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Abstract 
 
This graduation paper treats e-mobbing via the different communication medias of the mobile 
phone. The purpose of the research has been to describe student’s experience of e-mobbing 
via the mobile phone’s different integrated functions as phone calls, sms, mms and e-mail. 
 
In this poll investigation asked 100 students of 15-20 years of age. 
The interviews made have shown that girls are more exposed to e-mobbing, e.g. indirect 
mobbing.  In my research it is possible to see that girls are more exposed than boys to threats 
of violence via sms, the spreading of rumours and the danger of being called different things.   
 
It is also possible to see in the result of the interviews that the mobber wants to experience 
power, something which is not unusual in all types of mobbing. The mobber feels safe and 
unreachable, while he or she can reach the victim at any time possible. This is something 
which is mentioned in the interviews by the young themselves. It is possible to see clearly that 
an indication of power and control is an important part in this type of mobbing.   
 

Keyword:  
 
Mobbing between young people with the use of mobile phones. 

Sammanfattning 
Mitt examensarbete handlar om e-mobbning via mobiltelefonens olika 
kommunikationsmedium. Syftet med min undersökning är att beskriva skolungdomars 
erfarenheter av e-mobbning via mobiltelefonens olika integrerade funktioner såsom 
telefonsamtal, sms, mms och email.  
 
I min enkätundersökning tillfrågades totalt 100 ungdomar i åldern 15-20 år. 
Enkätintervjun har visat att flickorna är mer utsatta för e-mobbning d.v.s. indirekt mobbning.  
I min undersökning kan man se att flickorna utsätts för sms mobbning i form av hot om våld, 
ryktesspridning och att de blir kallad för olika saker betydlig oftare än pojkarna. 
 
Något som man även kan utläsa av enkätresultatet är att mobbaren vill känna makt vilket inte 
i sig något ovanligt beteende vid all typ av mobbning. I mobbning via mobiltelefon känner sig 
mobbaren säker och inte nåbar men han eller hon kan nå den mobbade när som helst.  
Man kan se ett tydligt tecken på att maktstyrning och kontroll är en viktig ingrediens i denna 
typ av mobbning. 
 
 

Nyckelord: 
 

Mobbning bland ungdomar vid användandet av  mobiltelefoner  
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1. Inledning 
 

Varför just jag valde mobbning som examensarbete och med inriktning mot e-mobbning. 
Var för mig ett enkelt val. Då jag själv har erfarenhet av att vara utsatt för mobbning från 
min grundskoletid men även från vuxenålder. Jag vet var utsatthet, panikångest och rädsla 
innebär och kan därför även förmedla dessa erfarenheter men även förstå hur den som har 
eller är utsatt för mobbningen känner sig. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Nästan dagligen rapporteras det i massmedia och i TV om barn som har blivit utsatta för 
mobbning och framför allt e-mobbning. Problemet e-mobbning har till synes ökat i 
omfattning. Mobbning är däremot inget nytt fenomen i skolans värld men e-mobbningen är 
däremot ett relativt nytt fenomen. Detta har allt för oftast påtalats och det finns många olika 
sätt att betrakta problemet mobbning.  
 
Oftast har man val att fokuserat på den mobbade individen och då tittat på mobbningen 
utifrån det psykologiska perspektivet. Även om det kan finnas andra orsaker som är en 
grogrund till mobbningen. Kanske kan man också se mobbning ur ett skolperspektiv.  
Att problemet faktiskt finns i skolmiljön. 
 
Mobiltelefonen har idag blivit ett multimedium där allt finns integrerat.  
Med mobiltelefoner kan man både chatta, emaila, smsa, mmsa utöver det vanliga ringandet. 
Mobiltelefonen är idag en naturlig del av ungdomarnas vardag där de använder mobilen 
som en naturlig arena/plattform för möten och kommunikation.1 
  
Jag tror att just i denna kommunikation att det kan förekomma mobbing i olika former och 
jag är intresserad att studera detta närmare. 
 
Organisationen Friends har under januari till och med mars 2006 gjort en undersökning som 
handlade om just e-mobbning. Där frågade man hur många ungdomar som blev utsatta och 
om de känner den som utsattes.  

Över 10575 personer svarade och de flesta var i åldern mellan 10-19 år.  

Resultatet visade att över 10 procent blev ofta utsatta, 25 procent blev utsatta ibland och det 
valigaste var att just tjejer som blev e-mobbade. 73 procent svarade att man känner den som 
mobbar.2  

Med andra ord är inte e-mobbning så hemligt som många vuxna och lärare kanske vill tro. 
Men vågar vi vuxna ta vårt ansvar och göra något åt detta växande problem? 

 

 

 

 

 

 

 

Här följer några korta referat från Friends hemsida: 
                                                 
1 Lalander Philip & Johansson Thomas (2002). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.  
2 Friends. E-mobbning.  Hämtad den 18 februari 2007 från World Wide Web:      
http://www.friends.se/index.php?id=1857 
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” De skickade anonymt SMS till mig där det stod ”äckel” och ”Duscha för helvete”.  

Jag har även blivit utsatt för mobbning via lunarstorm. Tjej, högstadiet”3  

 

” Det började med blickar i skolan, som sedan blev till rykten. Till slut fick jag dagliga mejl 
där jag uppmanades att ta mitt liv. Skolan gjorde ingenting. Tjej, gymnasiet”4 

 

Också i dagspressen har man uppmärksammat e-mobbningen. 

 

Här följer ett kort utdrag från Göteborgsposten: 

”19-åring åtalas för sms hot” 

”Du är död inom en månad.” Vidare skriver man i referatet att mobbaren även har framfört 
hotet genom att ringa upp den mobbade på hans mobiltelefon. Där personen har framfört 
”Du skall passa dig, jag kommer att döda dig”.5 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt examensarbete kommer att handla om e-mobbning via mobiltelefonens olika 
kommunikations medium. Syftet med min undersökning är att beskriva skolungdomars 
erfarenheter av e-mobbning via mobiltelefonens olika integrerade funktioner såsom 
telefonsamtal, sms, mms och email. 
 

 De frågeställningar jag valt att fokusera på är: 
 
 

⇒ Finns det skillnader i förekomsten av e-mobbing mellan pojkar och flickor? 
 

⇒ Finns det skillnad i förekomst av e-mobbing mellan gymnasiets olika årskurser? 
 

 
⇒ Finns det några karakteristiska drag hos denna typ av mobbing gentemot vanlig 

traditionell mobbing- ”öga mot öga” 
 
 

⇒ Hur frekvent är problemet e-mobbning på den undersökta gymnasieskolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Friends. E-mobbning.  Hämtad den 18 februari 2007 från World Wide Web: 
http://www.friends.se/index.php?id=1857 
4 Friends. E-mobbning.  Hämtad den 18 februari 2007 från World Wide Web: 
http://www.friends.se/index.php?id=1857 
5 Göteborgsposten den 20 januari 2007, s21 
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1.3 Uppsatsens disposition 
 
I kapitel ett har jag redogjort kort om min personliga erfarenhet av mobbning och 
bakgrunden till uppsatsen. I detta kapitel redovisas även mitt syfte och de frågeställningar 
som jag har valt att fokusera på. 

 
I kapitel två redogör jag över min litteraturanknytning om mobbningen. I vilken ett antal 
forskare redovisar sina studier om mobbning men även en ungdoms siters erfarenheter inom 
området. Där jag även på slutet har en litteratursammanfattning. 
  
I kapitel tre redovisas mobiltelefonens betydelse som mötes forum för dagens ungdomar 
men även dess baksidor. Jag belyser även i detta kapitel hur ungdomar ser på att få olika 
former av elektroniskpost via mobilen. 
 
I kapitel fyra redovisas mina metodiska utgångspunkter liksom mina forskningsperspektiv. 
Jag redovisar också hur jag har gått till väga för att samla in materialet och hur detta har 
analyserats. Tar även upp styrkan och svagheten med mitt metodval. 
 
I kapitel fem presenteras studiens resultat och hur de kan tolkas och i det sista kapitlet 
diskuterar jag kring e-mobbningen och mobiltelefonens användande och dess konsekvenser 
för ungdomarna i skolan. I detta avslutande kapitel lämnar jag även förslag på fortsatt 
forskning i ämnet. Men även förslag på åtgärder mot e-mobbning. 
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2. Mobbning 
Jag har valt att använda mig av sex olika forskares definitioner och begrepp om vad 
mobbning står för samt olika typer av mobbning. Men även vilken typ av mobbning som 
är mest förekommande bland pojkar och flickor. 

2.1  Olika perspektiv på begreppet mobbning 

Hans-Edvard Roos 
Sociologen Roos skriver att begreppet ”mobbing”6 kan härledas tillbaka till tiden för 
franska revolutionen. Termen mob utgör en förkortning av det latinska ordet mobile 
vulgus. En direkt översättning av detta ord betyder mobb som står för det föränderliga, 
opålitliga hopen vilket som han skriver leder tanken tillbaka till tiden för franska 
revolutionen. Detta begrepp uppkom alltså under den tid då länderna i Europa löste sina 
tvister och interna problem med våld. Vårt ord för ”Mobbning” kommer från det 
vardagsengelska ordet och betyder pöbla, anfalla, angripa eller gängbråk eller i grupper. 

 

Gunilla O Björk 
Björk skriver i sin bok ”Mobbning-en fråga om makt”7 att det bästa uttrycket i 
svenskspråkbruk är att ofreda eller plåga men att det inte passar in i det svenska 
språkbruket. Ett tidigare ord för mobbning är ordet pennalism som har används för att 
skildra vissa enkönade miljöer som internatskolor. Vidare skriver hon att detta uttryck kan 
bytas ut mot kamratförtryck som utgör ett socialt, mänskligt fenomen av det slag som mer 
eller mindre öppet stöds av organisationen ifråga. Hon skriver vidare att det förefaller som 
kamratförtrycket sitter i ”väggarna” och som man även ibland kan få samma uppfattning 
när det gäller mobbningen i skolan vilket inte är fallet. 
 
Detta är även något som författaren Jan Guillous skildrar i sin bok ”Ondskan”8. Där 
beskrivs våldet i den svenska vardagen. Där också Eriks fostran i hemmet präglas av 
ondska med den sadistiske fadern till skolgården med dess gängbildningar och mobbnings 
övergrepp. Erik blir relegerad på grund av sitt brutala uppträdande och hamnar på en 
internatskola. Det är en värld fylld av pennalism och Erik drivs in i sökandet efter 
motståndets villkor. Men hans försök att hävda sig mot de äldre kamraternas förtryck 
leder in i en spiral av våld och motvåld som han i längden inte kan bemästra. Det leder till 
öppet krig. I Jan Guillous bok ”Ondskan” framgår det mycket klart att det handlar om 
mobbning, makt utövningen från de äldre eleverna och hur det tar sig uttryck under 
fyrtiotalets Sverige vilket skiljer sig till stor del mot hur mobbningen går till idag. Men här 
tar man upp det gamla svenska ordet för mobbning ”pennalism”. Det är just detta som 
Björk beskriver i sin bok ”Mobbning-en fråga om makt” 

 

Dan Olweus 
Olweus skriver i boken ”Mobbning i skolan”9 att mobbning har varit ett modeord i 
Skandinavien och har används i flera olika betydelser. Olweus skriver att det ursprungliga 
ordet för mobbning kommer från den engelska ordstammen ”mob” som står för en grupp 
individer som är aktiva men beteckningen mobbning används när en enskild individ 
trakasseras. Olweus skriver att det är viktigt att mobbningsbegreppet innefattar både 
situationer där en enskild individ och där en grupp svarar för trakasseringen.  
En undersökning som gjordes i Norge visade att en betydande andel av de elever som blev 
mobbade uppgav att det huvudsakligen är en elev som står för aktiviteten. Det är därför 

                                                 
6 Roos Hans-Edvard (1979). Mobbing och vandalism. Lund: Studentlitteratur. 
7 O. Björk Gunilla (1999). Mobbning-en fråga om makt? Lund: Studentlitteratur 
8 Guillou Jan (2002). Onskan, Stockholm: Piratförlaget 
9 Olweus Dan (2006). Mobbning i skolan. Stockholm: Liber 
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naturligt att betrakta mobbning från en enskild individ och från en grupp som nära 
sammanhängande fenomen, även om det kan finnas vissa skillnader. 
 
