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Skolpersonalens syn på skolans 

ansvar gällande nätmobbning 

Hur skolpersonal talar om ansvar samt skyldigheter 

Veronika Estebanez och Emma Svedberg 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur skolpersonal talar om skolans ansvar och skyldigheter gällande 

nätmobbning bland elever.  

För att genomföra studien har vi använt oss av en kvalitativ metod och intervjuat personal på skolor i 

Stockholmsområdet. Det insamlade materialet av intervjuerna har vi analyserat med hjälp av 

diskurspsykologi, med fokus på tolkningsrepertoarer samt subjektspositioner och stake för att få en 

klarhet över de frågor som har utförts. 

Den forskning som tidigare utförts, påvisar att skolor inte har vetskap eller kunskap om nätmobbning, 

att det är något som sker på fritiden och att personalen på skolan har svårt att upptäcka problemet. 

Även våra informanter tar upp samma problematik, de bekräftar den tidigare forskningen som gjorts 

gällande bland annat att det inte finns kunskap eller forskning kring yngre åldrar när det kommer till 

nätmobbning och inte heller ett tydligt förebyggande arbete. Där av kopplas nätmobbning i samband 

med traditionell mobbning för att få något underlag till ett arbete kring nätmobbningen.  

Nyckelord 
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Förord 

Vi vill framför allt rikta ett stort tack till de personer som har ställt upp till att medverka i vår studie 

och gjort den möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Kim Ringmar Sylwander som 

har tillhandahållit oss med tid och goda råd samt stöttat oss i vårt arbete. Till slut vill vi tacka våra 

familjer som har stått ut med oss och stöttat oss i jobbiga stunder.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi började arbetet med att dela upp inledning och tidigare forskning där Emma har skrivit inledning 

och Veronika har skrivit tidigare forskning sedan skrev vi syfte och teoretiskt perspektiv tillsammans. 

I metod delen tog vi några rubriker var. Trotts uppdelningen har vi haft ständig kommunikation där vi 

har diskuterat för att hjälpa varandra för att få fram det vi vill få fram i vår uppsats och för att få fram 

en helhetsbild. Efter detta sammanställde vi allt tillsammans för att få den röda tråden. Därefter från 

resultat och analys kapitlet, har vi enbart arbetet tillsammans för att få ihop de sista delarna. Så 

sammanfattningsvis har vi under vårt arbete delat upp det så jämt så möjligt där båda har varit med 

och bidragit till alla delar. Det innefattar även referenssökningar, allt arbete med intervjuerna, 

transkriberingar samt sammanställningen av alla delar. 
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Inledning 

Något som har varit väldigt aktuellt den senaste tiden i bland annat nyhetssändningar och i sociala 

medier är nätmobbning. Vi har även uppmärksammat att detta fortfarande är ett relativt nytt område i 

skolor. Där av utvecklades vårt intresse till att får en mer fördjupad bild av hur personalen på skolor 

ser på sitt ansvar samt sina skyldigheter gällande ämnet nätmobbning. Det har tagits upp i media att 

hälften av barnen i Sverige blir utsatta av nätmobbning och det har börjat redan grundskolan (tv4, 

2012-05-29). I artikeln tar de upp att allt fler barn umgås på nätet och med det kommer mobbingen in i 

digital form. En annan artikel tar upp ett av det första självmordsfallet med koppling till nätmobbning, 

där en flicka tog sitt liv efter att ha blivit utsatt för nätmobbning som hon berättade om i en film samt 

att hon inte visste vem mobbaren var (Expressen, 2013-03-12). Fler liknade händelser kan hittas från 

välden över.  

Idag är nätmobbning ett stort och växande problem i samhället, forskningen visar på en tydlig 

koppling mellan utsatthet för nätmobbning och traditionell mobbning, samt att traditionella former av 

mobbning övergår till kränkningar även på nätet mellan redan för varandra kända barn (Slonje och 

Smith, 2008). Den traditionella mobbningen går över till digitala sammanhang eftersom digitala 

verktyg blir allt populärare i dag. Med det som har belysts i sociala medier samt våra 

uppmärksammande under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi fått inblick i hur viktigt det är 

att agera och inte blunda för nätmobbning bland barn. Därför ville vi fördjupa oss mer i hur 

nätmobbning beaktas i skolan samt lägga fokus på skolpersonalens attityder när det kommer till ansvar 

och skyldigheter gällande nätmobbning. Den skolpersonal som vår studie har fokuserat sig på är 

fritidshemspersonal då det är den personal som är med eleverna under i stort sätt hela dagarna. 

Bakgrund 

Drygt 90 procent av befolkningen i Sverige använder sig av internet, från 2013 till 2014 har antalet 

dagliga användare ökat från 33 procent till 40 procent (Findahl, 2014). Användningen ökar och kryper 

samtidigt längre ner i åldrarna. 80 procent av elvaåringarna är uppkopplade på internet varje dag och 

75 procent av eleverna i förskoleålder använder internet minst en gång i veckan eller oftare 

(Alexanderson & Davidsson, 2014). Internetanvändningen har ökat i och med smartmobilens och 

surfplattans genombrott (Findahl, 2014). Alexanderson och Davidsson (2014) menar att 93 procent av 

elvaåringarna har en egen mobil och i nioårsåldern är det 63 procent som har en egen mobil. 

Användningen av internet i mobilen har mer än tvådubblats mellan 2012 och 2014 för nioåringarna 

och mobilerna används mest till att skicka sms och besöka sociala nätverk (Alexanderson & 

Davidsson, 2014). Fördelarna med internet är många, eleverna kan bland annat söka information, 

skapa nya relationer och skaffa sig nya vänner med liknande intresse. Det är dock långt ifrån alla som 

har den här positiva bilden av sociala medier och internet över huvud taget (Secher, 2014). 

En tredjedel av barn och unga (10-16 år) har minst någon gång under det senaste året blivit utsatt för 

kränkande behandling via mobil, dator eller surfplatta. Det motsvarar 1-2 personer i varje klass som 

har blivit utsatt för mobbning via mobil, dator eller surfplatta under det senaste året visar en nätrapport 

som Friends (2015) har gjort.  
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Internet har under de senaste åren blivit en ny arena för mobbning. Nätmobbning sker i form av att 

bilder eller videoklipp läggs ut på bland annat sociala medier, det kan ske i form av kränkande sms 

eller kommentarer på olika chattsidor eller liknande. På många sätt liknar den traditionella 

mobbningen och nätmobbningen varandra (Berne, 2014). Nätmobbning kan enligt Flygare och 

Johansson (2013) ses som en stark varningssignal att annan mobbning förekommer.  

Mobbning definieras utifrån tre kriterier, intentionen att skada, repetition av kränkningen och en 

maktobalans mellan offer och förövare (Secher, 2014). Secher (2014) anser att forskarna är oense 

kring repetitionskriteriet då vissa menar på att om en förövare lägger upp en bild mot någons vilja så 

kan andra gå in och ”gilla” bilden och detta kan för offret kännas som upprepade handlingar (Secher, 

2014 & Berne, 2014). 4 av 10 av de som blir utsatta på nätet, blir utsatta även utanför av samma 

person eller personer (Friends, 2015). Berne (2014) menar vidare att nätmobbningen är en förlängning 

av den traditionella, då den utsatte aldrig får någon fristad, det vill säga att efter en dag av utsatthet i 

skolan fortsätter elaka kommentarer eller så läggs det upp någon bild på nätet när de kommer hem. 

BEO, Barn- och elevombudet som är en del av skolinspektionen och utreder kränkande behandling 

som barn och elever utsätts för, nämner också att nätmobbningen oftast börjar i skolan i form av 

traditionell mobbning och utvecklas sedan till nätmobbning som fortsätter i hemmen. Enligt barn- och 

elevombudet (2013) är det allt fler av de anmälningar som kommer in till dem som handlar om just 

mobbning på nätet och sociala medier. Flygare och Johansson (2013) lyfter att nätmobbning har i fler 

fall koppling till diskrimeringsgrunderna än vad den traditionella mobbningen har och många utsätts 

på grund av etnisk bakgrund eller religion.  

Det råder inga tvivel om att nätmobbning har en tydlig koppling till barns relationer i skolan. Vad ska 

man göra för att förhindra det, vad gör man om det förekommer, vem gör vad och vem bär ansvar? 

I skollagen (2010:800) 6 kap. 6-10 § står det att huvudmannen ska se till att det bedrivs ett målinriktat 

arbete för att motverka kränkande behandling samt se till att det årligen upprättas en plan mot 

kränkande behandling. Huvudmannen har skyldighet att förebygga och motverka kränkande 

behandling samt skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. En 

anmälan ska ske till rektor så fort någon personal i skolan får kännedom om att någon elev känner sig 

utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten (Skollagen, 2010:800). Med andra ord 

så fort kränkande behandling/mobbning har något som helst samband med skolan så har skolan 

skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder, det spelar ingen roll om det skett i klassrummet, i 

korridoren eller på nätet. Barn- och elevombudet (2013) menar att nätmobbning är precis lika allvarlig 

som vanlig mobbning eller kränkande behandling. 

”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en 

levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Skolverket, 2011a, s.10).  

Skolan har som nämnt tidigare skyldighet att motverka, förebygga och vidta åtgärder mot kränkande 

behandling. Enligt skolverket (2013) finns det tre insatser som minskar mobbning på nätet, det är dels 

kartläggning av elevernas situation i skolan som också utgör en grund för likabehandlingsarbetet, 

relationsfrämjande insatser och elevers aktiva medverkan i det främjande arbetet.  

Enligt skolverket (2014) syftar det främjande arbetet till att skapa en trygg skolmiljö där eleverna blir 

respekterade som de är. Vidare menar skolverket att arbetet måste bedrivas systematiskt, långsiktigt 

och vara en del av det vardagliga arbetet. Elevernas aktiva medverkan innebär att de med stöd av och i 

samarbete med de vuxna ska ges olika uppgifter där syftet är att skapa god atmosfär (Skolverket, 

2011b). Det förbyggande arbetet innebär att förhindra risker för kränkningar, vilket görs i form av 

kartläggning av elevernas trygghet men också deras uppfattning av kränkande behandling. Även här 
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anser skolverket (2014) att elevernas delaktighet är viktig. För det åtgärdande arbetet krävs det goda 

rutiner för att upptäcka och utreda kränkande behandlingar. Det åtgärdande arbetet ska sättas igång så 

fort det kommer signaler om att någon känner sig utsatt (Skolverket, 2014). 

Vidare skriver skolverket i de allmänna råden för arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling, ” Med internet och mobiltelefoner suddas gränserna mellan skolan och fritiden ut. Ofta 

går verbala och fysiska kränkningar i verksamheten hand i hand med kränkningar på nätet” 

(Skolverket, 2014, s.33). 

Tidigare forskning 

Berne (2014) beskriver att nätmobbning är som mobbning fast i en ny situation där det sker på nätet. 

Det vill säga att både mobbning och nätmobbning går in i varandra, samt att det som tas upp i 

forskning inom mobbning går även att tillämpa inom nätmobbningen. Även Olweus (2012) nämner att 

nätmobbning innebär mobbning som utförs genom elektroniska verktyg som mobiltelefoner och 

internet. Han tar även upp att nätmobbning har ökat en hel del den senaste tiden och blivit allt 

vanligare. Samt att detta nya sätt av mobbning har fått många fler offer och mobbare, utöver de offer 

och mobbare som redan finns i traditionell mobbning. 

