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Abstract Cyber bullying – who is responsible? A qualitative study about the shared 

responsibilities between parents and teachers revolving cyber bullying. 

By: Sophie Southern, autumn term of 2013. Teachers Education, University College 

Södertörn.  

Supervisor: Staffan Nilsson 

The phenomena of cyber bullying is relatively new, but it is now more prevalent than ever as 

children today have access to the internet on a daily basis, in school as well as at home. 

Although cyber bullying is an increasing problem in today’s society, there seem to be few 

guidelines for teachers to follow when using the internet with their students in school. The 

purpose of this study is to investigate who, according to six teachers, has the responsibilities 

revolving cyber bullying – teachers or parents. There has not been very much research done 

revolving the issue. The questions that are going to be raised in this study are who the six 

interviewed teachers think is responsible for taking actions revolving cyber bullying, if there 

are any guidelines about how to work with the problem, if teachers and parent work together 

to prevent and act against cyber bullying and what kind of education teachers and parents get 

to increase their awareness about bullying and cyber bullying.  

This study is built on interviews with six teachers from three different schools. Two of the 

schools work with a bullying program that is based on Olweus methods against bullying. The 

third school has a collaboration with the organisation Friends. This study has its theoretical 

outcome in Olweus’ methods against bullying in general and Campbell’s definition of what 

cyber bullying means. Regarding responsibility this study is built on the definition of two 

different kinds of responsibilities, the moral kind and the legal kind. The conclusions of this 

study are that the responsibility is not something you can put on either the parents or the 

teachers, it is a shared responsibility between both parts since the children have access to the 

internet almost anywhere. There is also a need of guidelines regarding how to act in a case of 

cyber bullying as there are no known guidelines to turn to today. Some schools seem to have a 

collaboration between parents and teachers to prevent and act against cyber bullying, where 

other schools do not. The same schools that have that collaboration also seem to educate both 

teachers and parents about cyber bullying.    

Key words: Bullying, cyber bullying, responsibilities. 

Nyckelord: Mobbning, nätmobbning, ansvar. 
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1. Inledning 

Mobbning i allmänhet är ett stort samhällsproblem idag (Tagesson & Östman 2013). Det har 

under det senaste året pågått en stor debatt i media angående fenomenet nätmobbning. Man 

kan just nu läsa om fenomenet mobbning i media, och människor som har varit utsatta skriver 

in och berättar sin historia. Om man läser de olika människornas historier kan man många 

gånger se att skolans roll ifrågasätts och man kan också ana att det inte finns några klara 

riktlinjer för vem som bär ansvaret när mobbning förekommer på internet, via sociala medier 

eller via mobiltelefoner. Nätmobbning kan ske såväl i skolan som hemma, så vem bär 

ansvaret för att ta tag i problemet – föräldrar, lärare, kommun eller stat? Komplexiteten i 

problemet går att ta del av nedan, där en del av många barn och ungdomars vardag 

presenteras: 

Ett barn sitter framför datorn och blir misshandlat. Slagen kommer tätt. Över själen breder 

blåmärken ut sig. Sår, stickor, bett. Alla tycks gilla att dissa. En Hata horan-grupp startas och 

antalet medlemmar ökar fort. Lögner och förtal sprids. Smygtagna bilder och filmer läggs upp. 

Barnet gråter och stänger av datorn. Vet att imorgon vet hela skolan vem som är värsta horan. 

Det här barnet är inte ensamt. Var sjätte elev i årskurs fyra har drabbats av nätmobbning visar ny 

forskning från Göteborgs Universitet, och enligt en undersökning från Symantec tidigare i år har 

36 % av Sveriges barn och unga haft en allvarligt negativ upplevelse på internet. De har mottagit 

olämpliga bilder från en främling, blivit mobbade eller fallit offer för nätbrott. Internet och sociala 

medier innebär fantastiska möjligheter till möten och kommunikation mellan människor. Många - 

unga som gamla - hittar nya sammanhang och gemenskaper som inte hade varit möjliga utan nätet. 

Men Internet kan även vara en otrygg plats. Inte minst därför att det är en högst verklig plats för 

många barn och unga. De har vuxit upp med Cyberspace. De vet att man kan få huvudet 

nertryckt i toaletten också där (Nilsson & Arrhenius 2012). 

Fenomenet nätmobbning är relativt nytt och växer snabbare än vad tillvägagångssätten 

för att motarbeta problemet gör. Det finns inte heller några tydliga riktlinjer som säger 

vem som bär ansvaret när nätmobbning förekommer, vilket är skälet till att jag väljer att 

genomföra denna undersökning. Problemet är komplext eftersom många elever idag 

tillhandahålls diverse medieverktyg som datorer och surfplattor av skolan, som de även 

får ta med sig hem vilket medför att nätmobbning kan ske utanför skolan, men med 

material som de får tillgång till genom skolan – vem är då ansvarig för att 

nätmobbningen ska upphöra? 

1.1 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer en bakgrund till fenomenet nätmobbning att beskrivas. Begreppet 

mobbning kommer även att definieras för att ge en bakgrund till vart fenomenet nätmobbning 

kommer ifrån. I detta avsnitt kommer även vad lagar och styrdokument säger om mobbning 

att presenteras för att göra en koppling till vad skolans uppdrag kring problemet är. 
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1.1.1 Lagar och styrdokument 

I läroplanen för grundskolan står det att skolans uppdrag är att aktivt arbeta för att eleverna 

ska utveckla förmågan att känna förståelse och inlevelse för andra människor. Den enskildes 

välbefinnande ska vara centralt i verksamheten. Skolan ska även aktivt arbeta för att motverka 

att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering (Lgr11:7). Detta kan även kopplas till målen 

som enligt FN:s barnkonvention innebär att inga barn får utsättas för olagliga angrepp mot sin 

heder eller sitt anseende (FN:s barnkonvention 1989 artikel 16). Eleverna ska hållas 

informerade om de frågor som rör dem och lärarna ansvarar för att eleverna är delaktiga och 

medansvariga för såväl de rättigheter och skyldigheter som är delar i det demokratiska 

samhället. All skolpersonal bär ansvar för att arbeta mot målet att alla elever ska vilja ta 

ansvar för skolmiljön (Lgr11:15). Hans Bengtsson som är docent i statsvetenskap, och Krister 

Svensson, föreståndare för Stockholm International Toy Research Centre, menar att en av de 

delar som ändrades när skollagen reformerades år 2010 var kapitlet som avser kränkande 

behandling. Målet med detta kapitel är att motverka kränkande behandling inom skolan. Detta 

innebär även att det enligt skollagen är huvudmannens ansvar att personalen i skolan uppfyller 

de krav och skyldigheter som finns i skollagen (Bengtsson & Svensson 2011:144). Däribland 

har personalen i skolan en skyldighet att anmäla eventuella fall av kränkningar som 

förekommer på skolan, anmälan görs till rektorn (Skollagen 2010 6 kap. 5, 10 §). Enligt en 

studie av skolverket är 6-7% av skoleleverna i årkurs 4-9 i Sverige utsatta för mobbning, 

vilket är relevant eftersom denna undersökning har genomförts i dessa årkurser (Skolverket 

2013:1).  

1.1.2 Mobbning ur ett historiskt perspektiv 

Enligt en kunskapsöversikt från skolverket användes begreppet mobbning tidigare för att 

beskriva ett fenomen som förekom i skolan. Begreppets innebörd har dock blivit bredare och 

mer omfattande och därigenom uppkom begreppet skolmobbning för att specificera vilken 

form av mobbning som syftades till. Begreppet mobbning uppkom i Sverige år 1969. När 

psykologen och professorn Dan Olweus år 1973 gav ut verket ”Hackkycklingar och 

översittare: Forskning om skolmobbning” fick det ett väldigt stort genomslag och det fanns 

nu en definition av begreppet mobbning. Etableringen av uttrycket mobbning på skolorna 

skedde under 1980-talet, men det var dock inte förrän under 1990- och 2000-talet som 

mobbningen lyftes fram i offentliga skolutredningar, läroplaner och övriga styrdokument 

(Frånberg, Gill, Nordgren & Wrethander 2009:12–13).  



7 
 

 

1.1.3 Mobbning, nätmobbning och Olweus åtgärdsprogram 

Enligt Dan Olweus kännetecknas mobbning av följande tre omständigheter: 

 Negativt eller elakt beteende 

 Som upprepas under viss tid 

 Som uppstår i en relation som utmärks av obalans i maktförhållandet mellan parterna 

(Olweus 1999:10). 

Enligt Olweus finns det inte någon skolmiljö som är helt mobbningsfri. Detta eftersom han 

menar att när flera olika individer placeras i en grupp utan att själva få välja gruppens 

medlemmar måste man vara beredd på att tendenser till mobbning kan uppstå, detta anser jag 

kan kopplas även till nätmobbning eftersom att skolmiljön numera sträcker sig till internet. I 

och med att det inte finns mobbningsfria miljöer menar Olweus att man som skolpersonal 

ständigt måste vara beredd på att arbeta för att motverka alla tendenser till mobbning som 

uppstår (Olweus 1994:51).   

Lars Arrhenius, en jurist som arbetar med barnrättsfrågor, beskriver kränkningar på nätet som 

ett fenomen som många som arbetar i skolan tycker är svårt att hantera, så även föräldrar. Ett 

problem med att sätta stopp för sådana kränkningar, menar Arrhenius, är att det i vårt 

samhälle finns en allmän acceptans för detta beteende och detta innebär att människor skulle 

tycka att kränkningar som förekommer via sociala medier är mer accepterade än de som sker 

på skolgården. Arrhenius menar att det skollagen säger om nolltolerans mot kränkningar 

gäller även på internet, även fast det glöms bort i den vardagliga diskussionen om detta. Ett 

sätt att arbeta mot kränkningar på internet i skolan skulle kunna vara att sätta upp regler och 

förhållningssätt för hur eleverna ska bete sig när de använder nätet och klargör att det är 

nolltolerans som gäller även där. När det kommer till ansvarsfördelningen mellan hem och 

skola vid fall av nätmobbning menar Arrhenius att tillvägagångssättet bör se ut som så att ifall 

kränkningarna har en koppling till skolan, alltså om det går att relatera kränkningarna till att 

de antingen förekommer under skoltid, eller att de drabbar elevernas skolarbeten, ska skolan 

agera. Med det sagt har dock även föräldrarna ansvar vid sådana situationer. En nyckel till ett 

framgångsrikt arbete med detta är att få med föräldrarna i arbetet för att förebygga mobbning 

och nätmobbning. Ett exempel på detta arbete skulle kunna vara att bjuda in föräldrarna till 
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skolan för att diskutera var gränserna går när det kommer till ansvarsfördelningen vid 

situationer med kränkningar och mobbning (Arrhenius 2013:122). Ansvarsfördelningen 

mellan föräldrar och lärare är någonting som även kuratorn och socionomen Lasse Mattila tar 

upp. Han menar då att alla vuxna, vare sig man är förälder, lärare, skolkurator eller 

föreningsledare har ett ansvar att vara en så god förebild för barnen som möjligt. Att vara en 

sådan menar Mattila innebär att man kan påverka barnens utveckling i den riktning man 

önskar och detta är ett stort ansvar som alla vuxna har. Detta ansvar innebär bland annat att 

vägleda barnen genom att sätta tydliga ramar och gränser för dem (Mattila 2012:101).   

Olweus har utvecklat ett åtgärdsprogram mot mobbning. Programmet bygger på fyra 

huvudprinciper som har sin utgång i forskning kring utveckling och förändring av framför allt 

aggressivt beteende. Programmet uppmanar till att sträva efter att skapa en skolmiljö, såväl 

som hemmiljö, som bygger på värme, positivt intresse och engagemang från såväl 

skolpersonal som föräldrar. Skolan bör sätta fasta gränser mot ett oacceptabelt beteende, men 

även att vara konsekvent och använda någon form av sanktion (icke-bestraffande och icke-

kroppslig påföljd) ifall en elev bryter mot de överenskomna reglerna. De två sistnämnda 

punkterna kräver en viss mån av kontroll över elevernas aktiviteter i såväl skolan som i 

hemmet. För de vuxna gäller en auktoritativ relation mellan vuxna och barn där det finns en 

underförståelse om att det är de vuxna, såväl lärare som föräldrar, som har ansvaret för 

barnens sociala relationer (Olweus 2007:67–68). Sanktionstrappan som används i programmet 

går att finna i uppsatsens appendix. 