Olweus definierar mobbning på ungefär följande sätt: 
 
En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt 
för negativa handlingar från en eller flera personer. Det kan vara även vara saker man 
säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig. 
Det kränkande och obehagliga kan ta sig uttryck i direkt mobbning, med sparkar och slag, 
skällsord, kränkande och hånfulla kommentarer eller hotelser. 
Man kan även utsättas för indirekt mobbning som att bli utfrusen och inte få vara med i 
kamratkretsen, att bli baktalad eller hindrad från att få vänner. 
Något som även anses vara mobbning är att bli utsatt för retsamhet som ständigt upprepas 
trots tydliga tecken på obehag hos den som blir retad.10 
 

Vidare skriver Olweus att man bör skilja mellan direkt- och indirektmobbning. 
 
- Direkt mobbning: 

 Är när mobbaren angriper den mobbade med ett relativt öppet angrepp. 
 

- Indirekt mobbning: 
Är i den meningen en form av socialisolering och därmed också utfrysning. 
Som exempel kan man säga när en elev inte får vara med i kamratgruppen och har 
svårt att få egna vänner i klassen.11 

 

Peter-Paul Heinemann 
 Heinemann myntade ordet mobbning i några tidningsartiklar och 1972 kom han ut med 

boken ”Mobbning-Gruppvåld bland barn och vuxna”.12 Under denna tid fanns inget 
svenskt ursprungs ord för ordet mobbning man importerade från det engelska ordet 
mobbing. Ordets betyder ungefär ”pöbla” vilket betyder gängbråk eller gruppbråk. 

 

Organisationen Freinds 
På sin hemsida definierar föreningen Freinds en viktig gemensam utgångspunkt, hur den 
mobbade upplever sin situation enligt följande. 
 

”En viktig gemensam utgångspunkt är att den som upplever sig mobbad har rätt att bli tagen 
på allvar. Mobbningen är inte någon engångsföreteelse eller konflikt, utan en systematisk 
kränkning av en person. Detta negativa beteende och kränkande handling måste självfallet 
vara oacceptabelt även vid ett enstaka tillfälle”.13 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Olweus Dan (2006). Mobbning i skolan .Stockholm: Liber, s4-5 
11 Oweus Dan (2006). Mobbning i skolan. Stockholm: Liber, s5 
12 Heinemann Peter-Paul (1972). Mobbning Gruppvåld bland barn och vuxna. Stockholm: Natur och Kultur 
13 Friends-Mot mobbning. Hämtad den 2007-02-03 från World Wide Web:         
http://www.friends.se/index.php?id=525 
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2.2 Mobbning ur ett könsperspektiv 
Forskning visar att det finns en tendens till att pojkar är mer utsatta för mobbning än vad 
flickorna är.14 På vilket sätt mobbingen tar sig uttryck kommer jag att försöka visa löpande. 

Det har visat sig att pojkarna är mer utsatta för direktmobbning dvs. direkt öppna angrepp 
från mobbaren. Pojkar blir även mer utsatta för fysiska inslag såsom ord, gester och våld.15 

Detta illustreras också på ett tydligt sätt i Jan Guillous bok ”Ondskan”.16 

Flickor är däremot mer utsatta för ett mer utstuderat och indirektmobbning såsom förtal, 
ryktesspridning och manipulering av vänskapsrelationer. Man kan mer säga att det är en 
form av psykologisk mobbning. Detta gör troligen att flickor kan bli mer utsatta för e-
mobbning. Detta har även kunnat styrkas av en undersökning som friends17 har gjort under 
2006 men som även bekräftas av Olweus i boken ”Mobbning i skolan”.18 

2.3 Vilka olika sätt av mobbning finns 
Organisationen Friends beskriver på sin hemsida olika former för mobbing:  
kroppsmobbing, ord mobbning, tyst mobbing och e-mobbing. 

Kroppsmobbning  
När man pratar om kroppsmobbning (fysisk) avser man den direkta mobbningen. Vilket 
avser att man gör något mot någon annans kropp vilket kan vara att tafsa, slå, sparka, dra i 
håret, hålla fast eller fälla någon. 

 Ordmobbning  
Här pratar man om den mer indirektmobbning (verbalt) att göra illa någon med hjälp av ord. 
Genom att skriva elaka lappar, klotter eller att säga direkt till personen elaka ord. 
Dessa ord kan vara fetto, slyna, hora, fula kläder eller kanske turk jävel osv. Man kan också 
göra detta bakom ryggen på den man snackar skit om. Hit hör även snacka skit och sprida 
rykten. 

Tyst mobbning  
Att på olika sätt "i det tysta" visa en person att den inte är välkommen. Exempel är när alla i 
klassen är bjudna på fest utom en person, när man jämt är själv på rasterna, när man alltid 
blir sist vald i gympan, eller när ingen hälsar på en när man kommer till skolan. Det kan 
faktiskt räcka med en elak blick eller en suck när man kommer i närheten. Man kallar även 
denna typ av mobbning för psykisk mobbning.  

E-mobbning  
Precis som vanlig mobbning bara det att det sprids via olika elektroniska kanaler som sms, 
mail, mms. Det kan vara hot, skitsnack, rykten, blockeringar, att sprida kränkande bilder 
och videofilmer osv.19 
 
Av de beskrivna mobbningssätten är det endast det verbala, psykiska mobbningen som 
egentligen förekommer inom e-mobbning med mobiltelefonen och som man även kallar 
indirekt mobbning. 20  
 
 
 

                                                 
14 Olweus Dan (1999). Mobbning bland barn och ungdomar. Stockholm: Rädda Barnen, s12 
15 Oweus Dan (2006).Mobbning i skolan, Stockholm: Liber, s12-13 
16 Guillou Jan (2002). Ondskan, Stockholm: Piratförlaget 
17 Friends, e-mobbning. Hämtad den 18 februari 2007 från World Wide Web:        
http://www.friends.se/index.php?id=1857&type=98 

18 Oweus Dan (2006). Mobbning i skolan. Stockholm: Liber, s13 
19 Friends-Vad är mobbning. Hämtad den 12 mars 2007 från World Wide Web:    
http://www.friends.se/index.php?id=124 

20 Se även Oweus Dan (2006). Mobbning i skolan. Stockholm: Liber, s5 
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2.4 Orsaker till att mobbning uppstår 
Vilka orsaker eller mekanismer kan egentligen vara orsaken till att mobbningen uppstår? 
Kan det vara så att mobbningen finns i människan natur, finns den i skolans miljö eller är 
det så att uppkomsten av mobbning kan vara orsakad av individens sociala bakgrund och 
uppväxtmiljö? Jag själv tror att den sociala bakgrunden och personens uppväxtmiljö kan 
vara en av orsakerna som är en grogrund att mobbning kan uppstå. Detta beskrivs även av 
Fors och av Guillou.  
 

2.4.1Mobbning i ett fostrande syfte 

 
” Under middagen fick en kille i realskolan som satt mitt emot Erik en peppis för att han 
hade sträckt sig över en annans tallrik för att nå ett saltkar. Saken upptäcktes av bordschefen 
som röt ett kort kommandoord. Så gick killen upp och ställde sig i givakt framför 
bordschefen och böjde ner huvudet med händerna knutna på ryggen. Bordschefen torkade 
sig med servetten om munnen och vände sig sakta om mot delinkventen. Så tog bordschefen 
upp en ren kniv och vägde den prövande i handen några gånger innan han slog med skaftet 
mitt över huvudet på delinkventen som kved till och under skrattsalvor från andra vid bordet 
fick gå ner och sätta sig. Killen hade tårar i ögonen. En peppis var alltså ingenting särkilt att 
uthärda om man bara tänkte på själva slaget. Men att stå där med huvudet böjt och vänta. 
Och sen skratten. Man måste alltså kompromissa på något sätt. Det verkade enklast att 
acceptera slaget å ena sidan men å andra sidan inte med en min visa att det gjorde ont. På så 
vis skulle man i alla fall neutralisera dom där skratten. Varje annan väg skulle leda till en 
urladdning i slagsmål eller till att man blev utskrattad och hånad.”21 

 
Det Erik och hans kamrater var utsatta för kan beskrivas som pennalism, ett ord som står för 
mobbing. Detta ord användes långt innan ordet mobbning kom i användning i Sverige. 
Pennalism var ofta förekommande inom de högre utbildningarna och inom militära skolor. 
Begreppet pennalism är ett nära besläktat med mobbning och ett annat finare ord är just 
kamratuppfostran. Ordet är känt i svenskan sedan 1700-talet då pennalism förekom bl.a. i 
samband med ett slags invigningsritual vid universitet, då det var äldre eller starkare elever  
som skadade eller kränkte de yngre genom fysisk (direkt mobbning) eller hot om våld och 
att de starkare till tvingar sig fördelar. Det förekommer också på fängelser utövat av 
straffångar och har gjorts så i alla tider. Pennalism är också den allmänsvenska 
motsvarigheten till det finlandssvenska pimsning i militära sammanhang, som dessvärre kan 
utövas av både befäl och äldre värnpliktiga. Vilket idag är ett stort problem i den ryska 
militären. Pennalism innebär att de äldre och starkare eleverna använder denna form för visa 
sin makt och även för att fostra de nya yngre eleverna till att till tvinga sig vissa fördelar. 
Oftast var detta inte ovanligt att skolledningen också uppmuntrade till detta då de ansåg att 
detta hade ett fostrande syfte. Man får heller inte glömma bort att skolagan förekom på 
denna tid ända fram till 1958 då den avskaffandes i Sverige.22 
 

2.4.2Mobbning i ett relationsperspektiv 
 
Fors skriver i sin bok ”Obalans i makt”23 att hon har betraktat mobbning ur ett 
relationsperspektiv. Fokus ligger på interaktionen och processerna mellan mobbaren och 
den mobbade. Där hon använder sig av olika relationsperspektiv som fientlig eller vänlig 
men också självständighet i förhållandet till kontroll. Fors använder sig av en kvadratisk 

                                                 
21 Guillou Jan (2002). Ondskan, Stockholm: Piratförlaget, 67 
22 Nationalencyklopedin (1994), 15: e bandet, Örebro: Bra Böckersförlag, s40 
23 Fors Zelma (1993). Obalans i makt. Fallstudier av barnmobbning. Akademisk avhandling.  
    Psykologiska instutionen: Göteborgs Universitet. 



 12 

modell där dessa olika relationsperspektiv beskrivs. Jag har gjort en något förenklad 
beskrivning av denna modell.24  

 
 Figur 1: Förenkling av Fors modell av mobbing ur ett relationistiskt perspektiv (Fors, 1955) 
 
 
Fors skriver att mobbaren har större makt och kontroll över den mobbade i de situationer 
där mobbaren definierar villkoren. I sin förklaring använder sig Fors av termerna projektion 
och projektiv identifikation som ett grupperspektiv. Fors säger att det är något i den 
mobbades utstrålning och beteende som gör att mobbningen uppstår och att mobbaren gillar 
att plåga. Dessa faktorer skapar en känslomässig klimax eller urladdning hos mobbaren och 
som kanske kan bero på tidigare erfarenheter hos mobbaren som kanske haft egna 
erfarenheter från vuxna som har uppträtt kränkande eller våldsamma mot honom/henne.  
Det är den innestängda vreden och ilskan som detta barn måste ha stängt in som nu kommer 
ut och kanaliseras mot andra barn. Mobbaren har svårt att förstå och tolka sin ilska eller 
frustration. Det tar sig då uttryck i en projicerad vrede, hat mot detta offer (den mobbade) 
där nu mobbaren känner sig ha total makt och kontroll över situationen. Den mobbade kan 
eller vågar inte ge igen men känner en ilska över situationen samtidigt som han/hon också 
kan identifiera sig med den ilska som mobbaren projicerar.  
 
För att mobbningen ska upphöra krävs att mobbaren blir medveten om sina handlingar och 
deras samband med hans/hennes egna inre känslor. Vidare skriver Fors att man kan 
konstatera att elevgruppen har en stor betydelse och i gruppen kan det finnas olika faktorer 
som ilska och avund som blir till en utlösande faktor för mobbningen. Gruppen utvecklar 
sina egna sociala mönster som styr och påverkar om någon skall mobbas eller inte.  
 