Berne (2014) tar upp att den interaktion som barn och ungdomar gör idag på till exempel Facebook 

och Instagram handlar mer om att ladda upp foton på sig själva där de får positiva och negativa 

kommentarer om deras utseende. Berne (2014) nämner också i sin doktorsavhandling att barn och 

ungdomar idag är aktiva på nätet från att de vaknar till att de sover. Berne (2014) tar även upp att 

nätmobbning är en relativ ny form av mobbning, som kan innebära bland annat otäcka och stötande 

textmeddelande eller uppladdning av oönskade foton, videor eller kommentarer på den utsatta på 

internet. Det är en svår situation för den utsatta att undgå nätmobbningen som de utsätts för, det är inte 

lätt att ta bort de bilder eller andra saker som läggs upp, eftersom det som läggs ut på internet oftast 

stannar kvar på internet.  

Berne (2014) beskriver hur nätmobbning parallellt med offline mobbning innehåller mycket av 

mobbningsdefinitionerna utifrån Olweus (1999) redogörelse. Han förklarar mobbning som ett 

aggressivt beteende där förövaren har för avsikt att skada, att det sker upprepade gånger under en 

längre tid och att det finns obalans i makt. Många av de forskare som riktar in sig på nätmobbning 

använder sig av Olweus definition av mobbning, som en utgångspunkt i sin förståelse av fenomenet 

när det sker på nätet. Även Slonje, Smith och Frisén (2012) definierar nätmobbning som en aggressiv 

handling eller ett beteende som upprepas över en längre tid med hjälp av elektroniska medel och att 

detta kan utföras av en grupp eller en enskild person. 

En aggressiv handling kan innefatta till exempel att en person laddar upp eller skickar en bild på 

internet som sedan andra människor kan föra vidare. Detta upprepas då flera gånger men inte utav 

personen som ursprungligen laddat upp bilden. Men offret har fortfarande fått uppleva denna 

upprepning flera gånger (Slonje, m.fl. 2012). 

Något som även Berne (2014) tar upp är Olweus (1999) första kriterium för mobbning, som rör 

förövarens avsikt är att skada. Men när det kommer till nätmobbning är det svårt att observera 

förövaren bakom skärmen, vilket gör det svårt att avgöra ifall förövaren har för avsikt att skada. I den 
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traditionella mobbningen så möter offret förövaren och kan där med bli utsatt för de negativa 

handlingarna, vilket gör det tydligt för offret vad förövarens syfte är med handlingarna. Men med 

nätmobbning så kan det ske samma negativa handlingar fast offret har svårt att veta vad förövarens 

avsikt är, för de får inte samma kontakt med förövaren.  

Även Forsman (2003) förklarar att mobbning innefattar någon form av våld eller som forskarna kallar 

det, negativ handling. De negativa handlingarna kan innebära indirekt eller direkt, fysisk och/eller 

psykisk karaktär. Forsman (2003) beskriver att de flesta forskare med intresse av att studera 

mobbning, konstaterar att våldet i mobbning ska omfatta att det är organiserat och utsträcker sig över 

tid. 

Levine och Tamburrino (2014) tar även upp att verbal mobbning innefattar öknamn, att retas, 

hotfullhet, förödmjukande och hånfullt beteende. Detta slag av mobbning förekommer mer hos flickor 

medan pojkar har en tendens ha ett mer aggressivt tillvägagångssätt, det vill säga pojkar använder sig 

mer av fysisk mobbning som till exempel slag, sparkar och knuffar. All slags mobbning förekommer 

oftast när lärare eller vuxna inte är närvarande, detta gör det svårt för de vuxna att upptäcka mobbning 

eller nätmobbning i alla dess typer, på grund av att barnen gömmer beteendet för dem (Levine och 

Tamburrino 2014). 

Enligt Slonje, m.fl. (2012) så är nätmobbning jämfört med traditionell mobbning svår att definiera, på 

grund av svårigheter i kriterierna upprepning och maktbalans. 

Nätmobbning & skolan 

Forskningsprogrammet på Londons School of Economics and Political Science (LSE) i Storbritannien 

konstaterar att nätmobbning är vanligare än offline mobbning. Det mobila användandet har ökat bland 

barnen och det gör att de har tillgång till nätet vart de än befinner sig. Detta kan skapa konsekvenser 

för sociala normer om frihet, integritet och övervakning, det innebär att allt kommer ut på nätet där 

alla kan se, där andra vet vart personer befinner sig eller vad de gör vilket gör dem mer sårbara 

(Livingstone, Haddon, Vincent, Mascheroni & Ólafsson, 2014). 

Rapporten visar att Storbritannien utför en risk på låg nivå på grund av att internetanvändningen är 

begränsad samt även i praktisk verksamhet (Livingstone, m.fl. 2014). Undersökningen kom fram till 

att barn är mer aktiva på internet hemma än på andra platser, trots att de har en smartmobil. Där av så 

går brittiska barnen online på flera platser än de andra ländernas barn, fast hemmet är fortfarande den 

plats som online användandet förekommer mest. Jämfört med för flera år sedan är barnen mer aktiva 

på nätet i dag och det är en större del av deras liv. De förklarar även i undersökningen att flickor är 

mer aktiva på internet än pojkar. Förutom att barnen har tillgång till internet i hemmet och på deras 

smartmobiler så visade rapporten att de även har tillgång till internet i skolan fast med vissa 

begränsningar (Livingstone, m.fl. 2014). 

Detta framhäver att barnen är omringade av internet och kan lätt komma åt det. Att lägga ut bilder och 

kommentarer kan utsätta dem för otrygghet som att andra till exempel kan attackera med elaka 

kommentarer samt även gör det möjligt för att hetsa andra till att medverka i de negativa handlingarna.  

Slonje och Smith (2008) nämner att skillnaden mellan nätmobbning och traditionell mobbning, är att 

om eleven blir utsatt för nätmobbning så följer det även med dem utanför skolan, det vill säga att det 

följer dem hem. Hemmet bör vara offrets trygghet och frizon men med hjälp av nätet så kan mobbaren 

ta denna säkra plats ifrån offret. 
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Waasdorp och Bradshaw (2014) beskriver att både nätmobbning och traditionell mobbning har påvisat 

sig orsaka psykisk påfrestning. De offer som blir utsatta av både nätmobbning och traditionell 

mobbning kan inte fly ifrån utsattheten, vilket medför ett högre psykologiskt påfrestande för offret. 

Waasdorp och Bradshaw (2014) nämner även att nätmobbning är något som ökar mer i 

gymnasieskolor medan andra sorters mobbning börjar redan i mellanstadiet. 

Slonje, m.fl. (2012) förklarar att genom nätmobbning så kan gärningsmannen vara anonym, vilket gör 

att offret inte kan besvara mobbaren om de inte vet vem mobbaren är. Detta dilemma uppkommer för 

att den utsatta oftast inte vet vem som nätmobbar dem. Å andra sidan, skulle de veta vem 

gärningsmannen är så skulle det kunna finnas andra maktspel involverade, som fysisk eller psykisk 

styrka och popularitet. Det gör att offret kanske inte vågar stå upp för sig själv mot mobbaren. Känner 

offret gärningsmannen så är sannolikheten stor att det är någon som går i samma skola eller någon i 

deras närhet. 

I utförandet av intervjuer har Slonje, m.fl. (2012) konstaterat att de elever som hade blivit utsatta blev 

det av någon i skolan eller lokalt. En elev i intervjuerna som utsatts för mobbning genom 

textmeddelande beskrev att det hade skapat en orolighet hos hen och det bidrog till att eleven inte 

vågade gå till skolan. 

I Waasdorp och Bradshaws (2014) studie nämns att flickor utsätts mer för nätmobbning än pojkar. De 

flesta offren i undersökningen som utsattes för nätmobbning berättade även att de upplevde minst en 

form av traditionell mobbning som till exempel verbal, relation eller fysiks mobbning. Det vill säga att 

om någon upplever nätmobbning så är risken stor att de även upplever någon annan form av 

mobbning. Nätmobbning och traditionell mobbning går in i varandra. Stauffer, Heath, Coyne och 

Ferrin (2012) nämner att om inte den personal i skolan ser nätmobbning som ett problem eller värt att 

ta itu med, så kommer inte heller ett förebyggande arbete ha en positiv effekt. Studier har visat att 

elever tycker nätmobbning är lika skadligt som traditionell mobbning, men det är däremot brist på 

studier om hur lärarna ser på nätmobbning. Detta behöver skolor arbeta med så personalen effektivt 

kan hantera nätmobbning i skolan.  

Den undersökning som Stauffer, m.fl. (2012) har genomfört handlade om att ta reda på hur lärarna 

uppfattar nätmobbning. Bland annat höll 18 % av lärarna med om meningen att ”nätmobbning stärkte 

eleverna och tuffade till dem”. 25 % av lärarna var neutrala eller höll med om frågan att ”nätmobbning 

hade en utsträckning av negativa effekter”. De andra 25 % var neutrala till eller höll med om att 

”Nätmobbning förberedde eleverna för livet”. Detta var en del av studien för att få en bild av hur 

lärarnas inställning var till nätmobbning och sedan inflytandet av detta på eleverna. Stauffer, m.fl. 

(2012) förklarar att när skoladministrationen förbereder information i skolan om mobbning samt 

metoder som ska användas för att hanterar mobbningsproblem som uppstår, så bör man ta hänsyn till 

lärarnas uppfattning om problemet. De menar att det är en viktig del att föräldrar och lärare samarbetar 

och tillsammans kommer fram till effektiva strategier för att förebygga samt ingripa. Men i Stauffer, 

m.fl. (2012) forskning så visar det att lärarna har en tendens att flytta ansvaret till föräldrarna när det 

kommer till nätmobbning. Där de menar att skulden ligger hos föräldrarna och att det är deras uppgift 

att ta hand om problemet. Lärarna ansåg att undervisning i klassrum om konsekvenser och 

förebyggande strategier för nätmobbning inte hade någon effekt och att det i så fall var mer 

skoladministratörer och föräldrars ansvar att ta tag i detta. Stauffer, m.fl. (2012) menar på att det är 

viktigt att de som tar besluten i skolan samt administratörerna är medvetna om lärarnas attityd till 

nätmobbning, för att vägleda lärarna till att ändra åsikt och få dem att bli mer aktiva samt ingripa om 

nätmobbning uppstår. I den studie som Stauffer, m.fl. (2012) gjort beskriver de att det enbart är baserat 

på en skola, där av kan man inte generellt säga att detta inträffar i alla skolor. Därför bör liknande 
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studier göras i enskilda skolor för att ledningen ska kunna utveckla utbildningsplanen som förbättrar 

det attityds problem och okunskap som lärarna har. 

I Sverige ska skolorna följa skollagen där det står att de ska aktivt arbeta med att förebygga mobbning 

i skolan. Stauffer, m.fl. (2012) tar upp att även i USA kan skolan bli juridiskt ansvariga om de inte 

bemöter den nätmobbning som uppstått. 

Förebyggande arbete 

Det finns olika förebyggande arbeten när det kommer till traditionell mobbning, men vad för 

förebyggande arbete finns för nätmobbning? I tidigare forskningar så nämns mest det arbetet som görs 

för att motverka den traditionella mobbningen samt att detta även kan appliceras till nätmobbning. Det 

som tas upp för att motverka traditionell mobbning kommer beskrivas här med flera olika exempel 

som forskare har kommit fram till.  

Freeman (2014) nämner att läraren bör ha en god kommunikation med eleverna, där de pratar om 

mobbning med barnen. De kan ta upp olika exempel och sedan tillsammans diskutera dessa samt lyfta 

fram ett tillvägagångssätt för att hantera dessa problem. Detta förebyggande arbete av mobbning är 

inget som enbart ska ske vid ett enstaka tillfälle, utan detta är något som kontinuerligt bör pågå. Till 

exempel en gång i veckan med hjälp av aktiviteter, böcker eller moraliska karaktär teman. Barnen 

behöver påminnas om detta ofta, för att det ska bli en vana för dem. 

