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Syftet med denna kvantitativa fallstudie var att se hur mobbning kan få utlopp både i 
hemmet och i skolan, både via den traditionella mobbningen och via den mobbning 
som sker via till exempel sociala medier, så kallad nätmobbning. För att komma fram 
till ett resultat har vi delat ut enkäter i två årskurs sexor. Dessa svar analyserades 
sedan via induktiv metod. Resultaten visade att i de klasser vi undersökt var det 
fortfarande den traditionella mobbningen som dominerade, även om många också 
stött på nätmobbning. Vi har även sett att de redan vid ung ålder stött på både 
mobbning och kränkningar både i det verkliga livet och online.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I takt med att samhället utvecklats har även mobbningen gjort det. Innan tekniken 
fick sitt stora genombrott var mobbningen till allra största del koncentrerad till 
skolan och hemmet kunde då vara en fristad. Det var då en trygghet i att kunna 
somna i sin egen säng och veta att inga glåpord och fysiskt våld nådde dit. Nu, när de 
flesta tonåringar har både dator och telefon i sitt rum, har också mobbningen tagit 
steget in i hemmen. Ett sms, ett mail eller någon som postar något på Facebook. 
Möjligheterna att nå ut till människor har stigit med raketfart, och så även 
möjligheten att kunna ta mobbningen ett steg till, in i människans mest privata sfär – 
hemmet. 
 
Eriksson, Lindberg, Flygare och Daneback (2002) betonar att allas lika värde är en 
gyllene regel i läroplanen för de svenska skolorna, och att kränkande behandling, 
mobbning och trakasseri är begrepp som egentligen inte ska behöva användas, då 
detta borde vara helt uteslutet. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) skriver att ingen i skolan ska utsättas för 
diskriminering eller annan kränkande behandling samt att skolan ska främja 
förståelse för andra människor. Skolan ska sträva efter att ingen elev ska utsättas för 
mobbning och kränkande behandling varken verbalt eller fysiskt. Däremot glöms 
andra arenor bort, där mobbning och kränkningar förekommer. I en undersökning 
Brottsförebyggande rådet genomförde bland Sveriges niondeklassare sa 10 procent av 
de tillfrågade att de ibland eller ofta blivit utsatta för mobbning, och ungefär lika 
många procent uppgav att de någon gång har mobbat någon enligt Brottrummet 
(2013-11-20). Samma undersökning visar att hela 16 procent av landets tioåringar har 
blivit utsatta för mobbning på nätet, och det då ofta handlar om tjejer som blir 
mobbade för sitt utseende. 
 
För att kunna förebygga och arbeta emot mobbning krävs kunskap inom flera 
aspekter av fenomenet mobbning. Dels kunskap om fenomenet mobbning i sig, men 
även hur det kommer sig att någon blir utsatt. Vi vill därför med detta arbete skapa 
oss en bild av hur utbrett mobbning i det verkliga livet och nätmobbningen 
egentligen är. Vi hoppas också att vi själva får ökad kunskap, så att vi kan arbeta emot 
mobbning på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.  
 
Våra resultat bör vara av intresse för såväl skolledare, verksamma lärare och 
föräldrar. Eftersom vår studie är en fallstudie är våra resultat inte generella men för 
forskningsfältet nätmobbning kan vår studie ändå bidra med en inblick i hur två 
årskurs sexor i en mellansvensk stad använder sociala medier för mobbning och 
kränkande behandling. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka uppfattningar och 
erfarenheter elever i två klasser, år 6, har av fenomenet mobbning samt andra 
kränkande handlingar, både i den fysiska skolmiljön och via digitala medier. 
 
 
Frågeställningar: 
- Vad är det vanligaste eleven utsätts för, kränkningar eller mobbning? 
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- Baserat på elevers erfarenheter, vilken sorts mobbning är vanligast, traditionell 
mobbning eller nätmobbning? 
- På vilka sätt har elever kommit i kontakt med mobbning via nätet? 
- Vilken sorts mobbning är vanligast, direkt eller indirekt? 
- Finns det någon skillnad i synen på traditionell mobbning och nätmobbning? 
 
1.3 Arbetsfördelning 
Vi har under hela arbetet suttit tillsammans och arbetat. Viss litteratur har vi delat 
upp och arbetat med var för sig. Utifrån detta har vi sedan diskuterat litteraturen och 
författat litteraturgenomgången tillsammans. Detta har medfört att vi har kunnat 
diskuterat begreppsanvändning exempelvis mobbning kontra kränkande behandling 
och därigenom fått en gemensam grundsyn för att kunna besvara våra 
forskningsfrågor.  
 
Enkäterna författades tillsammans. Allt arbete med resultat och analys har skett i 
dialog såväl fysiskt som webbaserat.  

2. Litteraturgenomgång 
I denna del kommer vi att presentera litteratur och tidigare forskning som berör vårt 
ämne. Vi börjar med att ge en bild av mobbning som fenomen och fortsätter sedan 
med att gå in på hur mobbningen ser ut i skolan och i de sociala medierna för att 
sedan avsluta med att se på mobbarna och de som blir mobbade. 

2.1 Mobbning som fenomen 
Skolverket (2009) definierar mobbning som när en eller fler personer utsätter någon 
eller några för handlingar som kan upplevas negativa eller kränkande upprepande 
gånger under en viss tid. Enstaka händelser räknas alltså inte in som mobbning, men 
är nog så allvarliga.  
 
Forskning kring mobbning drogs igång under sjuttiotalet, och då främst i de 
skandinaviska länderna, menar Eriksson, Lindberg, Flygare och Daneback (2002). 
Det var inte förrän på 90-talet som USA och England anslöt sig, dock har dessa 
länder tidigare forskat i områden som ligger mobbning nära, som till exempel 
aggressivt beteende.  
 
Det finns enligt Owens, Slee & Shute (2001) två olika sorters mobbning, den direkta 
och den indirekta. Direkt mobbning är sådant som sker öga mot öga, som till exempel 
hot, våld, verbal mobbning samt ta saker från offret. Detta är vanligare bland pojkar 
än hos flickor, för att pojkar är mer benägna att använda hot och kraft för att lösa 
konflikter än vad flickor är. I den indirekta mobbningen är å andra sidan flickor 
majoriteten. Den indirekta mobbningen är den mobbning som sker genom 
ryktesspridningar, lögner och medvetna uteslutningar av vissa personer ur grupper 
av olika slag. När barnen befinner sig i de lite yngre åldrarna, cirka 8 till 12 år, är 
skillnaden på antal pojkar och flickor som utövar indirekt mobbning liten. I denna 
ålder är det alltså i stort sett lika många pojkar som mobbar på detta sätt som det är 
flickor. När de sedan blir lite äldre, i tonåren, sker den betydande förändringen. 
Pojkar övergår mer till den direkta mobbningen, medan flickor fortsätter med den 
indirekta.  
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Mobbning kan uppstå på grund av en hel del orsaker. Enligt skolverket (2009) så är 
den största orsaken brist på sociala relationer samt tryggheten och respekten för 
individer. Andra bidragande orsaker kan vara den fysiska skolmiljön samt bristande 
delaktighet i skolan. Ekerwald och Säfström (2012) menar även att det i vissa fall inte 
behöver finnas något särskilt eller uppenbart skäl till att någon blir mobbad heller. 

2.1.1 Mobbning i skolan 
Skolverket (2009) lyfter i en rapport om elevskyddslagen i praktiken på att nio av tio 
grundskolor har egna elevvårdsteam med kuratorer. Många har även 
antimobbningsteam och i vissa skolor finns det även kamratstödjare. Det är vanligare 
att kommunala skolor har anti-mobbningsgrupp och kamratstödjare än fristående 
skolor. Man ser dock att personal på fristående skolor arbetar mera kontinuerligt 
med att reflektera över deras förhållningssätt gentemot elever och att de arbetar mer 
med självvärdering än personal i de kommunala skolorna. Enligt Barn- och 
elevskyddslagen så är andra vanliga delar för att främja arbetet mot kränkande 
behandling att man tillsammans med elever bestämmer trivselregler som gäller i 
klassrum och i hela skolan. De menar även att det är främst grundskolor som arbetar 
med olika metoder för att förebygga olika former av kränkande behandling, i 
förskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar så förekommer det inte i lika stor 
grad. 
 
Alla som verkar inom svensk skolan ska enligt skollagen (Utbildningsdepartementet 
2010) aktivt arbeta för att motverka mobbning och all form av kränkande 
behandling. Olweus (1999) menar att för att få en god skolmiljö bör värme, intresse 
och engagemang från vuxna finnas, och också tydliga gränser för vad som är 
acceptabelt beteende och vad som inte är det. Om dessa gränser överskrids menar 
han att eleven som överskrider bör straffas konsekvent på ett sätt som inte är fientligt 
eller fysisk. Det är även viktigt att det finns fungerande vuxna auktoriteter ifrån 
hemmet och skolan. Olweus anser även att de platser där mobbning främst existerar 
är platser där det finns få vuxna, såsom skolgården. Hwang och Nilsson (2011) menar 
även att många elever i svenska skolor har någon gång kommit i kontakt med 
mobbning, antingen som åskådare eller som ett offer. 
 
Det kan vara svårt att som lärare att skilja på mobbning eller inte, speciellt vid 
situationer som uppstår när två elever är i en konflikt menar Thornberg (2011).  Det 
som kan vara svårast är när vissa beteenden är verbalt och fysiskt aggressiva men där 
det egentligen handlar om lek eller skoj. Man har till och med varit med om att elever 
som mobbar andra elever har varit duktiga på att dölja detta, till exempel så kan 
mobbaren ha hotat den utsatta genom att säga: ”nu säger du att vi leker”, när läraren 
kommer fram. Detta gör det svårt för läraren att skilja på om det är mobbning eller 
om det är bråklek.  
 