Gruppen avgör också vem eller vilka som får ingå i gemenskapen vilket i sin tur kan leda 
till mobbning. Fors beskriver att uppkomsten av mobbning huvudsakligen är en fråga av 
individpsykologisk natur. I sin analys använder sig Fors av en modell för relationer i vilken 
frågan om makt (kontroll beroende) är väsentlig. Däremot anser jag att hon inte ger någon 
förklaring på frågan varför relationen kommer att se ut som den gör. 
 

                                                 
24 Fors Zelma (1995), Makt maktlöshet mobbning, Stockholm. Liber 
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Fors svarar inte heller på frågan varför mobbaren får eller lyckas ta makten. Hon förklara 
egentligen inte heller vilken betydelse skolmiljön, skolans kultur och maktstruktur har.  
Fors påpekar dock att den sociala omgivningen kring den mobbade och mobbaren både kan 
förstärka och förhindra uppkomsten av mobbning som till exempel om föräldrar, lärare eller 
personer i omgivningen uttalar sig negativt om den mobbade inför mobbaren. Kan detta om 
det sker i en klassrumssituation också leda till en förstärkning av mobbningen.  
 
Ett annat exempel kan vara där en förälder eller lärare inte ingriper vid upptäckten av 
mobbning och kanske bara godtar mobbarens argument ” att det bara är på skoj”. 
 
Detta är något som även Høiby tar upp i sin bok ”Ikke mere mobning-værktøjer for lærere 
og pædagoger”25 . Skoja med någon innebär att man gör någon generad eller kanske 
skämtar med någon därför att man själv tycker det är »roligt«.  
 
Men de allra flesta barn och ungdomar tycker inte om att man gör sig lustig över dem.  
Med det menar hon inte att det är något fel att i positiv anda skämta med sina kamrater men 
att det kan uppfattas på ett helt annat sätt än man har avsett. Kamraten som utsätts kan 
däremot reagera negativt. Vidare skriver hon att skillnaden mellan skoj och mobbning oftast 
är svår att avgöra. Det kan även vara svårt för en vuxen eller lärare att bedöma om man skall 
ingripa eller inte. Allt beror på hur det barnet som utsätts upplever situationen.  
 
Vissa barn eller ungdomar tycker inte det är något särskilt när någon gör sig rolig över dem 
medan andra reagerar mycket negativt. Den som mobbar ursäktar sig oftast med att »det var 
bara på skoj« som om man kunde se på den mobbades reaktioner att han eller hon tyckte det 
var roligt. Høiby skriver vidare att all erfarenhet visar att mobbning startar som »skoj« som 
upplevs som negativt av den som mobbas. Det är bara genom att prata med den som utsätts 
som man kan avgöra om det behövs hjälp för att stoppa det hela. Man måste utgå från sig 
själv och ställa sig frågan »om jag hade blivit utsatt för detta och vill ha ett slut på det, hur 
skall jag då göra?«.  
Med detta vill hon säga att det är legitimt att säga ifrån, att man vill ha hjälp från någon 
vuxen. 

2.4.3Mobbning, ett maktperspektiv 
 

Björk berättar i sin bok ”Mobbning-en fråga om makt”26 , om ett klassfall. Björk berättar 
om Juha som saknar självförtroende och känsla för vad som är rätt och fel.  

  
Juha Lindström är tolv år och är klassens clown, att vara rolig är det enda han är bra på. 
Han drömmer inte om att vara den tuffaste men han nöjer sig med att få vara med i de tuffas närhet. 
Instinktivt härmar han sådant som han uppfattar som rätt. Han använder ord, gester och miner. Han 
är som en kameleont som anpassar sig efter omgivningen. Han rättar sina åsikter efter vad Lennart, 
Stefan, Pia och Eva-Lena säger och gör. Thomas Karsk är det synd om hans pappa är död och hans 
mamma är dum i huvudet så säger man i klassen. Ändå är det ingen som har träffat hans föräldrar. 
Thomas är mobbad av Lennart och Stefan i klassen. En dag när Thomas inte vågar gå hem själv 
följer Juha med honom för han tycker synd om Thomas. Efter ett tag dyker Lennart och Stefan upp, 
de har väntat på Thomas de skall slå honom mer än de har gjort förut. Med sina uppenbarelser är de 
hotfulla mot Thomas och Juha skriker åt dem att låta Thomas vara. Då fräser Lennart till Juha och 
säger vad är det med dig då? Stefan vänder sig mot Juha och säger, den som inte är med oss är i mot 
oss. Och Lennart fyller i och säger men Juha du är väl med oss? Juha blir osäker. Katten leker med 
råttan innan den dödar. Juha säger, det är klart att jag är med er jag ville inte att ni … Bevisa det 
Juha säger Lennart. Osäkerheten trappas upp. Lennart bryter bak armarna på Thomas. Vi håller i så 

                                                 
25 Høiby Helle (2002). Ikke mere mobning-væktøjer for lærere og pædagoger. Borås: Sveriges Utbildnings radio 
Ab 

26 O. Björk Gunilla (1999). Mobbning-en fråga om makt? Lund: Studentlitteratur 
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du behöver inte vara skraj. Han slår inte tillbaka. Juha är förintad av rädsla. Jag kan inte mumlar 
Juha. Då ändrar sig spelreglerna plötsligt, antingen slår du Thomas eller så skiter vi i Thomas och 
slår dig istället. Då slår Juha Thomas i magen, han gråter. 

 
Björk beskriver att det som gör denna situation till en mobbningssituation verkar vara att 
Stefan och Lennart upptäcker vilka möjligheter till återskapande av makt som stunden ger. 
Både Stefan och Lennart hela tiden ändrar strategi efter den nya situation som uppstår och 
som de själva kan förhandlar fram. Björk har gjort ett antal djupintervjuer med mobbade, 
mobbare, kamrater, lärare och föräldrar där hon precis som Fors analyserar relationer ur ett 
maktperspektiv men hon tillför också ett situationsperspektiv. Hennes teoretiska bas för 
analysen är sociologisk. Makten sägs uppkomma i en viss situation och i en viss relation 
och som många tror att det följer ett visst mönster men att den följer människan oberoende 
av sammanhanget. Makt är alltså en relationsegenskap där makt i sig är varken bra eller 
dåligt bara konsekvenserna av dess utövande kan vara det. Makt är inget mål i sig men för 
den som brukar den ger den ett ökat handlingsutrymme.  

2.5 Sammanfattning av mobbning 
 
Enligt Roos, Heineman och Olweus är grundordet för mobbning ursprungligen från det 
engelska ordet böbla som betyder anfalla, angripa, gängbråk eller att man i grupp utför en 
kränkande handling mot en enskild individ. Vidare kan man säga att mobbaren vill känna 
makt, kontroll att styra situationen dit han eller hon vill. Man kan sammanfattningsvis 
definiera ordet mobbning som Olweus beskriver det. Att en person är mobbad när han eller 
hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller 
flera personer. Med det menar han att det även kan vara saker man säger eller gör kränkande 
och obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig. Där den kränkande 
handlingen kan ta sig uttryck i direkt mobbning, med sparkar och slag, skällsord, kränkande 
och hånfulla kommentarer eller hotelser. Men som han även skriver att man även kan 
utsättas för indirekt mobbning som att bli utfrusen och inte få vara med i kamratkretsen, att 
bli baktalad eller hindrad från att få vänner. Något som Olweus anser även kan vara 
mobbning är att bli utsatt för retsamheter som ständigt upprepas trots tydliga tecken på 
obehag hos den som blir retad.27 
 

Enligt Olweus  så skiljer man mellan direkt- och indirektmobbning. 
 
- Direkt mobbning: 

 Är när mobbaren angriper den mobbade med ett relativt öppet angrepp. 
 

- Indirekt mobbning: 
Är i den meningen en form av socialisolering och därmed också utfrysning. 

 Som exempel kan man säga när en elev inte får vara med i kamratgruppen och har 
svårt att få egna vänner i klassen.28 

 
Det finns flera olika typer av mobbning enligt Olweus och dit hör kroppsmobbningen, ord 
mobbningen, den tysta mobbningen samt också e-mobbning. Men om man ser mobbningen 
ur ett köns perspektiv enligt Olweus så drabbas pojkar mer av den direkta mobbningen 
medan flickor blir mer utsatta av den indirekta mobbningen och dit hör även e-
mobbningen29. Mobbing är också en fråga om maktutövande mot en annan person (mobbing 
offret) vilket även Fors beskriver i sin bok ”Obalans i makt”.30 

                                                 
27 Olweus Dan (2006). Mobbning i skolan .Stockholm: Liber, s4-5 
28 Oweus Dan (2006). Mobbning i skolan. Stockholm: Liber, s5 
29 Oweus Dan (2006).Mobbning i skolan, Stockholm: Liber 
30 Fors Zelma (1993). Obalans i makt. Fallstudier av barnmobbning. Akademisk avhandling.  
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3. Mobiltelefoni 
Dagens ungdomar använder biltelefonen som ett mötes forum där man både kan chatta,  
smsa, emaila skicka video och bilder till varandra. Ungdomarna idag har blivit mera rörliga 
och inte så fokuserade på att man måste vara hemma för att vara nåbara. Jag har själv också 
noterat detta när jag har vandrat runt i skolans korridorer och lyssnat på vad ungdomarna 
pratar om. Det är inte mer än ca 10-15år sedan som denna typ av telefoni och därmed också 
den ökade nåbarhet slog igenom. Men det är först på 2000-talet som mobiltelefonen har 
blivit ett multimedium för kommunikation. Detta ger då också ökade risker att 
mobiltelefonen används vid e-mobbning. Att e-mobbning förekommer visar i all sin 
tydlighet även av Lunarstorm som gjorde en attityd mätning för Skolportens räkning.  
Undersökningen genomfördes med en kvantitativ metod via en online enkät. Onlineenkäten 
distribueras via Lunarstorms interna mailsystem, s.k. Lunar mail.   
Målgruppen som man inriktade sig på var ungdomar i åldern 15-18 år. 971 personer svarade 
på enkäten av dessa var 563 flickor och 408 pojkar. En fråga som bl.a. togs upp var ”har du 
själv varit utsatt för e-mobbing?”. På denna fråga svarade 563 flickor och 408 pojkar i 
åldersgruppen 15-18-år. Resultatet visade på en oroande tendens enligt min förenklade 
tabell som är skapad efter enkätundersökningens resultat. Där man enligt min tolkning kan 
se att fler flickor än pojkar är faktisk mer utsatta för e-mobbningen. 

 
(Se Bilaga 2: Lunarstorm Attityd mätning för Skolporten, tabellerna är gjorda av mig utifrån 
Lunarstorms enkätundersökning.) 
 
Att datorerna och mobiltelefonen är en stor del i ungdomarnas liv vet vi men att 
mobbningen har tagit ett nytt forum kanske inte är lika nytt för oss lärare.  
Dagligen informeras vi från massmedia om hur elever blir utsatta för mobbning i sina skolor 
genom den nya datatekniken och genom mobiltelefonens olika funktioner. 
 
Näslundh skriver på Skolutvecklings hemsida om mobilen och Internet som ett 
mobbningsredskap men även som en livlina för dagens ungdomar.31  
Hon skriver om vad Slonje som är doktorand har kommit fram till i sin forskning kring 
mobbning. Slonje är doktorand på psykologiska institutionen på Goldsmiths universitet i 
London där en forskargrupp under ledning av Peter K Smith arbetar med forskning kring 
mobbning i skolan. Något som är mycket intressant för min undersökning är det som 
Näslundh skriver att mobbingoffren uppfattar ofta den digitala mobbningen som allvarligare 
än den traditionella. Eleverna i undersökningen fick svara på hur de uppfattade olika former 
av digital mobbning jämfört med traditionell mobbning. En majoritet av de elever som varit 
offer för digital mobbning menade att sms och telefonsamtal hade lika stor eller större effekt 
än traditionell mobbning. Allra värst ansåg de att det var att bli utsatta för att bilder eller 

                                                                                                                                                         
 
31 Näslund, C. (2006) Mobilen & Internet – mobbinredskap och livlina för tonåringar 

    Hämtad den 17 mars 2007från World Wide Web: http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/naslundh2.html 

 
Har du själv varit utsatt för e-mobbing?  

