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Abstract 
 
With the very fast development within the area of information technology and the fact that 
the youth of today are very quick to learn about the new technology, a threat has developed. 
The technology can be misused in several ways aiming at causing other individuals damage, 
among other things bullying. Since bullying to a large extent takes place in school among 
children and young people, I have chosen to carry out a survey about how widespread e-
bullying is. I chose to do the survey on a computer - and technology intensive IT upper 
secondary school, where each pupil has access to a portable computer with wireless Internet. 
Having in mind that I work at an IT upper secondary school, it was quite natural to choose 
precisely an IT upper secondary school, but because of that those students probably use the 
new technology more frequently than other young people in general. The issue became thus. 
”How common is it with e-bullying at an IT upper secondary school?” and also ”Is it more 
common with e-bullying than traditional bullying?” The survey's main aspects were to let the 
students reply on a quantitative questionnaire1 that was placed on a web platform, which they 
reached on the Internet. More or less 50% of the school's students replied on the 
questionnaire and each surely distributed over the classes 1 to 3, with a bigger percentage of 
girls than of boys. The survey showed that it was not particularly common with bullying 
through electronic mediums compared with traditional ways. Only 21% of the students that 
gave themselves out as being bullied (31 % of all that been asked) stated that this happened 
through e-bullying of some kind. On the wide question if they thought that it was common 
with bullying on the Internet, 36,6 % replied that it was very common or quite common. 
When they got the question about if it was common with bullying via SMS/MMS 17% 
replied that it was very common or quite common. As to the question of ”What is the most 
occurring the bullying way, according to your experience?” only 5,6% replied with any off 
the alternatives SMS/MMS, MSN/Messenger, other chat, Communities or other from the 
Internet. When I compared my survey with the one that Friends did, I saw that it is not more 
common with e-bullying at an IT upper secondary school than any other upper secondary 
school and that it is not more common with e-bullying than traditional bullying. Instead it is 
much more common with traditional bullying than e-bullying.  

                                                 
1 See appendix 1 



 

Sammanfattning 
 
I och med den mycket snabba utvecklingen inom området informationsteknologi och att 
ungdomen av idag tar åt sig tekniken väldigt snabbt, så har också en hotbild vuxit fram. 
Tekniken kan missbrukas på flera sätt i syfte att orsaka andra individer skada via bland annat 
mobbning. Eftersom mobbning i stor utsträckning utspelar sig i skolans värld bland barn och 
ungdomar så har jag valt att göra en undersökning om hur stor omfattningen är av den delen 
av mobbningen som inordnas under rubriken e-mobbning. Dessutom så valde jag att göra 
undersökningen på ett dator- och teknikintensivt IT-gymnasium, där varje elev förfogar över 
en bärbar dator med trådlös Internetuppkoppling. Med bakgrund av att jag själv arbetar på ett 
IT-gymnasium så var det ganska självklart att välja just ett IT-gymnasium, men även i och 
med att de eleverna troligen använder den nya tekniken mera frekvent än andra ungdomar 
generellt. Frågeställningen blev således; ”Hur vanligt är det med e-mobbning på ett IT-
gymnasium?” samt ”Är det vanligare med e-mobbning än vanlig traditionell mobbning?” 
Undersökningens huvudsakliga moment var att låta eleverna svara på en kvantitativ enkät2 
som placerades på en webbplattform, som de nådde via Internet. I stort sett hälften av skolans 
elever svarade på enkäten och var väl fördelade över årskurserna 1 till 3, med ett större 
procentuellt antal flickor än pojkar. Undersökningen visade på att det inte var speciellt 
vanligt med mobbning via elektroniska medier i jämförelse med vanliga traditionella sätt. 
Endast 21 % av de elever som sade sig blivit mobbade (m.a.o. 31 % av alla tillfrågade) 
uppgav att de blivit det via e-mobbning av något slag. Vid frågan om de tyckte att det var 
vanligt med mobbning via Internet svarade 36,6 % att det var mycket vanligt eller ganska 
vanligt. När de fick frågan om det var vanligt med mobbning via SMS/MMS svarade 17 % 
att det var mycket vanligt eller ganska vanligt. Fortsättningsvis så var det endast 5,6 % som 
på frågan ”Vilket är det mest förekommande mobbningssättet, enligt din erfarenhet?” svarade 
med något av alternativen SMS/MMS, MSN/Messenger, annan chatt, Communities eller 
annat via Internet. När en jämförelse görs med Friends motsvarande undersökning, så 
framkommer det att det inte är vanligare med e-mobbning på ett IT-gymnasium än i 
allmänhet och att det inte är vanligare med e-mobbning än traditionell mobbning. Utan 
fortfarande mycket vanligare med den traditionella mobbningen. 