Thornberg (2011) visar vidare att det finns två grundläggande sätt att definiera 
mobbning på, ett individorienterat sätt och ett grupporienterat sätt. Den 
individorienterade definieringen beskriver mobbning mellan två människor. Den 
grupporienterade definieringen på mobbning som ett gruppfenomen, ett gruppvåld 
eller kamratförtryck, ett skeende i en grupp. Bägge sätten kan ske både fysiskt 
och/eller psykiskt riktad mot en person. Dessutom menar Öhrlund och Hellqvist 
(2008) att acceptans för gruppbeteenden kan förändras över tid, då individer i ett 
socialt umgänge gemensamt accepterar ett beteende även om det tidigare ansetts som 
kränkande.  
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2.1.2 Mobbning via sociala media 
Förr var det enkelt att se vilka som mobbade och vem som blev mobbad då det 
skedde på skolgården, men med dagens teknik så är detta mycket svårare 
(Erlandsson, 2006). Hemmet är inte längre den frizon det en gång var, och det är 
också mycket svårare att se hur mobbarna går tillväga. Erlandsson menar också att 
resultatet av en undersökning som genomförts av Skolporten visar på att tre av fyra 
lärare själva anser att de kan för lite om nätmobbning. Han visar också att det i vissa 
fall kan vara enklare att bevisa att nätmobbning försiggått jämfört med traditionell 
mobbning, med hjälp av sparade mail och sms och liknande som man kan använda 
som grund vid till exempel en anmälan. Linde och Qvarnström (2008) nämner 
samma undersökning, och de tar även upp att denna undersökning har visat att 23 
procent av de utsatta ungdomarna skulle vilja ha mer stöd från skolan gällande 
nätmobbning, och 74 procent av lärarna anser att de inte är tillräckligt insatta i 
ämnet. Öhrlund & Hellqvist (2008) menar också att det är mycket svårare att 
upptäcka nätmobbningen i tid, den mobbning som sker i skolan kunde upptäckas i 
ett tidigare stadium via till exempel sparkar eller ord. 
 
Frisén (2010) menar att nätmobbning är något helt annat jämfört med ”traditionell” 
mobbning. Forskare har nämligen kommit fram till är att nätmobbning är någonting 
som påverkar människor mer negativt än den mobbning som sker öga mot öga. Det 
har visat sig i studier som har gjorts så upplevs mobbning mer allvarligt när man har 
det omkring sig hela tiden och aldrig får en frizon ifrån det, speciellt när man inte kan 
vara trygg i hemmet heller. Det som förvärrar mobbningen är när det finns en viss 
anonymitet och att man kan nås 24 timmar om dygnet. Det som kan vara jobbigt för 
den utsatta är till exempel om den får en elak kommentar eller ett kränkande mail på 
nätet och veta att den som skrev det har varit närvarande vid lektionen, men 
samtidigt har man ingen aning om vem person kan vara. Enligt Frisén så är en sådan 
här situation mer psykiskt påfrestande än ”traditionell mobbning”. Detta ger en 
osäkerhetskänsla speciellt när man inte kan vara fri i sitt eget hem. Därför anser 
Frisén att det är viktigt att forskarvärlden kan vara överens om en definition av 
nätmobbning som fungerar. Frisén har i sitt arbete intervjuat fokusgrupper med 
ungdomar om kränkning på nätet, och har då sett att olika personer har uppfattat 
liknade händelser på nätet olika. Detta menar Frisén visar att vissa ungdomar ibland 
inte riktigt kan tolka vad avsändaren menar och då kan det bli svårt att uppfatta om 
det är en kränkning eller inte. Det finns även ungdomar som kan läsa och tolka 
meddelanden på ett bra sätt och förstå vad meddelandet innebär på nätet. Det är en 
helt ny förmåga att kunna kommunicera på nätet, och även om området kring 
nätmobbning är relativt nytt så kan forskarna se att det finns flera människor som är 
inblandande kring mobbning på nätet om man ser till traditionell mobbning (Frisén 
2010). 
 
Det råder samma lagar online som det gör i det verkliga samhället, och även om 
många tror att de kan vara anonyma så loggas och sparas allt du gör, och det allra 
mesta kan även spåras. Öhrlund & Hellqvist (2008) menar att många väljer själva 
vilka de vill vara när de är på internet, de skapar en egen identitet som inte 
nödvändigtvis är densamma som den man är ute i det verkliga livet. De betonar dock 
vikten av att vara medveten om att det som en gång hamnat på internet stannar på 
internet. Saker du lägger ut eller skriver när du är ung kan sparas så att din framtida 
chef kan se hur de betett dig innan, och det kommer alltid att finnas spår av det du 
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gjort tidigare online. Thorslund (2007) ger tips om hur man kan gå tillväga om man 
känner att något har gått snett online. Dels så kan man spara sms och mail, och även 
skriva ut diskussioner som skett till exempel i chattforum. Till skillnad mot sådant 
som sker på skolgården så sparas allt som sker online och kan användas som bevis, 
vilket gör det svårt, om inte omöjligt, för mobbaren att neka vad som hänt vid en 
konfrontation eller eventuell polisanmälan. 
 
Sedan den 1 april 2006 så finns det en lag som förbjuder diskriminering och 
kränkande behandling av barn och elever. Denna lag är till för att förtydliga för 
skolan hur stort deras ansvar är för att garantera att alla barn och elever känner sig 
trygga i skolan, och denna lag gäller hela vägen från förskolan upp till 
vuxenutbildningen.  
 
Öhrlund & Hellqvist (2008) lyfter att anonymiteten man kan få på internet ger en 
trygghet att säga saker man inte skulle våga annars, här behöver man inte stå för sina 
åsikter och heller inte stå till svars för dem. Detta gör att mobbningen över nätet och 
näthatet är både fegare och ofta grövre än den mobbning som sker öga mot öga. När 
man får något i text upplevs det också råare än vad det gör i verkligheten, då man inte 
kan ta in känslor på något sätt eller avläsa kroppsspråk som man kan göra i 
verkligheten. Thorslund (2007) menar detsamma, och tillägger även att 
nätmobbningen går mycket fortare. Det är så enkelt att skicka vidare en kränkande 
bild eller skicka iväg ett sms, även om det är mitt i natten och man befinner sig flera 
mil ifrån varandra. Det är snabbt och effektivt, och den som mobbar behöver inte ens 
se sitt offer i ögonen. Thorslund talar även om hemmet som frizon inte längre 
existerar. Den plats du tidigare hade en möjlighet att känna dig trygg på har också det 
förvandlats till ytterligare en arena för mobbning. Thorslund (2007) menar att 
tekniken öppnar upp ytterligare möjligheter till att mobbningen kan fortsätta, och till 
och med förvärras. Hon menar dock att det detta inte är teknikens fel, utan att det 
har sin grund i relationerna mellan människor, samt det beteende man har mot 
varandra. Öhrlund & Hellqvist menar även att en hel del av den e-mobbning som 
utförs idag sker via mobiltelefonen, till exempel via meddelanden eller 
vidarebefordring av bilder eller liknande. 
 
Öhrlund & Hellqvist (2008) talar även om det grupptryck som lätt skapas online. 
Flera miljoner människor vistas på internet varje dag, och om många av dessa 
människor gör något som egentligen inte riktigt är okej så är det lätt att ryckas med 
och tro att det inte är så farligt ändå. Lägger en person upp en nakenbild till exempel 
kan detta sporra fler till att göra det. Något som är ett bevis på detta är 
piratkopieringen av musik och film. Det är olagligt att göra, men då så många gör 
detta så har det helt plötsligt ansetts okej att göra det. De menar även vidare att den 
mobbning som sker online inte alltid behöver grundas i att personen i fråga på något 
sätt är avvikande ifrån det som anses vara normen, utan online kan vem som helst bli 
mobbad, endast för att möjligheten och tillfället ges och är så lättillgängligt. 
 
Frisén (2010) menar att de i sin forskning sett att myten om att den som mobbas i 
skolan också blir mobbad på nätet inte stämmer. Den som mobbas i skolan kan på 
nätet bli en mobbare själv mot andra, och därför behöver de inte vara samma 
personer. Man kan se att de som har en hög rang i skolan inte behöver ha samma 
rang på nätet, en ungdom som inte existerar för omgivningen i skolan kan vara en 
populär person online. En mobbare i skolan är oftast mycket starkare fysiskt när det 
kommer till pojkar, medan det på nätet krävs att man är stark i språket. Frisén 
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hävdar att man kan vara duktig på att få med sig andra människor kring någonting, 
samtidigt kan man vara duktig på att stänga ute andra och inte minst ge igen på 
andra. Det kan också vara så att om en person skickar en opassande bild kan den 
andra skicka tillbaka en bild som är ännu mer opassande. Frisén drar den slutsatsen 
att nätet är en plats som ställer andra krav på människan än det gör i verkliga livet, 
och att detta är bra på sitt sätt. Det kan till exempel vara så att barn som inte har 
några kamrater i skolan kan få vänner via intressen på nätet, och de blir inte 
bedömda för utseendet utan man tittar efter andra kvalitéer. Istället för att nätet 
skulle vara en annan värld för barnen så är det egentligen bara en annan arena, 
ungefär som ridskolan eller fotbollsplanen, man kan ha en annan status där än den 
man har i skolan.  
 
Thorslund (2007) ger tips på hur man kan gå vidare med e-mobbning, både till den 
utsatta och till vuxna omkring denna. Det är viktigt att man som vuxen är lyhörd och 
uppmärksam på tecken på att kränkningar existerar, och att man aldrig anklagar eller 
lägger skulden på den som blivit utsatt. Hon menar även att det är viktigt att man 
som utsatt kan få stöd och hjälp. Därför är det viktigt att man hela tiden uppmuntrar 
barnen till att ta kontakt med någon de litar på så fort det är någonting så att det kan 
redas ut i tid.  Det är också mycket viktigt att skolan blir informerade om hur det ser 
ut i den digitala världen, vad som skett och hur de ska kunna samarbeta för att lösa 
problemet som uppstått. 
 