1.2 Syfte  

Denna uppsats syften är att undersöka om det förekommer ett samarbete mellan lärare och 

föräldrar kring nätmobbning, om lärare och föräldrar får någon utbildning inom ämnet 

nätmobbning, om det finns och i så fall hur riktlinjer kring nätmobbning ser ut samt hur lärare 

ser på att ha sina elever som kontakter på sociala medier. Jag avser även undersöka vem som 

enligt lärarna anses bära ansvaret vid en nätmobbningssituation – föräldrarna eller lärarna. 

1.3 Frågeställningar 

 Finns det ett samarbete mellan hem och skola kring nätmobbning? – Hur ser 

samarbetet, enligt lärare, i så fall ut? 
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 Hur går skolan, enligt lärare, tillväga för att öka kunskapen bland såväl föräldrar 

som lärare kring fenomenet nätmobbning? 

 Finns det riktlinjer kring nätmobbning? – Vad säger i så fall dessa? 

 Hur ser lärare på att ha elever som kontakter på sociala medier? 

 Vem anses, av lärare, bära ansvaret vid förekomsten av nätmobbning?  

2. Teori 

I följande avsnitt presenteras vilken teori som kommer ligga till grund för denna uppsats, som 

bygger på en definition av de centrala begrepp som uppsatsens analys kommer utgå ifrån.  

2.1 Teoretisk ram 

Jag har valt att använda mig av tre begrepp i min teoretiska ram. Dels har jag valt att definiera 

begreppet mobbning, eftersom en förståelse för begreppet är en viktig grund då nätmobbning 

på vissa punkter har sin utgång i mobbning. Även nätmobbning är ett av begreppen som 

kommer definieras i teorin, då hela uppsatsen bygger på begreppet. Slutligen kommer 

begreppet ansvar att definieras, då ett av uppsatsens syfte är att undersöka vem som bär 

ansvaret när nätmobbning förekommer. 

Mobbning beskrivs, som nämndes i uppsatsens bakgrund, som en upprepad negativ 

behandling där någon medvetet utsätts för skador eller annat obehag. Mobbning är en sorts 

kränkande handling som äger rum vid ett flertal tillfällen (Skolverket 2013). Denna definition 

går även att koppla till Olweus tre punkter som i bakgrunden presenterades för att tydliggöra 

vad begreppet innebär. Enligt Olweus kan man åtskilja mobbning på olika sätt, han menar att 

direkt mobbning innebär att någon utsätts för kränkningar eller obehag genom slag, sparkar, 

skällsord, kränkande och hånfulla kommentarer eller hotelser. Sedan finns det någonting som 

Olweus kallar för indirekt mobbning som innebär att man exkluderas ur en gemenskap, att 

man inte får vara med i vänskapskretsen och att man blir utfrusen ur gruppen. Det kan även 

innebära att man blir baktalad eller att andra försöker förhindra att man skaffar sig nya 

vänner. Dessutom talar Olweus om begreppet retsamhet och ser då på det på så sätt att om 

man blir retad på ett sätt som ständigt upprepas trots att den som är utsatt sänder ut tydliga 

signaler på att personen känner ett obehag, så räknas även detta som mobbning. Om det 

däremot är retsamhet som sker på ett mer vänskapligt plan, eller om det är två personer som 
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har ungefär samma psykiska eller fysiska styrka som bråkar eller slåss, så betraktas inte detta 

som mobbning (Olweus 1999:9). 

Olweus menar även att mobbning främst äger rum mellan elever som går i samma klass eller 

på samma årkursnivå, fast det förekommer även att elever i lägre klasser utsätts för mobbning 

av äldre elever. Mobbning kan även förekomma som ett gruppfenomen, då med speciella 

kännetecken. Detta innebär att det finns barn som inte initierar mobbningen, men som ändå 

deltar när den äger rum. Dessa personer kallas för passiva mobbare eller medlöpare. Dessa 

elever kan omfatta osäkra och ängsliga elever. De mekanismer som, enligt Olweus, 

kännetecknar gruppmobbningssituationer är: 

 Social smitta. Detta innebär att elever kan delta i mobbningen på grund av att de ser 

upp till den som tar initiativet till handlingarna. De som ”smittas” och därför deltar i 

mobbningen är oftast barn som är osäkra och känner ett behov av att hävda sig. Detta 

kan även uppstå vid nätmobbningssituationer om en elev ser att någon de ser upp till 

har skrivit kränkande ord på internet så kan de delta på grund av att den de ser upp till 

har tagit initiativ till handlingen. 

 Försvagning av sociala spärrar mot aggressiva tendenser. Ifall det inte finns någon, 

till exempel en lärare eller en klasskamrat, som är där och försöker sätta stopp för 

mobbningen så får mobbaren eller mobbarna sin tillfredsställelse genom att de 

”segrar” över sitt offer. Detta kan även ske på internet, där anonymiteten gör att det 

kan bli svårt att hitta vem det är som har genomfört nätmobbningen. I och med 

anonymiteten kan försvagningen av sociala spärrar mot aggressiva tendenser uppstå. 

Tillfredställningen av att ”segra” över sitt offer blir dock inte densamma vid 

nätmobbning, eftersom den som utsätter offret inte kan se dess reaktion.  

 Minskad känsla av personligt ansvar. Det är inom socialpsykologin välkänt att en 

person känner mindre personligt ansvar vid en gruppmobbningssituation. Detta skulle 

då kunna vara en förklaring till varför elever som vanligtvis ses som hyggliga, men 

även lättpåverkade, deltar i mobbning utan att tänka sig för (Olweus 1999:12,21)  

Samtliga tre punkter som precis har presenterats skulle kunna relatera till 

nätmobbningssituationer också, inte minst genom den sistnämnda punkten som handlar om 

minskad känsla av personligt ansvar, då man vid nätmobbningssituationer som mobbare lätt 

kan vara anonym, vilket kommer att lyftas fram nedan då begreppet nätmobbning definieras.  
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Nätmobbning, på engelska kallat cyber bullying, menar professorn Marilyn Campbell, är en 

form av mobbning som förekommer via olika teknologiska verktyg. Denna relativt nya form 

av mobbning förekommer via e-post, textmeddelanden, chatt-rum, mobiltelefoner, kameror 

och webbsidor. Olika metoder som ”nätmobbarna” använder sig av kan vara att skicka elaka 

textmeddelanden via sin mobiltelefon och sedan visa meddelandet för andra personer, eller att 

skicka hotfulla e-postmeddelanden och sedan vidarebefordra dem i en dold kopia till alla 

andra på sin kontaktlista och på så sätt förödmjuka den utsatte på ett offentligt sätt. Andra sätt 

som nätmobbning förekommer på kan vara att man skapar filmer om- eller fotograferar en 

person och sedan publicerar bilden eller filmen på internet så att vem som helst kan se den 

(Campbell 2005:69). För att skilja mellan begreppen mobbning och nätmobbning kan man 

utifrån en artikel skriven av Tippett, Thompson och Smith definiera fyra punkter som skiljer 

nätmobbningen från den traditionella mobbningen; 

 Elever som är utsatta har ingenstans att gömma sig och kan utsättas när som helst och 

var som helst. 

 Nätmobbning kan nå ut till en bred publik, till exempel genom videoklipp på internet, 

trots att mobbaren inte är medveten om publikens reaktioner. 

 Elever som nätmobbar andra elever är relativt skyddade av anonymiteten som finns 

vid elektroniska former av kontakt, vilket i sin tur kan skydda dem från att straffas 

eller utsättas för hämnd.  

 Som vid vissa former av indirekt traditionell mobbning, som även Olweus beskriver, 

kan den som utsätter andra för nätmobbning vanligtvis inte se reaktionen hos sitt offer, 

vilket inte medför samma tillfredsställelse som traditionell direkt mobbning medför 

(Tippett, Thompson & Smith 2009:1).  

Jag kommer i denna undersökning att skilja på begreppen mobbning och nätmobbning utifrån 

dessa definitioner, jag menar då alltså att nätmobbning är en form av mobbning som 

definieras utifrån de punkter som har presenterats i detta avsnitt. I intervjuerna med de 

informanter som har deltagit i min undersökning tolkar jag de svar som jag har fått utifrån 

dessa definitioner. Detta kommer att tydliggöras i resultatdelen där intervjusvaren kommer att 

presenteras.  

Ansvar är också ett begrepp som kommer finnas med centralt i denna uppsats. Bengtsson och 

Svensson, som har presenterats tidigare, menar att ansvar är ett begrepp som antagligen 
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uppfattas olika av olika människor utifrån vilka erfarenheter man har, vad man har för 

yrkesroll, eller vilken situation vi befinner oss i. Det tycks dock ligga djupa värderingar i 

begreppet, något som har sin grund i hur vi i vårt samhälle har utvecklat samlevnadsregler. 

Detta kan ses som att reglerna har sitt ursprung i vår kulturella grund och för vår del innebär 

det alltså den västerländska kultursfären. Det går att skilja på två olika former av ansvar; 

moraliskt ansvar och juridiskt ansvar. Jag kommer i denna uppsats att använda mig av båda 

begreppen då jag anser att både moraliskt- och juridiskt ansvar är någonting som är en del av 

arbetet som lärare.  

I vårt samhälle finns en mängd olika juridiska regler som vi förväntas följa, trots att de är så 

många att det är svårt att hålla reda på dem. Moraliskt ansvar innebär istället normer och 

värderingar som inte är juridiskt reglerade, barnuppfostran är ett bra exempel på detta. Det 

finns dock undantag, till exempel när det gäller aga (Bengtsson & Svensson 2011:19). När det 

kommer till föräldrars ansvar så har de det grundläggande ansvaret när det kommer till 

uppfostran, tillsyn och vård. Det är, enligt Bengtsson och Svensson, även föräldrarnas 

rättighet och skyldighet att fatta beslut kring barnet. Allt eftersom barnet blir äldre och 

utvecklas ska föräldrar eller vårdnadshavare ta hänsyn till barnets åsikter och ståndpunkter. 

Skolpersonalen har en rad olika juridiska ansvar i sitt arbete i skolan, dessa ansvar regleras av 

de lagar och avtal som aktiveras vid anställningen. Ett sådant ansvar är anmälnings- och 

uppgiftsskyldigheten till socialnämnden, som innebär att man som skolpersonal är skyldig att 

göra en anmälan till socialnämnden om de får kännedom om förhållanden som kan innebära 

att ett barn behöver skydd av samhället (Bengtsson & Svensson 2011:36–38). Jag kommer i 

denna uppsats att utgå ifrån att styrdokument som exempelvis läroplanen ses ur aspekten 

juridiskt ansvar, trots att lärare inte direkt straffas om de inte följer läroplanen, så ingår det i 

deras arbete att följa den och sträva mot de mål som läroplanen presenterar. Detta ser jag ur 

ett juridiskt ansvarsperspektiv snarare än ett moraliskt då jag anser att läroplanen är någonting 

som inte bara är en rekommendation att följa, utan någonting som ingår i varje lärares 

uppdrag. 

Jag har valt att beskriva både juridiskt- och moraliskt ansvar för att jag, som nämndes ovan, 

anser att båda delarna kan vara relevanta i denna undersökning. Det finns en juridisk aspekt 

vid mobbningssituationer som innebär att om någon blir offer för fysisk mobbning kan det 

leda till en polisanmälan vilket medför juridiska påföljder. Det moraliska ansvaret kan 
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innebära de extra åtgärderna en människa tar, utöver det juridiska ansvaret, som kan ses som 

en miniminivå för det ansvar en människa förväntas ta.  

 

2.2 Teoretisk reflektion 

De begrepp som har tagits upp under detta kapitel är mobbning, nätmobbning och ansvar. 

Begreppet mobbning innebär en upprepad kränkande handling. Jag definierade begreppet för 

att en förståelse för innebörden av begreppet mobbning ligger till grund för förståelsen av 

begreppet nätmobbning, som innebär att utsättas för upprepade kränkningar via internet. 