                                                 
2 Se bilaga 1 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Samhället utvecklas allt snabbare i en riktning mot att allt fler blir sittande framför en 
datorskärm istället för att umgås på riktigt, IRL (in real life) som det heter när man chattar. 
Samtidigt så kommunicerar vi på fler elektroniska sätt, som att ringa med mobiltelefoner, 
vanliga telefoner, videosamtal, sms, mms och så vidare. Tillgängligheten till den här tekniken 
har formligen exploderat den senaste tiden, de flesta äger idag en mobiltelefon om man är 
vuxen, men även många barn är innehavare av mobiltelefoner och det går stadigt neråt i 
åldrarna. Datorer med tillgång till Internet finns idag i de flesta hemmen och även på 
arbetsplatser och skolor. Denna utveckling mot ett informations- och kunskapssamhälle har 
gjort att bland andra riksdagen och regeringen dessutom satsat extra på IT i skolan3, vilket i 
sig ytterligare påskyndar utvecklingen.  
 
Om vi tittar på den här utvecklingen så för den med sig både gott och ont, för tyvärr så finns 
det nästan jämt avigsidor på den tekniska utvecklingen. Möjligheten till att vara anonym via 
flera av dessa medier gör att det tråkigt nog öppnat sig en möjlighet till att mobba eller 
trakassera en annan person utan att behöva se den utsatta parten i ögonen. Den som mobbar 
kan till exempel gömma sig bakom ett så kallat ”nickname” om han eller hon inte vill avslöja 
sin rätta identitet. I vissa fall kan Internet upplevas som en helt egen värld utan vår världs 
lagar och regler, där det går att försvinna in och göra vad som helst. Men det är viktigt och 
inte glömma att på andra sidan finns det alltid en riktig person av kött och blod med riktiga 
mänskliga känslor.  
 
En del skolor satsar extra mycket på IT i utbildningen, införskaffar fler datorer och i vissa 
fall har eleverna till och med egna bärbara datorer för att underlätta skolarbetet. Möjligheten 
till att i princip alltid kunna vara uppkopplad mot Internet innebär samtidigt att risken för e-
mobbning ökar. I och med att jag själv arbetar på ett IT-gymnasium där alla elever förfogar 
över en egen bärbara dator, så vill jag undersöka i hur stor grad det förekommer mobbning 
via elektroniska medier på den skola jag arbetar på. E-mobbning kan ske via till exempel 
Internet med chatt, e-post, communities (E-forum), MSN Messenger men även sms och mms 
som sänds via mobiltelefoner.  
 

                                                 
3 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GL03176&rm=1997/98&bet=176 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera hur omfattande e-mobbningen är på ett 
IT-gymnasium, där eleverna i det närmaste har fullständig tillgång till egna datorer och 
ständig Internetuppkoppling.  
 
Mina frågeställningar är följande: 

• Hur omfattande är e-mobbning på ett IT-gymnasium? 
• Är det vanligare med e-mobbning än vanlig traditionell mobbning? 

1.3 Målgrupp 
 
Målgruppen för mitt arbete är alla som arbetar inom gymnasieskolan och framförallt IT-
gymnasier, samt föräldrar och andra som är intresserade av att få insikt i mobbningens och då 
framförallt e-mobbningens värld. Samt att i och med detta få en större förståelse och därmed 
lättare kunna förebygga och förhoppningsvis även åtgärda mobbning och i första hand e-
mobbning. 
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2. Tidigare forskning och egna erfarenheter 
 
Dan Olweus4 säger: 
"Mobbning är när man utsätter en eller flera för negativa handlingar upprepade gånger under 
en längre tid". Sen beror det inte på hur dessa negativa handlingar sker, om det är med 
handling som slag och knuffar eller verbalt med ord som nervärderar. Orden kan komma 
verbalt, men även nedskrivna och då är Internet ett mycket praktiskt verktyg för dem som 
mobbar. 
 