I en studie om nätmobbning gjord av Beckman (2013) skriver hon att det är främst 
flickor som nätmobbar och nätmobbas. Pojkar använder nätet mer till att spela och 
flickor använder nätet för att chatta, och hamnar därför i situationer där mobbning 
förekommer mer frekvent. Hon anser även att det inte är någon skillnad på hur dåligt 
den mobbade mår oavsett om det är nätmobbning eller vanlig mobbning, och även 
att den som mobbar ofta mår sämre än de som inte mobbar.    
 

2.2 Mobbare och mobbningsoffer 
Precis som det finns två olika sorters mobbning så finns det också enligt Eriksson, 
Lindberg, Flygare och Daneback (2002) även två olika sorters offer. Det finns passiva 
offer, som ofta är ängsliga och osäkra. De försvarar inte sig själva och de provocerar 
inte. De har ofta låg självkänsla, inte direkt en del av någon social grupp och är ofta 
fysiskt svaga. De är också ofta lite klumpiga och sämre på olika aktiviteter såsom 
fotboll eller andra sporter, de är rädda för att göra sig illa och har dålig 
kroppskontroll. Dessa offer drar sig ofta undan, är oroliga och ofta deprimerade. De 
är även ofta känsliga, tysta, har lätt att gråta, har en dålig uppfattning av sig själva 
umgås hellre med vuxna människor än med sina jämngamla kamrater, har svårt att 
hävda sig både verbalt och fysiskt i olika gruppkonstellationer och väldigt ofta skygga. 
Genom intervjuer med föräldrar till passiva offer så antydde föräldrarna att barnen 
sen tidigare i livet var försiktiga och känsliga. 
 
De provocerande offren är offer som provocerar andra, men är väldigt dåliga på att 
försvara sig själva. De försvarar sig själva på ett sätt som är väldigt ineffektivt och 
som leder till att de alltid ger igen men aldrig vinner. Dessa offer har ofta ett väldigt 
hett temperament, de är hyperaktiva, rastlösa, okoncentrerade och på många sätt 
omogna och irriterande i sitt agerande och i sina vanor. Dessa personer är ofta 
ogillade av både elever och andra vuxna, och i många fall försöker dessa offer också 
mobba andra som de anser vara svagare än de själva. Till dessa två typer av offer så 
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har Eriksson, Lindberg, Flygare och Daneback (2002) även lagt till en liten 
underkategori, provokativa offer. Denna sorts offer är de som tar på sig en roll som 
ett offer, för att bli accepterade och uppmärksammade av sin omgivning. Eriksson 
m.fl. menar att generellt saknar alla dessa typer av offer vissa sociala färdigheter som 
skulle kunna skydda dem från mobbning. Barn som blir mobbade och drar sig undan 
har inte kunskaper nog om sociala interaktioner och dåligt självförtroende, vilket 
leder till en ond cirkel då ej utsatta barn sällan drar sig till denna sorts människor. De 
barn som inte blir utsatta för någon mobbning har vissa färdigheter som behövs när 
man lekar med andra barn, och de ses ofta som vänliga och samarbetsvilliga.  
 
Ekerwald och Säfström (2012) anser även att det i vissa fall inte behöver finnas något 
uppenbart skäl till varför någon blir mobbad vilket betyder att de speciella särdrag 
som Eriksson, Lindberg, Flygare och Daneback (2002) inte alltid behöver gälla. 
 
Ekerwald och Säfström (2012) menar att den som mobbar och den mobbade inte 
alltid behöver vara två enskilda personer, utan det kan faktiskt vara en och samma 
person. En person som tidigare blivit utsatt för mobbning kan mycket väl vända helt 
om och utvecklas till en mobbare och ge sig på andra, som ett sätt att rättfärdiga sig 
själv och få ett slags hämnd. Den typiska mobbaren beskrivs av Olweus (1999) som en 
person som är mycket ensam och har få bra vänner. Hens aggressiva sätt och förmåga 
att vara asocial gör att många ofta känner sig skrämda, men ibland bidrar även dessa 
egenskaper till att de blir beundrade och respekterade. Mobbare är ofta impulsiv, och 
känner ett begär av att kontrollera andra människor. De är ofta kvicka i att snappa 
upp situationer där de kan starta bråk och manipulerar folk till att göra det mobbaren 
vill att de ska göra. De är även ofta empatilösa, saknar förståelse för hur andra känner 
och på så sätt kan de heller inte förstå det lidande de utsätter sina offer för. De 
stärker sin egen självkänsla genom att nedvärdera och förödmjuka andra.  
 
Omkring 10 procent av alla elever i svenska skolor blir mer eller mindre alltjämt 
mobbade skriver Hwang och Nilsson (2011). De har även ställt frågan om alla barn 
löper lika stor risk att bli mobbade. De som skulle svara ja på den frågan menar att 
det finns grupper som startar vissa processer. När processerna samverkar hos en 
potentiell mobbare kan det i sin tur leda till att en person blir utsatt. Många som 
skulle svara nej på frågan menar att det är många olika saker som spelar in och att 
det är svårt att peka ut att det är just det här som är anledningen, lyfter Hwang och 
Nilsson. 
 
När det gäller att bli utsatt för mobbning finns det en skillnad mellan könen för vilka 
som blir utsatta för indirekt mobbning. Enligt Owens, Slee & Shute (2001) är det fler 
tjejer än killar som blir utsatta av denna mobbningstyp än vad det är killar. Detta 
förklaras med att flickor ofta vill skapa spänningar och upphetsning och vill stärka 
relationerna i de olika kompisgrupperna. Om de har något eller någon att skvallra om 
i en grupp så skapas det upprymdhet vilket leder till att deras relationer stärks. För 
att stärka relationer så söker flickorna efter uppmärksamhet, och kan de inte 
uppmärksammas så ser de till att de kan bli det, genom att till exempel komma med 
något skvaller som de andra inte hört. Detta behöver inte ens vara sant, men vikten 
av att vara sedd och betydelsefull väger mer än vikten av att vara ärlig. Pojkarna 
däremot använder sig av direkt mobbning i större utsträckning än vad flickorna gör, 
och det förklarar Owes, Slee & Shute med att pojkar ofta har lättare att ta till våld än 
vad flickor har, samt att många killar växer upp i en press av att vara stora och starka. 
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Ekerwald och Säfström (2012) har intervjuat några elever som har mobbat och sedan 
insett vad de gjort. Flera av dem svarar att de inte kan förstå hur de frivilligt gjort 
någon illa, och att man inte förstod bättre än att vara delaktig i den mobbning som 
pågick. Ett par av dem som svarat har även själva varit mobbade, och sen övergått till 
att mobba andra. En av dem svarar att han inte insett att han gjort mot andra det han 
själv blivit utsatt för, och att man inte inser förrän tio år senare vad man egentligen 
har gjort. En annan svarande lyfter även att det värsta inte var att bli mobbad, utan 
känslan av att själv ha mobbat någon annan. Ekerwald och Säfström genomförde en 
studie där 48 elever av 110 svarade att de blivit mobbade. Majoriteten av dessa 48 
elever hade även sedan själva utsatt någon annan för mobbning. Många av eleverna 
menar att man inte inser att det är mobbning man utsätter någon för, och en svarar 
även att det är svårt att se när man fryser ut någon, men när man själv blir utfryst så 
märks det väldigt väl. En elev svarar att det var skönt att få en paus i sin egen 
mobbning, genom att mobba andra. Han kände då att han inte längre var den som 
blev mobbad, och att han stod högre i hierarkin. Ekerwald och Säfström menar även 
att tanken på att bli mobbad var så avskräckande att man hellre blev den som 
mobbade, för att stiga i hierarkin och se till att status och popularitet aldrig mer 
utsattes för risken att sjunka. För att behålla sin plats i rangordningen kan många 
känna sig tvungna att sparka nedåt och gå på dem som har en lägre rang.  

3. Metod 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga med vår 
datainsamling. Vi inleder med att beskriva vårt val av metod, för att sedan gå in på 
det urval av elever som utgör grunden till denna undersökning, samt hur vi 
genomförde vår insamling. 

3.1 Datainsamling 
För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att arbeta med enkäter. Dels för att 
vi ska hinna få med så många svar som möjligt på den tid vi har till förfogande, och 
dels för att vi vill försöka få ett hum om hur nätmobbningen ser ut i just de klasser vi 
valt att ha i fokus. Vi anser att det kommer att ta för lång tid och inte ge oss 
tillräckligt med information för att kunna dra en slutsats om hur läget ser ut om vi i 
stället hade fokuserat på att intervjua eleverna. 
 
Vi har formulerat en enkät med ostrukturerade och öppna frågor, men inleder 
enkäten med frågor såsom ålder, kön och liknande för att göra det enkelt i början. 
Sedan har de tillfrågade reflekterat lite över sig själv och sin egen situation när de 
svarat på frågorna, men vi har inte ställt frågor som kräver svar på flera sidor. 
Frågorna är alltså den snävare varianten av öppna frågor. Stukát (2005) menar att 
det oftast är bättre att ha korta och lättsvarade frågor i början av enkäten för att 
sedan övergå i lite större och lite mer komplexa frågor. Den tillfrågade har då kommit 
in lite i enkäten innan det börjar bli svårt, och har man väl börjat någonting så vill 
man gärna avsluta det också. Det är även viktigt att se över tiden till enkäterna. Det är 
svårare att motivera en lång enkät på cirka 20 minuter än vad det är att motivera en 
kortare och enklare enkät.  Detta valde vi då vi har ett ämne som är personligt och 
baseras på personliga erfarenheter och uppfattningar, och kände att ja- och nej-
frågor inte var tillräckliga. Samtidigt riktar vi oss till en relativt låg ålder, så att ha 
alltför långa och komplexa frågor och analyser kände vi var omöjligt. Att använda oss 
av frågor som inte kräver så långa svar men ändå lite mer eftertanke än ja- och 
nejfrågor såg vi som ett lite enklare sätt att få dem att reflektera utan att tröttna. Det 
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finns olika sätt att ställa sina frågor i en enkät enligt Stukát. Vid ett ostrukturerat 
frågeformulär innehåller enkäten öppna frågor, det vill säga frågor som den 
tillfrågade ska svara på med formuleringar och hela meningar, lite mer likt sättet att 
intervjua. 
 