Levine och Tamburrino (2014) beskriver att mobbning alltid har varit ett problem och att det nu mer 

än någonsin är viktigt att ta tag i mobbningen redan i ung ålder. De anser att mobbning är ett växande 

internationellt problem på grund av de incidenter av skolvåld som har uppmärksammats. Eleverna ska 

upplysas om de olika former av mobbning som kan uppstå och vilka som är deltagare i en 

mobbningssituation. Om skolan upplyser eleverna om detta samt ingriper i mobbningssituationer 

redan när barnen är små, så kan det minska framtida mobbningsbeteenden. Använder sig skolan av en 

daglig undervisning inom konflikthantering och assimilerar känslor i ord, uppmuntras barnen till att 

visa sina känslor och på ett positivt sätt hantera konflikter när de uppstår. 

För att vuxna på bästa sätt ska få reda på hur barnen känner och upplever situationer så bör de 

kommunicera med dem om internetmobbning samt mobbning över huvud taget.  

Den snabbväxande förändringen i IKT (Information och kommunikationsteknik) skapar 

komplikationer för forskare menar Slonje, m.fl. (2012), det betyder att forskarna ständigt behöver 

förnya sina forskningsdokument samt vara medvetna om den senaste utvecklingen. Utvecklingen kan 

skapa inflytande på olika aspekter som till exempel kön, åldersskillnader och spridnings processer av 

mobbning material. Det vill säga det sker en ständig utveckling och förändring i världen, det kan få 

både negativ och positiv respons genom nätet. Människor kan lättare få tillgång till mobbningsmaterial 

samt få andra perspektiv på saker som sker runt omkring oss.  

Slonje m.fl. (2012) nämner att det finns många program för att motverka traditionell mobbning som 

har visat sig vara framgångsrika. Dessa program kan även användas för att motverka nätmobbning. De 

framhåller vikten av att öka medvetenheten om nätmobbning hos personalen i verksamheten samt 

inkludera det i skolans antimobbningsarbete. Slonje, m.fl. (2012) nämner också att ett annat 

förebyggande arbete som skolor använder sig av, när det kommer till traditionell mobbning, är 

gruppträffar. Gruppträffarna består av en mindre grupp elever som träffas för att diskutera ett problem, 

de presenterar sedermera lösningar för lärarna och skolan. Det här sättet beskriver Slonje, m.fl. (2012) 
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har varit framgångsrikt enligt Smith & Blomberg (2012) för att även motverka eller agera i fall som 

rör nätmobbning. Det är ett sätt som även håller lärarna uppdaterade i förändringar gällande 

nätmobbning som eleverna upplever. 

Enligt Slonje, m.fl. (2012) så finns det inte många förebyggande program för specifikt nätmobbning. 

Därför kan de förebyggande programmen för traditionell mobbning utvecklas för att även tillämpas på 

nätmobbning. Något som kan visa sig vara effektivt för att förebygga nätmobbning är att bland annat 

att använda sig av den nya tekniska utvecklingen som till exempel filmer, informationsbroschyrer och 

webbplatser. När det kommer till nätmobbning så finns det inte så mycket kvalitativ forskning kring 

prevention av nätmobbning. Som Stauffer, m.fl. (2012) även tar upp, för att få en positiv effekt till att 

förebygga nätmobbning så bör skolpersonal vara medvetna om att problemet existerar. Det vill säga 

finns det inte forskning om hur man motverkar nätmobbning så medför det även att skolor inte kan få 

information om detta samt så har de inte förståelse för att det kan vara ett problem i deras skola. 

Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte i denna undersökning är att få reda på hur skolor ser på sitt ansvar och sina skyldigheter 

gällande nätmobbning. Internet har funnits i många år och har genom åren utvecklats en hel del. Fler 

barn i yngre åldrar blir mer och mer aktiva på sociala sidor vilket gör att nätmobbning kan börja tidigt 

i åldrarna. 

Nätmobbning är ett aktuellt ämne i nu tid, det nämns ofta i sociala medier samt att det är något som 

kan leda dem utsatta till destruktiva handlingar. Nätmobbning är även något som är svårt för de vuxna 

att upptäcka eftersom det sker genom digitala verktyg eller på sociala nätverk. Ytterligare en svårighet 

med just internet och sociala nätverk är att man inte alltid kan vara säker på vem som skrivit eller lagt 

ut vad då man kan skapa konton i stort sätt i vilket namn som helst. Det kan därför vara svårt att 

“reda” ut och ta itu med problem som uppstår. Skolpersonalens attityd gentemot nätmobbning har en 

stor betydelse för att effektivt kunna förebygga och motverka nätmobbning (Stauffer, m.fl. 2012). 

Därför tycker vi att det är både intressant och viktigt att fokusera på skolpersonalens syn på skolans 

ansvar samt skyldighet gällande nätmobbning.  

Frågeställningar: 

Hur talar skolpersonal om skolans ansvar och skyldigheter gällande nätmobbning?  

– Var eller hos vem identifierar skolpersonalen att ansvaret ligger när nätmobbning uppstår bland 

eleverna och vilka grunder anger dem för detta? 

– Hur talar skolpersonalen om nätmobbning i sina lokala kontexter och i förhållande till sina elever? 

Vad har detta för inverkan på skolpersonalens syn på vem som har eller bör ha ansvar när 

nätmobbning uppstår? 

– Hur talar skolpersonalen om skolans ansvar att förebygga nätmobbning i sin lokala kontext? 
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Teoretiskt perspektiv 

Vår studie kommer ha sin grund i diskursanalysen med närmare inriktning på diskurspsykologin och 

några av dess analysverktyg. I detta kapitel kommer vi redogöra för de olika delarna, diskursanalys, 

diskurspsykologi, tolkningsrepertoar samt subjektspositioner. 

Diskursanalys 

Begreppet diskurs är inte helt entydigt utan definitionerna skiljer sig i fråga om vad begreppet omfattar 

och vad diskurserna anses ha för intresse och det finns inte bara en form av diskursanalys. Inom 

diskursanalysen är diskurser språkliga tillämpningar, regelbundenheter i hur man använder språket 

(Boréus, 2011), språket är inte endast ett verktyg för att förstå den sociala verkligheten utan det 

konstruerar även den verkligheten (Bryman, 2011). En utgångspunkt i diskursanalysen handlar om hur 

man uppfattar händelser i sin omvärld och uppfattningarna varierar mellan samhällen och tidsperioder. 

Med andra ord så påverkas våra föreställningar av händelser på grund av hur vi talar om dem. En 

annan utgångspunkt är hur vi med hjälp av språket tolkar omvärlden har konsekvenser för individen. 

Med det menas att hur vi talar om händelser påverkar våra förställningar (Boréus, 2011). Bryman 

(2011) menar att en diskurs inte handlar bara om att skapa mening utan människor vill även komma 

fram till saker och ting när de talar eller skriver, vilket skapar en handlingsinriktad diskursanalys.  

Bryman (2011) hänvisar till Gill som har fokus på fyra teman i diskursanalysen. Det första är att 

diskursen utgör ett tema vilket innebär att den är ett undersökningsfokus, det andra är att språket är 

konstruktivt. Det tredje menar Gill är att diskursen är en form av handling, där språket används för att 

utföra handlingar och det sista och fjärde temat handlar om att diskursen är retoriskt organiserad vilket 

innebär att det finns en medvetenhet om att vilja övertala andra om något i det de presenterar (Bryman, 

2011). 

Diskurspsykologi 

Inom diskursanalysen finns det olika inriktningar som diskursteori, kritisk diskursanalys samt 

diskurspsykologi (Winter Jörgensen & Phillips, 2000) där vi som nämnt har valt att inrikta oss på den 

sistnämnda där man ser texter och språk som konstruktioner av världen, det vill säga att språket 

formas av den sociala världen (Boréus, 2011). Fokus i diskurspsykologin ligger på hur text och tal 

inriktas mot social handling. Med andra ord ligger fokus på språkbruket i den specifika kontext det 

används (Winter Jörgensen & Phillips, 2000). Vi kommer således ha fokus på hur våra informanter 

talar om ansvaret och skyldigheter när det kommer till nätmobbing. Diskurspsykologi beskriver hur 

man betraktar språket som handling och där fokusen ligger på talet vilket innebär att talet är retoriskt 

organiserade i en social interaktion. 

Tolkningsrepertoar 

Wetherell och Potter nämner att det centrala i deras modell är att diskurser framställs som 

”tolkningsrepertoar”. De används som flexibla resurser i social interaktion, det vill säga att det är 

anpassbart hjälpmedel inom sociala samspel. Syftet är då att lägga fokus på kommunikation, social 
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handling samt konstruktionen av jaget, den andre och världen. De tar även upp att hur analysens 

diskurs går ihop i anknytning med social handling, samt hur människor ser på världsbilder i social 

interaktion och hur bilderna är en del av lärandet i praktiken (Winther Jörgensen och Phillips 2000). 

Närmare bestämt så handlar Wetherell och Potters forskning om hur diskursen skapar en värld som 

framhävs som verklig för de involverade. Det sättet som Wetherell och Potter använder sig av i en av 

sina undersökningar beskriver att tolkningsrepertoarer är flexibla och dynamiska för att betona 

språkbruket i vardagslivet (Winther Jörgensen och Phillips 2000). 

Wetherell och Potter menar att tolkningsrepertoarer innebär att uppsättningar av begrepp, 

beskrivningar och sätt att tala, i princip kan skiljas ifrån varandra. En repertoar är ett hjälpmedel som 

människor kan använda sig av för att skapa versioner av verkligheten. De framhäver även att ordet 

”diskurs” kan användas för att beskriva samma sak (Winther Jörgensen och Phillips, 2000).  

Winther Jörgensen och Phillips (2000) beskriver att man inte ska förvänta sig att människor är 

konsekventa i sitt tal, däremot så kan man räkna med att talet varierar och detta är på grund av att det 

bygger på olika diskurser i olika sammanhang. De lyfter fram att diskurspsykologi inte lägger vikt på 

den språkliga byggnaden som diskursanalysen gör, utan istället fokuserar den på hur text och tal 

tydliggörs mot social handling.  

Tolkningsrepertoar möjliggör vad som vill åstadkommas med språket som hjälpmedel, hur språket 

analyseras i olika sammanhang. I diskurspsykologi så används tolkningsrepertoar som ett teoretiskt 

analysverktyg, det är relevant för vår studie då vi är ute efter innehållet i språket som kan klargöra hur 

informanterna talar kring ansvaret gällande nätmobbning i deras skola.  

Enligt Wetherell och Potter så skapar diskurser både sociala samt psykologiska processer. 

Tolkningsrepertoar är en uppbyggnad av hur man inom språkgemenskap framför något utifrån 

perspektivet som man har valt. Enskilda personer kan använda sig av flera tolkningsrepertoarer fast i 

olika sammanhang (Boréus, 2011). 

Subjektspositioner 

Winter Jörgensen och Phillips (2000) menar att det i alla diskurser finns olika positioner som 

subjekten kan inta, vidare menar de att till de olika positionerna knyts det vissa förväntningar om hur 

subjektet bör uppföra sig och vad som kan sägas eller inte. Budds, Lock och Burr (2013) nämner 

också att beroende på vilken omgivning subjektet befinner sig i så kan språket innebära att de på olika 

sätt uttrycker sig och ger personen subjektspositioner. Ett subjekt kan befinna sig i flera positioner 

under en dag, vilken subjektsposition personen har beror alltså på vilken kontext den befinner sig i. 