Eftersom denna undersökning syftar till att ta reda på hur synen på ansvarsfördelningen vid 

nätmobbning ser ut ur lärares perspektiv valde jag även att definiera begreppet ansvar, då 

genom att använda definitionen juridiskt och moraliskt ansvar. Juridiskt ansvar ses i denna 

undersökning som en form av minimikrav på vilket ansvar en människa rent juridiskt 

förväntas ta och moraliskt ansvar kan då ses som det ansvar som tar vid när det juridiska 

ansvaret inte krävs. En fördel med att ha dessa begrepp som teoretisk ram är att skillnaden 

mellan mobbning och nätmobbning, vilket jag anser viktigt då jag skiljer på begreppen i 

denna uppsats. En nackdel med dessa begrepp som teori är att begrepp som skulle kunna vara 

relevanta för uppsatsen bortses ifrån i och med denna begränsning.  

3. Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av den tidigare forskning som är gjord på områdena mobbning, 

nätmobbning och ansvarsfördelning som är relevant för denna uppsats. 

Göran Englund, student vid Göteborgs universitet, har skrivit ett examensarbete med namnet 

”sambandet mellan mobbning och nätmobbning”. Undersökningen är kvantitativ och bygger 

på enkätsvar från 3902 elever i årkurs 3-9. De slutsatser han drar är att det är viktigt att skolan 

har en gemensam inriktning i sitt arbete mot mobbning och ifall skolpersonalen upptäcker 

traditionell mobbning är det viktigt att vara uppmärksam på att mobbningen även kan ske på 

internet, då det enligt Englund finns ett samband mellan de olika formerna av mobbning 

(Englund 2011:31). Professorerna Rina Bonanno och Shelley Hymel kommer i sin 

vetenskapliga artikel fram till slutsatsen att det är vanligare att elever som utsätts för 

traditionell mobbning söker hjälp än elever som utsätts för nätmobbning. De menar även att 

det finns risk för att problemen som nätmobbningen medför kommer att eskalera om man inte 
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vidtar åtgärder genom såväl forskning som i det praktiska arbetet (Bonanno & Hymel 

2013:12).  

Skolverket har genomfört en undersökning av olika mobbningsprogram som skolor kan köpa 

in och använda sig av i sitt arbete kring mobbning. I utvärderingen av de olika metoderna 

framkommer från skolverkets sida ett missnöje med samtliga program som de har undersökt. 

Det framhålls även i undersökningen att det är av stor vikt att kunna använda olika insatser 

mot mobbning, att valet av metod måste utgå ifrån den specifika situationen och att man ska 

kunna kombinera de olika metoderna med varandra för ett så gott resultat som möjligt. 

Skolverket lyfter även hur viktigt det är med en tydlig fördelning av roller och ansvar. Enligt 

undersökningen är Olweusprogrammet det mest kostsamma programmet, framför allt när det 

kommer till arbetstid – tid som hade kunna gå till att spendera med eleverna. 

Olweusprogrammet ses i undersökningen som ett tämligen heltäckande program där man 

arbetar parallellt med såväl förebyggande, upptäckande och åtgärdande av 

mobbningssituationer (Skolverket 2013:206–208). Skälet till att detta är relevant för denna 

uppsats är för att samtliga tre skolor som jag genomförde intervjuer på använde sig av någon 

form av mobbningsprogram. Två av skolorna använde Olweusprogrammet och den tredje 

skolan hade ett samarbete med organisationen Friends. Samtliga skolor applicerar även 

tillvägagångssätten som rekommenderas genom de olika programmen vid nätmobbning.   

Professor Thomas Johansson, Docent Simon Lindgren och fil. Dr. Anette Hellman menar att 

digitala medier, datorer och internet tar alltmer plats i barns och ungas liv, framför allt under 

de senaste femton åren. Enligt dem har hälften av alla barn redan vid fyra års ålder 

erfarenheter av att använda internet och nio av tio barn som går på mellanstadiet använder 

internet regelbundet. Det framkommer även att det i samhället finns en allmän uppfattning om 

att medier och exempelvis datorspel påverkar barns psykiska hälsa på ett negativt sätt. 

Eftersom nya medier och plattformar samt olika sätt att använda dem på växer fram försätts 

vuxna i en situation där barn och unga växer upp i en vardag där media spelar en roll som 

deras föräldrar inte har upplevt på samma sätt under sin uppväxt (Johansson, Lindgren och 

Hellman 2013:115). Det framkommer även att hur föräldrar och utbildningssystem förhåller 

sig till ungas medieanvändning spelar roll, de menar då att föräldrarna och lärarna inte enbart 

bör fokusera på de risker och faror som finns med användningen, utan att även ta tillvara på 

tillfällena till informellt lärande och kreativt skapande och även att se till att utbilda lärare, 
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men även andra vuxna, i hur dessa plattformar används och fungerar (Johansson, Lindgren 

och Hellman 2013:112–113,126).  

Doktorand Robert Slonje och professor Peter Smith menar att en aspekt av nätmobbningen 

som bör tas i beaktning är bevis och huruvida det finns en form av ”krav” på att kunna bevisa 

att en nätmobbningssituation har ägt rum. De menar även att de i sin forskningsartikel tolkar 

det som att vissa elever lägger vikt vid hur de vuxna går tillväga med bevisen, medan andra 

elever anser att det är de själva som har makten att vidta åtgärder vid en 

nätmobbningssituation. Det framkommer även att ungdomar kan ha en uppfattning om att 

vuxna inte vidtar några åtgärder mot nätmobbning om de inte har bevis för att det har hänt. 

Slonje och Smith ställer sig då frågan om det ligger till så, eller om vuxna uppfattas som 

oförmögna att ge stöd åt ungdomarna om det saknas bevis. De anser oavsett att detta är 

någonting som bör undersökas vidare, då det i deras undersökning framkommer att väldigt få 

nätmobbningsoffer berättar för en vuxen om vad som har hänt. Ingen av de som hade deltagit 

i undersökningen hade berättat för en lärare att de hade varit utsatta för nätmobbning (Slonje 

& Smith 2008:154). 

Susan Keith och Michelle E. Martin menar i sin vetenskapliga artikel att ungdomar i dagens 

samhälle alltid, på ett eller annat sätt, är uppkopplade och att det sker kommunikation via 

olika sociala medier som de ungas föräldrar inte har en aning om. De anser även att det kan 

vara svårt för såväl föräldrar som skolpersonal att förstå och ta tag i de problem som uppstår i 

och med detta. Keith och Martin menar även att många föräldrar tror att nätmobbning är 

mycket ovanligt och någonting så elakt som deras barn aldrig skulle utsätta någon för. Fast 

faktum är att nätmobbning är mycket vanligt förekommande. Enligt Keith och Martin förser 

föräldrar sina barn med mobiltelefoner för att kunna hålla lite koll på dem och för att se till att 

deras barn är i säkerhet. Samma mobiltelefon som medför detta kan dock även användas som 

ett verktyg för att trakassera. Nya former av mobiltelefoner innehåller funktioner som gör att 

man kan skicka textmeddelanden, bilder och till och med filmklipp. I händerna på en uttråkad 

tonåring kan dessa funktioner enligt Keith och Martin användas som ett vapen av mobbare för 

att sprida rykten såväl som bilder på till exempel ett ovetande barn i ett omklädningsrum. 

Webbplatser kan användas som en mötesplats där barn kan öka sina kunskaper om saker samt 

dela sina intressen med varandra. Samma webbsida kan dock användas för ondo, vissa barn 

använder webbplatser för att håna, trakassera och plåga andra personer (Keith & Martin 

2005:224–225). 
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Lärarstudenten Sara Sjöberg utgick i sin undersökning ifrån enkäter som har besvarats av 

både lärare och elever (Sjöberg 2013:18). Hon har kommit fram till att ansvarsfördelningen 

vid nätmobbningssituationer bör fördelas som så att de nätmobbningssituationer som är 

kopplade till skolan ska skolan ta ansvar för, såväl som arbetet för att förebygga, utreda och 

hantera de situationer som uppstår i skolan. Under resultatdelen framkommer det att lärarna 

som har besvarat Sjöbergs enkäter känner att de skulle behöva mer utbildning när det kommer 

till fenomenet nätmobbning. Man kan även se att eleverna har svarat att de tycker att de får ta 

ett för stort ansvar när det kommer till nätmobbningssituationer. Sjöberg menar även att 

skolan bör ansvara för att förankra riktlinjerna när det gäller nätmobbning hos alla inblandade 

och att skolan måste ansvara för att ge lärarna den utbildning de behöver för att kunna hantera 

när en sådan situation uppstår, då det i Sjöbergs enkätundersökning har framkommit att 

varken elever eller lärare verkar vara medvetna om att nätmobbning är en form av kränkning 

som ska räknas in i skollagens bestämmelser kring kränkande behandling. Någonting som 

såväl lärare som elever har efterlyst i sina enkätsvar är att nätmobbning ska tas på större 

allvar, det framkommer i undersökningen att 76 % av eleverna som har deltagit har skrivit i 

sina enkäter att de aldrig har varit med om ett arbete för att förebygga nätmobbning i skolan 

(Sjöberg 2013:42–44). 

I lärarnas riksförbunds rapport ”Elever och lärare online – var går gränsen?” (2010) har de i 

sin undersökning fått som svar i sina enkäter att majoriteten av de 500 föräldrar, 500 lärare 

och 500 elever som deltagit i undersökningen tycker att det är föräldrarna som bär ansvaret 

för hur elever under 18 år agerar på internet. Eleverna själva anser dock att det är de själva 

som ansvarar för hur de beter sig när de använder sociala medier. Inga Andersson menar i en 

forskningsrapport som är utgiven av lärarhögskolan i Stockholm att föräldrarna som har 

deltagit i undersökningen anser det väldigt viktigt att ha en god kommunikation lärare och 

föräldrar emellan, när det gäller såväl positiva- som negativa händelser som äger rum i skolan. 

Föräldrarna menar dock att deras upplevelse är att skolan endast informerar selektivt och att 

de bara får veta valda delar av hur deras barn har det i skolan. En del som de verkar tycka 

fattas i informationen de får verkar vara hur grupprocessen i klassen ser ut eller om problem 

och svårigheter som uppstår (Andersson 2003:44–45). 

4. Metod och material  

I detta avsnitt redogörs och beskrivs valet av metod och material.  
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4.1 Metodval 

Jag har i denna undersökning valt att använda mig av kvalitativ metod, ett begrepp som 

innefattar alla typer av metoder som utgår ifrån intervjuer, observationer eller analys av texter 

som inte har utgångspunkt i kvantitativa analyser med hjälp av statistik som verktyg. När man 

utgår ifrån kvalitativ data så mäts den inte, utan forskaren strävar efter att genom intervjuer, 

observationer och analyser av texter samla in data som inte bygger på statistik (Ahrne & 

Svensson 2011:11–13). Genom den kvalitativa metoden har jag i denna undersökning 

genomfört intervjuer med sex lärare på tre olika skolor. Valet av intervju som metod gjorde 

jag för att få en specifik uppfattning om de utvalda informanternas tankar och 

tillvägagångssätt när det kommer till nätmobbning och hur samarbetet mellan hem (föräldrar) 

och skola (lärare) ser ut. En fördel med intervju, om man vill ha informanternas specifika 

tankar och åsikter kring saker, kan vara att man genom intervjun får veta deras reflektioner 

om ett samhällsfenomen (Ahrne & Svensson 2011:57). Att få informanternas specifika tankar 

och åsikter kändes relevant för min undersökning då fenomenet nätmobbning är relativt nytt 

och dessutom någonting som är aktuellt i media för tillfället och jag ville få ta del av mina 

informanters reflektioner kring detta samhällsfenomen. En nackdel med att genomföra 

intervjuer är att de genomförs på en plats och vid ett tillfälle och på så sätt kan faktorer som 

intervjuaren inte är medveten om spela in i hur informanten svarar på intervjufrågorna (Ahrne 

& Svensson 2011:57).  