I ett strukturerat frågeformulär ställs frågorna tillsammans med svarsalternativ som 
är förbestämda, till exempel ”ja” eller ”nej”.  Det som är viktigt när man genomför en 
sådan här enkät är enligt Stukát att den man tillfrågar är väl insatt i det man ska fråga 
om, så att svaren blir sanningsenliga och refererar till det man faktiskt har frågat. Om 
den man tillfrågar inte är insatt eller helt enkelt inte förstå är det lätt att denne bara 
svarar något av alternativen, och det kan då bidra till ett ofullständigt eller 
missvisande resultat. Vid vissa tillfällen kan det räcka med att bara ställa ja eller nej 
frågor, men i många fall blir resultatet av detta för grovt. Man kan då använda sig 
utav flera svarsalternativ, och Stukát ger en femgradig skala som förslag, från mycket 
bra till mycket dålig.  
 
Ett frågeformulär kan givetvis innehålla både strukturerade och ostrukturerade 
frågor, till exempel många strukturerade frågor utblandat med ett par öppna frågor 
som till exempel följdfrågor (Stukát, 2005). Bjørndal (2002) menar att den vanligaste 
varianten på enkäter är slutna frågor som har en öppen fråga som följdfråga, där den 
som svarar har chansen att motivera och kommentera frågan och det svar som denna 
gett. Vi har valt att endast arbeta med öppna frågor, och kommer inte att ha med 
några slutna frågor alls i vår enkät. 
 
Vi har personligen presenterat och närvarat under tiden enkäten blev besvarad, och 
vi har även skrivit en liten kort presentation i början av enkäten för att påminna om 
vilka vi är och vad enkäten ska hjälpa oss med. Detta för att få en mer personlig 
kontakt med de tillfrågade då vi behandlar ett känsligt ämne, och även för att 
minimera risken för bortfall så mycket som möjligt då vi redan koncentrerat oss på 
en relativt liten grupp. Detta medför att vi inte kan dra några generella slutsatser, 
utan enbart ge en bild av hur det ser ut i två sjätteklassare i en medelstor svensk stad 
2013. Alla antaganden vi gjort och det resultat vi fått fram i denna studie är alltså 
begränsade och baseras endast på våra 42 enkätsvar. Stukát (2005) menar att det är 
viktigt att man presenterar både sig och enkäten ordentligt. Man berättar vem man 
själv är, vad enkäten har för syfte, vad den skall användas till och när den senast 
måste vara inne. För att sedan motivera gruppen att svara på denna enkät så kan man 
vara noga med att visa sin tacksamhet och verkligen betona vikten av varje enskilt 
svar för att sporra de tillfrågade att känna att de gör skillnad och hjälper till genom 
att svara på enkäten. Det är viktigt att detta sker proffsigt så att de tillfrågade förstår 
och känner att detta är en seriös och betydande undersökning. Det är en fördel om 
man kan berätta denna information muntligt direkt till de tillfrågade, annars kan 
man använda sig utav ett så kallat missivbrev. Ett missivbrev är förstasidan till en 
enkät där all information och en liten beskrivning ofta finns för att upplysa den 
tillfrågade.  
 
Denscombe (2009) skriver att det inte är meningen att frågeformuläret ska påverka 
eller förändra människors attityder eller ge dem information på något sätt. I ett 
forskningsmässigt frågeformulär är det meningen att det ska finnas en serie 
nedtecknade frågor och att alla som får frågeformuläret får exakt samma frågor 
eftersom detta gör att utformning av frågorna blir exakta och konsekventa och det 
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underlättar efterarbetet. Båda klasserna kommer således få precis samma formulär 
med precis samma frågor. 
 
Stukát (2005) menar att enkäter är ett bra sätt att ta reda på fakta om man vill nå ut 
till fler personer än vad det skulle vara möjligt att göra med intervjuer eller 
observationer. Att få in fler svar från en större grupp gör att resultatet blir mycket 
enklare att generalisera samt att man har mer att gå efter i resultatet. Det finns 
fördelar och nackdelar med enkäter, nackdelen är att man inte kan förklara vad man 
menar med någonting så att det är lättare att det sker missförstånd. Därför bör man 
lägga ner tid på att formulera de frågor man tänkt ha med i enkäten, så att man i 
största möjliga mån försöker att eliminera risken för missförstånd. Risken för bortfall 
är även större vid enkäter än vad den är vid intervjuer. En fördel med enkäter är att 
man inte omedvetet kan styra den utfrågade åt något visst håll, som lätt kan ske när 
man till exempel intervjuar någon, samt att man kan nå en större grupp på kortare 
tid och därför lättare utarbeta ett genomsnitt för en specifik grupp.  
 
Bjørndal (2002) menar att enkäter som datainsamlingsmetod har sina fördelar 
jämfört med intervjuer. Informationen är då redan nedskriven, vilket medför att 
tiden till bearbetning kortas ner betydligt även om man samlar in mycket information 
till skillnad mot många andra metoder som behöver mycket mer bearbetning. 
Handlar frågorna om känsliga ämnen är chansen också större att man får mer ärliga 
och uppriktiga svar, då den som svarar på frågorna känner att denna är mer anonym 
än vad denna skulle vara vid en intervju öga mot öga.  
 
Vi har med vår enkät fått reda på hur en grupp elever ser och upplever mobbning. 
Gruppen består av 42 elever, och kan alltså inte stå som grund till något antagande 
om en helhet, utan får ses som ett nedslag i en specifik skola. Detta ger oss en viss 
uppfattning i hur utbredd nätmobbning är, men kan inte stå som ett rikstäckande 
exempel. 
 

3.2 Enkäten 
Under denna rubrik kommer vi att gå igenom valda delar från vår enkät, samt 
diskutera om varför vi utformade den som vi gjorde. Hela enkäten finns att läsa som 
Bilaga 1. 
 
Det finns mycket som kan påverka resultaten vid en sådan här undersökning. Dels är 
det lätt att frågor missuppfattas, och möjligheterna att rätta till dessa 
missuppfattningar är mycket svårare vid enkätstudier än vid intervjuer öga mot öga. 
Eleverna kan även känna sig mindre motiverade att svara på frågorna om de inte 
direkt ser vår respons på svaren.  
 
Vi inledde enkäten med en liten presentation av oss, var vi kom ifrån och varför vi 
gjorde denna enkät, och sedan följde en text där vi tog upp våra förklaringar på 
begreppen mobbning och kränkning. Denna inledande text ville vi göra för att 
eleverna skulle få en förförståelse för vad mobbning och kränkning innebär, och 
kunna se skillnaden på dessa för att vi sedan skulle kunna sära på dessa begrepp i 
statistiken. Vi ville också poängtera att de är anonyma, för att de skulle känna att de 
verkligen kunde ge oss sanningsenliga svar och inte behöva känna sig utelämnade. Vi 
gav dem också valet att hoppa över de frågor de kände inte berörde dem. 
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Efter den inledande texten följde några frågor som berörde den traditionella 
mobbning samt kränkningar. Vi frågade även om ålder samt kön för att kunna 
sortera den data vi fått in. Vi valde att sära på frågorna om mobbning och kränkning 
för att vi ville ha en statistik över kränkningar och en över mobbning. Följdfrågorna 
till dessa frågor var vid vilken ålder detta hade skett, för att vi skulle kunna se 
spridningarna i åldrarna. Dessa frågor utgör även grunden för vår fortsatta studie. 
 
Vi fortsatta med att fråga vad de blivit mobbade för, för att kunna se vilken sorts 
mobbning som sker mest, till exempel utseende, etnisk bakgrund eller andra 
kulturella skillnader. Enligt Brottsrummet (2013-11-20) så är det oftast tjejer som blir 
mobbade för sitt utseende, och med denna fråga kunde vi se om så även var fallet i 
vår studie, och även om de stött på någon annan sorts mobbning.  
 
Sedan följde ett par frågor angående mobbning i elevernas närhet. Hwang och 
Nilsson (2011) menar att allt fler barn kommer i kontakt med mobbning i skolan, 
antingen som offer eller som åskådare, så vi tog med dessa frågor för att kunna se i 
vilken utsträckning mobbning sker, även om de kanske inte blivit mobbade själva så 
kan de ha stött på det i  sin närhet ändå. 
 
Vi valde sedan att ta med frågor som berörde det de själva utsatt andra för, då 
Ekerwald och Säfström (2012) utfört en studie på 110 elever och fann att 48 av dessa 
personer hade blivit mobbade. En stor andel av dessa 48 personer hade sedan utsatt 
andra för mobbning. Så dessa frågor hade vi med dels för att få reda på hur många 
som mobbat eller kränkt någon innan, och sedan hur många av dessa som sedan 
själva blivit mobbade. 
 
Sedan följde en kort text där vi förklarade hur vi såg på nätmobbning och hur 
smartphones och datorer med nättillgång blir allt vanligare i de ungas vardag. Vi ville 
delge eleverna den syn vi har på nätmobbning, för att statistiken sedan ska bli 
korrekt. Allting kan upplevas olika, och med den texten så ville vi visa vilken typ av 
nätmobbning vi hade i tankarna.  
 