Man kan också uttrycka det som att olika diskurser, genom sociala praktiker och språk ”talar genom 

oss” och att vi på så vis är bärare av flera subjektspositioner. I vår studie beror subjektspositionen på 

hur informanterna talar och svarar på våra frågor med andra ord kommer informanternas svar bli 

avgörande för hur vi tolkar olika subjektspositioner.  

Vad står på spel: Stake and interest 

Stake innebär att något står på spel samt hur det hanteras av talaren. Potter (1996) nämner att stake and 

interest (intresse) är en föreställning som förslås att talarens beskrivningar har något att vinna eller 

förlora, inte att dem är ointresserade. Det är mer något som tidigare nämnt, står på spel för dem i form 

av att ett agerande som beskrivningen relaterar till, eller så är det personligt grunder, ekonomiska 
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grunder eller kanske makt omständigheter. Beskrivningen som framförs behöver inte alltid tydligt visa 

att talaren har något att direkt vinna eller förlora.  

Edwards och Potter (1992) tar även upp att alla som skapar en version av något som har hänt i det 

förflutna, eller någon som tänjer på det som sägs så att skulden hamnar på någon annan person eller 

någon personkategori. En person gör detta av anledningen att deras påstående kan riskeras att bli 

försummad vilket resulterar i en del av stake and interest. Det vill säga om det dem säger inte framstår 

som sant så kan de bedömas som icke pålitliga, vilket leder till ett negativ framträdande av sig själva. 

Metod 

Val av metod 

Vi har i vår uppsats valt att använda oss av teori och metod som möjliggör att vi kan undersöka hur 

informanterna talar om skolans ansvar i förhållande till nätmobbning, där fokus ligger på innehållet 

och språket som social handling. Som tidigare nämnt undersöker vi hur våra informanter talar om 

ansvaret kring nätmobbning. Vi har valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer som är centralt 

inom väldigt mycket samhällsvetenskaplig forskning. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att 

man kan få insikter om de förhållande som råder i en viss miljö genom att intervjua ett antal individer 

som är verksamma i en viss social miljö. Vilket är av stort intresse för oss, att få höra hur olika 

personer pratar om vem som bär ansvaret gällande nätmobbning. Vidare menar de att intervjun bygger 

på att kunskap ska skapas för oss studenter/intervjuare, kunskap som vi sen tidigare inte känner till 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne).  

En kvalitativ undersökning möjliggör också att vi kan vara lite friare under våra intervjuer vilket 

betyder att vi inte enbart behöver hålla oss till strukturerade frågor utan vi kan forma intervjun under 

intervjuns gång. Vi har därför valt att slå ihop både semi- och ostrukturerade (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011) intervjuer vilket innebär att vi kommer ha närmare bestämt två frågor som är 

utgångspunkten för våra intervjuer. Följdfrågor och vidareutveckling kring informanternas berättande 

kommer utgöra en stor del av själva intervjun. Med andra ord så behöver inte alla intervjuer utspela sig 

exakt likadant. En annan fördel med just intervjuer är att vi har möjlighet att gå mellan intervjuer och 

vår analys, vilket gör att vi kan tänka om inför kommande intervju om det är något tema vi skulle vilja 

fördjupa eller om vi som intervjuare bör ställa våra frågor på annat sätt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011).  

Urval och avgränsningar 

Den ursprungliga ambitionen var att intervjua personer i ledningen samt utbildad personal i 

fritidshemmen, på grundskolor runt om i Stockholm. Strävan var att vi skulle ta oss till fyra olika 

skolor och göra tre intervjuer per skola, då det skulle vara en rektor alternativt biträdande rektor samt 

två fritidspedagoger och/eller fritidsledare. Strävan var även att det skulle vara två skolor i innerstan 

och två skolor ute i förorten och anledningen till detta var för att få en god spridning samt flera olika 

perspektiv kring ansvar samt skyldigheter gällande nätmobbning. Då det var flera skolor som inte ville 
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eller kunde medverka i vår studie blev det inte som vi ursprungligen hade tänkt. Många ifrån 

ledningen meddelade att de inte hade möjlighet att boka in intervjuer på grund av tidsbrist. 

Fyra skolor och tre intervjuer per skola resulterar i tolv antal intervjuer vilket vi har valt att göra för att 

vi ska få en så kallad mättnad. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) nämner att mättnad innebär att 

vi gör flertalet intervjuer för att våra resultat ska vara oberoende av individers personliga 

uppfattningar. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Vi fick noga tänka om över dem vi ville intervjua till vår studie. Det är viktigt att i kvalitativa 

intervjuer kunna redogöra för hur vi har gått till väga för att få kontakt med våra informanter, för det 

skapar en trovärdighet i vår studie (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

Våra informanter var en blandning av män och kvinnor som varit aktiva i verksamheten mellan ett till 

trettio år. 

Slutligen så valde vi att rikta in oss på fler grundskolor i Stockholmsområdet, var av fokusen mest låg 

på att intervjua personal på fritidshemmet på grund av att de är dem som ser individen samt ser barnet 

hela dagen och har mer kontakt med föräldrarna. "Goda lärandemiljöer har fokus på hela barnet, hela 

skolan, med inriktningen att utveckla goda relationer mellan elever, mellan lärare och mellan elever 

och lärare" (Jacobsson, 2011, s.111). 

Det slutade med att vi intervjuade åtta fritidspedagoger och två fritidsledare. För att få insyn från en 

annan vinkel så valde vi även att intervjua två biträdande rektorer. Vi valde att intervjua de biträdande 

rektorerna för att få olika perspektiv och framför allt då rektor samt biträdande rektorer som huvudmän 

enligt skollagen (2010:800) har skyldighet att bedriva målinriktat arbeta för att förebygga och 

motverka kränkande behandling. Den data som vi fick ihop efter alla intervjuer var tillräcklig för att 

analysera. Vi fann dock några förbättringsområden som kunde gjorts under intervjuerna, som till 

exempel att tydliggöra våra frågor vilket vi i efterhand förstod att de kunde vara lätta att missuppfatta.  

Efter vi hade gjort våra intervjuer så transkriberade vi dem samma dag, för att inte riskera att något 

försvann eftersom vi använde oss av våra mobiler. Efter färdigställandet av transkriberingarna 

raderades alla intervjuer. Detta för att den informationen som vi fick av informanterna inte på något 

sätt skulle kunna föras vidare samt för att skydda personerna och skolorna. 

Genomförande 

Vi har utfört våra undersökningar genom att göra intervjuer med enskilda personer som har yrkestitel 

biträdande rektor, fritidspedagog eller fritidsledare. Vid intervjuerna använde vi oss av digital 

inspelning och vi satt enskilt med varje person och ställde våra frågor. 

Intervjuerna skedde på grundskolor runt om i Stockholms län. Vissa ville att vi skulle skicka 

intervjufrågorna innan vi kom till deras skola, medan andra inte meddelade om denna tjänst. 

Vi använde oss av frågetypen inviterande yttrande, där de som vi intervjuade öppet fick berätta, 

förklara och beskriva sina svar. Vi hade både fasta frågeformuleringar samt vissa öppna frågor. I 

kvalitativa intervjuer så anses intervjuaren mer fri till att ta upp nya frågor under samtalets gång. Det 

gör att intervjun inte bara är strukturerad utan mer öppen och anpassningsbar (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). 
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Den semistrukturen som först gjordes följdes upp av en ostrukturerad intervjuform då vi hade 

uppföljningsfrågor som formulerades utefter deras svar under intervjuns gång. Uppföljningsfrågorna 

ställdes för en fördjupad diskussion. De intervjufrågor som vi utvecklade var riktade mot att besvara 

studiens syfte och frågeställningar (se bilaga1). Intervjuerna tog allt ifrån 10-20 minuter. 

Vi valde att intervjua personalen på skolor eftersom vår forskningsfråga riktar in sig på hur 

skolpersonalen talar om skolans syn på sitt ansvar samt sina skyldigheter gällande nätmobbning. Vi 

har under två veckors tid skickat ut intervjuförfrågningar samt under ytterligare två veckor även 

intervjuat de personer som ville medverka i vår studie.  

Problem som vi stötte på i processen var att vår formulering av intervjuförfrågningen som skickades ut 

till skolorna kunde ha varit tydligare med vad vi ville få ut av intervjuerna. Vi fick veta i efterhand att 

flera tolkade det som att vi ville intervjua trygghetsteamet på skolan eller att personalen skulle haft 

erfarenhet inom ämnet. Där av var det många som tackade nej till att medverka.  

Som tidigare nämnt stötte vi på ett annat problem i vår process, vilket var att under intervjuernas gång 

fanns det flera tillfällen där vi i efterhand uppmärksammade att personerna missuppfattade frågan vi 

ställde. Som till exempel ställde vi följdfrågor när informanterna nämnde trygghetsteamet, om det var 

en skillnad på nätmobbning och traditionell mobbning och då syftade vi på arbetet som de gjorde. Där 

kunde vi ha varit mer observanta och tydliggjort vår fråga, för svaren vi fick var mer att informanterna 

förklarade hur de själva såg skillnaden på nätmobbning och traditionell mobbning. 

Databearbetning och analysmetod 

Varje intervju har transkriberats och analyserats, sedan har det gjorts en sammanfattning över vad alla 

informanter har svarat på frågorna vi har ställt. Vi har delat upp intervjuerna och transkriberat sex 

stycken var, där vi noggrant har skrivit ner vad som sägs på inspelningarna. Det vi menar med ”noga” 

transkriberat våra intervjuer är att vi ordagrant har skrivit vad som sägs, av både intervjuaren och 

informanten bortsett från att vi har tagit bort det som inte är väsentligt för oss. Det vill säga till 

exempel ”eh”, pauser, skratt, upprepningar eller stamningar, eftersom vi inte är ute efter vad som har 

sagts utan mer vad och hur de svarar på frågorna.  

Vi använde oss av en transkriberingsmetod vid namn Jefferson system som tar fram vad som kommer 

ut av diskurspsykologins fokusering på den sociala interaktionen i intervjuerna. Wetherell och Potter 

använder sig utav denna som en transkriberingsmetod i kritisk diskursanalys. Den kan användas som 

en enklare version där det gör det möjligt att analysera intervjuer som social interaktion (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000). Jeffersons system tar inte bara upp vad som sades utan även på vilket sätt 

de sades på, på detta sätt fångas interaktionen upp. 

Hur vi gick tillväga för att transkribera vår datainsamling var att först skriva ner det som sades på 

inspelningarna, sedan sammanfattades det vi fick fram av alla intervjuer. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) tar upp att om man lyssnar igenom sina intervjuer och skriver ner dem, sedan tar fram de 

centrala delarna, så får man ut det som är viktigast för ens forskningsfråga. När vi sammanfattade 

intervjuerna upptäckte vi att det fanns flera intressanta skillnader på hur informanterna tolkade och 

pratade om till exempel ansvar och skyldighet. Vilket var väldigt intressant för just vår studie samt det 

teoretisk perspektiv vi utgår ifrån. Därefter skrev vi ner noteringar på vad som var väsentligt för oss att 

ta upp i analysen. 
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Som analysmetod kommer vi som tidigare nämnt använda oss utav diskursanalysen där vi är mer 

inriktade på diskurspsykologin och begreppet tolkningsrepertoar som vi även nämnt under teoretiskt 

perspektiv (Boréus, 2011). 

Forskningsetiska överväganden  

De regler som ställs i Vetenskapsrådet (2002) har vi följt som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Regel 1 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt 

att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de 

inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas 

påverka deras villighet att delta (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). 

Vi skickade ut intervjuförfrågningar till 40 skolor. För att forma vår intervjuförfrågning tog vi hjälp av 

en information och samtyckes mall framtagen av Stockholms universitet. 