(563 Flickor, i åldern 15-18 år) 
Alternativ % Antal 

Ja många gånger 4 % 23 
Ja, några gånger 9 % 51 
Ja, vid enstaka tillfälle 18 % 101 
Nej, aldrig 59 % 332 
Osäker/vet ej 10 % 56 
 

 
Har du själv varit utsatt för e-mobbing?  

(408 Pojkar, i åldern 15-18 år) 
Alternativ % Antal 

Ja många gånger 6 % 24 
Ja, några gånger 4 % 16 
Ja, vid enstaka tillfälle 14 % 57 
Nej, aldrig 69 % 282 
Osäker/vet ej 7 % 29 
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videoklipp som spreds via Internet eller mobil. email däremot togs inte på lika stort allvar.  
En e-mailadress uppfattas inte som lika personlig som ett telefonnummer, säger Slonje.  
Att ta reda på ett telefonnummer visar att mobbaren lagt ner tid och engagemang.  
De som inte själva hade varit utsatta såg mindre allvarligt på effekterna av att bli mobbad 
via sms, email, mobiltelefon och digitala foton eller videoklipp jämfört med den 
traditionella mobbningen. Något som är både oroande och allvarligt menar är att en 
majoritet av offren i undersökningen inte har berättat för någon om den digitala 
mobbningen, de mellan 30 och 40 procent som ändå gjort det har berättat för sina vänner. 
Om vännerna då tror att det inte är så farligt blir mobbningsoffren väldigt ensamma.  
Inte en enda av eleverna hade berättat för någon vuxen på skolan och bara en av tio hade 
berättat för sina föräldrar. De trodde inte heller att vuxna hade någon större chans att 
upptäcka den digitala mobbningen, möjligen med undantag av foton och videoklipp. 
  
Något som Slonje anser vara ett jätteproblem är att de inte berättar för vuxna även om 
mobbningen äger rum i klassrummet. Slonje tror också att de kan vara rädda för att berätta 
av rädsla för att föräldrarna ska ta mobilen ifrån dem. Mobilen och Internet är deras livlina 
och det kan vara en anledning till att de inte berättar.32 
 
 

3.4 Sammanfattning av mobiltelefoni 
 
Dagens ungdomar använder mobiltelefonen som ett mötes forum där de både chattar, smsa, 
mmsa utöver den vanliga mobiltelefon ringandet. Ungdomarna idag är mer rörliga än för 
10-15 år sedan. Med det menar jag att de inte behöver sitta hemma och vänta på att någon 
kompis skall ringa man är nåbar hela tiden. Genom denna ökade nåbarhet som 
mobiltelefonen har skapat har jag velat påvisa att med mobiltelefonens olika funktioner 
finns en baksida nämligen e-mobbningen. Detta påvisas även av en kvantitativ onlineenkät 
som distribueras via Lunarstorms interna mailsystem, s.k. Lunar mail. Målgruppen som man 
inriktade sig på var ungdomar i åldern 15-18 år. Där 971 personer svarade på enkäten av 
dessa var 563 flickor och 408 pojkar. En fråga som man bl.a. tog upp var ”har du själv varit 
utsatt för e-mobbing?”. Enkäten påvisar med all sin tydlighet att flickor är mer utsatta för e-
mobbning än vad pojkarna är. 
 
Detta är även något som Näslundh skriver om på Skolutvecklings hemsida om mobilen och 
Internet som ett mobbningsredskap men även som en livlina för dagens ungdomar.33  
På skolutvecklingens hemsida berättar Näslundh om Slonje som är doktorand och vad han 
har kommit fram till i sin forskning kring mobbning. Något som Slonje har påvisat i sina 
studier är att mobbingoffren uppfattar ofta den digitala mobbningen som allvarligare än den 
traditionella. En majoritet av de elever som varit offer för digital mobbning menade att sms 
och telefonsamtal hade lika stor eller större effekt än traditionell mobbning. Allra värst 
ansåg de att det var att bli utsatta för att bilder eller videoklipp som spreds via Internet eller 
mobil. Email däremot togs inte på lika stort allvar. Att ta reda på ett telefonnummer visar att 
mobbaren lagt ner tid och engagemang. De som inte själva hade varit utsatta såg mindre 
allvarligt på effekterna av att bli mobbad via sms, email, mobiltelefon och digitala foton 
eller videoklipp jämfört med den traditionella mobbningen. Något som är både oroande och 
allvarligt menar Slonje. Är att en majoritet av offren i undersökningen inte har berättat för 
någon om den digitala mobbningen varken för föräldrar eller lärare.34 

 

                                                 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Ibid 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 
 
Som undersökningsmetod har jag valt att amvända mig av enkätintervju med både 
kvantitativa och kvalitativa frågor som rör området e-mobbning. Frågorna art har varit 
både som fasta och med några öppna delfrågor. Iden’ bakom undersökningens 
uppläggning var att nå ut till en så stor slumpvis vald population elever som möjligt.  
Detta bara för att få en så bred bild av e-mobbningens eventuella utbredning, 
könsskillnader och mobbingens eventuella innehåll.  
Den bästa metodupplägget var då att använda sig av enkätintervju metoden.35 
 
Enkätfrågorna fokuserar endast på användningen av mobilens sms, mms, email och vanlig 
telefoni. (Se Bilaga 1: Enkätmaterialets uppbyggnad) 
 

4.1.1 Vad är kvalitativ och kvantitativ intervju? 
Vad är då kvalitativ respektive kvantitativ intervju för något undrar ni säkert. 
Jo skillnaden är den som Trost skriver i sin bok ”Enkätboken”36 att skillnaden mellan 
kvantitativa och kvalitativa enkätundersökningar är att om man använder sig av siffror rör 
det sig av en kvantitativ intervju. Men det behöver för den delen inte bara vara siffror utan 
också ord som längre, fler eller mer allt annat däröver räknas som kvalitativintervjumetod. 

4.1.2 För och nackdelar med enkätintervjumetoden 
 
Det finns ett antal nackdelar med att välja enkätmetoden och här följer några av dem: 
 

⇒ Klart och tydligt syfte med avgränsningar. 
⇒ Kostnader för enkätmaterial såsom, kopiering, utskick kostnader m.m. . 
⇒ Framtagningen av enkätfrågor är en lång process, tidskrävande och kan ta 

flera månader. 
⇒ Inläsning av rådata tar relativt lång tid samt även analysfasen. 
⇒ Låg svarsfrekvens mellan 50-75 procent är inte ovanligt. 

 
Men visst finns det även fördelar och några har jag kunnat se i min studie: 
 

⇒ Lätt utföra när man har allt material klart och man kan närvara under 
undersökningen. 

⇒ Lätt att nå ut till en större population. 
⇒ Enkätintervjun kan också göras elektroniskt d.v.s. med e-post.37 

 

4.1.3 Enkätundersökningens tillförlitlighet 
Min enkätintervju uppfyller reliabilitet dvs. att mätningen har varit stabil. 
Alla intervjuade har svarat på samma frågor och på samma sätt och under samma 
förhållanden. Detta är även något som Trost skriver om i sin bok ”Enkätboken”38att man 
särskiljer ibland fyra komponenter. Dessa är att ”kongruensen” är samma dvs. att frågorna 
avses mäta samma sak, vilket dom gör i min enkät.  

                                                 
35 Trost. J (2001). Enkätboken Lund: Studentlitteratur. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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Den andra komponenten är ”precision” som hänger samman med hur jag har registrerat 
svaren men även hur den svarande har kryssat i frågorna. Jag kan bara svara för hur jag 
har registrerat frågorna. 
 
Dessa har jag systematiskt gått igenom på samma sätt varje gång och prickat av fråga efter 
fråga. Den tredje komponenten är ”objektivitet” som har med hur andra intervjuare sätt att 
registrera och om de gör det på samma sätt. Den sista komponenten ”konstant” tar upp 
tidsaspekten och attityden som eleverna har till undersökningen inte ändrar sig. Vilket jag 
inte tror att den har gjort. Hur kan jag vara säker på det? Jo efter undersökningen har jag 
frågat alla klasser hur man har sett på enkätintervjun. Det som då kom upp var bara 
positivt enligt eleverna själva. 
 

4.2 Urval 
Jag har valt att genomföra min undersökning bland gymnasieelever på grund av att min 
inriktning är mot gymnasiet yrkesrelaterande ämnen. Valet av gymnasieskola var relativt 
lätt då jag hade kännedom om skolan och hade därför lätt att få tillstånd att genomföra 
undersökningen där.  
 
Gymnasiet som jag gjorde min undersökning på är en företagsförlagd gymnasieskola. 
Eleverna går som lärlingar på exempelvis olika företag, affärer eller inom sjukvården 3 
dagar i veckan. De övriga 2 dagarna läser dom i skolan. Där läser de kärnämnen och 
karaktärsämnen. Mitt urval av klasser var slumpmässigt då jag helt enkelt valde på måfå 
bland skolans olika klasser. Urvalet består av tre företagsförlagda klasser (klass 1-3), en 
klass från det praktiska programmet (klass 4) och en klass från det individuella 
programmet (klass 5). Klassernas ålderssammansättning är inte homogen, inte heller deras 
yrkes inriktningar det vill säga studieinriktningar för (klasserna 1-4).  
 
Elevernas ämnesområden är exempelvis, industri, fordon, bygg, handel, turism och 
omvårdnad. Jag har inte i min enkätundersökning valt att fråga efter deras 
programinriktning utan endast valt att se till deras könstillhörighet, ålder och årskurs. 
Orsaken till att jag inte har frågat efter deras studieprograms inriktning är att elev antalet 
för de olika studieprogrammen varierar allt från bara 2-6 elever. Man skulle därför kunna 
utläsa ur enkätundersökning vilken elev som har gett ett visst svar och därför faller detta 
under konfidentialitetskravet.39 Underlaget till mitt ställningstagande finns att läsa under 
etiska överväganden (4.3). 
 

4.3 Etiska överväganden 
På vetenskapsrådets hemsida beskrivs principerna om etikprövning av forskning som 
avser människor. Etikprövning av forskning som avser människor.  
Kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: 
 
- Informationskravet 
- Samtyckeskravet 
- Konfidentialitetskravet 
- Nyttjandekravet 
 
Jag berättar både för elever, lärare om vad som gäller för de 4 olika kraven. Att det som 
gäller vid informationskravet betyder att jag som forskare måste upplysa elever och övriga 
personal om forskningens syfte och deras roll i den. Att de även som medverkar gör det 

                                                 
39 Vetenskapsrådet, Hämtad den 27 mars 2007 från World Wide Web: 
     http://www.codex.vr.se/oversikter/manniskor/manniskor.html 
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med egen fri vilja och de när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet 
innebär att forskaren måste få de medverkandes samtycke och även upplysa deltagarna om 
att de själva bestämmer över sin medverkan och på vilka villkor de vill deltaga. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla som bl.a. har deltagit i min undersökning förblir 
anonyma. Med nyttjandekravet menas att mina uppgifter som forskare som har inkommit 
från enkätintervjuerna enbart får nyttjas i samband med mitt ändamål för undersökningen. 
Underlaget får heller inte lämnas ut i icke-vetenskapligt syfte. 
 
Efter att jag har pratat om de etiska överväganden som har gjorts. Upplyser jag eleverna 
om enkätintervjun och dess uppbyggnad och att de kommer att förbli anonyma. 
Endast jag kommer att ha tillgång till enkätmaterialet. 40 
 
 
 

4.4 Genomförande 
Inför mitt kommande examensarbete tog jag kontakt med gymnasieskolans ledning och 
frågade om det gick bra att få göra mitt examensarbete vid den aktuella gymnasieskolan. 
Skolledningen gav sitt samtycke till undersökning.  
 
Jag informerade även om syftet med min undersökning och valet av metod. 
Därefter startade ett utdraget arbete med att planera och ta fram enkätfrågor och mycket 
annat. Samtidigt som detta gjordes informerades alla klasser vid skolan om den 
kommande undersökning och hur den skulle gå till och vad den handlade om.  
Att undersökningen skulle göras på 5 slumpvis utvalda klasser inom gymnasiet samt att 
enkätintervjun var helt frivillig. Jag informerade även alla elever att det var tillåtet att 
avbryta när man ville utan att det ställdes följdfrågor. 
 
