-mail: 

torda076@student.liu.se eller telefon: 070-XXXXXXX 

 

Jag kan tänka mig att medverka i undersökningen kring elektronisk mobbning. 

 

________________________________ 

(elev) 

 

Jag godkänner att mitt barn medverkar i undersökningen kring elektronisk mobbning. 

 

________________________________ 

(målsman) 

 

Stort tack! 

    Torbjörn Dahlberg 

 

 