Anatol Pikas (1989) anser att mobbning är mera som gruppvåld och hans definition lyder5: 
 

”Mobbning är medvetna, icke- legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller 
uteslutningar ur gemenskapen, som riktas mot en enskild person i underläge av 
en grupp vars medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion.” 

 
Vidare så benämner Pikas en ”tvåfaktorteori”6 som innebär att offret antingen har yttre 
avvikelser eller avvikande personlighetsdrag. Detta håller förvisso inte Dan Olweus7 med om, 
utan anser att den enda avvikelsen som kan konstateras är fysisk styrka. 
 
Enligt Barbara Coloroso8 är verbal mobbning någonting som kan ske i form av till exempel 
glåpord, öknamn, grym kritik, nedvärdering och rasistiska eller sexistiska tillmälen. Det kan 
handla om utpressning, kränkande telefonsamtal eller e-post, anonyma lappar och hotbrev, 
falska anklagelser, rykten och skvaller. För skvaller kan också vara en sorts mobbning.  
 
Följande 2 stycken bygger dels på mina egna erfarenheter från att jag har arbetat med IT-
undervisning gentemot ungdomar och även vuxna i många år och fortfarande gör det. Plus att 
jag själv länge varit och fortfarande är en flitig användare av olika tjänster på Internet. Dels så 
får jag stöd av Fredrik Olin (2003) i hans Pedagogik D-uppsats ”Digital mobbning – 
trakasserier bland ungdomar via Internet och SMS”. Fredrik lyfter bland annat fram att barnen 
och ungdomarna har blivit så påverkade av datorernas intrång i deras liv, att det uppkommit 
en ny arena för både kunskapsbildning och möten – samt mobbning. 
 
De frågeställningar Fredrik vill besvara i sin uppsats är: 

• om sådan, digital, mobbning förekommer 
• hur den mobbningen i så fall kan se ut, 
• om finns det några karakteristiska drag hos den mobbningen som skiljer 

den från den ”vanliga”, d.v.s. den som sker mer eller mindre ”öga mot 
öga”, och 

• vilken innebörd och retorik det finns hos handlingarna. 
 
Från Fredriks resultat kan bland annat lyftas fram att han fann både förutsättningarna och 
själva kommunikationen vara annorlunda, när han jämförde mobbning via moderna 
kommunikationsmedel med annan mobbning. Man är inte beroende av tid och rum och kan 
välja att alltid vara tillgänglig. Vidare kan man förvandla sin identitet, vara anonym anta en 
falsk identitet eller vara sig själv. Fredriks resultat visar att digital mobbning förekommer, 
ofta som ett led i eller ett komplement till ”vanlig” analog mobbning. De personer som 
Fredrik intervjuade uttalade att det var lättare att ”tjafsa” och säga otrevligheter via Internet än 

                                                 
4 Dan Olweus, 1999, Mobbning bland barn och ungdomar. Rädda Barnen förlag. 
5 Anatol Pikas s. 42, (1989). Så bekämpar vi mobbning i skolan. Uppsala Tryckkontakt AB 
6 Anatol Pikas s. 75 (1989). Så bekämpar vi mobbning i skolan. Uppsala Tryckkontakt AB 
7 Dan Olweus, 1999, Mobbning bland barn och ungdomar. Rädda Barnen förlag. 
8 Barabara Coloroso, 2004. mobbningens tre ansikten. Egmont Richters AB 

http://www.tidsskriftet.no/lts-img/2003/L03-17-Oss-Non-Olweus.jpg
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i verkligheten. Gränsen för vad man kan säga till varandra och den hänsyn man bör visa hade 
flyttats. 
 
Den anonymitet som många tror finns på Internet gör att en mängd ungdomar vågar mycket 
mera i och med att det går att använda sig av så kallade ”nickname”. 

 
Anonymiteten ger möjlighet till lek, samtidigt som det finns gränser. Med hjälp 
av ”nickname” och en dos teaterspel kan unga människor skapa den 
personlighet de önskar, men visst avslöjar man en hel del om sitt riktiga jag när 
man chattar och språkas via nätet. Denna typ av rollspel och fantasilekar fyller 
en viktig funktion för ungdomar. Att kunna pröva olika identiteter, förkasta vissa 
och behålla drag från andra är en del av det identitetsarbete som pågår under 
ungdomsåren9 
 

Dessa lekar kan gå för långt och i vissa fall kanske förövaren inte ens tänker på vilken skada 
som kan åsamkas. Ungdomarna lever sig i vissa fall in i spelet så pass att de till slut 
identifierar sig med sitt ”nickname”, den identitet som man skapat, och därmed inte tänker 
som man annars gör i det verkliga livet längre. Detta har framkommit i samtal med elever på 
skolan, ungdomar som spelar i rätt stor omfattning. 