Jag frågande alla elever i varje klass om de ville vara med i enkätundersökningen om e-
mobbning. De elever som var under 18 år fick med sig information hem för godkännande 
av föräldrar Alla elever ville gärna delta och godkände mitt undersökningsmotiv. 
Skolledarna bestämde att undersökningen skulle genomföras under klassernas 
informationsmöte någon gång under närmaste månaderna. Mötes tiden för detta möte är 
för årskurs 1-2 var på tisdagar och årskurs 3 på torsdagar. Enkätundersökningen gjordes 
under mitten av februari till början av mars månad 2007. 
 
 

4.5 Bortfalls analys 
 
Eftersom det fanns ett stort bortfall av elever under enkätintervju perioden februari-mars 
2007. Kan man få uppfattningen av att de elever som inte var närvarade inte heller ville 
ställa upp eller var de som mobbade? För klasserna 1-4 har ingen förhandsinformation 
gått ut när enkätintervjun skulle göras. Men för klass 5 har en viss förhandsinformation 
getts och jag själv har inte närvarat under enkätintervjun. I detta fall kan det inte uteslutas 
att det har varit en bidragande orsak till det stora bortfallet av elever där. Kanske var 
enkätintervjun känslig för många och man därför inte ville närvar.  Vilket kan ha varit en 
av grundorsakerna. Men att säga att de som var borta skulle var de som mobbade vill jag 
inte göra. Det jag däremot kan säga med säkerhet är att under den aktuella enkätperioden 
var det många som var hemma i influensa och förskyllning. 
 

                                                 
40 Ibid. 
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Klass 1 (bestod av totalt 27 elever). 
12 pojkar, varav 3 var sjuka och hemma i influensa. 
15 flickor. 
 
Klass 2 (bestod av totalt 15 elever).  
6 pojkar, 5 har svarat och 1 har lämnat in "blank".  
9 flickor, 6 har svarat och 2 var förskyllda och 1 var bortrest. 
 
Klass 3 (bestod av totalt 14 elever). 
10 pojkar, varav 9 har svarat och 1 var sjuk i influensa.  
4 flickor, 3 har svarat och 1 var förskylld. 
 
Klass 4 (bestod av totalt 8 elever).  
6 pojkar, varav 4 har svarat och 1 var förskylld och en var ledig. 
2 flickor. 
 
Klass 5 (bestod av totalt 36 elever).  
27 pojkar, 14 har svarat och 13 har inte deltagit i enkätintervjun. 
9 flickor, varav endast 2 har svarat , 7 flickor har inte deltagit. 
 
De troliga orsakerna till det stora bortfallet av elever i klass 5 var följande: 
 

⇒ Förhandsinformation när enkätintervjun skulle genomföras. 
⇒ Lärarna var själva med eleverna och det kanske har påverkat dem. 
⇒ Att jag inte deltog vid enkätgenomförandet. 
⇒ 4 pojkar och 3 flickor har varit ute på praktik. 
⇒ 5 elever som var sjuka i influensan. 

 
Elever som inte har närvarat eller på annat sätt inte har deltagit i undersökningen har 
borträknats i analysen. 

 

4.6. Bearbetning och analys av det empiriska materialet 
 
För bearbetning av rådata har jag använt mig av Excel programmet. 
Där jag helt enkelt har analyserat varje svar från elevenkäten som sedan har förts in i 
frekvenstablån för varje åldergrupp flickor och pojkar. 
(Se Bilaga 3: Sammanställning av den totala enkätanalysen.) 
 
Undersökningen har gjorts på gymnasiets åldersgrupp 15- 20år. Den totala 
undersökningspopulationen utgjordes av fem skolklasser med sammanlagt 100 elever 
men under enkät dagarna reducerades antalet elever till totalt 69. Orsaken till ett så stort 
bortfall har varit många och kan utläsas i min bortfalls analys( 4.5) . 
 
Enkätresultatet kommer att var uppdelat mellan pojkar och flickor. Underlaget kom att 
fördelas enligt följande, 49 pojkar i åldersgruppen 16-20år har deltagit och för flickorna 
var det 28 i åldrarna 15-20år. Det statistiska underlaget har sammanställts till ett totalt 
redovisat underlag för pojkar (16-20år) och flickor (15-20år) med absoluta tal.41 

                                                 
41 Trost. J (2001). Enkätboken Lund: Studentlitteratur.  
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5. Resultatanalysen 

5.1 Resultatredovisning 
I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet av min enkätundersökning. 
Resultatet har sammanställts till en helhet som berör både flickor och pojkarnas 
erfarenheter om e-mobbning. Jag kommer mer att utveckla mina frågeställningar i 
kapitlet ”reflektioner över resultaten” (6.2). 

 
5.1.1 Finns det skillnader i förekomsten av e-mobbing mellan pojkar och flickor? 

Något som man klart kan urskilja genom enkätintervjun är att flickorna är mer utsatta 
för e-mobbning d.v.s. indirekt mobbning. Hur visar detta sig detta då? 
I min undersökning kan man se att flickorna utsätts för sms mobbning i form av hot 
om våld, ryktesspridning och att de blir kallad för olika saker betydlig oftare än 
pojkarna. Pojkarna finns också representerade i denna mobbningsform men inte lika 
ofta som flickorna. 
 
Jag citerar här även några förekommande fall av indirekt mobbning som eleverna har 
fått eller hört av andra elever: 
- ”Tjej 17år: sms/ringde, dom sa att han/hon skulle ta självmord pga. av att han/hon  

 va så ful och äcklig”.                                                                                                                                                    

- ”Tjej 17år: Min tjej kompis får hot sms från sitt ex” 

- ”Kille 18år: En kille har blivit utsatt för hot, rasistiska skämt m.m.”. 

 

Tabell 1A Flickor: Hur ofta har du blivit e-mobbad via mobiltelefonens olika funktioner under de senaste månaderna? 

 
Flickor 

15år 16år 17år 18år 19år 20år 

Har inte blivit e-mobbad via mobilen under de 
senaste månaderna. 100% (1) 86% (6) 78% (7) 67% (4) 50% (1) 100% (3) 

Det har hänt 1-2 gånger. 0% (0) 0% (0) 0%   (0) 17% (1) 50% (1) 0% (0) 

Det har hänt 2-3gånger.  0% (0) 14% (1) 0%   (0) 0%   (0) 0% (0) 0% (0) 
Annat: 0% (0) 0% (0) 22% (2) 17% (1) 0% (0) 0% (0) 

TOTALT:  
0% (1) 100% (7) 100% (9) 100% (6) 100% (2) 100% (3) 

 
Min undersökning visar på att 2 flickorna i åldersgruppen 18-19 år har angivet att de 
har utsatts för e-mobbning 1- 2 gånger under de senaste månaderna och 1 flicka har 
angett att hon har utsatts mer än 2 -3 gånger under samma tid för e-mobbning. 

 

Tabell 1B Flickor: Vilken typ av e-mobbning har du fått via mobilen? 

 
Flickor 

15år 16år 17år 18år 19år 20år 

Har aldrig blivit e-mobbad. 
 

100% (1) 43% (3) 78% (7) 50% (3) 50% (1) 100% (3) 

Hot om våld. 
 

0% (0) 57% (4) 11% (1) 17% (1) 0% (0) 0% (0) 

Ryktesspridning. 
 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 17% (1) 0% (0) 0% (0) 

Kallad för olika saker. 
 

0% (0) 0% (0) 11% (1) 17% (1) 50% (1) 0% (0) 

TOTALT:  100% (1) 100% (7) 100% (9) 100% (6) 100% (2) 100% (3) 
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Vad mer kan man utläsa av analysen, 6 flickor i åldern 16 -18 år har angett att de har 
blivit utsatta för ”hot”, 1 flicka för ”ryktesspridning” och 3 flickor har blivit ”kallad 
för olika saker”. Hur ser det då ut för pojkarna med samma frågor, blir resultatet något 
annat? 

 

Tabell 1C Pojkar: Hur ofta har du blivit e-mobbad via mobiltelefonens olika funktioner under de senaste månaderna? 

 
Pojkar 

15år 16år 17år 18år 19år 20år 

Har inte blivit e-mobbad via mobilen under de 
senaste månaderna. 

 
0 % (0) 

82% (9) 71% (12) 89% (8) 67% (2) 
 

100 % (1) 

Det har hänt 1-2 gånger. 0 % (0) 0% (0) 0% (0)  0% (0) 0% (0) 

Det har hänt 2-3gånger.  0 % (0) 0% (0) 6% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
Annat: 0 % (0) 18% (2) 24% (4) 11% (1) 33% (1) 0% (0) 

TOTALT:  0 % (0) 100 % (11) 100 % (17) 100 % (9) 100 % (3) 100 % (1)  

 
Samma fråga som flickorna har ställdes till pojkarna visar att endast 1 pojke (17år) har 
blivit utsatt för mobbning 2-3gånger. Övriga har inte blivit utsatta för e-mobbning. 
 

Tabell 1D Pojkar: Vilken typ av e-mobbning har du fått via mobilen? 

 
Pojkar 

15år 16år 17år 18år 19år 20år 

Har aldrig blivit e-mobbad. 
 

0% (0) 82% (9) 88% (15) 89% (8) 100% (3) 100% (1) 

Hot om våld. 
 

0% (0) 0% (0) 6% (1) 11% (1) 0% (0) 0% (0) 

Ryktesspridning. 
 

0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

Kallad för olika saker. 
 

0% (0) 18% (2) 6% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

TOTALT:  0% (0) 100% (11) 100% (17) 100% (9) 100% (3) 100% (1) 

 
För pojkarna ser det lite annorlunda ut, 2 pojkar i åldersgruppen 17-18 år har angett att 
de har blivit utsatta för ”hot” och 3 pojkar i åldersgruppen 16-18 år har blivit ”kallade 
för olika saker”. I min studie kan man se att mobbningen är mest frekvent i 
åldersgruppen 15-18 år vilket gäller både flickor som pojkar. Möjligen kan denna bild 
vara något skev beroende på det stora bortfallet av elever under enkätundersökningen. 
Orsaken till detta har jag pressenterat i min bortfals analys(4.5). 

 
5.1.2 Finns det skillnad i förekomst av e-mobbing mellan gymnasiets olika årskurser? 

Enligt min klassanalys kan man se en klar skillnad i förekomsten av e-mobbning. 
Resultatet visar att förekomsten av just e-mobbning bland de undersökta 
elevgrupperna är mest förekommande vid de företagsförlagda gymnasieklasserna. Det 
går dock inte att dra några generella slutsatser av detta resultat. Då en trolig orsak är 
att det i undersökningen finns en ojämn fördelning av elevantal från de olika 
elevprogrammen. Detta har gjort att fördelningen har tippat över på ett negativt sätt på 
det företagsförlagda gymnasiets elever. Följdorsaken av bortfall av elever från det 
praktiska respektive individuella programmet har gjort att små skillnader blir stora. 
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Orsaken till att jag inte kan pressentera ett tabellutdrag är som jag skrev tidigare är att 
man skulle kunna utläsa ur tabellen vilken elev som har gett ett visst svar och därför 
faller detta under konfidentialitetskravet.42  

 
 
5.1.3 Finns det några karakteristiska drag hos denna typ av mobbing gentemot 
vanlig traditionell mobbing” öga mot öga” 
Något som jag tog upp tidigare var att mobbaren vill känna makt vilket inte i sig något 
ovanligt beteende vid all typ av mobbning. Mobbaren känner sig säker och inte nåbar 
men han eller hon kan nå den mobbade när som helst. Detta är även något som 
ungdomarna själva tar upp i enkäten. Man kan se ett tydligt tecken på att maktstyrning 
och kontroll är en viktig ingrediens i denna typ av mobbning. Något som även 
återspeglar sig i resultatet.  

 

Tabell 1E Pojkar: Anser du att e-mobbning är att jämföra med traditionell mobbning? 