Vi valde sedan att ställa frågor om hur mycket tid de spenderar uppkopplade per dag, 
både på datorn och via telefonen. Vi frågade även om de har en egen dator och en 
egen smartphone. Vi fortsatte med att fråga om de någon gång fått ett elakt mail eller 
sms, vad det handlade om och hur gamla de var när detta skedde. Dessa frågor har vi 
med för att se vilken sorts mobbning de eventuellt blivit utsatta för. Vi ville också få 
reda på vad de blivit mobbade eller kränkta för då, för att kunna se även här vilken 
sorts mobbning som sker. Även för att se om det skiljer sig från den traditionella 
mobbningen. Öhrlund och Hellqvist (2008) menar att mycket av dagens mobbning 
sker via mobiltelefonen, dels för att det är lättillgängligt och dels för att det är ett 
effektivt sätt att nå ut till många på samma gång. Därför ville vi se hur många som 
någon gång stött på detta via mobiltelefonen. Vi ville även veta vad de blivit mobbade 
för, då Beckman (2013) anser att det vid nätmobbning oftast handlar om flickor som 
blir mobbade för deras utseende. Frisén (2010) menar att de som mobbas i skolan 
inte alls behöver bli mobbade på nätet också, och med dessa frågor kunde vi arbeta 
och sortera våra resultat utefter detta för att se om vi fick resultat som visar på 
samma sak. 

Fortsättningsvis så frågade vi om de sett eller hört någon som blivit mobbad via 
internet eller via telefonen, och om de själva utsatt någon för mobbning eller 
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kränkningar via internet eller telefon. Dessa frågor tog vi med för att se om de själva 
mobbat eller kränkt någon på nätet någon gång. Öhrlund och Hellqvist (2008) menar 
att då så många vistas på internet varje dag så är det lätt att det skapas grupptryck. 
Något som inte är okej egentligen kan klassas som okej när det är många som gör 
samma sak. Vi tänkte även på det som vi nämnt tidigare att Ekerwald och Säfström 
(2012) syftar på, att de som blivit kränkta och mobbade själva kan utföra dessa 
handlingar mot andra. 

3.3 Urval och genomförande 
Vi har valt att dela ut dessa enkäter i årskurs 6, och vi valde denna årskurs för att vi 
antog att de i denna ålder stött på och är involverade i sociala medier mer än vad 
elever i de lägre årskurserna är. Undersökningen genomfördes under höstterminen 
och vi kom ut till elevernas hemklassrum och delade ut dessa enkäter. Alla enkäter 
har genomförts fullständigt anonymt. 
 

3.4 Databearbetning 
Efter att vi samlat in våra enkäter så bestämde vi oss för att dela upp enkäterna 
könsvis. Detta gjorde vi dels för att vi inte skulle behöva hantera så många enkäter 
per gång, men också för att forskning visar på att det är skillnad mellan könen. Efter 
att vi gjort detta delade vi upp dem i högar utifrån det vi valde att titta på just då, vi 
gick alltså igenom en fråga i taget och sorterade om enkäterna efter varje gång. Efter 
varje sortering så förde vi också anteckningar om vilka som legat i vilken hög, för att 
sedan ha lättare för att se om några av enkäterna hade någonting gemensamt. När vi 
sorterat upp alla enkäter så valde vi ut vilka frågor vi skulle redovisa i diagram, och 
vilka vi skulle redovisa i text. De frågor vi valt att redovisa i diagram var de vi 
upplevde att vi fått bäst svar på och som var mest relevanta till vårt arbete sett utifrån 
svaren. 
 

3.5 Reliabilitet och validitet  
Stukát (2005) menar att reliabiliteten på det man får fram i en studie beror på 
kvaliteten på mätinstrumentet man använder. Reliabilitet kan också definieras som 
mätningens motstånd och det inflytande som slumpen har. Det finns mycket som kan 
påverka reliabiliteten i en studie, och för att höja den så bör man använda sig av 
tillförlitliga källor och granska det material man har kritiskt. Mycket har även att göra 
med hur dagsformen är på de tillfrågade, om frågorna är missförstådda eller svaren 
missförstådda under analysen. Det finns mycket i vår studie som kan påverka 
reliabiliteten. Vi kan bara hoppas och anta att de elever vi tillfrågat svarat 
sanningsenligt på de frågor vi ställt i enkäten för att få sanningsenliga svar, och vi kan 
mycket väl ha tolkat och analyserat deras svar på ett annat sätt än det de menat. 
Eleverna kan också mycket väl ha missförstått våra frågor. Vi kan endast analysera 
och arbeta kring det material vi samlat in, och denna studie baseras på de svar vi fått i 
enkäten. Vi har i enkäten förklarat begrepp som vi tror eleverna kan tolka på annat 
sätt än oss och gett vår tolkning, så att eleverna svarar med sina erfarenheter utifrån 
vår tolkning av begreppen. Detta för att minimera risken för missförstånd och för att 
öka reliabiliteten i och med att alla utgår från samma syn på begreppen. 
 
Validiteten innebär hur bra det valda mätinstrumentet mäter det man avsett att 
mäta. Om det mätinstrument man valt mäter dåligt så är det inte till någon hjälp, 
men även om man valt ett bra mätinstrument så kan man fokusera på och mäta fel 
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saker. Något som också påverkar validiteten är hur ärliga de tillfrågade är på dina 
frågor. De kan svara både sant eller falskt på dina frågor, mer eller mindre medvetet. 
Eftersom våra tillfrågade elever var anonyma hoppas vi på att de har svarat 
sanningsenligt på våra frågor. Bjørndal (2002) menar att om man berör känsliga 
ämnen så kan svaren man får in vara mer sanningsenliga ifall datainsamlingen sker 
anonymt. Hade vi använt oss av intervjuer som insamlingsmetod kunde risken för 
missförstånd i frågorna minskats och vi kunde ha ställt följdfrågor, men vi antar, som 
Bjørndal menar, att kränkningar och mobbning är ett så känsligt ämne att det kan 
vara svårt att tala om, speciellt inför främlingar, så vi valde att arbeta med enkäter. 

3.7 Forskningsed 
Det finns ett antal krav som man enligt Vetenskapsrådet (2011)  bör följa som 
forskare, och dessa krav värnar om deltagarnas integritet. Vi har här listat de fyra 
krav vi bör följa, samt motiverat varför och hur vi följt dem under denna studie. 

Informationskravet	  
Informationskravet syftar till att alla deltagare ska vara informerade om vad de har 
för uppgift i undersökningen, att det är fullständigt frivilligt att delta och att de när 
som helst kan välja att avbryta. Detta krav uppfyllde vi genom att vi när vi delade ut 
enkäterna dels hade ett missivbrev i början, och dels även informerade eleverna om 
detta. 

Samtyckeskravet	  
Samtyckekravet syftar till alla deltagare ska lämna sitt samtycke innan de deltar i 
undersökningen. I några fall bör man också tillfråga de deltagandes föräldrar, om 
deltagarna är under 15 år, ifall undersökningen berör etiskt känsliga frågor eller om 
de som deltar inte verkar förstå varför man genomför undersökningen eller dess 
villkor för deltagandet. Detta krav uppfyllde vi då innan vi delade ut enkäterna var 
ute i klasserna och frågade om de ville delta. När vi sedan delade ut enkäterna var vi 
också noga med att säga att om de ångrat sig och inte längre vill delta så kunde de 
bara lämna in blanka papper. Vi valde att inte kontakta elevernas föräldrar, då hela 
undersökningen var anonym och inte ens vi själva visste vilka som lämnat vilken 
information. 

Konfidentialitetskravet	  
Konfidentialitetskravet syftar till deltagarnas fulla konfidentialitet. Deras namn och 
namnet på deras verksamhet får inte nämnas om inte alla deltagare har gett sitt 
samtycke till detta. Vi kommer endast att nämna vilken stad denna undersökning är 
genomförd i, och vi kommer således inte att nämna vilken skola eller ens vilket 
område vi varit i. 

Nyttjandekravet	  
Nyttjandekravet syftar till att de resultat och den undersökning vi gjort inte får 
användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller för andra syften som inte är 
vetenskapliga. Detta krav uppfyller vi då den undersökning vi gör är vår egen och 
kommer endast att publiceras på portaler där andra vetenskapliga arbeten finns. 

4. Resultat 
För att få fram resultat vilka kan ge oss svar på de frågeställningar vi har genomförde 
vi resultatarbetet i etapper. Eftersom tidigare forskning visat att killar och tjejer 
använder nätet och sociala medier på olika sätt var vi intresserade av att se om denna 
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fördelning även gäller vår undersökningsgrupp. Utifrån detta har vi därför genomfört 
en första uppdelning i kategorier av killar och tjejer. Resultaten nedan kommer 
därför att visa fördelning av killars respektive tjejers svarsresultat.  
 
Vissa frågor har vi ansett vara lite extra relevanta och intressanta, och dessa frågor 
har vi valt att redovisa i diagram. De första av dessa frågor är skillnaderna mellan 
könen i form av utsatthet och i form av arena för utsattheten. Detta ansåg vi vara 
viktigt och intressant att dela upp i grupper för att kunna se om det finns skillnader 
mellan könen. 
 
Sedan valde vi de frågor som behandlade tillgången till nätuppkoppling, och den tid 
som spenderades uppkopplad. Dessa frågor ansåg vi vara specifikt relevanta då man 
kan dra slutsatsen att ju mer tid de tillbringar online, ju större är risken att de stöter 
på mobbning och kränkningar online.  
 

4.1 Resultatredovisning 

4.1.1	  Utsatthet	  
För att få en uppfattning av fördelningen mellan mobbning och kränkningar fick 
eleverna svara på två frågor i enkäten, där de angav vilken typ av utsatthet de upplevt.  
Diagram 1 visar fördelningen utifrån typ av utsatthet, fördelat på killar och tjejer. 
Dessa resultat baseras på fråga tre och fem där eleverna svarat på ifall de blivit 
kränkta respektive mobbade någon gång. De elever som inte har angett att de blivit 
utsatta samt de elever som svarat nej utgör underlaget för kategorin ”ej utsatta”.  
	  

 
Diagram	  1:	  Fördelning	  utifrån	  typ	  av	  utsatthet	  

	  

4.1.2	  Arenan	  för	  mobbningen	  eller	  kränkningarna	  
De elever som angett att de på något sätt blivit utsatta (se diagram 1) har i fråga 16 
och 19 angett ifall denna utsatthet skett via sociala medier eller via sms. Utifrån 
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antalet som angett på vilket sätt de blivit utsatta har vi dragit slutsatsen att 
resterande blivit utsatta i verkligheten (traditionell mobbning/kränkning). Dessa 
resultat redovisas i diagram 2 nedan.  
	  