De intervjuer som jag har genomfört har varit semistrukturerade. Det innebär i mitt fall att jag 

i mina intervjuer har utgått ifrån en intervjuguide som jag innan intervjuerna formulerade. I en 

semistrukturerad intervju utgår man ifrån huvudfrågor och tar sedan hjälp av olika följdfrågor 

såsom ”Har du något exempel på det? Kan du utveckla?” för att få ett mer djupgående svar på 

huvudfrågorna (Stukát 2005:39), vilket jag gjorde i mina intervjuer. Innan jag började 

intervjua hade jag kontrollerat hur inspelningen skulle gå till, att jag hade tillräckligt med 

batterier samt på vilket ställe telefonen skulle placeras för att få till den ultimata 

ljudupptagningen (Stukát 2005:40). Detta anser jag att jag lyckades med då jag, när jag 

lyssnade på intervjuerna, klart och tydligt hörde allt som sades under inspelningarna.   

4.2 Urval och avgränsningar  

Jag valde att genomföra mina intervjuer i två olika kommuner för att kunna jämföra om det 

finns olika riktlinjer inom kommunerna i arbetet kring mobbning i allmänhet och 
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nätmobbning i synnerhet. I valet av kommuner så fanns det en faktor som spelade in och det 

var att i just de kommuner som jag valde så får eleverna i mellan- och högstadiet en dator av 

skolan som de får använde i sitt skolarbete. Detta kändes relevant för min undersökning 

eftersom en dator eller liknande är en förutsättning för att nätmobbning ska kunna 

förekomma. I den ena kommunen besökte jag två skolor, på den ena intervjuade jag två 

högstadielärare och på den andra skolan intervjuades två mellanstadielärare. I den andra 

kommunen besökte jag en skola och intervjuade två högstadielärare. Skälet till att jag valde 

att rikta mig mot mellan- och högstadielärare var för att se om det fanns någon skillnad i hur 

man arbetade med/mot nätmobbning i årkurs 4-6 och 7-9. Statistik i rapporten visar på att 

äldre barn använder sociala medier i större utsträckning än yngre barn. (Statens medieråd 

2012/2013:6). Det faktum att äldre barn använder sociala medier i större utsträckning än 

yngre barn är även ett av skälen till att jag valde att rikta mig mot dessa åldrar. 

4.3 Genomförande 

Under intervjuerna som jag genomförde använde jag de papper som jag hade intervjufrågorna 

på, ett block för att anteckna på, en penna att anteckna med och en telefon för att kunna spela 

in intervjuerna. Skälet till att jag ville spela in intervjuerna var för att kunna lyssna på vad 

informanten sa under intervjun och fokusera på att delta i samtalet och ställa följdfrågor 

snarare än att anteckna vartenda ord som sades. Efter varje avslutad intervju skickade jag 

inspelningarna till min privata mail och skrev sedan ner fältanteckningar om de saker jag hade 

specifika tankar om, för att kunna gå tillbaka och titta på mina anteckningar medan jag 

lyssnade på de inspelade intervjuerna. Som har nämnts tidigare så utgick jag i från samma 

huvudfrågor i samtliga intervjuer, men anpassade följdfrågorna utifrån de svar jag fick av de 

olika informanterna. I genomförandet av intervjuerna inledde jag med att introducera ämnet 

för informanten för att sedan, om möjligt, ställa passande följdfrågor för att kunna tolka 

innebörden av de fenomen som i intervjun beskrevs (Kvale & Brinkmann 2009:19). 

4.4 Forskningsetiska principer 

Jag har i min undersökning utgått ifrån följande fyra forskningsetiska principer; 

Informationskravet, vilket innebär att de som har deltagit i min undersökning har blivit 

informerade om såväl min studies syfte såsom att de deltagandes delaktighet i undersökningen 

har varit frivilligt. Samtyckeskravet innebär att de som har deltagit i undersökningen själva har 

fått bestämma över sin medverkan. De deltagande har när som helst fått dra sig ur eller 
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avbryta samarbetet helt utan att påverkas av mig som forskare. Konfidentialitetskravet innebär 

att de som har varit delaktiga i undersökningen förblir anonyma samt att informanterna är 

medvetna om att information som kan röja deras identiteter inte kommer att redovisas i 

uppsatsen eller på något annat sätt. Nyttjandekravet betyder att den information som har 

samlats in under undersökningen endast får användas för forskningsändamål. (Stukát 

20011:139–140). 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer uppsatsens resultat och analys presenteras. Kapitlet är indelat i 

underrubriker som är formulerade utifrån uppsatsens frågeställningar för att på ett så tydligt 

sätt som möjligt presentera informanternas tankar och reflektioner samt analyser och 

slutsatser utifrån detta.     

5.1 Bakgrund till resultat och analys 

I samtliga intervjuer presenterade jag två fall (se appendix) som har varit omskrivna i media 

för informanterna. Det ena fallet, som i denna uppsats kommer att kallas för fall 1, handlar om 

en tolvårig flicka i USA som begick självmord till följd av den nätmobbning som hon hade 

varit utsatt för. Flickans mamma går i artikeln ganska hårt åt skolan och menar att hon som 

förälder inte fick det stöd som hon hade velat ha från skolans sida för att stoppa mobbningen. 

Det andra fallet, som kommer att benämnas som fall 2, handlar om upploppsstämningen som 

uppstod vid en skola i Göteborg efter att elever på gymnasieskolan hade utsatts för att ha 

blivit uthängda och kränkta via sociala medier. Skälet till att jag valde dessa artiklar var för att 

visa konkreta exempel på händelser där nätmobbning har ägt rum i verkligheten. 

De två lärarna som arbetar på den första skolan som jag besökte kallas i denna uppsats för 

Marie och David, de är båda mentorer i årkurs nio. På den skolan som de arbetar på använder 

de Olweusprogrammet vid mobbningssituationer och har dessutom Olweusmöten i sina 

klasser under mentorstiden. Vid dessa tillfällen arbetar de enligt Marie och David med att 

lyfta eventuella problem som uppstår i klassen, eller för att främja sammanhållningen i 

klassen. Skolan är en certifierad Olweusskola, vilket innebär att skolan lever upp till kraven 

som ska uppfyllas för bli en certifierad skola. Detta innefattar bland annat att alla 

Olweusmöten och alla mobbningssituationer dokumenteras. På den andra skolan som jag 

besökte intervjuade jag två mellanstadielärare. Den ena läraren kallas här för Malin, som är 
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lärare i en årkurs sex och den andra läraren kallar jag för Eva och hon är lärare i en årkurs 

fem. Även på denna skola utgår de ifrån Olweusprogrammet och även de genomför 

Olweusmöten med eleverna under mentorstiden. Denna skola är dock inte en certifierad 

Olweusskola, men de använder programmet på samma sätt som den första skolan jag beskrev, 

bortsett från att de inte genomför all dokumentation som enligt programmet ska genomföras. 

På båda skolorna som arbetar med Olweusprogrammet får eleverna varje termin fylla i 

enkäter som sedan sammanställs av skolan. Utifrån dessa enkäter bestäms sedan vilka ämnen 

som ska lyftas under mötena som genomförs under mentorstiden. På båda skolorna arbetar 

man just nu med kränkande ord och hur ord kan uppfattas olika beroende på vem som är 

mottagaren. På den tredje och sista skolan som jag besökte intervjuade jag två högstadielärare, 

läraren som i uppsatsen kallas för Lotta är mentor i en årkurs åtta och läraren som kallas för 

Simon är mentor i en årkurs nio. På denna skola har de ett samarbete med organisationen 

Friends. På samtliga skolor har varje enskild elev tillgång till en dator eller surfplatta som de 

även får ta med sig hem från skolan. 

5.1.1 Samarbete mellan lärare och föräldrar kring nätmobbning 

Marie säger att hon anser att skolan som hon arbetar på rent generellt är bra på att upprätthålla 

en kontinuerlig kontakt med föräldrarna samt att lyssna på vad föräldrarna efterfrågar när det 

kommer till stöd och liknande. Hon berättar även att det sker en diskussion med föräldrarna 

om nätmobbning, men att det inte finns någon speciell grupp som arbetar aktivt just med 

detta.  

Samarbetet med föräldrarna är någonting som Malin är stolt över och det är en sak som enligt 

henne fungerar väldigt bra i klassen hon arbetar i. Hon berättar att det generellt i det området 

där hon arbetar är så att föräldrarna är väldigt måna om inte bara sina egna barn, utan även de 

andra barnen på skolan. Detta kan tolkas som att Malin uppfattar det lättare att ha ett gott 

samarbete med föräldrarna om det finns ett genuint intresse för att inte bara föräldrarnas egna 

barn, utan att alla barn på skolan ska ha det bra, vilket även kan kopplas till frågan angående 

ansvarsfördelning som kommer att lyftas under senare avsnitt. Det enda problemet som skulle 

kunna finnas här menar Malin är att föräldrarna ibland kan vara lite för engagerade och 

överbeskyddande. Jag ser det som intressant att Malin gjorde det uttalandet, då hon även 

berättar att hon ibland känner att föräldrarna inte alltid har engagerat sig på det sätt hon hade 

önskat när hon har ringt angående konflikter som hade uppstått i skolan. Jag tror dock att hon 

syftade på enstaka specifika fall där föräldrarna inte tog situationen på samma allvar som hon 
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själv, och att hon mer generellt menar att föräldrarna är väldigt engagerade i såväl sina egna 

som övriga barn på skolan. 

Eva berättar att de, när de på skolan har genomfört ett Olweussamtal med en elev angående 

kränkande handlingar eller mobbning, har som regel att man samma dag ska kontakta 

föräldrarna och berätta om vad som har hänt och vad som har sagts på mötet så att eleven kan 

mötas av stöd från sina föräldrar när denne kommer hem från skolan och för att eleven själv 

inte ska undanhålla vad som har hänt för sina föräldrar och själv få bära på alla tankar kring 

händelsen. Detta kan ses som en del i samarbetet med föräldrarna och här blir den 

kontinuerliga kontakten lärare och föräldrar emellan en viktig aspekt för att samarbetet ska gå 

att upprätthålla. Enligt Eva brukar de efter ungefär en vecka ha ett uppföljningssamtal för att 

se att beteendet har upphört. En gång om året genomförs enligt Eva ett föräldramöte som 

specifikt handlar om Olweusprogrammet och hur de arbetar med detta på skolan, detta i 

enlighet med de riktlinjer som finns för Olweusprogrammet, då de säger att en Olweusskola 

bör arbeta aktivt för att hålla föräldrarna informerande om arbetet som genomförs utifrån 

Olweusprogrammet. De två skolorna som arbetar med Olweusprogrammet verkar båda 

genomföra föräldramöten för att öka medvetenheten kring tillvägagångssätten när det gäller 

mobbning såväl som nätmobbning då de på skolorna använder programmet även vid 

nätmobbningssituationer. Detta skiljer sig från den tredje skolan som jag besökte, där det 

enligt mina informanter inte förekommer föräldramöten som handlar om mobbning. Enligt 

lärarna på de två skolorna som använder Olweusprogrammet sker ett aktivt arbete för att 

engagera föräldrarna i arbetet mot mobbning, vilket även är en av de delar som ingår i arbetet 

med Olweusprogrammet. 

Eva berättar att de på skolan ibland genomför stickprover av elevernas datorer för att se vilka 

internetsidor de är inne på. En sak som föräldrarna har önskat att skolan ska tala mer med 

eleverna om är våldsspel som eleverna spelar på sin fritid. Det som Eva anser är ett dilemma 

här är att eleverna inte spelar spelen i skolan, utan på fritiden. Hon tror då att det handlar om 

att föräldrarna söker en arena för diskussionen att äga rum i. Detta skulle kunna ses som ett 

försök att från föräldrarnas sida visa intresse och engagemang i sina barns användande av 

dataspel och jag menar här att detta skulle kunna visa på att det finns ett behov av riktlinjer 

och tillvägagångssätt när det gäller användandet av datorer och dylikt för såväl lärare som 

föräldrar. Även detta kan kopplas till ansvarsfördelning och föräldrarnas ansvarssyn då 

föräldrarna utifrån detta uttalande verkar anse att det är skolans uppgift att föra diskussionen 
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kring dataspel trots att barnen inte spelar spelen i skolan, något som kommer lyftas under 

senare avsnitt. 