 
Pojkar 

15år 16år 17år 18år 19år 20år 

Vet inte! 0% (0) 36% (4) 53% (9) 56% (5) 100% (3) 100% (1) 

Har mindre effekt på offret/den mobbade. 0% (0) 0% (0) 12% (2) 11% (1) 0% (0) 0% (0) 

Har samma effekt på offret/den mobbade. 0% (0) 36% (4) 6% (1) 11% (1) 0% (0) 0% (0) 

Har mer effekt på offret/den mobbade. 0% (0) 18% (2) 12% (2) 11% (1) 0% (0) 0% (0) 

Förklaring. 0% (0) 9% (1) 18% (3) 11% (1) 0% (0) 0% (0) 

TOTALT:  0% (0) 100% (11) 100% (17) 100% (9) 100% (3) 100% (1) 

 
 
5 pojkar i ådrarna 16-18 år anser att denna typ av mobbning har mer effekt på 
offret/den mobbade och 5 pojkar har angett förklaring på hur de har tänkt. 
Här följer elevernas citat ur enkäten om vad de tycker och känner: 
 
Kille 16år Genom e-mobbning kan mobbaren komma åt offret. 
 
Kille 17år: Beror på vad det står i sms'et.  
Kille 17år: Det tar effekt på den mobbade men inte lika mycket.                                                                                        
Kille 17år: Det kommer man aldrig ifrån. 
 
Kille 18år: Personen slipper möta mobbaren"På riktigt". 
 

Tabell 1F Flickor: Anser du att e-mobbning är att jämföra med traditionell mobbning? 

 
Flickor 

15år 16år 17år 18år 19år 20år 

Vet inte! 
0% (0) 0% (0) 33% (3) 33% (2) 50% (1) 33% (1) 

Har mindre effekt på offret/den mobbade. 0% (0) 14% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

Har samma effekt på offret/den mobbade. 100% (1) 43% (3) 33% (3) 33% (2) 0% (0) 33% (1) 
Har mer effekt på offret/den mobbade. 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 33% (1) 

Förklaring. 0% (0) 43% (3) 33% (3) 33% (2) 50% (1) 0% (0) 

TOTALT:  100% (1) 100% (7) 100% (9) 100% (6) 100% (2) 100% (3) 

 

                                                 
42 Vetenskapsrådet, Hämtad den 27 mars 2007 från World Wide Web: 
     http://www.codex.vr.se/oversikter/manniskor/manniskor.html 
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1 flicka i åldern 18 år ansåg att denna form av mobbning har mer effekt på den 
mobbade. Här följer elevernas citat ur enkäten om vad de tycker och känner: 
 
Flicka 16år: ”Beroende på mobbning-grad men jag tycker det var oerhört jobbigt att få 

hotfulla sms.”   
                                                                     
Flicka 16år; ”Skulle inte ta åt mig så mycket om det kom från en främmande 

människa”. 
Flicka 16år: ”Det blir mer privat då går mobbarn på han/hon även under privattid.” 
Flicka 17år: ”För det är något man ständigt har med sig.”  
Flicka 17år: ”Psykisk mobbning tycker jag är lika dålig som fysisk.” 
Flicka 17år: ”Ibland kan det tom drabba offret mera eftersom det är mer personligt 

redan som det är.” 
 
Flicka 18år: ”Man mår väl lika dåligt bara att man kan dölja det bättre.” 

Flicka 18år: ”Tror att e-mobbning är värre eftersom den förföljer dig...om det är bara 

i skolan tex så slipper du ju de när du kommer hem.” 
 
Flicka 19: ”Den mobbade känner sig utsatt även på fritiden/hemma.” 
 
 

 
 
5.4 Hur frekvent är problemet e-mobbning på den undersökta gymnasieskolan? 

Det är mycket svårt att kunna uttala sig om frekvensen e-mobbning på den undersökta 
gymnasieskolan. Då jag anser att svarsfrekvensen är alldeles för låg.  
Orsaken finns att läsa i min bortfalls analys (4.5). 
Man kan ändå anta efter att analyserat materialet att det förekommer en viss e-
mobbning även vid den aktuella gymnasieskolan. 
 

Tabell 1F Pojkar: Hur ofta har du blivit e-mobbad via mobiltelefonens olika funktioner under de senaste månaderna? 

 
Pojkar 

15år 16år 17år 18år 19år 20år 

Har inte blivit e-mobbad via mobilen under de 

senaste månaderna. 

0% (0) 82% (9) 71% (12) 89% (8) 67% (2) 100% (1) 

Det har hänt 1-2 gånger. 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

Det har hänt 2-3gånger. 0% (0) 0% (0) 6% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

Annat: 
 

0% (0) 18% (2) 24% (4) 11% (1) 33% (1) 0% (0) 

TOTALT: 0% (0) 100% (11) 100% (17) 100% (9) 100% (3) 100% (1) 

 
 

32 pojkar säger att de inte har blivit e-mobbade medan endast 1 pojke med säkerhet 
har ansett sig blivit e-mobbad vid två till tre gånger under de senaste månaderna.  
 
Hur ser det då ut bland flickorna?  
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Tabell 1G Flickor: Hur ofta har du blivit e-mobbad via mobiltelefonens olika funktioner under de senaste månaderna? 

 
Flickor 

15år 16år 17år 18år 19år 20år 

Har inte blivit e-mobbad via mobilen under de 

senaste månaderna. 

100% (1) 86% (6) 78% (7) 67% (4) 50% (1) 100% (3) 

Det har hänt 1-2 gånger. 0% (0) 0% (0) 0% (0) 17% (1) 50% (1) 0% (0) 

Det har hänt 2-3gånger. 0% (0) 14% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

Annat: 
 

0% (0) 0% (0) 22% (2) 17% (1) 0% (0) 0% (0) 

TOTALT: 100% (1) 100% (7) 100% (9) 100% (6) 100% (2) 100% (3) 

 
Enligt 22 flickor anser att de inte har blivit e-mobbade under de senaste månaderna. 
Sedan finns det 2 flickor som har blivit e-mobbade 1-2ggr under de senaste månaderna 
och därefter finns det 1 flicka som har blivit e-mobbad mer än 2-3 gånger under de 
senaste månaderna.  
 
Men i undersökning framkommer det också att det finns elever som utför e-mobbning 
mot andra elever. Detta vill jag även visa med en kort sammanställning av hur utfallet 
pojkar/flickor ser ut. 
 

Tabell 1H Pojkar: . Har du själv e-mobbat någon annan via mobiltelefonen under de senaste månaderna? 
Pojkar 

15år 16år 17år 18år 19år 20år 

Jag har inte e-mobbat någon annan via 

mobiltelefonen. 

0% (0) 100% (11) 94% (16) 89% (8) 100% (3) 100% (1) 

Det har endast hänt 1-2gånger. 0% (0) 0%(0) 0% (0) 11% (1) 0% (0) 0% (0) 

Det har hänt 2-3 gånger. 0% (0) 0%(0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

Annat: 0% (0) 0%(0) 6% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

TOTALT: 0% (0) 100% (11) 100% (17) 100% (9) 100% (3) 100% (1) 

 
Jag citerar vad en elev har skrivit som svar: 
Kille 17år: ”Inget seriöst bara jävlats med vänner”. 
 
Ur analysen kan vi även se att 1 pojke (18 år) har utfört e-mobbning 1-2gånger under 
de senaste månaderna. Medan 39 pojkar i åldrarna 16-20 år inte har e-mobbat någon 
annan elev. 

Tabell 1I  Flickor: . Har du själv e-mobbat någon annan via mobiltelefonen under de senaste månaderna? 
Flickor 

15år 16år 17år 18år 19år 20år 

Jag har inte e-mobbat någon annan via 

mobiltelefonen. 

100% (1) 100% (7) 100% (9) 83% (5) 100% (2) 100% (3) 

Det har endast hänt 1-2gånger. 0% (0) 0% (0) 0% (0) 17% (1) 0% (0) 0% (0) 

Det har hänt 2-3 gånger. 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

Annat: 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

TOTALT: 100% (1) 100% (7) 100% (9) 100% (6) 100% (2) 100% (3) 

 
Bland flickorna är det 27 flickor som säger att de inte har utfört någon e-mobbning 
under de senaste månaderna men så har vi även flickor som har utför e-mobbning.  
Hit hör 1 flicka (18år) som har utfört e-mobbning 1-2 ggr under de senaste månaderna. 
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6. Diskussion 
I mitt examensarbete har jag valt att försöka beskriva skolungdomars erfarenheter av e-
mobbning, via mobiltelefonens olika integrerade funktioner såsom telefonsamtal, sms, mms 
och email. I det avslutande kapitlet kommer jag att utifrån mina undersökningsresultat, 
diskutera kring e-mobbningen och mobiltelefonens användande och dess konsekvenser för 
ungdomarna i skolan. Men även med förslag på vad man kan göra för att stävja detta 
växande problemet. 
 

6.1 Metoddiskussion 
När jag blickar tillbacka över mitt arbete så har det gått förhållandevis bra.  
Jag visste mycket tidigt vad jag ville undersöka - mobbning. Men har under den gånga 
hösten 2006 flyttat över mitt undersökningsområde. Från att fokuserat mot mobbning 
bland lärare inom skolan till att fokusera mot elever.  
Med inriktning mot e-mobbning därför det fanns näst intill ingen forskning inom detta 
ämnesområde. Vilket på ett sätt gjorde det roligare att undersöka detta ämnesområde. 
 
 Förövrigt har det varit mycket svårt att finna litteratur inom mitt område e-mobbning 
vilket har gjort att det har tagit ett bra tag att få tag i litteratur. Man har endast fått tag i 
denna litteratur från olika Internet siter. När man väl var igång så började jag med att 
undersöka vilken utgångsmetod som skulle användas.  
 
Valet föll på enkätmetoden som jag då trodde skulle vara den enklaste att använda sig 
av. Men så var kanske inte riktigt. Något som har visat sig vara riktigt svårt var att ta 
fram en bra avgränsning och ett tydligt syfte för undersökningen.  
Det var inte den enda svårigheten. Den andra svårigheten var att ta fram bra och 
tydliga frågor som inte skapade förvirring för eleverna och skulle vara relativt enkla 
att analysera. Vilket tog mycket lång tid, faktiskt nästan 2 månader att sätta ihop. 
Möjligen hade jag fått ut mer av mina frågeställningar om jag hade kombinerat 
enkäten med någon djupintervju. Vilket troligen hade varit pricken över i:et som man 
uttrycker det.  

 

6.2 Reflektion över enkäten 
  

Jag är inte alls van att ta fram enkätfrågor vilket som jag beskrev tidigare tog ett bra 
tag att få till dessa. Utan min handledare Åsa Söderström så hade det säkert tagit 
mycket längre tid än det gjorde.  
 
Sedan var det en annan aspekt, skulle frågorna vara kvalitativa eller kvantitativa vilket 
har skapat en hel del huvudbry för mig.  
Då Trost beskriver detta i sin bok ”Enkätboken”43 på ett synnerligen komplicerat sätt. 
Men jag tror nog att jag har fått till det riktigt bra. Jag har tidigare i kapitlet ”Val av 
metod” försökt att beskriva enkätens för och nackdelar som metod”(4.1.2) så det tar 
jag inte upp igen likaså ”enkätundersökningens tillförlitlighet”(4.1.3). 
 
 
 
 

                                                 
43 Trost. J (2001). Enkätboken Lund: Studentlitteratur.  
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6.3 Resultatdiskussion 
 
Jag skall försöka på ett strukturerat sätt svara på mina frågeställningar utifrån 
enkätintervjuerna och mina tolkningar av dessa. Under varje frågeställnings avsnitt 
kommer jag att göra en analys med egna reflektioner. 

 
6.3.1 Finns det skillnader i förekomsten av e-mobbning mellan pojkar och 

flickor? 
 
Både flickor och pojkar i åldrarna 15-20år fick 2 frågor i enkäten som skulle besvara 
min frågeställning. fråga1 löd ”Hur ofta har du blivit e-mobbad via mobiltelefonens 
olika funktioner under de senaste månaderna ?”.  
Fråga 2 löd ”Vilken typ av e-mobbning har du fått via mobilen?”. Dessa frågor finns i 
(5.1.1) med resultatanalys underlaget i sin helhet. (Se tabell 1A-1D). 
 