Vi formulerade om den så den skulle passa in mer på vår intervjuförfrågning (se bilaga 2). Samt att när 

vi sen kom ut till skolorna och skulle intervjua individerna så informerade vi dem igen om vad som 

stod i information och samtyckesbreven, att detta var anonymt och att inte vi kommer använda oss av 

några namn eller skolors namn. 

Våra frågor byggs på vad informanten säger samt hur denne talar om skolans ansvar, fokus ligger 

därför inte i att bedöma huruvida skolan eller informanten följer regelverk. Utan den informationen 

som vi får, analyseras efter vad som har sagts och hur det har sagts, en mer öppen intervju där vi inte 

kommer nämna personerna eller skolan. 

Vår uppgift är att informera dem vi ska intervjua om vad vårt forskningssyfte är. Samt att vi tydligt 

informerat att deras medverkan är frivillig och att den information vi samlat in inte kommer att 

användas i något annat syfte än den forskning som vi gör (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi valde att numrera våra informanter för att lättare skilja dem åt i vår text och där med även 

underlätta för läsarna. Vi har även valt att inte ta med etnisk- eller könstillhörighet för att inte skapa 

några förutfattade meningar över våra informanter, eftersom detta inte har någon betydelse i vår 

studie. 

Vi insamlade inte heller någon personlig information från informanterna. De enda uppgifterna vi tog 

var, hur många år de hade varit aktiva i verksamheten samt vad deras yrkesroll är. Dessa var de enda 

personliga uppgifterna som vi frågade om. 

Studiens kvalitet 

Den metod och teori som vi har valt, finner vi relevant för vårt syfte i studien. Kvalitativa metoder är 

som tidigare nämnt en öppen och anpassningsbar metod som var lämpligast för vår studie. 
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Vi har vänt oss till råd och regler gällande hur man ska gå till väga vid insamling av material som till 

exempel enligt grundläggande individskyddskravet i Vetenskapsrådet (2002). 

Även om vi har varit okända för våra informanter så kan vi ha haft en påverkan bara av att vara där 

och intervjua dem. Detta är vi medvetna om fast vi har haft öppna frågor där det inte finns några rätt 

eller fel och det är även inte det vårt fokus i studien ligger på. Samtidigt upplevde vi att informanterna 

har varit ärliga i sina svar och vi har befunnit oss i en lugn och ostörd miljö, där informanterna inte har 

känt sig stressade eller nervösa. Detta är inget som vi känner påverkar vår studie till det negativa utan 

det har haft en mer positiv inverkan för att vår fokus ligger på hur de öppet pratar om och tolkar de 

tolkningsrepertoarer vi har valt i vår teori som ”ansvar” samt ”skyldigheter”. 

Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt resultat och vår analys utifrån det teoretiska perspektiv 

vi har valt att använda i vår studie. Vi kommer att dela in informanternas svar på våra frågor under 

olika rubriker för att tydliggöra de olika svaren och koppla dem till vår teori och metod. 

Med hjälp av diskurspsykologins olika begrepp kommer vi att analysera deras svar på våra frågor. 

Beroende på hur frågorna ställs av oss så sker det en skiftning i informanternas svar. Det kan vara att 

dem intar olika roller eller positioner. Det finns olika tänkbara subjektspositioner att inta, detta beror 

på vad informanterna vill uppnå i deras svar på våra frågor. Med hjälp av Wetherell och Potters (1992) 

tolkningsrepertoarer så kommer vi lyfta fram ”Moraliskt ansvar” och ”Ansvar som skyldighet” samt 

förebyggande arbete. När vi gör en studie utifrån diskurspsykologi så ser vi på hur och vad 

informanterna svarar på frågorna, det är det språkliga innehållet som vi lägger fokus på. Vi belyser i 

denna analys vilka retoriska resurser vi ser samt så använder vi oss av subjektspositioner och stake, det 

vill säga vad det är som står på spel. Vi använder oss av dessa begrepp för att klargöra vårt resultat och 

vår analys. Kapitlet är uppdelat utefter de olika tolkningsrepertoarerna som har lyfts fram kring ämnet 

nätmobbning i skolan. Vi har även delat upp analysen i olika kategorier inom de olika 

tolkningsrepertoarerna. 

Vår roll under intervjuerna är också en viktig aspekt i analysen då vi som samproducenter är en central 

del i Wetherell och Potters teori. Innan vi kommer till intervjuerna och träffar informanterna för första 

gången så är de endast medvetna om att vi är två studenter som kommer ifrån Stockholms universitet 

och vill ställa några frågor som rör nätmobbning. Mer information än så har inte våra informanter om 

oss förens vårt möte med varandra. 

Vi var båda med vid samtliga intervjuer där vi turades om att ställa frågorna närmare bestämt så ledde 

vi sex intervjuer var och den andra hade mer fokus på inspelningen. Vi ville påverka våra informanter 

så lite som möjligt under intervjuerna där av har vi ställt våra huvudfrågor på exakt samma sätt, sen 

kan givetvis tolkningarna bli olika hos de olika informanterna. Vi har också försökt vara så neutrala 

som möjligt när de har besvarat frågorna genom att nicka eller liknande för att visa vårt intresse. 
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Moraliskt ansvar 

En tolkningsrepertoar vi har använt oss av är ansvar i förhållande till moral och utifrån de 

analysverktyg vi har valt att använda oss utav får vi fram följande.  

Då vi har valt att utgå ifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv har vi fokus på vad och hur 

informanterna talar kring det ämne som berörs, det vill säga hur individen använder språket som en 

resurs för att konstruera en verklighet. Precis som Winter Jörgensen och Phillips (2000) också nämner 

ligger fokus på språkbruket i den specifika kontext det används. Därför har vi valt att använda oss utav 

både ansvar och skyldighet för att se om informanterna talar olika beroende på om det gäller ansvar i 

förhållande till nätmobbning eller om det gäller skyldigheter när det kommer till nätmobbning. 

På frågan ”hur ser skolan på sitt ansvar gällande nätmobbning?” svarar informanterna på olika sätt. 

När det kommer till frågan om ansvar ser vi mönster i att flera utesluter ordet ansvar och talar inte 

mycket kring vilket ansvar skolan har när det kommer till nätmobbning. Istället talar de om vilken 

åldersgrupp de tillhör eller inte. Samtidigt som de handlar om vad informanterna säger så handlar det 

lika mycket om vad de väljer att inte säga vilket kan ses som ett tecken på distansering från ansvar. Vi 

har i analysen valt att benämna de som icke-ansvarstagande och med det menar vi inte att 

informanterna inte tar ett ansvar utan att de snarare hänvisar ansvaret till någon annan. Till exempel 

har en informant tagit sitt ansvar genom att hänvisa det huvudsakliga ansvaret till ett trygghetsteam 

eller liknande. Samtidigt finns det de som också menar att de absolut inte har något ansvar.  

Icke-ansvarstagande subjekt 

I citatet under finner vi hur informanten positionerar sig själv som ett ansvarslöst subjekt genom att 

använda retoriska resurser där informanten distanserar sig från ansvaret och menar att nätmobbning 

inte förkommer där hen jobbar. Informanten identifierar i stället skolan som ett ansvarstagande 

subjekt.  

P5: Asså vår skola, vi har ju yngre barn. Oftast dom yngre vet inte, har inte upptäckt det här 

med internet än. Jag jobbar i en årskurs trea, där internet, telefoner, aa det flödar väldigt 

mycket. Hur skolan ser på det, all slags mobbning är ju förbjudet om man nu vill säga så, 

allt mot kränkningar och olaga hot. Vi från skolan är emot det. Vi har inte så många fall 

faktiskt, där det förekommer mycket nätmobbning, inte vad vi vet om i alla fall. 

Här börjar informanten med att tala om att de har yngre barn och menar att barnen inte riktigt har 

upptäckt internet än medan i nästa mening påstår hen att internet och telefoner flödar väldigt mycket i 

den årskurs trea som informanten jobbar i. Informanten frånskriver sig därmed ansvaret genom att 

peka på att det inte förkommer mycket nätmobbning där hen jobbar, detta är alltså en retorisk resurs 

för att kunna uppnå denna distansering från ansvar. Informanten positionerar sig därmed (Budds m.fl., 

2013) som ett icke-ansvarstagande subjekt då informanten säger att hen jobbar med yngre barn. 

Samtidigt identifierar hen skolan som ett ansvarstagande subjekt då ”all slags mobbning är förbjudet” 

på skolan och att ”Vi från skolan är emot det”. Informantens delade mening om ansvar möjliggör att vi 

kan ta in Potters (1996) begrepp stake då informantens yrkeskunnande kan stå på spel och måste rädda 

upp det genom att berätta att skolan är emot mobbning.  

Här nedan ser vi ett annat exempel på hur en informant positionerar sig som ett icke-ansvarstagande 

subjekt då hen pratar om att hen tror att det förekommer diskussioner på högstadiet kring 

nätmobbning. Hen antyder även att skolan är för stor för hen ska veta hur de jobbar. 
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P12: Alltså rakt av vet jag inte, det förekommer diskussioner på högstadiet tror jag, om 

hur man hanterar vissa situationer. Det finns ingen så här och vi har en 

likabehandlingsplan men den går inte in specifikt på nätmobbning till exempel. Så när en 

situation uppstår måste man behandla sen om skolan går in och jobbar runt just internet 

grejerna om man säger så, det vet jag inte och sms konversationer och sånt där vet jag 

faktiskt inte hur dom gått in, det är en för stor skola för att jag ska kunna, men låg och 

mellan har inte haft nån direkt, så dom följer upp och jobbar runt i alla fall. Och det har 

förekommit informationstillfällen för både föräldrar och personal som har kommit extern, 

kommit hit och informerat [...] 

I citatet här under ser vi ytterligare ett sätt att tala om någonting annat än just ansvaret, hen pratar om 

att de sällan använder datorer i skolan på grund av diverse olika anledningar samtidigt som hen i nästa 

stycke menar på att om nätmobbning skulle förekomma så sker det främst på fritiden. Här ser vi också 

ett retoriskt verktyg att skjuta ifrån sig ansvaret när informanten lägger fokus på att det händer på 

fritiden och där av inte har med skolan att göra. 

P4: [...] vi använder inte datorer i en jätte stor utsträckning av den enkla anledningen att 

vårt nätverk är så ur uselt så att det tar så lång tid för barnen att logga in, så även liksom 

när vi ska göra under skoltid så måste det förberedas alltså man måste logga in sjukt lång 

tid i förväg och sen är det ändå krångel med det där.  

Så att om det förekommer någon nätmobbning så sker det nog i så fall främst på fritiden och det är 

ingenting som vi diskuterar om det inte skulle komma upp att dom berättar någonting, men jag har 

inte hört så mycket om det. 

Ansvarstagande subjekt 

Här har vi ett exempel på ett ansvarstagande subjekt.  

P7: Ja det är väll stort eftersom det är en F-9 skola så är det väl jätte stort. Man kollar 

ibland så här facebook och sånt och så. För det förekommer ju på alla skolor även ganska 

lågt ner hos oss och det gör det väl hos alla skolor antar jag men det förkommer ju ganska 

lågt ner så man kollar ju redan typ så här 1:an i princip, nu är det här 6 års det här men jag 

vet från 1:an så har man ganska bra koll på det ändå, både fritids och lärarna. 

Den här informanten positionerar sig själv som ett ansvarstagande subjekt då hen ser nätmobbning 

som ett problem och säger att ”man ibland kollar facebook och sånt”, hen gör alltså någonting själv för 

att hålla lite koll vad som händer ute på sociala medier. Samtidigt menar informanten också på att det 

förekommer i skolan och redan i de unga åldrarna, hen antyder även att både lärare och fritidspersonal 

i skolan har koll när det kommer till nätmobbning. Där av identifierar informanten skolan som ett 

ansvarstagande subjekt då de vet att det förekommer och har koll redan ifrån årskurs 1. 