När jag talar kring fall 1 med Simon så säger han att man på skolan går tillväga på så sätt att 

de kontaktar föräldrarna och kallar till ett möte med rektorn om en nätmobbningssituation 

skulle uppstå. Han anser även att föräldrarna över lag dyker upp när de kallas till möten, något 

som Lotta däremot säger att hon inte tycker. Hon säger att det är ett problem att få föräldrarna 

att komma på möten i skolan och hon tror att detta delvis kan bero på att föräldrarna inte 

känner att de behärskar språket och definitivt inte om ett ointresse. Simon berättar även att de 

på skolan inte har några speciella möten för att uppdatera föräldrarna om hur de arbetar med 

mobbning på skolan, vilket kan tolkas som att skolan antingen inte har ett aktivt arbete för att 

informera föräldrarna kring arbetet med mobbning, eller för att, som Lotta beskrev det, 

föräldrarna inte dyker upp på mötena och att det därför är oväsentligt att försöka genomföra 

dem. 

För att sammanfatta detta avsnitt verkar det av informanterna uppfattas som att ett samarbete 

mellan lärare och föräldrar sker i arbetet kring nätmobbning, genom att samtliga lärare 

upprätthåller en kontakt med föräldrarna när nätmobbning förekommer. Det som enligt 

lärarna verkar vara en viktig grund för samarbetet är både lärarnas och föräldrarnas 

engagemang i såväl sina egna barn/elever som i andra barn/elever på skolan, vilket jag 

kommer återkomma till under ansvarsavsnittet. 

5.1.2 Utbildning kring nätmobbing 

Gällande utbildning kring nätmobbning kan utbildningen ske utifrån olika aspekter. Jag har 

här valt att utgå ifrån utbildning inom handlingsplaner och tillvägagångssätt, 

ansvarsfördelning vid förekomsten av nätmobbning samt utbildning inom vad man bör vara 

uppmärksam på kring nätmobbning. 

När jag talar med David kring fenomenet nätmobbning och hur relativt nytt det är säger han 

att han tror att vi befinner oss i en form av övergångsperiod när det kommer till detta, vilket 

kan tolkas som att han menar att området ännu inte är tillräckligt beforskat för att det ska ha 

kunnat formuleras regler, riktlinjer och tillvägagångssätt för hur man ska arbeta kring 

nätmobbning. David säger sedan att han tror att det om tio år har forskats mer inom ämnet och 

att det då kommer att finnas strategier för hur man ska gå tillväga vid en 
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nätmobbningssituation. David säger att han inte känner att han har tillräckliga kunskaper 

kring nätmobbning och vad det innebär, men han kan inte riktigt svara på vad det är han 

skulle vilja lära sig mer om kring fenomenet. Davids känsla av att inte ha tillräckliga 

kunskaper kan innebära att han efterlyser utbildning inom tillvägagångssätt och strategier vid 

nätmobbning. Han förklarar att han utifrån sin uppfattning kring fenomenet anser det vara 

lättare att mobba via internet i och med att man kan vara mer anonym där, vilket jag även 

utifrån Tippett, Thompson och Smith under rubriken tidigare forskning beskriver som en av 

punkterna som skiljer nätmobbning från traditionell mobbning. Anonymiteten tror David gör 

att folk beter sig på ett sätt på internet som de aldrig skulle göra i verkliga livet. Det problem 

han ser, i sin roll som lärare, är att upptäcka när nätmobbning pågår. Han vet dock inte om det 

är någonting som går att lära sig eftersom han har tagit det aktiva valet att inte ha sina elever 

som kontakter på sociala medier. Det jag anser skulle vara aktuellt att sträva mot här är att 

sträva efter att hitta tillvägagångssätt för att upptäcka när nätmobbning förekommer, vilket 

även kan innebära det aktiva arbete som nämndes ovan för att eleverna själva ska berätta när 

de är utsatta för mobbning. 

Den utbildningen som Eva specifikt uttryckte att hon skulle vilja ha inom ämnet nätmobbning 

är den kring ansvarsfördelning och handlingsplaner, samt vad det är man ska vara 

uppmärksam kring vid en nätmobbningssituation.  

Det som framkommer under intervjun med Lotta är att hon anser att det inte sker något aktivt 

arbete för att förebygga nätmobbning på skolan hon arbetar på och att det enda samtal som 

förs kring fenomenet är det samtal som sker på kafferasterna. Det står inte på agendan att de 

ska tala om fenomenet i arbetslagen, enligt Lotta. Hon berättar även att lärarna på skolan gick 

en utbildning för hur man ska arbeta förebyggande mot mobbning, men även hur man ska gå 

tillväga vid en mobbningssituation, när skolan anslöt sig till organisationen Friends. Utöver 

den utbildningen menar Lotta att hon inte arbetar speciellt mycket kring mobbning, utan att 

det finns speciella grupper på skolan som gör det istället. Simon säger att han anser att det inte 

ska vara upp till läraren att hålla sig uppdaterad om vilka appar och spel som är populära just 

nu, utan att det är upp till föräldrarna i så fall, vilket även faller in under frågan om 

ansvarsfördelning som kommer under senare avsnitt. Han säger även att han inte känner att 

han har tillräcklig utbildning inom nätmobbning i allmänhet och detta är någonting han tror 

kan bero på att han själv inte är speciellt intresserad av sociala medier och liknande. Detta kan 

tolkas som att såväl Lotta som Simon känner att de inte har någon utbildning när det kommer 
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till nätmobbning, men de verkar inte se det som ett lika stort problem som övriga informanter, 

som mer specifikt efterfrågar vidareutbildning inom ämnet. Detta kan bero på att det enligt 

Lotta och Simon rent generellt på skolan som de arbetar på inte sker ett kontinuerligt arbete 

kring mobbning överlag som jag uppfattar att det gör på de övriga två skolorna jag besökte. 

Det kan även bero på det ointresse för internet och sociala medier som Simon beskrev, vilket 

återigen lyfter frågan om ansvar.  

För att summera detta avsnitt framkommer det från samtliga informanter att de inte har fått 

den utbildning som de känner att de skulle behöva inom ämnet nätmobbning, då samtliga 

informanter uttrycker att de behöver utbildning kring handlingsplaner och tillvägagångssätt, 

ansvarsfördelning samt vad man som lärare bör vara uppmärksam på för att upptäcka en 

nätmobbningssituation. En vidare utbildning efterfrågas i större utsträckning av de lärare som 

arbetar på skolor där det redan sker ett aktivt kontinuerligt arbete kring traditionell mobbning, 

vilket kan tolkas som att de som har fått fortlöpande utbildning inom ämnet känner att de 

behöver utbildning i samma utsträckning när det gäller nätmobbning. Detta kan bero på att de 

som har fått mer utbildning inom ämnet mobbning ser vilka fördelar det finns med att ha 

kunskap och verktyg för att kunna hantera när en mobbningssituation uppstår och därför vill 

ha samma möjligheter när det kommer till nätmobbning.       

5.1.3 Riktlinjer kring nätmobbning 

När det gäller riktlinjer finns det olika sorters riktlinjer som jag har valt att utgå ifrån i detta 

avsnitt. Dels kommer jag lyfta riktlinjer kring det förebyggande arbetet kring nätmobbning, 

jag kommer även syfta till riktlinjer vid förekomsten av nätmobbning samt till riktlinjer som 

rent generellt rör användandet av internet i och utanför skolan. 

David efterlyser någon form av myndighet som enbart inriktar sig på internet och 

nätmobbning. Han understryker att nätmobbning är precis lika allvarligt som traditionell 

mobbning och att båda sakerna är någonting som bör tas på största allvar. Gällande riktlinjer 

vid nätmobbningssituationer på skolan så svarar David att de utgår ifrån Olweusprogrammets 

sanktionstrappa även vid nätmobbningssituationer. Detta kan tolkas som att de antingen 

använder Olweusprogrammet vid nätmobbningssituationer för att de på skolan anser att det 

går att anpassa programmet till sådana situationer lika väl som vid traditionell mobbning, eller 

om de använder sanktionstrappan för mobbning vid nätmobbningssituationer i brist på andra 

verktyg att tillgå. Användandet av Olweusprogrammet vid nätmobbningssituationer ser jag 
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som en riktlinje för hur de på skolan ska gå tillväga vid förekomsten av nätmobbning. 

Angående fall 2 berättar Simon att de på skolan har fotograferingsförbud. Detta kan tolkas 

som en riktlinje i det förebyggande arbetet kring nätmobbning då olovlig fotografering, som 

tidigare nämnts, faller in under beskrivningen för vad fenomenet innebär. I de fall när en elev 

har fotograferat en annan har det lett till att man kallar till ett föräldrasamtal tillsammans med 

rektorn och efter dessa samtal har det alltid skett en förbättring.  

Malin säger att hon inte tror att de har några specifika riktlinjer kring nätmobbning utan att de, 

precis som David beskriver det, vid nätmobbningssituationer utgår ifrån den åtgärdstrappa 

som finns i Olweusprogrammet och som finns bifogad i appendix på denna uppsats. Detta 

innebär, enligt Malin, att man inledande har ett föräldrasamtal och om mobbningen inte 

upphör så går man vidare till ett rektorssamtal (se appendix). Ett dilemma som Malin har 

ställts inför under sina år som lärare är när hon har behövt ringa hem till föräldrar när det har 

varit någon form av konflikt och föräldrarna inte har tagit problemet på lika stort allvar som 

hon som lärare eller barnen som har varit delaktiga har gjort. Det är någonting som hon tycker 

är jobbigt, då hon känner att det är svårt att övertyga föräldrarna om att man inte förstorar upp 

situationen. Hon berättar då att det finns ett skol- och familjeteam som man kan kontakta vid 

extremfall när man behöver stöd och någon som medlar mellan hem och skola. Detta skulle 

kunna tolkas som att Malin försöker ta sitt ansvar som lärare, men att hon känner att 

föräldrarna inte alltid litar på att hon inte har överreagerat, medan hon själv känner att hon gör 

det som är bäst för eleverna. 

När jag frågar Eva vilka riktlinjer de utgår ifrån när det uppstår en nätmobbningssituation så 

säger hon att hon aldrig har varit med om en sådan situation, men att hon tror att de skulle 

utgå ifrån Olweusprogrammet, som jag tidigare nämnt ses som en riktlinje för arbetet när 

nätmobbning uppstår. När det gäller fallet i Evas klass, som nämndes under föregående 

rubrik, menar hon att det, om det hade kommit fram vem den skyldige var, hade det varit upp 

till föräldrarna att ta ansvar vid den situationen då kränkningarna inte ägde rum i skolan eller 

på skolans datorer. När vi talar kring fall 2 så berättar Eva att de har strikta regler kring 

fotografering av varandra på skolan, vilket här tolkas som att det råder ett 

fotograferingsförbud på skolan. Eva berättar även att hon har sagt till sina elever att de inte får 

ha sina mobiler framme under lektionstid på grund av detta. Även mobilförbudet kan ses som 

en riktlinje för att förebygga nätmobbning eftersom en mobiltelefon kan ses som ett verktyg 

för att nätmobbning ska kunna äga rum. 
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Sammanfattningsvis verkar det finnas olika riktlinjer beroende på om man syftar till det 

förebyggande arbetet kring nätmobbning, arbetet när en nätmobbningssituation uppstår eller 

generella riktlinjer gällande användandet av internet och sociala medier. De två skolorna som 

arbetar med Olweusprogrammet verkar använda sig av samma program när det gäller 

nätmobbning som när det handlar om traditionell mobbning, vilket ses som en riktlinje när 

nätmobbning uppstår. Det finns även riktlinjer kring fotografering på samtliga skolor som jag 

har besökt, något som jag anser skulle kunna falla in under kategorin förebyggande arbete mot 

nätmobbning. Alltså kan det tolkas som att de på skolorna jag har besökt har riktlinjer mot 

nätmobbning, men att riktlinjerna enligt informanterna inte alltid anses falla in under den 

kategorin när jag frågar dem. Detta tror jag kan bero på att lärarna inte har fått utbildning 

inom nätmobbning i samma utsträckning som traditionell mobbning, något som har nämnts i 

tidigare avsnitt. 