 
6.3.2 Analys och egna reflektioner till 6.3.1 
 
Utifrån dessa två frågor har jag dragit slutsatsen att det kan finnas ett samband där 
flickor tycks vara mer utsatta för e-mobbning än vad pojkarna är. 
Olweus tar upp detta i sin tidigare forskning i ämnet mobbning att flickor oftast är 
utsatta för förtal, ryktesspridning och manipulerande av vänskapsrelationer.  
Men det enda som min analys kan se är att flickorna tycks vara mer utsatta för hot om 
våld, ryktesspridning och att de även blir kallade för olika saker. Vilket visas lite 
längre när som elev citat. Vilket också styrks av Olweus forskning och kan läsas i 
boken ”Mobbning i skolan”.44 De som har utsatts för e-mobbning kan heller inte med 
säkerhet säga vem som har skickat sms: et. Orsaken till detta problem beror på att 
eleverna som oftast har ett kontantkort. Vilket idag inte går att spåra i Sverige enligt 
telefonbolagen i Sverige. I andra länder måste man registrera sig innan man får ut ett 
betalkort. Möjligen kan mitt analysmaterial ha en viss skevhet pga. Elev bortfallet som 
har presenterats tidigare i min bortfalls analys (4.5). Man kan även se att mobbningen 
tycks klinga av efter 19 år men dock långsamt. Det finns inga säkerställda belägg för 
detta påstående i denna analys, utan är endast mina egna reflektioner och kan ha att 
göra med elev bortfallet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Oweus Dan (2006). Mobbning i skolan. Stockholm: Liber, s13 
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6.3.3 Finns det skillnad i förekomst av e-mobbing mellan gymnasiets olika 
årskurser? 

 
Enligt min klassanalys kan man se en viss skillnad i förekomsten av e-mobbning. 
Resultatet visar på en viss förekomst av ökade fall av e-mobbning bland eleverna från 
de företags förlagda gymnasieklasserna. Nu tror jag inte att resultatet är rättvisande. 
Varför tycker jag nu detta? 
 
Jo, därför att det inte går att dra några generella slutsatser av analysen. 
Därför att det stora elev bort fallet (4.5) Som jag beskrev tidigare har gjort att den 
skeva fördelningen av elever har tippat över på ett negativt sätt på det företagsförlagda 
gymnasiets elever. Detta är min teori om hur jag har tolkat underlaget. 
 
Följdorsaken av bortfall av elever från det praktiska respektive individuella 
programmet har gjort att små skillnader blir stora. Detta är en av 2 anledningar till att 
jag inte vill ge en allt för snabb analys och förhastade slutsatser.  
 
Den 2:a orsaken till att jag inte kan pressentera ett bra tabellutdrag är som jag skrev 
tidigare är att man skulle kunna utläsa ur tabellen vilken elev/elever som har gett ett 
visst svar och därför faller detta under konfidentialitetskravet.45  
 
 
6.3.4 Finns det några karakteristiska drag hos denna typ av mobbing gentemot 

vanlig traditionell mobbing ”öga mot öga”? 
 
Både flickor och pojkar i åldrarna 15-20år fick en fråga, som avsåga att besvara 
skillnaderna mellan den direkta och den indirekta mobbningen.  

 

6.3.5 Analys och egna reflektioner till 6.3.4 
 
Visst kan man se karakteristiska drag i e-mobbningen som inte finns med i den direkta 
mobbningen. Mobbaren är som en vålnad eller psykopat som man inte kan värja sig 
emot. E-mobbningens kännetecken är psykologiskt i sin natur där mobbaren känner 
makt och kontroll. Alltså verkar det som att mobbaren får fullt utlopp för sitt ego 
”makt och kontroll behov” genom e-mobbningen. Något som även Björk beskriver i 
sin bok ”Mobbning-en fråga om makt”46 men även Guillous skildrar i sin bok 
”Ondskan”47. 
 
Något otäckt är det när eleverna ger mig en inblick hur de karaktäriska dragen av e-
mobbningen kan gestalta sig. Detta vill jag gärna försöka beskriva för er genom att 
visa analysresultatet från (5.1.3) samt (Se tabell 1E-F). 
 
Jag tycker att många av förklaringarna som de ger är rätt så samstämmiga ut. 
Men om man tittar lite närmre så anser jag att flickornas förklaringar återspeglar en 
mer psykologisk nervositet, det är mer laddat för flickorna än vad det är för pojkarna. 
Något som även kan bekräftas av Olweus i boken ”Mobbning i skolan”.48 

 

                                                 
45 Vetenskapsrådet, Hämtad den 27 mars 2007 från World Wide Web: 
     http://www.codex.vr.se/oversikter/manniskor/manniskor.html 
46 O. Björk Gunilla (1999). Mobbning-en fråga om makt? Lund: Studentlitteratur 
47 Guillou Jan (2002). Onskan, Stockholm: Piratförlaget 
48 Oweus Dan (2006). Mobbning i skolan. Stockholm: Liber, s13 
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6.3.6 Hur frekvent är problemet e-mobbning på den undersökta 
gymnasieskolan? 

 
Visst förekommer de e-mobbning vid den undersökta gymnasieskolan vilket också 
enkätintervjuerna uppvisar.  
Av 32 pojkar och 22 flickor anger att de inte har blivit utsatta för e-mobbning under de 
senaste månaderna. Medan 1 flicka och 1 pojke har blivit e-mobbade mer än 2 till 
3gånger under de senaste månaderna. 2 flickor har angett att de har utsatts för e-
mobbning 1 till 2gånger under de senaste månaderna. (Se tabell 1F-I). 
 
Underlaget har den bristen att det är ett för litet elev underlag.  
Men man kan ändå säga att det förekommer viss e-mobbning i skolan. 
 
Med tabellerna kan ni se att viss e-mobbning förekommer men i liten skala. 
Underlaget har den bristen att det finns en skevhet i elevpopulationen. 
Den skevheten har analyserats i bortfals analysen(4.5). 
 
 
 

6.4 Förslag på fortsatt forskning i ämnet e-mobbning  
 

 Här vill jag gärna nämna några förslag för kommande forskning i ämnet e-mobbning. 
Något som skulle vara roligt att undersöka är om även e-mobbningen finns i 
grundskolans årskurser 6-9.  
I min metod val skulle gärna vilja använda mig av både enkätintervju och djupintervjuer. 
 
Ett annat förslag som jag själv funderade på om man kunde utifrån värderingsövningar. 
Se hur eleverna både i grupp och enskilt hanterar och reflekterar på e-mobbning. 
 

6.5 Förslag på åtgärder mot e-mobbning  
 

⇒ Att som användare oavsett med eller utan betalkort måste vara registrerad. 
⇒ Att man alltid skall kunna se vem avsändaren är vid sms, mms etc. 
⇒ Att prata om problemet i skolan. 
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Bilaga 1 Enkätmaterialets uppbyggnad 

    
Här redovisas hela enkäten i sin helhet hur den är uppbyggd med frågor som består av både 
stängda och öppna frågor. 
 
Enkätundersökning över e-mobbning med mobiltelefon: 

Bakgrund 
 
Utdrag ur Skollagen (SFS 1985:1100)  
 1 Kap. 2 §  
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan  
1. främja jämställdhet mellan könen samt  
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling som mobbning och rasistiska 
beteenden. (SFS 1999:886).  
  

Mobbning definieras enligt följande: 

 
När man talar om mobbing så talar man oftast om det närliggande begreppet kränkande 
behandling. Eftersom det rör sig om kränkningar av principen om alla människors lika 
värde. Mobbning kan därför definieras på en mängd olika sätt men ett grundläggande kan 
sägas att det handlar om ett upprepande aggressivt beteende med ojämn maktbalans mot 
ett offer som har svårt att försvara sig. En viktig gemensam utgångspunkt är att den som 
upplever sig mobbad har rätt att bli tagen på allvar.  
Mobbningen är inte någon engångsföreteelse eller konflikt, utan en systematisk kränkning 
av en person. Detta negativa beteende och kränkande handling måste självfallet vara 
oacceptabelt även vid ett enstaka tillfälle.49 
 

Vad är då e-mobbning: 
 
Är igentligen som vilken annan mobbning bara det att den sprids via olika elektroniska 
kanaler som exempelvis genom mobiltelefonen (sms, mail och mms). Det kan vara som hot, 
skitsnack, rykten, blockeringar samt att sprida tarvliga bilder och videofilmer. Det som skiljer 
just denna typ av mobbning från den vanliga mobbningen är att avsändaren oftast är 
anonym.50 
 

”Nätmobbning eller e-mobbning är den form av mobbning som sker med hjälp av tekniken 
det vill säga via sms, chatt, mail, snabbmeddelanden i olika kompisprogram och inlägg i 
gästböcker. Till sitt innehåll skiljer sig inte nätmobbning från den mobbning som sker ansikte 
mot ansikte, men den som mobbar har nu lättare att dölja sin identitet och den som blir 
mobbad får ingen frizon. Det kan dyka upp tråkiga meddelanden varje gång mobiltelefonen 
slås på, såväl i skolan som hemma”.51 

 
 

                                                 
49 Olweus Dan (1999). Mobbning bland barn och ungdomar, Stockholm: Rädda Barnen 
50 Friends-Vad är mobbning, den 20 februari 2007 
 http://www.friends.se/index.php?id=124 
51 Myndigheten för skolutveckling  Hämtat den 12 februari 2007 
 http://www.skolutveckling.se 
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Begreppsdefinitioner: 

 
Chat/Chatt:  
Konversation över nätet eller mobiltelefoni, vilket innebär snabbt utbyte av korta 
textmeddelanden. Det som skrivs kan läsas med en fördröjning på ett par sekunder. 
Denna funktions finns nu även i mobiltelefonen. 
 

”Chatt grupper utgör en form av gemenskap som utvecklas med hjälp av Internet. Det finns 
otaliga sådana grupper. Här möter man andra ungdomar eller vuxna personer på ”nätet”, där 
man saknar upplysningar om vem man igentligen skriver till och umgås med. Detta utgör 
nätgemenskapens attraktion. Unga människor kan umgås med främlingar, blottar sig själva, 
ta del av andra människors intima hemligheter, och resa i cyberspace där många av de regler 
som styr våra vardagsliv saknas eller har en annan karaktär.”52 

 
Cyberspace:  
Med detta begrepp avser man den virtuella värden som endast finns i datorernas värd och nu 
även i mobiltelefonens multimedia. 
 

”Jean Baudrillard menar att vi numera lever i cyberspace, en totalt simulerad ”verklighet”. 
Ordet ”verklighet” förlorar sin betydelse. De media paket Thomas Ziehe talar om har här 
transformerats till en total upplevelse av verkligheten som overklighet. När alla våra 
samtalsämnen och referensramar hämtas från medierna, då lever vi ett medielandskap. Men 
är vi verkligen där än, kommer vi någonsin att leva i en sådan simulerad ”verklighet”? Även 
om det skapas nya villkor för ungdomsgrupper och identitetsskapande är inte dessa 
förändringar så radikala att vi kan tala om en helt ny verklighet, om ett postmodernt 
samhälle.”53 
 
 

SMS: 
Short Message Service, vilket innebär textmeddelanden om max 160 tecken som skickas till 
och från mobiltelefoner eller för den delen datorer till mobiltelefon. 
 
 
MMS: 
Multimedia Messagning Service, vilket innebär överföring av multi mediameddelanden som 
exempelvis foton, musik, text och videosekvenser mellan mobiltelefoner. 
 

Forskningsetik: 

 
De uppgifter som du lämnar skyddas av sekretesslagen samt av bestämmelserna av 
personuppgiftslagen (PUL). Statistiksekretessen enligt 9 kap paragraf 4 i sekretesslagen 
innebär bl.a. alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. 
 
I de resultat som redovisas framgår aldrig vad den enskilde personen har svarat. 
Samt att även skolan avidentifieras och kommer att hållas anonymt. 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Lalander Philip & Johansson Thomas (2002). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 
53 Lalander Philip & Johansson Thomas (2002). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 
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Frivillighet: 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet, utan 
att uppge anledning till detta. Ett avbrytande påverkar på inga villkor din skolgång eller betyg. 
 
 

Ytterligare information: 
 
Innan du bestämmer dig för att deltaga i studien är du välkommen att kontakta mig för 
ytterligare information. 
 
 
Karlstad den 6 februari 2007 
 
Jan König 
Lärarstuderande 
 
Tel.hem. 0520-653 966 
Arbete.    0304-60 14 15 
Mail: jan.konig@first.tjorn.se 
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Frågor som gäller dig själv 
Markera det alternativ som stämmer för dig! 