Enligt Barbara Coloroso10 i ”mobbningens tre ansikten” så är mobbningens scen alltid 
densamma även om den ser olika ut. Scenen är alltid densamma:  

• En kultur som belönar mobbaren och lägger skulden på offret. 

• Skolor som låtsas att de inte har några problem med mobbning, som har en väl 
etablerad hierarki bland eleverna och som inte har något effektivt handlingsprogram 
mot mobbning. 

• Föräldrar som visar eller lär ut mobbningsbeteende hemma.  

• Vuxna som inte ser lidandet eller hör skriken från de utsatta barnen. 
 

I och med e-mobbningens intåg på mobbningsarenan så är risken stor att de elever som 
mobbas i skolan inte ens får vara ifred när de kommer hem nu för tiden. För väl hemma så nås 
de av både sms och mms så fort bara mobiltelefonen är påslagen, eller via någon eller flera av 
de många kanalerna på Internet direkt när de kopplar upp sig. Tyvärr så är det inte någonting 
som syns utåt och en förälder som inte redan vet eller känner på sig blir ofta ovetande att det 
är någonting på gång. Likaså är fallet där barnet i fråga inte vågar berätta om vad som händer. 
Det här kan bli till en stor stressfaktor eftersom det på det här sättet inte finns någon fristad 
alls där det är lugnt och tryggt, där det går att få vara i fred från alla mobbare. Förvisso så går 
det ju att stänga av både mobiltelefon och datorer, men då blir det en slags isolering från 
omvärlden som kanske inte känns bra den heller. Så hur man än gör så blir det inte riktigt bra, 
den nya tekniken har bara underlättat för mobbarna att terrorisera sina mobbningsoffer ännu 
mera effektivt än tidigare. 11 

 

                                                 
9 Lalander, Johansson s. 103, (2007). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Studentlitteratur 
10 Barbara Coloroso, 2004. mobbningens tre ansikten. Egmont Richters AB 
11 Gunnar Höistad (2001). Mobbning och människovärde. Förlagshuset Gothia AB 
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Definitionen av diskriminering och kränkande behandling är väldigt lika om man gör en 
jämförelse mellan skolans likabehandlingsplan och de böcker som jag har läst och jämfört 
med. Dessutom stämmer det också bra med vad som sägs i skollagen;  

1. Främja jämställdhet mellan könen samt 

2. att aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 
beteenden.12 

1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan 
kränkande behandling. 

Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen.13 

Den likabehandlingsplan som är framtagen för IT-Gymnasiet i Västerås har följande syfte:  

Syftet med likabehandlingsplanen är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder 
och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 
Likabehandlingsplanen innehåller förebyggande åtgärder, konkreta åtgärder vid förekomst av 
mobbning plus råd till den som utsätts för kränkande behandling på skolan.14 

                                                 
12 Sko llagen (1999:886). 
13 Sko llagen (1985:1100) 
14 Likabehandlingsplanen för IT-Gymnasiet  
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3. Metod 

3.1 Litteraturstudier 
 
Som en grund att stå på började jag med litteraturstudier i ämnet mobbning, vilket har fortsatt 
under hela tiden som arbetet pågått. I första hand har det varit litteratur som har behandlat 
mobbning i allmänhet. Litteratur som enbart inriktar sig på e-mobbning finns det väldigt lite 
av, i princip nästan ingenting. Det som jag har hittat om e-mobbning är det som nämns i 
annan litteratur i samband med mobbning i allmänhet, men är även där i mycket begränsad 
omfattning. Det är ingenstans i den litteratur jag har hittat, som det lyfts fram som ett enskilt 
problem. Problemet med e-mobbning är ju väldigt nytt i och för sig och har kommit med den 
nya tekniken och de möjligheter som öppnade sig i och med den. Förhoppningsvis kommer 
det inom en snar framtid att komma mer litteratur som tar upp den nya teknikens avigsidor 
som finns i form av mobbning via e-post, chatts, sms, mms, communities (E-forum) och 
liknande. 
 