5.1.4 Lärares syn på att ha sina elever som kontakter på sociala medier 

Det verkar enligt informanterna inte heller finnas några riktlinjer kring huruvida man som 

lärare får ha sina elever eller elevernas föräldrar som kontakt på sociala medier, vilket jag ser 

som en riktlinje vid det generella användandet av internet. Detta leder till en intressant 

diskussion rörande upptäckandet av nätmobbningssituationer då forskning, som tidigare 

nämnts, visar på att väldigt få elever berättar för sin lärare när de är utsatta för nätmobbning, 

vilket gör upptäckandet av en sådan situation svår om man som lärare inte finns tillgänglig på 

internet. Här kommer även en ansvarsfördelningsfråga lärare och föräldrar emellan in, som 

kommer att lyftas under senare del av denna uppsats. 

Marie berättar att hon är en av få lärare på skolan som har sina elever som kontakter på 

exempelvis Facebook och Instagram. Hon menar då att detta gör att hon lätt kan se vilken 

jargong som finns eleverna emellan på internet. Det problem David ser, i sin roll som lärare, 

är att upptäcka när nätmobbning pågår. Han vet dock inte om det är någonting som går att lära 

sig eftersom han, till skillnad från sin kollega Marie, har tagit det aktiva valet att inte ha sina 

elever som kontakter på sociala medier. Det David anser vara positivt med detta är att det 

uppstår en ömsesidig respekt mellan honom och hans elever; när de är i skolan så är de hans 

elever, men när de inte är det så är de sina egna privatpersoner och det som händer utanför 

skolan tar inte David del av. Det han ser som negativt här skulle i så fall vara att han kan 

missa ifall det förekommer nätmobbning bland hans elever. Jag anser att informanternas 

uttalanden sammanfattar komplexiteten kring huruvida man ska ha sina elever som kontakter 
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eller inte. För att kunna upptäcka nätmobbning måste man på ett eller annat sätt finnas på 

internet för att se om det äger rum, detta då undersökningar, som nämnts i föregående kapitel, 

säger att många elever aldrig har berättat för en lärare när de har varit utsatta för 

nätmobbning. Även Malin berättar att hon har tagit det aktiva valet att inte ha sina elever som 

kontakter på sociala medier. Hon säger däremot att hon kan tänka sig att ha eleverna som 

kontakter när hon inte längre är deras lärare. Detta kan tolkas som att hon vill hålla relationen 

till sina elever mer professionell genom att inte låta sina elever ha tillgång till delar av hennes 

liv utanför skolan, som kan gå att finna via sociala medier. Malin säger även att hon 

överväger att ha sina elever som kontakter nu, då det möjligtvis är ett av sätten som man kan 

få reda på om det förekommer kränkningar på internet mellan eleverna, men hon säger sedan 

att hon tycker att det är föräldrarnas ansvar att se till att deras barn sköter sig på internet och 

har därför valt att hålla fast vid sitt beslut om att inte ha sina elever som kontakter på internet. 

Detta leder mig återigen till frågan om föräldrarna i så fall har ansvaret för hur eleverna beter 

sig mot varandra på internet när de befinner sig i skolan och använder datorer som 

tillhandahålls av skolan. Även detta uttalande tydliggör enligt mig komplexiteten i 

problematiken kring fenomenet nätmobbning.  

Eva har dock valt en annan väg när det gäller att hålla koll på hur hennes elever beter sig på 

internet utan att ha dem som kontakter via sociala medier. Eva förklarar att hon själv inte har 

sina elever som kontakter, men att hon genom sin son försöker hålla lite koll på jargongen 

mellan barnen på sociala medier. När de nu på skolan arbetar kring verbala kränkningar så 

menar Eva att det är viktigt att de även lyfter frågan kring huruvida ord som man skriver till 

varandra via sociala medier också kan vara kränkningar. Hon menar att det är viktigt att 

barnen lär sig att åtminstone inte haka på när de ser att någon skriver elaka saker till någon via 

internet. 

För att summera verkar lärarna inte vara medvetna om några riktlinjer kring huruvida de får 

ha sina elever eller deras föräldrar som kontakter via sociala medier. Att ha sina elever som 

kontakter kan antingen, som Marie säger, ses som ett verktyg för att kunna se hur eleverna 

tilltalar varandra via sociala medier. Det kan även ses som att man genom att ha sina elever 

som kontakter träder över gränsen för vad som är skolrelaterad och fritidsrelaterat och 

därigenom suddar ut gränserna för vad som tillhör ens privatliv och inte, vilket flera av 

informanterna var tydliga med att de inte ville göra. Detta för mig vidare till frågan kring 

synen på ansvarsfördelningen när nätmobbning förekommer, för om lärarna inte finns på 
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sociala medier och tar del av jargongen kan det verka som att lärarna anser det vara upp till 

föräldrarna att göra det.                         

5.1.5 Ansvarsfördelning vid nätmobbning 

När jag visade fall 1 för mellanstadieläraren Malin talade vi kring hur mamman i artikeln går 

ganska hårt åt skolan och anser att skolan borde ha gjort mer och funnits som ett större stöd 

för den berörda flickan och hennes familj. När vi talar kring ansvarsfördelningen säger Malin 

att hon nog skulle dra gränsen vid det som händer under skoltid är skolans ansvar och det som 

händer efter skoltid är föräldrarnas ansvar. Jag tolkar det som att Malin främst syftar till 

juridiskt ansvar när hon gör en sådan gränsdragning. När barnen befinner sig i skolan så är det 

skolans ansvar att se till barnens välbefinnande, men att när barnen är utanför skolan – på 

fritiden – så är det föräldrarnas juridiska ansvar att se till att barnen mår bra. Malin säger dock 

senare att hon gång på gång får vara den som nystar ut konflikter som har uppstått efter 

skoltid när barnen nästa dag kommer till skolan. När sådana situationer uppstår berättar Malin 

att hon aldrig skulle säga till en elev att de problemen inte angår henne, utan hon lyssnar då 

och försöker hjälpa till att lösa konflikten, vilket kan tolkas som att hon vid dessa tillfällen 

känner att hon har ett moraliskt ansvar att försöka reda ut konflikter som hon rent juridiskt 

inte har att göra med. Detta innebär i förlängningen att den gränsdragning som Malin gjorde 

inledningsvis inte speglar hur ansvarsfördelningen sedan ser ut, utan snarare hur viktigt såväl 

det juridiska som det moraliska ansvaret är i arbetet kring mobbning och nätmobbning, då det 

juridiska ansvaret ofta blir en form av miniminivå som ska uppfyllas och det moraliska 

ansvaret blir det ansvar som kompletterar och tar vid när det juridiska ansvaret inte räcker till 

för att lösa en mobbning- eller nätmobbningssituation. Malin säger sedan att hon uppfattar det 

som att föräldrar lättare frånsäger sig sitt ansvar när det kommer till konflikter som har 

uppstått i skolan, vilket hon tror beror på att föräldrarna anser att det är upp till läraren att reda 

ut konflikten då. Detta kan även kopplas till det som nämndes under avsnittet för riktlinjer, 

där Malin beskrev ett dilemma angående att föräldrarna ibland inte tar en konflikt som hon 

kontaktar dem om på lika stort allvar som hon gör. Detta kan tolkas som att Malin anser att 

föräldrar rent generellt inte tar samma moraliska ansvar som hon anser att hon som lärare tar. 

Malin berättar även att hennes elever har lyft fall 1 och talat om det med henne. Eleverna har 

då sagt att de kan sätta sig in i situationen för att de inte tänker på att det som de skriver på 

internet faktiskt kan drabba någon hårdare än de själva har menat. Detta kan ha att göra med 

den anonymitet som jag i tidigare kapitel utifrån Tippett, Thompsson och Smith har beskrivit 
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som en av delarna som skiljer nätmobbning från traditionell mobbning. Detta innebär att 

barnen genom att skydda sig bakom ett alias som gör dem anonyma kan säga saker som de 

inte skulle säga till någon som stod framför dem.  

Eva, som arbetar i årkurs fem på samma skola som Malin, har egna erfarenheter när det 

kommer till kränkande handlingar via internet och när vi tittar på fall 1 berättar hon hur de 

gick tillväga på skolan när följande situation uppstod i hennes klass; Två flickor i klassen fick 

dels kläder beställda och hemlevererade i sina namn, men även elektroniska vykort med 

kränkande meddelanden såväl som ett fysiskt vykort med posten med kränkande meddelanden 

på. Den åtgärden man tog från skolans håll var att man samlade in alla elevers datorer och 

genomsökte dem. Det de kom fram till utifrån genomsökningen av datorerna var att detta inte 

hade skett via skolans datorer eller under skoltid och det blev därför föräldrarnas ansvar att 

polisanmäla händelsen, även om Eva säger att skolan hela tiden försökte bistå med så mycket 

stöd som möjligt. Det kan tolkas som att Eva menar att det blev föräldrarnas juridiska ansvar 

att föra fallet vidare och hon såg det som att det var skolans moraliska ansvar att bistå med det 

stöd som föräldrarna behövde. På ett av vykorten berättar Eva att det var hon som stod som 

avsändare. Det enda som behöver göras för att kunna göra det via ett elektroniskt vykort är, 

enligt Eva, att fylla i namn och e-postadress. Hon berättar vidare att polisanmälan lades ner på 

grund av att fallet inte ansågs vara tillräckligt kränkande och det blev därför aldrig klart vem 

det var som hade genomfört dessa handlingar. Skolan tog enligt Eva ett aktivt val att inte göra 

en stor sak av fallet, så de gick inte ut med någon information till föräldrarna i klassen, men 

det gjorde däremot föräldrarna till de utsatta eleverna när summan för beställningarna av 

kläder började närma sig 20 000 kronor. Skälet till att föräldrarna valde att skicka ut ett brev 

till övriga föräldrar och elever i klassen var enligt Eva för att de hoppades att allting skulle få 

ett stopp och för att de ville förhindra att det skulle börja spridas rykten kring vad som hade 

hänt. Detta kan tolkas som att det även här blev föräldrarnas moraliska ansvar att underrätta 

övriga föräldrar och elever angående vad som hade skett. Under denna tid kopplades 

kommunen in, men bara rent juridiskt berättar Eva. Hon berättar även att de hade en öppen 

dialog i lärarlaget kring vad det var som pågick och hon säger även att hon hela tiden kände 

ett stort stöd från skolans rektor och den som var IT-ansvarig. Hon säger dessutom att hon 

tycker att kommunens juridiska stöd var till stor hjälp. Eva anser även att de på skolan hade 

en ordentlig plan för hur de skulle gå tillväga.  
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Marie talade snarare om hur viktigt det är med det förebyggande arbetet än om 

ansvarsfördelning när det handlar om nätmobbning. Hon talar även om vikten av att ha en god 

relationer till sina elever. Detta är någonting som hon förklarar att hon tycker är svårt att ha 

till alla elever i klassen, men som ändå är någonting man bör eftersträva. Detta kan tolkas som 

att Marie anser att det är hennes ansvar som lärare att ha en god relation till sina elever i det 

förebyggande arbetet vid nätmobbningssituationer, eftersom hon anser att det krävs ett sådant 

arbete för att motarbeta förekomsten av nätmobbning. Detta tolkar jag som att det är 

någonting hon strävar efter i sitt arbete som lärare. Marie menar även att man genom att ha en 

god relation lärare och elever emellan främjar lärandet och att detta är någonting som de på 

skolan har blivit tränade i nyligen. Hon säger även att hon lägger stor vikt vid att föra en 

dialog med föräldrarna, genom att ha en kontinuerlig kontakt med dem oavsett om hon ringer 

för att berätta om en elevs framsteg eller om hon ringer angående en specifik situation som 

har uppstått. Hon säger även att hon anser att de på skolan är bra på att lyssna på vad 

föräldrarna efterfrågar när det kommer till stöd från skolans håll när det uppstår situationer 

där föräldrarna känner att de behöver hjälp med. Det stöd som Marie syftar på kan även ses 

som det bristande stödet som mamman i artikeln anklagar skolan för i 

nätmobbningssituationen rörande hennes dotter. Den kontinuerliga kontakt som Marie syftar 

på kan även kopplas till såväl juridiskt som moraliskt ansvar. Det är lärarnas juridiska ansvar 

att utifrån styrdokumenten se till att eleverna mår bra och utvecklas, men lärarna kan även ta 

ett moraliskt ansvar genom att upprätthålla en kontakt med föräldrarna när de tar sig tiden att 

ringa eller skicka mail angående händelser som har skett under skoldagen.    