(Ge endast ett svar på varje fråga) 

 
Man:     Kvinna:      
 
Ålder: 16    17    18    19     20   Annan ålder:………… 
 
Årskurs: 1    2    3     
 
Frågor som gäller e- mobbning via mobilens olika  funktioner 
(SMS, MMS eller E-mail) 
 
1. Hur ofta har du blivit e-mobbad via mobiltelefonens olika funktioner under de 
senaste månaderna i skolan? 

 
  Jag har inte blivit e-mobbad i skolan via mobilen under de senaste månaderna. 
 
  Det har hänt 1-2 gånger. 
 
  Det har hänt 2-3gånger. 
 
  Annat:  
 
 
2. Vilken typ av e-mobbning har du fått via mobilen i skolan? 
 
  Har aldrig blivit e-mobbad i skolan. 

 
  Hot om våld. 
 
  Ryktesspridning. 
 
  Kallad för olika saker. 
 
  Annat som:  
 
 
3. Har du själv e-mobbat någon annan via mobiltelefonen under de senaste 
månaderna i skolan? 

 
  Jag har inte e-mobbat någon annan via mobiltelefonen. 
 
  Det har endast hänt 1-2gånger. 
 
  Det har hänt 2-3 gånger. 
 
  Annat:  
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4. Har du hört om någon annan elev som har blivit e-mobbad via mobilen i din 
skola under de senaste månaderna? 

 
  Ja: (Beskriv det du har hört) 
 

 
 
 
 

  
  Nej: 
 
5. Anser du att e-mobbning är att jämföra med traditionell mobbning? 

 
  Vet inte! 
 
  Har mindre effekt på offret/den mobbade. 
 
  Har samma effekt på offret/den mobbade. 
 
  Har mer effekt på offret/den mobbade. 
 
 Förklaring: 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
6. Har den som mobbat dig via mobilen varit en eller flera (pojke/-ar) eller en 
(flicka/-or)? 

 
  Jag har inte blivit e-mobbad i skolan via sms under de närmaste månaderna. 
 
  (Troligen) av en flicka. 
 
  Av flera flickor. 
 
  (Troligen) av en pojke. 
 
  Av flera pojkar. 
 
  Av både pojkar och flickor. 
 
  Jag vet inte vem som sänder mig sms meddelanden. 
 
 



 37 

 
 
7. Hur lång tid har e-mobbningen pågått via mobilen? 

 
  Jag har inte blivit e-mobbad i skolan via mobilen under de senaste månaderna. 
 
  Allra minst 1 till 2 veckor. 
 
  Allra minst en månad. 
 
  Allra minst 6 månader. 
 
  Allra minst 1 år. 
 
  Det har pågått i flera år. 
 
8. Har du berättat för någon annan elev/vuxen att du har/blivit e-mobbad via 
mobilen? 

 
  Jag har inte blivit e-mobbad via mobilen under de senaste månaderna. 
 
  Dina bästis/kompis. 
 
  Dina föräldrar. 
 
  Din mentor/klassföreståndare. 
 
  Någon annan: 
 
  Jag har inte berättat för någon. 
 
9. Tror du att det skulle vara bättre om man förbjöd mobiltelefoner i skolan för att 
förhindra e-mobbning? 

 
  Ja. 
 
  Nej, de kommer ändå att använda sig av mobilen i skolan. 
 

 Nej, det skulle vara bättre om eleven skulle kunna blockera viss typ av samtal från 
 viss person. 
 
 Vad skulle du förslå för åtgärd gällande e-mobbning via mobilen? 
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10. Har denna typ av e-mobbning via sms påverkat dina skolprestationer? 

 
  Nej, jag har inte blivit e-mobbad någon gång. 
 
  Ja, mina betyg har påverkats negativt. 
 
  Vet inte. 
 
 
11. Vad anser du är vanligast att använda vid e-mobbning via mobilen? 

 
  SMS. 
 
  MMS. 
 
  email. 
 
  Vet inte. 
 
 
 
 

Tack för din medverkan i denna enkätundersökning 
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Bilaga 2: LunarStorm attityd mätning för Skolporten 
 
Fråga 1 
Känner du till konkreta fall av e-mobbing på din skola? 
Åldrar: 15-18 
Antal Totalt: 971 
Antal Flickor: 563 
Antal Pojkar: 408 
 
Flickor   Pojkar  

Alternativ Antal  Alternativ Antal 
Ja 18%  Ja 21% 
Nej 65%  Nej 66% 
Osäker/vet ej 17%  Osäker/vet ej 13% 

 
Fråga 2 
Hur fick du reda på e-mobbingen? 
Åldrar: 15-18 
Antal Totalt: 193 
Antal Flickor: 107 
Antal Pojkar: 86 

 
Flickor   Pojkar  

Alternativ Antal  Alternativ Antal 
Via den som blev utsatt 30%  Via den som blev utsatt 24% 
Via annan kompis 26%  Via annan kompis 26% 
Via lärare 6%  Via lärare 6% 
Via förälder 0%  Via förälder 0% 
Via skolkurator 1%  Via skolkurator 5% 
Via Internet 21%  Via Internet 10% 
Annat sätt; 17%  Annat sätt; 29% 
 
Fråga 3 
Vad gjorde du när du fick reda på e-mobbingen? 
Åldrar: 15-18 
Antal Totalt: 322 
Antal Flickor: 187 
Antal Pojkar: 135 
 
Flickor   Pojkar  

Alternativ Antal  Alternativ Antal 
Gjorde ingenting 18%  Gjorde ingenting 37% 
Pratade med den mobbade 14%  Pratade med den mobbade 10% 
Pratade med mobbaren/mobbarna 9%  Pratade med mobbaren/mobbarna 10% 
Kontaktade sidan där mobbingen 
skedde 2%  

Kontaktade sidan där mobbingen 
skedde 2% 

Pratade med andra kompisar 13%  Pratade med andra kompisar 12% 
Pratade med lärare 13%  Pratade med lärare 4% 
Pratade med förälder 4%  Pratade med förälder 1% 
Osäker/vet ej 27%  Osäker/vet ej 25% 
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Fråga 4  
Har du själv varit utsatt för e-mobbing? 
(Frågan som jag i mitt examensarbete tog fasta på) 
Åldrar: 15-18 
Antal Totalt: 971 
Antal Flickor: 563 
Antal Pojkar: 408 
 
Flickor   Pojkar  

Alternativ Antal  Alternativ Antal 
Ja, många gånger 4%  Ja, många gånger 6% 
Ja, några gånger 9%  Ja, några gånger 4% 
Ja, vid enstaka tillfälle 18%  Ja, vid enstaka tillfälle 14% 
Nej, aldrig 59%  Nej, aldrig 69% 
Osäker/vet ej 10%  Osäker/vet ej 7% 

 
Fråga 5  
Tog du hjälp av någon för att prata om att du varit utsatt för e-mobbing? 
 
Åldrar: 15-18 
Antal Totalt: 275 
Antal Flickor: 177 
Antal Pojkar: 98 

 
Flickor   Pojkar  

Alternativ Antal  Alternativ Antal 
Ja, jag kontaktade 
webbsidan 5%  

Ja, jag kontaktade 
webbsidan 2% 

Ja, pratade med mina 
kompisar 16%  

Ja, pratade med mina 
kompisar 13% 

Ja, pratade med lärare 8%  Ja, pratade med lärare 12% 
Ja, pratade med föräldrar 18%  Ja, pratade med föräldrar 10% 
Ja, tog kontakt med Friends, 
BRIS el. liknande org.  3%  

Ja, tog kontakt med Friends, 
BRIS el. liknande org.  1% 

Nej 47%  Nej 53% 
Ja, annat sätt nämligen 2%  Ja, annat sätt nämligen 8% 
 
 
Ja, annat sätt nämligen 

Evk möte 
gav mobbaren stryk 
jag pratade med dom som höll på. 
Jag ska döda honom 
jag slog dem på flabben 
jag spöade mobbarna. 
jag tränade och spöade do som mobbade mig 
kontaktade er men fick dock inget svar. killen hade lagt ut en bild på mig på en 
hemsida utan att jag hade godkänt det 
SLOG IN DOMS PANN BEN NÄR SOM SA NÅTT VA SKA HÄNDA . ANNÄL 
BARA GÖR DE SA JA 
slog ner dom 
struntade i de! 
Struntade i det 
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Fråga 6  
Tycker du att du fick det stöd du behövde? 
 
Åldrar: 15-18 
Antal Totalt: 275 
Antal Flickor: 177 
Antal Pojkar: 98 
 
Flickor   Pojkar  

Alternativ Antal  Alternativ Antal 
Ja 34%  Ja 42% 
Nej 35%  Nej 34% 
Osäker/vet ej 31%  Osäker/vet ej 24% 
     

 
Fråga 7  
Vilket stöd skulle du vilja ha vid e-mobbing? 
 
Åldrar: 15-18 
Antal Totalt: 971 
Antal Flickor: 563 
Antal Pojkar: 408 

 
Flickor   Pojkar  

Alternativ Antal  Alternativ Antal 
En E-mobbningsansvarig på skolan 11%  En E-mobbningsansvarig på skolan 14% 
En telefonlinje där man kan prata 
med någon 12%  En telefonlinje där man kan prata med någon 10% 
Möjlighet att enkelt kontakta sajten 
där e-mobbingen förekommer 37%   

Möjlighet att enkelt kontakta sajten där e-mobbingen 
förekommer 26% 

Info från polismyndigheten om e-
mobbing 10%  Info från polismyndigheten om e-mobbing 14% 
Mer stöd från skolan 23%  Mer stöd från skolan 24% 
Annat sätt, nämligen 7%  Annat sätt, nämligen 13% 
 
Fråga 8  
Tycker du att dina lärare kan tillräckligt om e-mobbing? 
 
Åldrar: 15-18 
Antal Totalt: 971 
Antal Flickor: 563 
Antal Pojkar: 408 
 
Flickor   Pojkar  

Alternativ Antal  Alternativ Antal 
Ja 7%  Ja 12% 
Nej 60%  Nej 56% 
Osäker/vet ej 33%  Osäker/vet ej 32% 
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Fråga 9 
Har din skola filter eller förbud att besöka vissa webbsajter från skolans datorer? 
 
Åldrar: 15-18 
Antal Totalt: 971 
Antal Flickor: 563 
Antal Pojkar: 408 
 
Flickor   Pojkar  

Alternativ Antal  Alternativ Antal 
Ja 61%  Ja 57% 
Nej 23%  Nej 30% 
Osäker/vet ej 17%  Osäker/vet ej 13% 
 
Fråga 10 
Har elevdatorerna på din skola krav på inloggning med personligt elev-id och / eller 
lösenord? 
 
Åldrar: 15-18 
Antal Totalt: 971 
Antal Flickor: 563 
Antal Pojkar: 408 
 
Flickor   Pojkar  

Alternativ Antal  Alternativ Antal 
Ja, alla datorer kräver personlig inloggning 87%  Ja, alla datorer kräver personlig inloggning 84% 
Ja, vissa datorer kräver personlig 
inloggning 7%  

Ja, vissa datorer kräver personlig 
inloggning 8% 

Nej 4%  Nej 4% 
Osäker/vet ej 3%  Osäker/vet ej 3% 

 
Fråga 11 
Är någon/några av följande sajter/program blockerade på skolan? 
 
Åldrar: 15-18 
Antal Totalt: 971 
Antal Flickor: 563 
Antal Pojkar: 408 

 
Flickor   Pojkar  

Alternativ Antal  Alternativ Antal 
Lunarstorm.se 47%  Lunarstorm.se 46% 
Playahead.com 12%  Playahead.com 15% 
Aftonbladet.se 1%  Aftonbladet.se 5% 
Snyggast.se 15%  Snyggast.se 23% 
ICQ 6%  ICQ 9% 
Helgon.net 8%  Helgon.net 12% 
Snygglo.com 6%  Snygglo.com 11% 
Vackrast.se 7%  Vackrast.se 13% 
Spray.se 2%  Spray.se 7% 
Efterfesten.com 6%  Efterfesten.com 10% 
Hamsterpaj.se 7%  Hamsterpaj.se 13% 
MSN Messenger 29%  MSN Messenger 24% 
Nej 20%  Nej 28% 
Osäker/vet ej 29%  Osäker/vet ej 24% 
 
 