Här nedan ser vi ett annat exempel på ett ansvarstagande subjekt. 

11: Jag tror att vi sakta men säkert inser att vi måste jobba väldigt många väldigt mycket 

och få med föräldrarna i och på tåget för att det här ökar. 

Så att det är ett ständigt hårt arbete och det finns väldigt mycket kränkningar på 

mellanstadier nivå mellan eleverna, det vet vi, både här och på alla andra ställen också. 

Informanten säger att de inser att de måste jobba väldigt mycket kring nätmobbning, där hen 

positionerar sig som ett ansvarstagande subjekt tillsammans med skolan då det är skolan som måste 
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arbeta hårt och ständigt. Samtidigt menar hen att de måste få med föräldrarna på tåget vilket 

möjliggör ett utökande av ansvaret genom att identifiera föräldrarna som ett möjligt ansvarstagande 

subjekt. Informantens påstående om att kränkningar kräver ständigt och hårt arbete kan riskeras att 

bli försummad och där av kan informanten stötta sig mot att se föräldrarna som medansvariga för 

vad som händer detta resulterar i en del av stake and interest (Edwards & Potter, 1992).  

Ansvar som skyldighet 

För att tydliggöra det vi menade med första frågan formulerade vi om den till en ny och bytte ut ordet 

ansvar till skyldighet för att se hur informanterna talar om skolans skyldigheter när det kommer till 

nätmobbning. Med andra ord löd frågan ”hur ser skolan på sina skyldigheter när det kommer till 

nätmobbning?”. Även där fick vi olika former av svar ifrån informanterna, ordet skyldighet har i de 

flesta svar en starkare koppling till lagar och regelverk och saker som skolan måste göra eller förhålla 

sig till. Då flera utav informanterna uppgav vilka skyldigheter de har om det förekommer. 

Här positionerar sig informanten som ett icke-ansvarstagande subjekt då hen påstår att hen inte vet 

vilka skyldigheter de har eller inte när det kommer till nätmobbning. Samtidigt identifierar hen 

Stockholms stad som ett ansvarstagande subjekt då de styr vissa hemsidor på skolans datorer, vissa 

hemsidor är med andra ord spärrade, som till exempel olika chatforum och liknande. 

P10: Jag vet faktiskt inte, jag har faktiskt ingen aning hur mycket som ligger på oss eller 

inte. Förekommer det på skolan är det IP- adresser som är från skolan så är det absolut, 

visst är det ganska bra att barnen får gå in på internet tror jag där har man en viss insyn på 

och även datanät i Stockholms stad styr ju också så att vissa sidor kommer man inte in på 

heller, till exempel Chat forum och sånt kommer dom inte in på eller det kommer dom ju åt 

ändå ju och sen använder dom ju sina egna mobiler och sånt också. Men jag vet faktiskt 

inte vilket ansvar vi har. Faktiskt inte, vågar jag ens på vad som är skolan uppgift eller vad 

som är hemmets uppgift 

Den här informanten menar att skolans skyldigheter är att säkra kunskapskraven och anser att om 

nätmobbning påverkar kunskapskraven ska de agera. Annars har de inga direkta skyldigheter när det 

kommer till nätmobbning. 

P2: Vi har ju skyldigheten att vi ska säkra barnets kunskapskrav och dom sociala kraven på 

skolan där ligger vårt uppdrag sen har vi inga skyldigheter till just när det gäller 

nätmobbning men beror kunskapsuppdraget på nätmobbningen att dom inte alltså självklart 

är det svårt för eleven att lära sig om dom sitter och tänker på hur dom mår eller att dom 

ska mobbade på rasten eller dom är rädda att den här filmen kommer läggas ut när jag 

kommer hem. 

Informanten begränsar här ansvaret kring nätmobbning genom att peka på att skolans skyldighet är att 

säkra kunskapskraven. Ansvaret kring nätmobbning blir också begränsat då skolans ansvar tar vid om 

nätmobbning skulle påverka elevernas skolgång. 

Informanten nedan säger att ”mobbning är mobbning så då går det till trygghetsteamet”, informanten 

använder därmed trygghetsteamet som en retorisk resurs för att distanserar sig från ansvaret genom att 

istället placera ansvaret hos trygghetsteamet 

P1: Om vi får reda på någonting som har hänt så tar vi det som vilket fall som 

helst. Mobbning är mobbning så då går det till trygghetsteamet. 
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Här under ser vi ett annat exempel på ett ansvarstagande subjekt då informanten menar att skolan gör 

allt för att prata med elever, föräldrar och att om det krävs kan de ta in extern hjälp. Hen antyder också 

att om det skulle vara något grovt så skulle skolan polisanmäla händelsen. 

P8: Det beror ju på situation till situation. Jag kan ju egentligen bara svara utifrån mina 

erfarenheter av lågstadiet. Men vi gör ju allt för att prata med elever, föräldrar, vi kanske 

måste ha extern hjälp emellanåt. Vi ser ju allvarligt på det hela. Skulle va säkerligen 

någonting grovt som hände ute på nätet skulle det säkerligen vara frågan om polisanmälan 

om det skulle vara något riktigt grovt som händer. Man tar det här på ytterst allvar.  

Här menar informanten att de på skolan inte bedriver någon stor verksamhet kring datoranvändning 

och om de gör det så är de noga med att tala om vad eleverna får göra och inte göra. Här finner vi 

ytterligare ett sätt att tala om något annat än skyldigheterna skolan har när det kommer till 

nätmobbning. Hen anser att på grund av att verksamheten inte använder så mycket datorer så har de 

inte utformat något arbete för nätmobbning och menar att ansvaret säkerligen hade sett annorlunda ut 

om de hade använt mer datorer. Informanten begränsar skolans ansvar när de kommer till 

nätmobbning då hen antyder att ansvaret troligtvis hade sett annorlunda ut om de hade använt datorer 

mer. 

P4: A det tänker jag om det var så att vi bedrev någon typ av verksamhet, att dom får vara 

ute på nätet, då skulle vi ha, alltså vi är ganska restriktiva om dom får sitta vid en dator, för 

det kan dom ju få göra på fritids, så har vi, då säger vi vilka sidor dom får gå in på, dom får 

inte surfa runt hur som helst för det poppar upp precis vad som helst. 

Så hade vi haft något annat sätt och jobba med det då hade vi säker haft ett annat typ av 

ansvar, men det är inte så mycket på fritids som är datorer faktiskt i huvud taget på grund 

av utrustningen, uppkoppling. 

Här finner vi ytterligare en informant som positionerar sig som ett ansvarstagande subjekt då den här 

informanten nämner några av de steg som enligt skollagen ska genomföras då personalen får reda på 

om någonting har hänt samt menar hen att de kan koppla in socialstyrelsen om det skulle behövas. 

P5: Ja, följa upp för det första, kolla vad som har hänt, utreda. Och sedan går man vidare, 

det är från fall till fall. Vi gör en utredning sen har vi åtgärder, bland annat det att vi 

kontaktar vårdnadshavarna. Sen har vi möte med berörda föräldrar, sen eskalerar det så går 

man längre upp. Kan koppla in socialstyrelsen. Går vi längre upp, polisanmälan. Vi har 

något som kallas för konsekvenstrappan som vi följer upp. Det börjar allt med att barn och 

personal försöker reda ut, kolla vad som har hänt och senare så går vi vidare upp för 

trappan beroende vart man befinner sig i själva grejen. Ja det är bland våra skyldigheter. 

Informanten legitimerar sig själv genom en tydlig kunskapskompetens då hen redogör för hur skolan 

ska agera, att de ska följa upp, vidta åtgärder och så vidare, och knyter ihop det hela genom att säga 

”Ja det är bland våra skyldigheter”. Eftersom frågan om skyldigheter handlar om informantens 

yrkeskunnande så stärker hen sina uttalande med att avsluta som hen gör genom att säga att det är av 

deras intresse och tydliggör att det är deras skyldighet och kan därigenom vinna förtroende som kan 

kopplas till Potter (1996) och begreppet stake. Hen identifierar även skolan som kompetenta 

ansvarstagande subjekt då skolan arbetar med något de kallar konsekvenstrappan. Utifrån Potters 

(1996) begrepp stake har informanten här mycket att vinna på då hen tydligt kan redogöra för vilka 

skyldigheter skolan har och vad de måste göra om det förkommer något. 
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Informanten nedan menar att skolan har skyldighet att agera om någon händelse har någon som helst 

koppling till skolan 

P11: A det där beror kanske lite på vilken ålder vi pratar om, jag tror skyldigheterna jag 

känner till och det är att får vi reda på någonting och så, så har vi skyldighet att agera, och 

det är alldeles oavsett om det sker på skolan eller efter skolan, vi har en skyldighet att om 

elever om barnen, om det finns en koppling till skolan så finns det också skyldighet hos oss 

att ta tag i problemet. Vi kan liksom inte på något sätt säga att dom hade gått ut ifrån skolan 

och där med så, men dessutom jag fick lära mig väldigt mycket också att det finns nästan 

ingen kränkning och mobbning och sånt som bara sker på det ena eller på det andra utan det 

är all vetenskap säger att det sker på både och så att finns det kränkningar i sms trafiken 

hemma på kvällarna då finns det även glåpord antagligen på våran skolgård.  

Den här informanten visar också på kunskapskompetens då hen säger ”om det finns en koppling till 

skolan så finns det också skyldighet hos oss att ta tag i problemet”. Informanten visar på moraliskt 

ansvar och positionerar sig själv som ett ansvarstagande subjekt. Informanten talar inte mycket om 

vilka skolans faktiska skyldigheter är vilket möjliggör Potters (1996) begrepp stake som innebär att 

man bäddar in sitt resonemang på ett sätt där de som står på spel är underförstått och inte alltid 

framträder. 

Informanten nedan antyder också att skolan har skyldighet att agera om någonting har hänt i skolan 

och skolan blir därför ett ansvarstagande subjekt men informanten själv verkar osäker på var gränsen 

går för om och i vilka situationer de ska ingripa. 

P7: Det är ganska svårt egentligen men om det nämns någonting som liksom skolan har 

med och göra som om det hänt någonting i skolan om man ser det, då har man ju en 

skyldighet liksom och rapportera det för det har ändå hänt i skolan sen vad som har hänt 

privat det kan vi inte göra lika mycket åt för att det är ju ändå privat. Men om man hör 

någonting eller man ser någonting dom har skrivit om, det kanske har hänt i 

omklädningsrummet eller i matsalen eller i korridoren då har man ju ändå en skyldighet för 

då har det ändå hänt här då har vi liksom tagit del av det, det har utspelat sig här liksom. Så 

att då har vi en skyldighet och ta tag i det, titta igenom det, vad som har hänt, eventuellt 

rapportera. 

Förebyggande arbete 

På frågan om hur våra informanter/deras skolor jobbar för att motverka nätmobbning fick vi en del 

skilda svar, vissa som jobbar kring ämnet och vissa som inte alls har något arbete kring 

nätmobbning.  

Informanten nedan distanserar sig från ansvaret när hen säger att nätmobbning inte förekommer så 

mycket och menar på att det är något som sker på fritiden. Vidare identifierar informanten skolan 

som ett icke-ansvarstagande subjekt när det kommer till nätmobbning då hen säger att skolan inte har 

något arbetssätt för att motverka det. Samtidigt nämner informanten att fall som rör nätmobbning 

kanske hänt en eller två gånger under de år hen har varit verksam i den aktuella skolan.  