Diagram	  2:	  Fördelning	  utifrån	  typ	  av	  mobbningsätt	  

 

4.1.3	  Tillgång	  till	  internetuppkoppling	  
Eftersom vårt syfte är att försöka finna ut hur fenomenet nätmobbning kan se ut är 
det av intresse att se i vilken utsträckning eleverna har tillgång till egen dator (fråga 
13) samt smartphone (fråga 15). Alla elever anger att de har egen smartphone varför 
detta resultat är ointressant att beskriva via diagram. Däremot är det ett intressant 
resultat då detta visar att alla elever har möjlighet att vara uppkopplade dygnet runt. 
Fördelningen av tillgång till egen dator redovisas nedan, med hjälp av diagram 3.  
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Diagram	  3:	  Fördelning	  utifrån	  tillgång	  till	  egen	  dator 

4.1.4	  Tidsförbrukning	  online	  
Eftersom alla elever har tillgång till egen smartphone anser vi det av intresse att se i 
vilken utsträckning de använder dator respektive smartphone fördelat på antal 
timmar per dag. I enkäten fick eleverna uppskatta hur mycket tid de lägger på att 
använda datorn (fråga 12) samt använda smartphone för surf eller chatt (fråga 14). Ju 
mer tid de lägger på att vara online ökar även risken för att på något sätt bli utsatt via 
nätet, framför allt för tjejerna då tidigare forskning visar att de spenderar sin tid 
online med att chatta med kamrater. Resultaten från enkäten redovisas nedan, 
diagram 4 visar tjejernas tidfördelning per dygn och diagram 5 visar motsvarande för 
killarnas tid per dygn.  
 

 
Diagram	  4:	  tjejers	  användning	  av	  mobil	  och	  dator	  per	  dygn 
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Diagram	  5:	  killars	  användning	  av	  mobil	  och	  dator	  per	  dygn 

4.1.5	  Mobbningens	  utbredning	  
För att få en uppfattning i vilken utsträckning elever är medvetna om mobbning 
ombads eleverna ange ifall de sett någon blivit mobbad (fråga 9) eller känner någon 
som blivit mobbad (fråga 8). 20 elever anger att de sett mobbing eller att de känner 
någon som blivit mobbad. Utifrån dessa siffror antar vi därför att de elever som inte 
svarat eller som svarat nej på dessa frågor inte sett eller känner någon som blivit 
mobbad.  

4.2 Enkätgenomgång med resultatredovisning 

4.2.1	  Kränkningar	  i	  skolan	  
På fråga 3 frågade vi om de någon gång blivit kränkta i skolan, och där svarade 16 
stycken att de blivit kränkta, vilket motsvarar 38 % av hela gruppen. 3 stycken 
svarade även att de själva någon gång kränkt någon annan, vilket motsvarar 7 % av 
hela gruppen. 3 av de elever som svarade att de någon gång blivit kränkta svarade 
även att de någon gång själva kränkt någon annan. 
 

4.2.2	  Mobbning	  
På fråga 5 frågade vi om de någon gång blivit mobbade, och då svarade 4 stycken att 
de blivit det, vilket motsvarar 9 % av hela gruppen. På fråga 8 frågade vi om de 
känner någon som blivit mobbade, och då svarade 12 stycken att de gör det, vilket 
motsvarar 28 % av hela gruppen. På fråga 9 frågade vi om de någon gång sett någon 
mobba någon annan, och då svarade 8 stycken att de sett det, vilket motsvarar 19 % 
av hela gruppen. Allt som allt så har precis 50 % av eleverna sett eller upplevt 
mobbning på nära håll, genom att antingen ha sett någon bli mobbad, känner någon 
som blivit mobbad eller blivit mobbade själva. Ingen av de tillfrågade svarade att de 
mobbat någon annan, vilket vi frågade i fråga 11.  
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Diagram	  6:	  Ålder	  vid	  vilket	  mobbning/kränkning	  skett	  

Detta diagram redovisar vid vilken ålder de tillfrågade eleverna varit i när de blivit 
mobbade eller kränkta. (fråga 4 och 6) Den som svarade den lägsta åldern svarade 8 
år, och sedan gick spannet hela vägen upp till 12 år, vilket är den ålder de befinner sig 
i just nu. 
 
På fråga 7 skulle de elever som blivit mobbade ange vad de blivit mobbade för. De 
fyra som blivit mobbade anger att anledningen var:  

• Mörkhyad samt acne 
• Vikt 
• Lättare funktionsnedsättning 
• Rastsituationer samt på idrotten Men är inte detta svar på en varfråga, inte 

vad eller hur! 
 

4.2.3	  Tidsåtgång	  online	  
Fråga 12 behandlar hur många timmar eleverna uppfattar att de sitter framför datorn 
per dygn (se diagram nummer 4 och 5 ovan). En slutsats är att killarna spenderar 
mer tid framför datorn i förhållande till tjejerna.  På fråga 13 svarade 28 stycken att 
de har en egen dator, vilket motsvarar 66 % av hela gruppen. Det är även fler flickor 
än pojkar som har tillgång till egna datorer. 
 
Fråga 14 behandlar hur många timmar eleverna spenderar uppkopplade på sina 
mobiltelefoner, och det resultatet har vi redovisat i diagram nummer 4 och 5. En 
slutsats är att tjejerna är uppkopplade via mobilen mer än vad pojkarna är det. På 
fråga 15 svarade samtliga 42 stycken att de har en egen smartphone. 
 

4.2.4	  Elaka	  mail	  eller	  sms	  
På fråga 16 svarade 10 stycken att de fått ett elakt mail eller meddelande, vilket 
motsvarar 23 % av hela gruppen. På fråga 17 frågade vi vad dessa meddelanden 
handlat om, och då svarade 7 stycken att de meddelandena var om deras utseende, 
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och 3 stycken om att det var om någonting de sagt. När vi sedan på fråga 18 frågade 
vid vilken ålder de fått dessa meddelanden så svarade 4 stycken att de var 11, 4 
svarade att de var 12, 2 svarade att de inte visste 
 
På fråga 19 svarade 9 stycken att de någon gång fått ett elakt eller dumt sms, vilket är 
21 % av de tillfrågade. Som svar på fråga 20, där vi frågade vad dessa sms handlade 
om, svarade 2 stycken att de inte kommer ihåg, 3 stycken att de handlade om deras 
utseende, 2 stycken vill ej svara och 2 stycken har blivit hotade. När vi sedan på fråga 
21 frågade hur gamla de varit när de fått dessa sms så svarade 2 stycken att de var 10 
år gamla, 3 stycken att de var 11 år och 4 stycken att de var 12 år gamla. 
 
4.2.5	  Medvetenhet	  om	  mobbning 
På fråga 22 svarade 17 stycken att de sett någon bli mobbad på nätet eller över 
telefon, vilket motsvarar 40 % av hela gruppen.  

4.2.6	  Utförd	  mobbning	  
När vi sedan frågade om de själva kränkt någon över internet eller via mobilen så 
svarade 2 stycken svarat att de någon gång gjort det, vilket motsvarar 4 % av hela 
gruppen. Den sista frågan (fråga 24) handlade om ifall de någon gång mobbat någon 
över internet eller via telefon, och där svarade samtliga 42 elever att de aldrig gjort 
det. 

5. Resultatanalys och diskussion 
Under denna rubrik kommer vi att beskriva och behandla de resultat vi kommit fram 
till utifrån våra frågeställningar. Vi kommer även att diskutera resultaten i 
förhållande till tidigare forskning. 
 

5.1 Resultatanalys 
När vi satte oss för att gå igenom resultaten vi fått och analysera dessa så valde vi att 
sortera våra resultat i olika grupper. Vi valde att se på mobbning som fenomen i stort, 
och valde där att ta med de analyser vi gjort som berör mobbning i det stora hela 
under den första rubriken. Under rubriken mobbare och mobbningsoffer valde vi att 
sortera in de analyser vi gjort som berör de som mobbar och de som blir mobbade. Vi 
delade upp analysen på detta sätt för att lättare få en överblick. 
 
Vi har arbetat med resultaten ur ett induktivt perspektiv. Detta innebär att vi inte 
utgått från något färdigt ramverk utan skapat kategorier utifrån insamlad data. 
Elevernas svar på enkätfrågorna utgör således den data som sedan har analyserats. 
Utifrån data har kategorier skapats utifrån gemensamma nämnare, t.ex. de elever 
som utsatts för mobbning. Utifrån dessa kategorier har analys sedan skett för att 
finna likheter eller skillnader mellan elevsvaren i respektive kategori.  De kategorier 
vi har valt att fokusera i analysen är följande: Skäl till mobbning, Könsaspekt, 
Direkt/indirekt mobbning, Rollbyte, Platsspecifik mobbning samt Tillgång till 
digitala medier. 
 

Skäl	  till	  mobbning	  	  
Det vanligaste svaret eleverna gett i vår studie är kommentarer om utseende på till 
exempel bilder de lagt upp. Eleverna har även angett att kränkande kommentarer 
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hänvisat till en statusuppdatering på Facebook är vanliga. Brottsrummet (2013-11-
20) menar att 16 % av alla flickor någon gång blivit utsatta för nätmobbning, och då 
på grund av någonting i deras utseende. Även om vi inte fick lika höga siffror i vår 
lilla undersökning så kan vi tydligt se att det vanligaste man får elaka kommentarer 
är om just utseendet. Utifrån vår studie kan vi även se att elever stöter på 
kränkningar och mobbning i verkliga livet. Den vanligaste anledningen till 
kränkningar eller mobbning är även här utseende, till exempel glasögon, vikt och 
etnisk bakgrund. Det är även vanligt att eleverna får en kommentar på idrotten eller 
under andra aktiviteter på till exempel rasterna, om eleven kanske är lite svag i till 
exempel bollsporter. Frisén (2010) nämner även att det är svårt att tolka 
meddelanden man får online. Det finns inget kroppsspråk och inga tonfall att tyda, så 
det är väldigt lätt att meddelanden feltolkas. Det någon skriver kan mycket väl tolkas 
som en kränkning eller något liknande, trots att det kanske inte alls var tanken med 
meddelandet från början. 
 