När jag diskuterar fall 1 med David talar han, precis som sin kollega Marie, om vikten av att 

arbeta förebyggande mot mobbning. Han anser här att det är viktigt att prata med eleverna om 

fenomenet på ett sätt som ”inte blir tråkigt eller tjatigt för dem”, någonting som jag tolkar som 

att David menar att om han stod rakt upp och ned i klassrummet och höll en moraliserande 

föreläsning om mobbning varje vecka, så skulle eleverna antagligen inte tycka att det var 

speciellt intressant. Om han istället engagerade eleverna och genomförde övningar där de 

själva får vara aktiva och delta, så tror jag att eleverna skulle anse att det var mer intressant 

och lärorikt att tala kring ämnet. David säger att det är viktigt att informera eleverna om vad 

mobbning är och vilka konsekvenserna kan bli, exempelvis som i fallet vi precis har tittat på. 

Det David säger angående vikten av att hålla sina elever informerade kring ämnet innebär 

enligt mig ett ansvar för läraren att kontinuerligt föra samtal med sina elever kring mobbning 

och nätmobbning. När vi talar om ansvarsfördelningen mellan föräldrar och lärare säger 
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David att det inte enbart är skolan som har ansvar för hur eleverna agerar på internet, utan att 

man som förälder kan ”kontrollera sina barn genom att till exempel blockera olika sociala 

medier från deras datorer eller mobiltelefoner”, men han säger även att detta kan vara svårt i 

och med att det är så lätt att vara uppkopplad på olika sätt och han antyder att barnen 

antagligen skulle hitta andra sätt att koppla upp sig på ifall man tog deras mobiltelefoner och 

datorer ifrån dem. Det kan tolkas som att David syftar på det juridiska ansvaret som beskrivs 

under teorikapitlet i denna uppsats. Jag tror att David menar att det är upp till föräldrarna att 

blockera olika sociala medier eller liknande, eftersom föräldrarna har det juridiska ansvaret 

över sina barn fram tills de blir myndiga och därmed även kan fatta beslut över sina barn som 

barnen själva inte kan styra över. Det kan även handla om ett moraliskt ansvar då det måste 

ligga i föräldrarnas intresse att engagera sig i hur deras barn beter sig på internet, vilket 

innebär att föräldrarna själva måste vilja veta vad deras barn gör när de är uppkopplade och 

även ha ett intresse för att följa vilka olika appar och webbsidor barnen är inne på. Detta 

intresse kan kopplas till det ointresse som Simon uttryckte i tidigare avsnitt, då han sa att han 

inte anser det vara upp till lärarna att hålla sig uppdaterade angående elevernas 

internetanvändande. Även han lägger alltså såväl det juridiska som moraliska ansvaret på 

föräldrarna. David säger sedan att han tror att det kan bero på såväl hem- och skolmiljö när 

det gäller barn som utsätts för mobbning. Han anser även att man inte bör diskutera ansvar 

utifrån ett hem- eller skolperspektiv, utan att man ska se fenomenet mobbning som en 

samhällsfråga som alla borde vara engagerade i. Detta kan tolkas som att David anser att man 

inte ska lägga ansvar på antingen skola eller hem, utan att man istället ska se problemet ur ett 

större perspektiv och istället lägga ansvaret på samhället i sin helhet snarare än att peka ut 

enskilda personer som de som bör ta det huvudsakliga ansvaret. Det kan tolkas som att David 

syftar till moraliskt ansvar och att det är upp till oss alla att ta vårt moraliska ansvar och se till 

att mobbning blir någonting som inte är socialt accepterat, då jag tolkar det som att David 

menar att det bör ligga i allas intresse att motarbete mobbning. Detta skulle i förlängningen 

kunna innebära att våra tankar och värderingar kring fenomenet diskuteras öppet och på så 

sätt öppnas för diskussion så att olika tillvägagångssätt och riktlinjer för att förebygga och 

stoppa mobbning kan sättas upp.  

När jag talar om fall 1 och ansvarsfördelningen med Lotta så säger hon att hon definitivt 

tycker och tror att skolan skulle reagera och ta ansvar om en förälder eller elev kontaktade 

dem och bad om hjälp och stöd, men hon säger även att hon inte är säker på att de skulle 

lyckas ge den hjälp och det stöd som behövdes. Detta kan tolkas som att Lottas intention är att 
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finnas som stöd och att ha en god relation till såväl sina elever som deras föräldrar, men att 

hon inte riktigt känner att hon har de verktyg eller den utbildning som krävs för att genomföra 

det arbete som kanske behövs kring mobbning och nätmobbning.  

Sammanfattningsvis talar informanterna på ett eller annat sätt om sitt ansvar som lärare i 

förhållande till fall 1. Marie och David talar en hel del om det förebyggande arbetet som krävs 

av lärare vid såväl traditionell mobbning som nätmobbning. Det arbetet kräver dock dels 

utbildning om vilka tillvägagångssätt man ska utgå ifrån samt ett moraliskt ansvar som bör tas 

från såväl skolan och lärarna själva i frågan om huruvida mobbning och nätmobbning är 

frågor som bör prioriteras och läggas tid på. Det kan dock tolkas som att både Marie och 

David anser att det förebyggande arbetet är någonting som bör läggas tid och utbildning på. 

Som nämndes i avsnittet för utbildning inom nätmobbning så lägger föräldrarna på Eva och 

Malins skola ansvaret på lärarna gällande att föra en diskussion kring våldsspel. Det kan ses 

som att föräldrarna lägger över det moraliska ansvaret på lärarna. Malin talar om det 

gemensamma ansvaret som såväl lärare som föräldrar har samt svårigheterna kring att dra 

tydliga gränser för vem som bär ansvar när. Även om Malin rent juridiskt bär ansvar när 

eleverna är i skolan, så kommer hon på sig själv med att ta ett moraliskt ansvar och kliva in 

och lösa oenigheter som har ägt rum på barnens fritid. När Eva berättade om den situation 

som uppstod i hennes klass förra året ledde till att ansvaret slutligen lades på föräldrarna i 

fråga om vem som skulle göra polisanmälan samt informera övriga klassen om vad som 

pågick. Detta hade enligt Eva att göra med att brotten inte hade utförts via skolans datorer, 

vilket kan kopplas till vad Malin sa angående det ansvar som skolan har när eleverna är där, 

vilket i detta fall skulle innebära att denna ansvarsfördelning även gäller det material som 

skolan förser eleverna med. Den slutsats som kan dras utifrån detta avsnitt är att lärarna anser 

att vare sig juridiskt eller moraliskt ansvar vid nätmobbningssituationer när någonting som 

kan läggas på antingen lärare eller föräldrar enskilt, utan att det behövs ett samarbete och ett 

gemensamt ansvarstagande för ett givande arbete kring nätmobbning. 

6. Slutdiskussion 

I detta kapitel kommer den slutliga diskussionen kring uppsatsens resultat och analys att 

kopplas till den tidigare forskningen som har presenterats. Jag kommer i detta kapitel även dra 

slutsatser utifrån de frågeställningar som uppsatsen bygger på. Kapitlet avslutas med studiens 

relevans och vilken vidare forskning som kan göras inom området.  
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6.1 Slutsatser 

Denna uppsats syfte var att undersöka om det enligt lärarna förekommer ett samarbete mellan 

lärare och föräldrar kring nätmobbning, om lärare och föräldrar får någon utbildning kring 

fenomenet, vilka riktlinjer som finns gällande nätmobbning samt vem lärarna anser bär 

ansvaret när nätmobbning förekommer. 

Gällande samarbetet mellan lärare och föräldrar förekommer det enligt informanterna ett 

samarbete lärare och föräldrar emellan, genom att lärarna upprätthåller en kontakt med 

föräldrarna och håller dem underrättade angående de situationer som uppstår i skolan. Frågan 

angående samarbete leder dock undersökningen vidare till frågan kring ansvarsfördelning, 

vilket kommer att besvaras nedan.  

Den slutsats jag kan dra gällande utbildning av såväl lärare och föräldrar kring nätmobbning 

är att detta skiljde sig markant från skola till skola genom att de enligt lärarna på två av 

skolorna genomför ett aktivt arbete för att utbilda såväl lärare och föräldrar kring mobbning 

och nätmobbning medan de enligt lärarna på den tredje skolan varken genomför möten i 

arbetslaget eller med föräldrarna. Det samband jag kunde se var att skolorna som arbetade 

aktivt kring mobbning i allmänhet lade ner tid på att vidga sina kunskaper även inom ämnet 

nätmobbning. På två av skolorna berättade lärarna att de varje läsår genomförde 

föräldramöten där de specifikt vigde tiden till att diskutera och informera om vilket arbete de 

genomförde på skolan utifrån Olweusprogrammet, men även hur det arbetade kring 

nätmobbning. Detta är dock någonting som enligt Olweusprogrammet ska genomföras för att 

skolan ska få vara en certifierad Olweusskola. På den tredje skolan genomfördes enligt lärarna 

inga föräldramöten som handlade speciellt om mobbning över huvud taget. Den slutsats jag 

kan dra är att utbildning enligt informanterna verkar förekomma på två av de tre skolorna jag 

har besökt, då främst utifrån Olweusprogrammet. 

När det gäller riktlinjer kring nätmobbning är de enda riktlinjer jag utifrån informanterna kan 

tolka som specifika för nätmobbning det fotograferingsförbud som rådde på samtliga skolor 

jag besökte. Utöver detta verkar lärarna dock inte anse det finnas specifika riktlinjer för olika 

tillvägagångssätt eller förhållningssätt som bör tas när nätmobbning förekommer. Skälet till 

att detta inte finns kan ha att göra med att fenomenet nätmobbning ännu är relativt nytt, men 

det kan även bero på att mobbningsprogrammen som egentligen riktar sig mot traditionell 

mobbning nu appliceras även vid nätmobbning, vilket kan göra att efterfrågan för ett specifikt 



34 
 

nätmobbningsprogram kanske inte blir lika stor då det åtminstone finns någon form av 

alternativ att tillgå. 

Lärares syn på att ha sina elever som kontakter via sociala medier verkar vara att många gör 

det aktiva valet att inte ha sina elever via sociala medier för att de anser att såväl de själva 

som eleverna bör ha sitt privatliv för sig själva utanför skolan och att det bör ses som en 

ömsesidig respekt lärare och elever emellan. Det finns dock lärare som anser att de genom att 

ha sina elever som kontakter på sociala medier kan ”hålla koll” på jargongen barnen emellan 

på nätet och på så sätt upptäcka när nätmobbning förekommer. Detta var även den stora 

nackdelen lärare som inte har sina elever på sociala medier såg med att göra så. Även här 

kommer frågan om huruvida lärare eller föräldrar bör ansvara för att hålla sig uppdaterade om 

hur barnen beter sig mot varandra på nätet.  

När det gäller ansvarsfördelningen vid förekomsten av nätmobbning visade det sig inte gå att 

finna ett konkret svar där informanterna säger att antingen föräldrarna eller skolan bör ta allt 

ansvar. Det som har framkommit i undersökningen är att det krävs ett välfungerande 

samarbete mellan föräldrar och lärare då barnen har möjligheten att vara uppkopplade på 

internet såväl hemma som i skolan, vilket gör frågan om ansvar mer komplicerad eftersom att 

gränsdragningen för vad ”koppling till skolan” innebär kan blir svår i och med att eleverna får 

ha med sig sina datorer eller surfplattor hem från skolan.  

6.2 Slutdiskussion 

Jag har i denna uppsats valt att skilja på begreppen mobbning och nätmobbning, då det, som 

tidigare har beskrivits, finns specifika faktorer som skiljer begreppen åt. I mina intervjuer 

framkom det dock att de på två av de tre skolorna som jag besökte använder Olweus 

mobbningsprogram vid såväl traditionell mobbning som vid nätmobbning, vilket skulle kunna 

innebära att skolorna ser på mobbning och nätmobbning som samma sak. Detta kan dels bero 

på att det inte verkar finnas några utarbetade program mot nätmobbning specifikt, eller dels på 

att man som Englund beskriver i sin studie; att det finns ett samband mellan traditionell 

mobbning och nätmobbning (Englund 2011:31–32).  