P5: Vi arbetar gentemot mobbning, kränkande behandlingar. Som sagt som jag nämnde 

tidigare, det förekommer inte så mycket nätmobbning, om man går upp i åldrarna årskurs 

4 och uppåt. Jag nämner det igen, nätmobbning jag tror det riktar sig lite mot de äldre 
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barnen. Vi har ju sexåringar, ettor, tvåor och treor. Där treorna använder mycket telefoner 

och aa. Deras kontaktnät sker ju över internet. Vi har ju faktiskt inte den för nätmobbning. 

Och det kanske är något som man bör tänka på men som jag nämnde tidigare det är inga 

såna fall som vi får in. Det kanske hänt en gång, två gånger under alla år som jag har 

jobbat här att föräldrarna har tagit upp det med oss. Men oftast sker det på fritiden som vi 

kallar den, då sker det utanför skolan. 

Informanten nedan identifierar skolan som ett ansvarstagande subjekt då de hanterar vilket fall som 

helst av mobbning på liknande sätt. Om vi ser till stake (Potter, 1996) så menar informanten att det är 

ett nytt och svårt område att hantera men hen menar även på att skolan är beroende av att ha kontakt 

med eleverna för att nätmobbning inte ska förekomma. Informanten vinner med andra förtroende 

genom att mena på att de är beroende av en god kontakt med barnen. 

P1: Grejen är såhär, jag tror inte många skolor använder det här på ett bra sätt, för det är 

fortfarande ett nytt område och det är ett svårt område att bevaka. Det är svårt att bevaka 

nätet. Men vi är rätt så beroende av att ha kontakt med barnen, så att de berättar. 

Vi har ju trygghetsteamet. Om det är allvarligt så anmäler vi det till trygghetsteamet. Så 

tar de hand om det och ser om det är ett akut fall, jag menar det finns olika skalor. Och så 

har vi en åtgärdstrappa som måste följas. Man tar in berörda, man kontaktar föräldrar, är 

det jätteallvarligt tar man in rektor och det blir möte. Det finns alltid en handlingsplan. 

Informanten nedan distanserar sig ifrån ansvar på frågan ”hur arbetar ni för att motverka 

nätmobbning” då hen menar på att nätmobbning inte är något hen haft problem med och hänvisar det 

till att hen jobbar med yngre åldrar. Informanten legitimerar skolan som ett ansvarslöst subjekt just när 

det kommer till nätmobbning då hen säger att de inte motverkar nätmobbning över huvud taget genom 

att peka på att skolan istället pratar om vett och etikett. 

P2: Inte alls faktiskt, som jag sagt yngre åldrarna, för jag har aldrig haft de problemen, vi 

pratar ju mycket om vett och etikett hur man ska bete sig mot medmänniskor i klassen i 

grupp mot på individ nivå. 

Informanten menar på att skolan inte tar upp ämnet nätmobbning eller har lektioner som förebyggande 

då nätmobbning är något som förekommer på fritiden så skolan har alltså ingenting med det att göra. 

Utifrån begreppet stake vilket Potter (1996) menar är en föreställning som förslås att talarens 

beskrivningar har något att vinna eller förlora, vinner informanten här trovärdighet genom att mena att 

skolan inte behöver bedriva något förbyggande arbete då det inte är något som sker innanför skolans 

ramar. 

P4: Alltså vi pratar ju, vad jag vet så är det ingen som pratar om det alltså på det sättet, 

det är ingen direkt som frågar vad dom gör på sin fritid och tar upp det som något ämne i 

skolan. 

Det har inte bedrivits några lektioner, i sånt där pratar man väl i största allmänhet om, om 

mobbning och hur man ska vara en bra kamrat och det ska väl gälla över alla men det är 

inte nått specifikt. 

Här nedan har vi också ett exempel på hur informanten positionerar skolan som ansvarstagande 

subjekt då denne refererar till skolans arbete med ”EQ”. Om vi ser till Potters (1996) Stake and 

interest så vinner informanten anseende genom att hen använder sig utav hemsidan ”kränkt.se” med 

sina elever. En hemsida som hjälper den som blivit utsatt för något oschysst på nätet. 
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P11: […]vi har ju EQ på skolan och har EQ lektioner på våran skola. I samband som då är 

livskunskap etc. Och det här är varje klass varje vecka. 

Jag brukar också hjälpa elever med att hitta hem sidan kränkt.se som är en hemsida som i 

huvudsak jobbar med ”vad gör jag när jag får till mailen på facebook?” ”Hur blockerar 

jag på Facebook?”. 

Informanten nedan positionerar sig som ett icke-ansvarstagande subjekt då informanten inte vet hur 

och om skolan jobbar för att motverka nätmobbning och distanserar sig från ansvaret genom att 

hänvisa till att hen jobbar med yngre barn. 

P12: Jag vet faktiskt inte där heller för att jag jobbar ju bara med yngre barn och jag vet 

att upp till lågstadiet har vi jobbar vi inte aktivt mot nått, vi vet ju inte om det förekommer 

något heller, det är inget som vi har behövt ta tag i alla fall. 

Då flera utav våra informanter bokstavligt talat sa att de inte hade några arbetssätt för att motverka 

nätmobbning valde vi att inte ta med dem svaren då de istället pratade om hur det jobbade med 

traditionell mobbning vilket inte är relevant i vår studie. 

Andra uppträdanden 

I intervjuerna framkom även sådant som vi anser väsentligt kring vår studie, var om att få veta hur 

skolpersonal talar om skolors ansvar och sina skyldigheter när det kommer till nätmobbning samt hur 

nätmobbning hanteras. Några av våra informanter bestyrkte att det är ett väldigt nytt ämne i skolan och 

att det är svårt att hantera. 

P1: Det här är ett nytt fenomen i skolans värld och det är svårt.  

Många refererade ändå till att nätmobbning är något som byggs på den vanliga traditionella 

mobbningen som offret oftast blir utsatt för i möjligtvis skolan av någon som de känner. 

P5: Så det jag ville säga med det här är att grunden till den här nätmobbningen börjar 

alltid i verklighet, oftast går du inte i attack mot någon du inte känner. 

Samtidigt nämner även en annan informant och bekräftar det som den ovan nämnda informanten 

berörde att blir eleven utsatt för nätmobbning så är det troligt att de även blir utsatt för traditionell 

mobbning. 

P11: Jag tror egentligen inte att traditionell mobbning och nätmobbning det är ingen 

större skillnad. Jag tror inte ens att det bara finns det ena eller det andra. Utan jag tror att 

det alltid är, jag tror digitala verktyg bara är verktyg för att vara taskig liksom, men lika 

väl som man kan likea någon så kan man också sänka någon. 

Något som vi uppmärksammade i några av våra intervjuer var att ordet ansvar var något som 

informanterna tog lättar på, det var inte ett lika starkt ord som skyldighet. När vi ställde frågan om 

ansvar så var det flera utav informanterna som talade om barnens ålder och att nätmobbing inte 

förkommer för att de jobbar med yngre barn. När vi istället ställde frågan om skyldigheter då var det 

flera utav informanterna som hänvisade till bland annat skollagen och styrdokument för att visa på 

yrkeskunskap. 

En annan upptäckt som vi uppmärksammade när vi endast hade skickat ut intervjuförfrågningar var 

att vi fick tillbaka flera svar där de tillfrågade svarade med bland annat att ”vårt trygghetsteam är 
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nystartat och de har inte kommit in i arbetet riktigt än”. Ett annat svar var att personen i fråga inte 

hade så mycket erfarenhet eller att de jobbar med yngre åldrar och att det därför inte har förekommit 

nätmobbning där. Intressant att se är att vi inte någonstans i förfrågan nämner trygghetsteam eller att 

erfarenhet krävs, det som stod var att vår uppsats kommer handla om nätmobbning och att vi var 

intresserade av att intervjua fritidspersonal samt rektor/biträdande rektor. Att koncentrera ansvaret 

till trygghetsteamet genom att mena att ”trygghetsteamet inte kommit i gång” kan tolkas som en 

retorisk resurs för att avsäga sig personligt ansvar. 

Diskussion  

I detta kapitel kommer vi att knyta samman vår studie, där vi kommer diskutera vårt resultat i 

förhållande till tidigare forskning. Sammanfattningsvis så kan vi nämna att nätmobbning är något som 

kontinuerligt förändras och på grund av att problematiken ändras hela tiden så behöver forskningen 

utvecklas. Det finns inte mycket kvalitativa studier om nätmobbning samt så saknas det forskning på 

effektivt förebyggande och motverkande arbete mot nätmobbning i skolan. Vilket leder till att det inte 

finns så mycket kunskap att förmedla till skolor kring ämnet. Vårt syfte med studien var att undersöka 

hur skolpersonal talar kring ansvaret och skyldigheter när det kommer till nätmobbning samt om de 

har något förebyggande arbete kring ämnet. Med hjälp av våra frågor så fick vi en uppfattning om hur 

personalen på skolan berättade om skolans kunskap och erfarenhet gällande nätmobbning. Mycket av 

det som informanterna har nämnt kan vi koppla till det som tagits upp i tidigare forskning. 

I tidigare forskning finns det inga uppgifter än om att nätmobbning förekommer i de yngre åldrarna på 

skolan. Däremot så kan traditionell mobbning starta redan bland de yngre barnen. Levine och 

Tamburrino (2014) tar upp att traditionell mobbning har pågått en längre tid och att det är viktigt att ta 

tag i det redan i ung ålder bland barnen.  

P1: Asså vår skola, vi har ju yngre barn. Oftast dom yngre vet inte, har inte upptäckt det 

här med internet än. Jag jobbar i en årskurs trea, där internet, telefoner, aa det flödar 

väldigt mycket. 

Fast än många av informanterna förmedlade att nätmobbning inte var något som de hade erfarenhet av, 

delvis för att de arbetade med yngre barn, så var de medvetna om att nätmobbning existerade samt var 

ett problem. Många betonade att det var ett problem som förekom mer bland de äldre barnen. Det blev 

tydligt i analysen att de använde sig av retorisk resurser för att distansera sig ifrån ansvaret när de 

hänvisade till bland annat högstadiet och dem äldre barnen. 

P5: Alltså rakt av vet jag inte, det förekommer diskussioner på högstadiet tror jag, om hur 

man hanterar vissa situationer. Det finns ingen så här och vi har en likabehandlingsplan 

men den går inte in specifikt på nätmobbning till exempel. 

Någonstans börjar denna slags mobbning som utförs med hjälp av digitala verktyg, även Olweus 

(2012) tar upp att nätmobbning innebär att det är mobbning som utförs med hjälp av bland annat 

mobiltelefoner och internet. Skolor är även medvetna om att användning av digitala verktyg ökar och 

går lägre ner i åldrarna. Våra informanter nämnde att vissa av de yngre barnen ägde en mobiltelefon 

och som en av våra informanter tog upp så blir barnen smartare och lär sig snabbt hur de hanterar de 

digitala verktygen.  
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P1: Samtidigt så har man ju själv skaffat sig ett facebook-konto, fritidsledarkonto, så man 

har koll men de har ju blivit smarta, de använder inte dem. 

Detta innebär att det bara är en tidsfråga innan barn i de yngre åldrarna också börjar med 

nätmobbning, om det inte redan sker utan vuxnas vetskap. I vår datainsamling fick vi fram att 

nätmobbning var något som informanterna inte hade erfarenhet av eftersom de menar på att det inte 

förekom bland yngre barn, samtidigt som det inte är något som de tar upp med barnen. Så om detta 

skulle existera bland de yngre barnen är inget som framkommer till personalen och delvis kan det vara 

för att det inte förekommer ett aktivt arbete kring ämnet på skolan. Det vi såg i vår analys var att 

flertalet av våra informanter inte ser sitt ansvar då de bland annat distanserar sig ifrån det och påpekar 

att nätmobbning är något som händer på fritiden, vilket göra att de inte har kontroll över vad som 

händer utanför skolan. Det gör även att de inte kan uppmärksamma problemet i sin tur heller. 