Sökprocessen för att hitta bra underlag och material startade jag med att söka på Internet, 
Internet som med bland annat Google har blivit ett mycket bra verktyg för att söka efter all 
sorts information. Det mesta som jag hittade om e-mobbning på Internet var i form av olika 
inlägg på forum och liknande, artiklar på en del nättidningars hemsidor och till exempel 
Friends hemsida15. Friends som är en organisation mot mobbning har också gjort en 
undersökning liknande den som jag har utfört i det här arbetet. Vilket var bra då jag fick en 
möjlighet att göra en jämförelse och se om mina resultat var någorlunda lika de resultat som 
Friends fick fram via den webbaserade undersökning som de gjort om just e-mobbning. Den 
var riktad till ungdomar i allmänhet och inte till enbart elever på ett IT-gymnasium som min 
undersökning var. Detta öppnade då en möjlighet att jämföra i vilken omfattning e-mobbning 
varierar mellan ett IT-gymnasium och e-mobbning i allmänhet. 

3.2 Enkäten 
 
Jag valde att använda mig av en enkät som metod för denna undersökning, på grundval av 
syfte, frågeställning och för att få ett så stort underlag som möjligt. Den andra metod som jag 
också övervägde att använda i detta arbete, var intervjuer. Men då tiden var begränsad och 
sommarlovet kom i vägen valdes det alternativet bort. Ett annat problem som jag såg med 
intervjuer var att hitta de som jag skulle intervjua och frågan om de verkligen skulle våga 
svara sanningsenligt på mina närgångna frågor om de blivit mobbade och även hur 
mobbningen i så fall gått till. Troligt är att de flesta tycker det är mycket enklare att svara på 
en anonym enkät, än att våga öppna sig för någon vid direkt ställda frågor från en person som 
de kanske inte känner så bra och inte har fullt förtroende för. Och hur skulle jag bära mig åt 
för att få fram de rätta intervjupersonerna till att börja med, det syns ju inte utanpå vilka som 
är mobbade. Det blir helt klart ett bättre underlag med en enkät till en hel skolas elever, även 
om bara hälften ställer upp och svarar på den. Även Fredrik Olin beskriver i sin D-uppsats16 
hur svårt det är att få tag i elever att intervjua om mobbning, plus att han dessutom hänvisar 
till att Pikas (1987) och Fors (1993) upplevt samma problem. Att det är svårt att få tag i 
mobbningsfall för forskningsändamål. 
 

                                                 
15 http://www.friends.se/index.php?id=1276 
16 Fredrik Olin, (2003). Digital mobbning – trakasserier bland ungdomar v ia Internet och SMS. Karlstads 
universitet 
 

http://www.friends.se/index.php?id=1276
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Enkäten17 som var en kvantitativ enkät, konstruerades med ett elektroniskt webbaserat 
verktyg för enkätundersökningar via Internet. Det webbaserade verktyget som jag använde 
mig av sammanställer svaren automatiskt när undersökningen är färdig. Sammanställningen 
redovisar de olika frågorna med de olika svaren redovisade i procent. Dessutom redovisas 
antalet svarande per fråga och svarsalternativ. Frågornas grundstruktur formulerade jag i 
första hand efter en enkät som används på andra skolor för att få stommen i undersökningen, 
men gjorde sedan en egen anpassning för just den delen som hade med e-mobbningen att 
göra. Jag ville först ha en grund med fakta hur det låg till med mobbningen i stort på skolan, 
för att sedan kunna fokusera på den delen som handlar om enbart e-mobbning. Även om inte 
all fakta som kommer fram ur enkäten används fullt ut i undersökningen så hjälper de ändå till 
att lägga en bra grund för undersökningen. Det är från början lite svårt att veta exakt vilka 
fakta som kommer att behövas, därför är det bättre att ta med ett par frågor för mycket än en 
för lite.  
 
Rent praktiskt så fungerar det så att alla elever fick ett mail med information om syftet med 
enkäten samt att den var helt anonym. Med mailet fick de också inloggningsuppgifter som de 
behövde för att kunna svara på undersökningen när de helst önskar. De har möjlighet att svara 
inom loppet av ungefär 2 veckor, vilket är den tid som det är beräknat att undersökningen 
skall pågå. Sen får eleverna ett par påminnelser under de två veckor som de har på sig att 
svara. Om eleverna vill kan de avbryta undersökningen, för att vid ett senare tillfälle fortsätta 
och avsluta den.  