I Sjöbergs undersökning kring ansvarsfördelningen drar hon slutsatsen att nätmobbning som 

har koppling till skolan är skolans ansvar, såväl som det förebyggande arbetet (Sjöberg 

2013:18). Detta är en slutsats som enligt min undersökning inte går att dra utifrån huruvida 
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det finns kopplingar till skolan eller inte eftersom samtliga elever som gick på skolorna jag 

besökte hade tillgång till antingen en egen dator eller surfplatta och även fick ta med sig dessa 

material hem från skolan. Detta gör bedömningen om huruvida nätmobbningen har en 

koppling till skolan mycket mer komplex, då eleverna ständigt på ett eller annat sätt kan hålla 

sig uppkopplade på internet. Att eleverna kan ta med sig skolans datorer eller surfplattor hem 

innebär att nätmobbning kan förekomma utanför skoltid, men genom skolans material. Detta 

medför att ansvarsfördelningens gränser suddas ut och att det samhälleliga moraliska ansvaret 

som David syftar till i föregående kapitel kan komma att bli av större vikt. 

Det har även framkommit att informanterna ser svårigheter i att upptäcka när nätmobbning 

förekommer. Detta kan bero på att det är vanligare att elever som utsätts för traditionell 

mobbning söker hjälp än när elever utsätts för nätmobbning (Bonanno & Hymel 2013:12). 

Detta medför i sin tur en komplexitet då det som lärare kan vara svårt att ha uppsikt över vad 

eleverna gör på internet på samma sätt som en lärare kan följa med ut på rasterna och på så 

sätt upptäcka det som kallas traditionell mobbning. När det gäller synen på barns användande 

av medier via internet menar Johansson, Lindgren och Hellman att det är viktigt att såväl 

utbildningssystem som föräldrar ser fördelarna med detta och inte enbart fokuserar på de 

negativa aspekterna av användandet. De menar även att det är viktigt att utbilda både lärare 

och föräldrar i hur plattformarna kan användas och hur de fungerar (Johansson, Lindgren & 

Hellman 2013:113,126).  

På två av de tre skolorna där jag genomförde intervjuerna använde de sig av 

Olweusprogrammet och på den tredje skolan hade de ett samarbete med organisationen 

Friends. Skolverket konstaterar i en undersökning kring mobbningsprogram att de anser att 

det inte finns något program som är heltäckande när det kommer till mobbning. De lägger 

även stor vikt vid en tydlig fördelning av roller och ansvar när mobbning förekommer 

(Skolverket 2013:206–208). Skolorna som använde Olweusprogrammet applicerade 

programmet även vid nätmobbningssituationer. Detta kan ses som att det inte finns utarbetade 

program att tillgå vid en nätmobbningssituation, eller som att det går lika bra att applicera 

”vanliga” mobbningsprogram när det förekommer nätmobbning. Eftersom det framstod som 

att informanterna inte var helt säkra på vilka riktlinjer de skulle följa när det förekom 

nätmobbning kan det tolkas som att de inte har fått den utbildning de behöver kring 

tillvägagångssätten man kan utgå när nätmobbning förekommer, eftersom informanterna med 
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viss tveksamhet sa att de tror att de skulle använda samma program som vid traditionell 

mobbning.    

6.3 Studiens relevans och vidare forskning 

Denna studie är ur ett forskningssyfte relevant för att undersökningen har visat att det enligt 

lärarna inte finns några tydliga riktlinjer kring vem som ska ta ansvar när nätmobbning 

förekommer. Det finns inte heller några utarbetade anti-nätmobbningsprogram att använda i 

arbetet kring nätmobbning. Vidare forskning inom området skulle kunna vara att genomföra 

en motsvarande undersökning kring synen på ansvarsfördelningen vid förekomsten av 

nätmobbning ur ett elev- och föräldraperspektiv.  
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8. Appendix 

Intervjufrågor  

Intervjuguide lärare 

 

Du får avbryta samarbetet när som helst under intervjun. Du kommer vara anonym i 

uppsatsen som jag ska skriva. 

 

 Vad heter du? 

 Vilken årkurs arbetar du i? 

 Har du egna barn? Hur gamla är de i så fall? 

 Hur många år har du arbetat som lärare? 

 Jag har tagit del av sanktionstrappan mot mobbning på skolan, hur arbetar ni med den? 

 Hur ser arbetet med likabehandlingsplanen ut på skolan? 

 Hur arbetar ni för att främja sammanhållning i klassen? 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/nar-vardegrunden-bryts/2.7180
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j...x/pdf
http://www.statensmedierad.se/Publikationer/6584/Ungar--medier-201213.pub.aspx
https://bloggar.aftonbladet.se/mobbad/2013/10/saren-som-aldrig-laker/
http://www.education.com/reference/article/cyberbullying-research/
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 Hur ser arbetet ut med datorer, surfplattor och liknande? Finns det riktlinjer för vilka 

hemsidor eleverna får besöka under lektionstid? 

 Får eleverna ha mobiltelefonerna på under lektionerna? Motivera varför/varför inte. 

 Även detta är ett fall som det har skrivits om i media, här beskyller mamman skolan 

för att inte ha gjort tillräckligt. Hur ser du på det? Tycker du att det är skolans ansvar 

när en situation som denna uppstår? Läs artikeln här: 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17472624.ab       

 Följande är ett fall som har tagits upp i media under det senaste året, hur skulle du som 

lärare agera om någonting liknande hände i din klass? Vem tycker du bär ansvaret vid 

en sådan situation, lärare eller föräldrar? Läs artikeln här: 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/upploppsstamning-i-goteborg-efter-rykten-pa-natet/ 

 Hur ser samarbetet med föräldrarna ut för att motverka nätmobbning? Sker det en 

dialog om detta mellan skolan och hemmet? 

 Känner du att du har tillräckliga kunskaper om nätmobbning? Om nej, vad skulle du 

vilja veta mer om fenomenet? 

 Hur ser arbetet på skolan ut för att motverka nätmobbning? Finns det riktlinjer för hur 

ni ska arbeta mot detta? 

 

 

Tusen tack för att du tog dig tid för att svara på mina frågor. 

 

Informationsbrev till informanterna  

Hej! 

  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17472624.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/upploppsstamning-i-goteborg-efter-rykten-pa-natet/
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Jag heter Sophie Southern och studerar min sista termin på Södertörns interkulturella 

lärarprogram mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. 

  

Under sista terminen ska jag skriva mitt examensarbete och jag ska då skriva om fenomenet 

nätmobbning och hur relationen mellan skola och hem ser ut i arbetet kring detta. I min 

undersökning ska jag genomföra intervjuer med lärare för att få insyn i hur arbetet kring 

nätmobbning ser ut samt hur man ser på detta relativt nya fenomen. 

  

Min fråga till er är om ni möjligtvis skulle kunna tänka er att ställa upp på en intervju med en 

blivande lärare? Om du vill ställa upp skulle det vara till väldigt stor hjälp i ett av mina sista 

arbeten på lärarutbildningen. De som ställer upp är självklart anonyma i arbetet och den enda 

som kommer ta del av intervjun är jag. 

  

Ifall ni har några lärare på skolan, gärna någon som arbetar på högstadiet, som kan tänka sig 

att ställa upp så får ni gärna vidarebefordra detta mail till dem. 

  

Stort tack på förhand! 

  

Mina kontaktuppgifter: 

  

Sophie Southern 

sophie_southern@hotmail.com eller sophie01.southern@student.sh.se 

Sanktionstrappan och mobbningsplanen utifrån Olweusprogrammet (Malin och Evas 

skola) 

Mobbningsplan  
Vad är mobbning? En elev blir mobbad när en annan elev eller flera andra elever; 

 Säger elaka och obehagliga saker till honom eller henne, använder öknamn eller hånar 

och gör sig löjlig över honom/henne 

mailto:sophie_southern@hotmail.com
mailto:sophie01.southern@student.sh.se
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 Med vilja inte låter honom/henne få var med, utestänger honom/henne från kamraterna 

eller helt struntar i honom/henne (låtsas som om han/hon inte finns) 

 Slår, sparkar, knuffar eller stänger in honom/henne 

 Sprider lögner eller falska rykten om honom/henne, skickar obehagliga lappar och 

försöker få andra att tycka illa o honom/henne 

 Och liknande obehagliga saker. 

Vid mobbning händer de här sakerna upprepade gånger och den som blir utsatt har inte så lätt 

att försvara sig. Om en elev blir retad upprepade gånger på ett obehagligt sätt, så är det också 

mobbning. 

Men det är INTE mobbning när någon blir retad på ett snällt och vänligt sätt. Det är inte heller 

mobbning när två ungefär lika starka (jämbördiga) elever slåss eller grälar. 

MOBBNING ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT LAGEN. 

Vi har nolltolerans mot mobbning på skolan. 

Ett respektfullt klimat är en förutsättning för att barnen/eleverna ska nå sina mål och är också 

en produkt av våra gemensamma värdegrund.  

ATT ARBETA MED FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ARBETE MOT MOBBNING ÄR 

ALLAS ANSVAR. 

Plan för hantering av mobbningssituationer: 

1. Samtal enskilt med alla inblandade barn. Muntlig överenskommelse med varje barn. 

Mentor tillsammans med en person från krisgruppen. 

2. Föräldrarna informeras. 

3. Uppföljningssamtal efter en vecka.  

4. Uppföljningssamtal efter två veckor. Flera samtal vid behov. 

Om mobbningen inte upphör trots dessa insatser fortsätter arbetet med ett steg i taget till dess 

att mobbningen upphör: 

1. Samtal inleds med inblandade föräldrar. 

2. Fallet tas upp av elevvårdsteamet för åtgärd. 

3. Sociala myndigheter och polisen informeras för diskussion om ev åtgärder. 

Ärendet anmäls till Barn- och Ungdomsnämnden. 

Sanktionstrappa mot mobbning (Marie och Davids skola) 

1. Allvarlig tillsägelse: Den som ser eller har uppmärksammat att en eller flera elever utsätter 

en annan elev för en kränkning, talar lugnt och tydligt om att det inte får förekomma. Tala 

med eleven enskilt för att motverka ”flockbeteende”. De som kan tänkas vara efterföljare 

behöver ha ett etiskt samtal kring sitt ansvar att säga ifrån.  

2. Allvarligt samtal med mobbare hålls av den som har sett mobbingen och elevens mentor. 

Förhållningssättet i samtalet ska vara allvarligt men respektfullt. Informera eleven om vad 

hans handlingar innebär för den som blir utsatt och att det är ett brott. Kontakt ska tas med 

hemmet. Konsekvens för eleven blir att den fria tiden begränsas under en veckas tid. Det 
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innebär att raster ska vara på annan tid än den som den utsatte har eller så måste de vara 

övervakade av en vuxen. Uppföljningssamtal bokas in.   

3. Möte i skolan med mobbare, föräldrar, mentor och ytterligare en pedagog. Konsekvens vid 

denna nivå är att eleven under två veckors tid får undervisning i en annan grupp. För elever i 

skolår 6-9 i en klass med elever tre år yngre och för elever i skolår 2-5 i en klass med elever 

två år yngre. I F- 1 får undervisningen ordnas på något annat sätt. Uppföljningssamtal bokas 

in fredagen vecka två.  

4. Elevvårdskonferens (EVK): stort möte med mobbare, föräldrar, mentor, representant från 

elevstödsteamet och rektor. Beslut om åtgärd.  

5. Anmälan till Barn och Ungdomsnämnden. Beslut om åtgärd. 

Några viktiga saker att komma ihåg; Undersök och kontrollera att det verkligen är en 

mobbingsituation. Konfliktlösning har en annan modell.  Börja dokumentationen vi den 

allvarliga tillsägelsen och var tydlig med vad som har hänt och vilka som har varit inblandade. 

Dokumentera naturligtvis även de kommande stegen. Huvudtanken med konsekvenserna i 

steg 2 och 3 är att skydda den som har blivit utsatt. 

 

 