Som tidigare nämnts så tar Slonje och Smith (2008) upp att om en elev utsätts för nätmobbning så är 

risken stor att de även är offer för traditionell mobbning. Detta är även något som vi kan se att några 

av våra informanter har noterat, att nätmobbning har en koppling till traditionell mobbning. Bland 

annat var det något som vissa tyckte skulle uppmärksammas samt att ett ständigt arbete kring 

nätmobbning var viktigt på grund av att problemet ökar bland barnen. Det som vi fick fram i vår 

analys var att de informanter som nämnde detta intog en tydligare ansvarstagandeposition, där de 

visade sin förståelse till utvecklingen inom nätmobbning. 

P11: […] finns nästan ingen kränkning och mobbning och sånt som bara sker på det ena 

eller på det andra utan det är all vetenskap säger att det sker på både och så att finns det 

kränkningar i sms trafiken hemma på kvällarna då finns det även glåpord antagligen på 

våran skolgård. 

Detta klargör att skolan bör agera om eleverna blir utsatta för nätmobbning eftersom det redan kan 

förekomma i skolan av någon som de känner. Vi har tidigare tagit upp att i skollagen (2010:800) står 

det att skolan ska ha ett målinriktat arbete mot kränkande behandlingar, vilket även innefattar 

mobbning. Detta gäller allt slag av kränkande behandlingar och mobbning vilket betyder att där bör 

även nätmobbning ingå. Några av våra informanter menade att mobbning är mobbning, det spelar 

ingen roll i vilken form det utförs det ska fortfarande förhindras och tas på allvar. 

Enligt informanternas erfarenheter så menar de på att nätmobbning är något som sker på fritiden, de 

positionerade sig som ansvarslösa subjekt genom att nämna att skolan inte har ett ansvar eller 

skyldigheter eftersom det inte skedde på skolan. De refererade till att det var mer föräldrars ansvar att 

hantera om deras barn blev utsatta för nätmobbning. 

P2: Så vi har inte den problematiken på skoltid för dom yngre åldrarna. Så det är en 

problematik för hemma tid eventuellt men även på de yngre åldrarna även där så har ju 

oftast föräldrarna koll på vad barnen gör på sina sidor och på vilka sidor dom är inne 

på[…] 

I Slonje och Smith samt Friséns (2012) forskningar så konstaterade dem att de som blev utsatta för 

nätmobbning blev det av en i skolan eller någon i deras närhet. Detta skapade konsekvenser, det vill 

säga om de blev utsatta av någon i skolan resulterade det i att eleven inte vågade gå till skolan. I ett 

sådant fall så blir det skolans ansvar eftersom barnen tillbringar den mesta tid i skolan samt när det då 

är under personalens uppsikt så kan de på ett bättre sätt observera relationerna mellan eleverna. 

Något som vi uppmärksammade i några av våra intervjuer var att ordet ansvar var något som 

informanterna tog lättar på, det var inte ett lika starkt ord som skyldigheter. Skyldigheter hade en 
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starkare innebörd, något som informanterna använde sig av för att styrka skolans skyldighet var lagar 

och förordningar. 

De lagar och förordningar de tog upp var bland annat refererades till läroplanen: 

P2: Vi har ju skyldigheten att vi ska säkra barnets kunskapskrav och dom sociala kraven 

på skolan där ligger vårt uppdrag[…] 

Andra hänvisade till skollagen: 

P4: Så att då har vi en skyldighet och ta tag i det, titta igenom det, vad som har hänt, 

eventuellt rapportera. 

Samt en annan skollag som de refererade till var: 

P10: Ja det blir ju en anmälan, kan jag tänka mig. 

I informanternas svar framkom att skolorna inte har ett förbyggande arbete där nätmobbning är 

inkluderat, vilket gör att de blir omedvetna om hur de ska hantera nätmobbning om detta skulle uppstå. 

P4: […]vad jag vet så är det ingen som pratar om det alltså på det sättet, det är ingen direkt som 

frågar vad dom gör på sin fritid och tar upp det som något ämne i skolan. 

Medan de alla har ett antimobbningssystem på skolorna när det kommer till traditionell mobbing, och 

en likabehandlingsplan som de följer. Även här så fick vi fram i vår analys att informanterna begränsar 

ansvaret genom att ta upp bland annat antimobbningsteamet, då de hänvisade att det var dem som tog 

hand om mobbningsfall som uppstod på skolan. 

P7: […]vi har ju ett sånt här återgärdningspogram trappor och såna där grejer i 

mobbning[…] 

Det är viktigt att skolpersonalen ser nätmobbning som ett problem, för om de inte gör det så blir det 

som Stauffer, m.fl. (2012) tar upp i tidigare forskning att ett förebyggande arbete inte kommer få en 

positiv effekt. Det vill säga att för att få ett lyckat förebyggande arbete för att motverka nätmobbning 

så bör skolpersonalen ha en förståelse till att problemet förekommer i skolan. På det sättet så vet de 

vad de ska observera samt fokusera sig på bland barnen, om de kanske hittar några kännetecken som 

de kan fördjupa sig i och sedan föra vidare sin kunskap till andra på skolan. Stauffer, m.fl. (2012) tar 

upp i sin studie att lärarna hade en tendens att lägga ansvaret hos föräldrarna i stället för att själva se 

problemet och föra ett effektivt förebyggande arbete kring det. Det var viktigt att man 

uppmärksammade lärarnas attityd så skolan kunde hjälpa lärarna att förstå hur viktigt det är att de 

ändrar sin åsikt och får mer kunskap om ämnet, för att skolan ska kunna få ett effektivt förbyggande 

arbete mot nätmobbning. Detta problem kunde vi även se i vår analys där flera av informanterna inte 

såg sitt ansvar för att det inte förkom i skolan bland deras barn och att de sedan hänvisade att det var 

något som skedde mer på fritiden i så fall samt då riktade ansvaret till föräldrarna. 

Det finns ingen direkt tydlig bild på åtgärder eller kopplingar till hur skolpersonal ska förhålla sig till 

fenomenet. Gränsen till vad som händer hemma eller på skolan är otydlig och hur ska då skolan stå i 

relation till detta när det inte finns tydliga direktioner eller juridiska sätt att hålla sig till nätmobbning. 

Det som skolpersonalen kan ta stöd av i Skolverket är de skyldigheter som hänvisas till mobbning och 

kränkande behandlingar, eftersom det inte finns något som direkt indikerar till nätmobbning. Där av 

har även tidigare forskningar kopplat till Olweus definitioner av traditionell mobbning för att få ett 

samband till nätmobbning samt en grund som skolpersonalen kan relatera till. I framtiden kanske det 

kommer tydligare direktioner och forskning kring hur skolpersonal ska hantera nätmobbningen som 
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uppstår bland eleverna på skolan, men än så länge så använder de sig av de traditionella 

mobbningshänvisningarna som finns. 

I intervjuerna framkom att ansvaret och skyldigheterna kring nätmobbning i skolan är lite diffus. Det 

är något som de inte har någon kontroll över eftersom det är svårt för dem att upptäcka. Det var även 

problematiskt att hantera, för att många av informanterna ansåg att nätmobbning var något som skedde 

på fritiden och inte i skolan. För att förklara sitt agerande om det skulle uppstå på skolan och det kom 

till deras vetskap så har de inget direkt förebyggande arbete för nätmobbning, men om situationen 

skulle uppstå så informerade informanterna att de använder sig i så fall av det åtgärdsprogram som de 

har för traditionell mobbning. 

Frågorna som vi hade till informanterna kring ansvaret och skyldigheterna är inget som tidigare 

forskning har haft fokus på. Samtidigt visar analysen att det är ett ämne som bör diskuteras mer om i 

skolorna. Vi ser därför vikten av att forska mer kring skolpersonalens attityder till nätmobbning, för att 

möjliggöra utvecklandet av effektiva program och strategier för att arbeta mot nätmobbning i 

skolkontexten. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Vår studie har betydelse för vår profession för att få mer kunskap om hur mobbingen utvecklas på 

andra områden än den traditionella mobbingen. Vi blir mer medvetna om när vi ska börja ta tag i 

problemet och när vi ska lägga in förbyggande arbete inom ämnet. 

Slutsatser 

Vår studies syfte var att se hur skolpersonal talar om skolans ansvar och skyldigheter gällande 

nätmobbning. 

Det som vi skulle vilja förmedla med vår studie till blivande pedagoger, är att vara mer 

uppmärksamma ute i verksamheten då vi i analysen fick fram att det är ett fenomen som är svårt att 

upptäcka och där av krävs bättre uppmärksamhet på varningssignaler. I tidigare forskning beskrivs 

nätmobbning uppkomma mer bland äldre barn. Vi vet nu att nätanvändning och därmed även 

nätmobbning blir vanligare bland yngre barn och detta innebär att man även måste bemöta detta aktivt 

i lågstadiet. I analysen framkom att våra informanter använde sig av argument som att nätmobbning 

inte förekommer bland yngre barn för att avskriva eller distansera sig från ansvar och vilket gör att de 

då inte heller behöver agera. Ett annat sätt att distansera sig från ansvaret var att mena att nätmobbning 

sker på fritiden och då har skolan inget ansvar eller några skyldigheter utan det ligger på föräldrarna. 

I intervjuerna framkom av våra informanter att nätmobbning fortfarande är ett nytt område för skolor 

och för personalen i verksamheten. Men vi tror att samhället förändras snabbt och att allt blir mer 

digitalt samt att redan i yngre åldrar kommer de att använda sig enbart av digitala verktyg. Så ämnet 

nätmobbning bör uppmärksammas mer på skolor bland alla åldrar, för det är där barnen tillbringar 

majoriteten av sina dagar. 

Vidare forskning 

Under vår studie har vi enbart lagt fokusen på personalen i skolan, det som skulle vara intressant är att 

göra samma studie men istället lägga fokusen på de yngre barnen i skolan. Att vi intervjuar dem 
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istället, för att se ur deras perspektiv hur dem ser på nätmobbning i skolan. Detta kan framhäva 

ytterligare intressanta resultat, där vi får en inblick i elevernas värld och förhållande till nätmobbning. 

Även skulle det vara intressant att forska kring lärarens roll och vad dem tycker samt hur de ser på 

nätmobbning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 

1. Hur ser skolan på sitt ansvar gällande nätmobbning? 

     Vilka skyldigheter har skolan när det kommer till nätmobbning? 

  

2. Hur arbetar skolan med att motverka nätmobbning? 

    Finns det något tillvägagångssätt? 
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Bilaga 2 

 

Hej, 

Vi heter Veronika Estebanez, Emma Svedberg och vi är studenter på Barn- och 

Ungdomsvetenskapliga Institutionen, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 

vid Stockholms universitet. Under denna termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer 

handla om Nätmobbning. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja träffas för intervju med en rektor/Bitr. rektor och två 

fritidslärare/fritidsledare, vid ett tillfälle som passar er under vecka 17 och 18. Intervjuerna kommer ta 

ca 15-20 min per person och vi kommer att spela in vårt samtal samt anteckna.  

Syftet med intervjuerna är att få reda på hur skolor hanterar nätmobbning, vill ni ha intervju frågorna 

innan vi kommer så går det jätte bra, maila bara oss så skickar vi dem till er. 

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Om ni önskar så skickar vi naturligtvis en kopia på uppsatsen när den är klar. 

 

Vi hoppas att ni tycker detta låter intressant samt att ni vill delta i studien, vi kommer att höra av oss 

igen om vi inte mottagit något svar angående er medverkan.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 
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