 

Könsaspekt	  
Det resultat vi fått fram i vår studie visar att det är fler flickor som stött på mobbning 
eller kränkning online än pojkar, vilket stämmer väl överens med de fakta Beckman 
(2013) har där hon menar att det är fler flickor som är utsatta online då de befinner 
sig på forum som inbjuder till mobbning i större utsträckning än vad pojkar gör. Vi 
har dock inte gått in på vad eleverna gör vid sin tid vid datorn, men det var flera tjejer 
som sa att de fått saker postade till sig på till exempel Facebook, som är en sida där 
man till exempel kan chatta. Om man befinner sig på forum där man kommunicerar 
med ord är man mer utsatt för risken att bli mobbad än vad man är om man befinner 
sig på forum som är inriktade på till exempel olika onlinespel. 
 

Direkt/indirekt	  mobbning	  
Vi har i vår studie sett att skillnaderna mellan könen bland dem som använder sig av 
den indirekta eller den direkta mobbningen är mycket liten. Den forskning vi tagit 
upp tidigare i studien menar att det mest är tjejer som utövar indirekt mobbning och 
killar använder sig av det direkta mobbningssättet, men detta stödjer inte det resultat 
vi fått fram bland svaren i vår enkät. När man ser till vilka som blivit utsatta för de 
olika mobbningssätten visar våra resultat att killarna i större utsträckning blir utsatta 
för direkt mobbning och flickorna för den indirekta, vilket stämmer överens med 
tidigare forskning (jmf. Owens, Slee & Shute, 2001).  
 

Rollbyte	  
Tre av eleverna anger att de någon gång har kränkt någon annan, och detta valde vi 
att analysera lite närmre. De som svarade ja på denna fråga var en pojke och två 
flickor. Pojken har kränkt någon annan i det verkliga livet, och de två flickorna hade 
kränkt någon i det verkliga livet samt över nätet. Vi valde då att titta närmre på hur 
mycket tid de spenderar framför datorn för att se om resultaten från Beckmans 
(2013) studie även gällde vår studie. Alla tre eleverna har tillgång till en egen dator. 
Pojken spenderar cirka en halvtimme framför datorn, den ena flickan 2-3 timmar och 
den andra flickan runt 5 timmar per dygn. Tjejerna spenderar alltså mest tid 
uppkopplade via datorn. Tittar man på mobilanvändandet så spenderar pojken 3-4 
timmar uppkopplad via mobilen, den ena flickan 4-5 timmar och den sista flickan 
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cirka 7 timmar uppkopplad. Även här spenderar tjejerna överlägset mest tid 
uppkopplade. De två flickorna har båda två fått elaka meddelanden på Facebook, och 
även elaka sms till sina mobiler. Pojken vill inte ange vad de har sagt till honom, men 
flickorna har fått höra glåpord som idiot, äckel, bitch samt uttryck som ”gå och dö” 
och ”du är ful”. Den ena tjejen uppger även att hon fått elaka sms och mail uppemot 
30 gånger, men påstår själv att hon inte blivit mobbad, trots att alla meddelanden, 
enligt henne, berört hennes utseende. Var går gränsen för kränkningar och 
mobbning? Enligt vår definition på mobbning så har hon blivit mobbad, men hon 
själv ser inte detta som mobbning. Man skulle kunna tolka det som att denna flicka är 
medveten om att hon blir/blivit mobbad, men kanske själv vill blunda för det och inte 
se sig själv som mobbad. Alla dessa tre elever har en sak gemensamt – de har alla tre 
blivit kränkta i skolan tidigare. Detta styrker den tidigare forskning vi hittat, om att 
den som en gång blivit mobbad eller kränkt mycket väl kan bli en mobbare själv, som 
en slags hämndaktion (Ekerwald & Säfström, 2012). 
 

Platsspecifik	  mobbning	  
Vi fick som svar i våra enkäter av ett par elever att de blivit mobbade och kränkta på 
rasten och på till exempel idrotten. Olweus (1999) menar att mobbning ofta sker på 
platser där det inte befinner sig så många vuxna, och rasterna är ett sådant exempel, 
vilket gör att våra resultat på enkäterna stärker denna forskning. Om man sedan 
tänker på hur en idrottslektion kan se ut när de till exempel spelar fotboll, så är det 
ofta rörigt med många elever ute på planen samtidigt, samt att det oftast går fort. 
Även där är det lätt att obemärkt ”kläcka ur” sig någonting och idrottsläraren har 
ingen chans att höra och se allt som händer samtidigt. 
 

Tillgång	  till	  digitala	  medier	  
Då alla äger en telefon med internetuppkoppling så kan alla i denna klass ta emot 
information och bilder i stor utsträckning under väldigt kort tid. Öhrlund och 
Hellqvist (2008) menar att mycket av den mobbning som görs online sker via 
mobiltelefonen, och de siffror vi fått fram var att 21 % av våra tillfrågade elever har 
någon gång fått ett elakt sms till sin mobiltelefon. Skolverket (2009) menar att ett 
sätt att arbeta kring detta är att tillsammans komma överens om trivselregler som ska 
gälla. Olweus (1999) påpekar även att det måste finnas tydliga gränser för vad som är 
okej och vad som inte är det, och detta kan även gälla mobiltelefonanvändande.  
 

5.2 Slutsatser och diskussion 
Samhället förändras snabbt och så gör även skolorna, och med det följer en 
förändring av fenomenet mobbning. Därför valde vi att se på två former av 
mobbning, den traditionella mobbningen och den nätbaserade mobbningen. För att 
förstå hur mobbningen går till studerade vi under vilka sammanhang mobbningen 
förekommer, i vilka former den existerar och i vilken utsträckning den gör det. Vi 
gjorde ett nedslag i två klasser och svaren vi fick i denna lilla undersökning är inte 
tillräckliga för att klassa studien och de resultat vi fått fram som generella, men de 
kan vara en utgångspunkt för fortsatt forskning och även vara en fingervisning mot 
vart mobbningen är på väg. Genom att få reda på hur mobbningen ser ut så hoppas vi 
på att kunna ge både oss och andra verksamma lärare en inblick och en förståelse för 
hur mobbningen idag går till. Det resultat vi fått fram visar att i de klasser vi 
undersökt så är fortfarande den traditionella mobbningen störst, men det existerar 
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även nätmobbning. Flickor får ofta utstå och utsätter även andra för den indirekta 
mobbningen. I vår studie är skällsord och olika negativa uttryck angående utseendet 
det som kommer fram. Pojkarna däremot både utsätts och utsätter andra för den 
direkta mobbningen, även om vårt resultat även visar på att även vissa pojkar fått 
utstå indirekt mobbning. Glåpord om utseende och uteslutning ur vissa grupper på 
till exempel idrotten är det som vi har uppmärksammat mest. Av de elever vi 
tillfrågade uppgavs ålder åtta som den ålder som var lägst och där de upplevt att de 
känt sig kränkta i skolmiljön. Detta visar på att eleverna kan känna sig kränkta även i 
väldigt låga åldrar.  
 
 
Läroplanen (Skolverket 2011) syftar till att skolan ska vara en plats där allas lika 
värde ska beaktas, där ingen ska behöva utstå kränkande behandlingar samt där 
ingen elev ska behöva mobbas. När man säger att skolan ska arbeta för detta, menar 
vi att det är lätt att de andra arenorna, till exempel sociala medier, glöms bort. För att 
förstå och kunna arbeta mot all sorts mobbning anser vi att det är viktigt att man som 
verksam lärare och som målsman är medveten om och insatt i vad och hur mobbning 
kan ske och att det kan ske på betydligt fler sätt än genom knytnävsslag på rasterna. 
Därför anser vi att det är viktigt att belysa problemet med nätmobbning och dess 
utveckling. 
 
Enligt våra erfarenheter så arbetar skolorna väldigt aktivt mot mobbning med till 
exempel antimobbningsteam och så kallade trygghetsvandringar, där vissa elever får 
gå med en vuxen och peka ut platser där de känner sig otrygga, men det finns alltid 
rum för förbättring. Det vår studie visar på i detta fall är att mobbning och 
kränkningar kan ske i lägre åldrar än de vi sett att det fokuseras på i skolorna. Ett sätt 
att arbeta mot detta kan vara att redan i förskolan och förskoleklassen sätta upp 
regler som ska värna om allas trygghet, och se till att dessa följs. Exempel på sådana 
regler kan till exempel vara att man inte säger något dumt om någon annan, och att 
man alltid låter alla som vill vara med vara det. 
 
Enligt våra egna erfarenheter både från våra praktiker och från det vardagliga livet så 
har vi upplevt att många vräker ur sig saker utan att reflektera över vad de egentligen 
säger. Det kan även handla om att någon säger något dumt som ett skämt, men den 
som hör det inte tar det som ett skämt utan tar åt sig och blir sårad. I stridens hetta är 
det även lätt att det slinker ut något för att såra någon i detta nu, för att till exempel 
visa sin makt och visa överlägsenhet. Det är även lättare att komma undan med att 
vid enstaka tillfällen kalla någon någonting dumt, det blir helt enkelt mindre 
konsekvenser av kränkningar än vad det blir om man skulle mobba någon. Vi har 
även upplevt att det inte alltid är barn som kränker barn, utan det kan mycket väl 
vara vuxna som kränker barn och vuxna som kränker andra vuxna. Vi upplever även 
att det är mer okej i sociala sammanhang att vräka ur sig någonting i en skämtsam 
ton men ändå med en seriös baktanke. Det har blivit så vanligt att man kastar ur sig 
saker på skämt inför andra att det nu är socialt godkänt att vara elak. 

 

5.3 Metoddiskussion 
Resultaten kan påverkas av att vi konstruerade enkäterna innan vi var tillräckligt 
pålästa om tidigare forskning. Frågorna baserades enbart på vår egen nyfikenhet och 
vårt intresse angående nätmobbning och traditionell mobbning. Att konstruera 
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enkäter är inte en lätt uppgift men vi hittade ingen enkät som redan var testad och 
utvärderad och tog därför beslutet att konstruera en egen.  
 
Placeringen vi hade i klassrummet kan även detta mycket väl ha påverkat resultaten. 
Vid vissa bord satt eleverna mycket tätt ihop, och kan på så sätt både ha sett vad 
andra svarat och svarat samma sak, men även varit rädda för att andra ska se vad de 
ha svarat och därför inte svarat helt sanningsenligt. Detta kan man ta med sig till 
nästa gång, att man då ser till att eleverna kan dölja sina svar så att ingen kan se vad 
någon annan skriver eller svarar. En idé är att man delar upp klassen i mindre 
grupper så att man kan ändra om placeringen i klassrummet så att de inte behöver 
sitta så nära varandra.  
 
Vi upplever det som att många har svårt att prata om mobbning då det är ett så 
känsligt ämne, och om man då känner att någon kan se det man skrivit så kan det 
vara svårt att känna att man kan uttrycka sig. En del har även svarat att det är 
komplicerat på de frågor om vad de blivit mobbade för, och det tror vi kan ha att göra 
med att de inte känner att de vill prata om det, eller att platsen eller tiden att skriva 
var knapp så att de känner att de varken har tid eller plats att förklara utförligt. Det 
kan även vara så att det är svårt att få ner känslor i text, och vi kan kanske ha fått 
utförligare svar på detta vid en intervju. Enkäterna vi genomförde var helt anonyma, 
och vi tror att vi fått in fler ärliga svar på så sätt än om vi gjort en intervju. 
 
Bjørndal (2002) menar att enkäter som innehåller känslig information kan ge mer 
sanningsenliga svar om de utförs anonymt. Själva enkäten i sig var anonym, men om 
eleverna suttit för nära varandra och på så vis inte känt sig anonyma i sina svar så 
kan det helt klart ha påverkat sanningshalten i de svar vi fått in. 
 
Vi delade ut enkäterna vid två olika tidpunkter, den ena på första lektionen på 
morgonen och den andra på deras sista lektion. Vi upplevde att den klass som fick 
sina enkäter på morgonen hade mycket mer utförliga svar än den som fick enkäterna 
på eftermiddagen. Om det beror på att klassen i sig var mer utförliga i sina svar rent 
naturligt eller om det beror på tidpunkten kan vi inte svara på, men vi anser detta 
vara en intressant iakttagelse.  
 
Vi fick även efteråt reda på att ett par elever i ena klassen har problem med dyslexi, 
och kan på så sätt ha svarat endast ja eller nej för enkelhetens skull, eller för att de 
helt enkelt inte förstått frågan. Stukát (2005) poängterar vikten av att de som ska 
svara på enkäten är vana vid att uttrycka sig skriftligt, och har förmågan att göra 
detta. Då några elever hade dyslexi så kan man anta att dessa kan ha haft sämre 
förmåga och vana än de som inte lider av dyslexi, och därför kan det ha påverkat 
deras svar i enkäten. 
 

5.3 Pedagogisk relevans 
Det ämne vi valt att studera anser vi vara pedagogiskt relevant då mobbning och 
kränkningar är någonting som vi upplever finns överallt i alla former. Eleverna 
tillbringar mycket av sin vakna tid på skolan, och därför anser vi att skolan har en 
viktig roll i att arbeta mot mobbning. Detta är självklart mycket svårt att göra, och det 
är även mycket svårt att se om och när mobbning och kränkningar sker om man som 
lärare inte är medveten om hur mobbning och kränkningar kan se ut eller i vilka 
sammanhang de kan uppstå. Fenomenet nätmobbning är även relativt nytt, och 
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tidigare forskning vi hittat har visat att många lärare känner sig osäkra när det 
kommer till nätmobbning och vad som sker online. Därför anser vi att det är viktigt 
att man gör både lärare och föräldrar medvetna om de olika arenorna som finns, så 
att vi tillsammans kan arbeta mot att få stopp på mobbningen och kränkningen, både 
bland våra skolungdomar och bland vuxna människor. 
	  

5.4 Ytterligare frågeställningar 
Vi har i vår studie upptäckt möjligheten av att den som är mobbad själva kan bli en 
mobbare. Vi hade tyvärr inte möjlighet att gå in djupare i dessa frågor, men dessa 
frågor skulle kunna ligga till grund för ytterligare forskning. Vi reagerade mycket på 
det faktum att alla barnen i studien hade tillgång till egen smartphone. Då började vi 
fundera på hur tidigt de egentligen får sina egna mobiltelefoner och i vilken ålder de 
får möjligheten att ständigt vara uppkopplade? Kan det finnas nätmobbning även i 
ännu lägre åldrar? Samma sak funderade vi på när vi såg resultatet om datorer. Inte 
riktigt alla hade tillgång till egen dator, men många hade det. Vår egen erfarenhet 
säger att det i de allra flesta hem brukar finnas tillgång till minst en dator med 
internetuppkoppling, och då tänkte vi samma sak där; hur tidigt får eleverna själva 
sitta och surfa och stöter de på någon nätmobbning då? Åldersgränsen på Facebook 
är för närvarande 13 år, men många av de vi tillfrågat har tillgång till Facebook. Detta 
innebär att eleverna antingen skapat ett konto med falska uppgifter själva, eller att 
föräldrarna hjälpt dem att skapa ett konto. Kan föräldrarna, genom att introducera 
sina barn till sociala medier innan den rekommenderade åldern, vara en bidragande 
faktor till nätmobbningen? Hur pass unga elever har egentligen tillgång till Facebook 
och andra sociala medier?  
 
Detta arbete har varit mycket intressant att författa, och även på sina sätt 
skrämmande då det kommer upp att mobbning och kränkning förekommer redan 
innan eleverna är tio år gamla. Mobbning finns i många olika former, och vi anser att 
mobbning endast kan motverkas genom kunskap, och vi hoppas att denna studie 
bidragit med en del av den kunskapen. 
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Bilaga 1 – Enkäten 
 
Hej, vi är två tjejer som heter Gabriela och Sofia.  
Vi går sista terminen på lärarprogrammet här på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. 
Just nu håller vi på och skriver ett examensarbete om mobbning och nätmobbning. Vi 
behöver er hjälp att besvara några frågor kring detta. 
 
Här kommer ett frågeformulär angående detta. Vi skulle bli väldigt tacksamma om du 
hjälpte oss att besvara dessa frågor. Självklart är ni och alla era svar 
fullkomligt anonyma! 
 
Om du aldrig känt att du blivit mobbad eller kränkt så kan du bara hoppa över de 
frågor där vi frågar om det mer information om detta. 
 
Att bli mobbad betyder att man blir retad eller slagen upprepade gånger. 
Om någon säger något elakt till dig en gång så räknas inte det som 
mobbning utan som en kränkning. Upprepas denna kränkning så går den 
däremot över till mobbning.  
 
 
Är du tjej eller kille? 
 

__________________________________________________________
__ 

Hur gammal är du? 
 

__________________________________________________________
_ 

Har du blivit kränkt någon gång i skolan? 
 

__________________________________________________________
__Hur gammal var du då? 

 
__________________________________________________________
__Har du blivit mobbad någon gång? 

 
__________________________________________________________
__Hur gammal var du då? 

 
Vad blev du mobbad för? 
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__________________________________________________________
__Känner du någon som har blivit mobbad? 

 
__________________________________________________________
__Har du sett någon mobba någon annan förut? 

 
__________________________________________________________
__Har du någon gång kränkt någon? 

 
__________________________________________________________
__Har du någon gång mobbat någon? 

 
__________________________________________________________
__ 

 
Att bli mobbad på nätet blir vanligare och vanligare när allt fler får 
smartphones och datorer på sina rum. Att bli nätmobbad innebär helt 
enkelt att du blir mobbad via internet eller sms, såsom kommentarer på 
Facebook, mail eller sms till din mobiltelefon. Här nedan kommer ett par 
frågor angående nätmobbning. Precis som ovan så kan du hoppa över de 
frågor som behandlar mobbningen närmre om du känner att du aldrig 
blivit mobbad eller kränkt via nätet eller din mobiltelefon. 
 
Ungefär hur mycket tid sitter du vid datorn varje dag? 
 
 
Har du en egen dator? 
 
 
__________________________________________________________
__Om du fick gissa, hur mycket tid tillbringar du på internet eller med att skicka 
meddelanden från din mobiltelefon? 
 
 
__________________________________________________________
__ 
Har du en så kallad smartphone? (mobiltelefon med internet lättillgängligt, samt som 
kan skicka/ta emot bilder) 
 
 
__________________________________________________________
__ 
Har du någon gång fått ett elakt mail, meddelande på till exempel Facebook eller 
någon annan social media? Om det har hänt flera gånger, hur många gånger då cirka? 
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__________________________________________________________
__Vad har de sagt då? Till exempel retat för utseende eller för något du sagt. 

 
__________________________________________________________
__Hur gammal var du då? 

 
__________________________________________________________
__Har du någon gång fått ett elakt eller dumt sms? Om det har hänt flera gånger, hur 
många gånger då cirka? 

 
__________________________________________________________
__Vad har de sagt då? Till exempel retat för utseende eller för något du sagt. 
 

__________________________________________________________
__Hur gammal var du då? 

 

__________________________________________________________
__Har du någon gång sett eller hört att någon blivit mobbad på internet eller telefon? 

 
__________________________________________________________
__Har du någon gång kränkt någon via internet eller telefon? 

 
 

Har du någon gång mobbat någon via internet eller telefon? 

 
__________________________________________________________
__ 

 
 
Stort tack för din medverkan! 
 
 