3.3 Bortfall 
 
Den här undersökningen omfattar svaren från 123 elever i årskurs 1, 2 och 3 på ett IT-
gymnasium i Mellansverige. Det var runt 280 elever som fick chansen att svara på enkäten 
som skickades ut till samtliga elever som gick på IT-Gymnasiet under våren -07. Det var 123 
stycken elever, 44 % av populationen som svarade på enkäten. Med andra ord var det knappt 
hälften av eleverna som valde att svara på frågorna i enkäten som var tillgänglig under två 
veckors tid och dessutom frivillig att svara på. På grund av detta faktum att över hälften av 
eleverna inte svarat på enkäten, så måste jag vara mycket försiktig när jag tolkar resultaten. I 
och med att det inte går att ta reda på vilka som har svarat på enkäten eller kanske ännu 
viktigare, vilka som inte har svarat.  
 
Anledningen till att jag valde en webbaserad enkät var att jag hade tillgång till ett bra verktyg 
på skolan för att göra just webbaserade undersökningar och samtidigt få en automatisk 
sammanställning av resultatet. I och för sig så kan just det faktum att enkäten var webbaserad 
ha bidragit till det bortfall som blev, i och med att det är lättare att bara strunta i att fylla i en 
sådan enkät än en pappersenkät som måste lämnas in fysiskt till läraren. Den tiden som var 
tänkt till att fylla i undersökningen kan säkert vara lockande för en del elever att använda till 
någonting roligare istället. Det syns inte vad som sker på datorerna om man inte går runt och 
kontrollerar varenda en. Varför inte flera svarade på undersökningen har jag ingen aning om, 
en del av bortfallet kan bero på att vissa elever nästan aldrig kollar sin mail och därmed inte 
heller visst att den fanns. Det fanns heller ingen speciell tid avsatt till att svara på enkäten, 
även om lärarna var informerade om att eleverna skulle delta i den här undersökningen.  
 
Å andra sidan når en webbenkät ut till alla elever, även de som inte är på skolan vid de 
tillfällen som undersökningen skall göras på. Om jag hade haft möjlighet att gå ut till varje 
klass och ge dem avdelad tid till att fylla i enkätundersökningen samtidigt som jag 
informerade om undersökningens syfte, så tror jag att svarsfrekvensen hade blivit bättre än 
vad den blev. Det var ju frivilligt att vara med i undersökningen, så det gjorde säkert att ett 
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antal elever valde att inte göra den. Det var i övrigt en relativt jämn spridning över 
årskurserna, cirka 40 % från år 1 och runt 30 % från år 2 samt närmare 30 % från år 3. Men 
procentuellt sett var andelen flickor som besvarade enkäten något högre än andelen pojkar, 
eftersom det endast var 12 % flickor på skolan och det var 17 % flickor som besvarade 
enkäten.18 I och med att frågorna var konstruerade på ett sätt som gjorde att ett svar krävdes 
på alla frågor, utom för de som hade flera svarsalternativ eller de som var specifika för dem 
som utsatts för mobbning, så var svarsfrekvensen genomgående hög på alla frågor när de väl 
svarade. 

3.4 Mätmetodens för och nackdelar 
 
Här är några fördelar och nackdelar med att använda enkätundersökning enligt Ejlertsson 
(1996). 

Fördelar: 
• Effekten av att intervjuaren på något sätt påverkar respondenten minimeras.  
• Respondenten har ingen tidspress utan kan svara i sin egen takt. 
• Med fasta svarsalternativ behöver undersökaren inte göra några omtolkningar av 

svaren. 
• Om det är känsliga frågor så kan det vara lättare att bara kryssa i ett svarsalternativ än 

att i ord uttala svaret.  
• Till skillnad mot intervjuer så når man ut till många fler respondenter med en enkät. 

Nackdelar: 
• Respondenten kan tolka frågorna fel, både medvetet och omedvetet. 
• Vid oklarheter så har inte respondenten så stora möjligheter att ställa frågor, för att få 

ett förtydligande.  
• I de fall där respondenter har läs- och skrivsvårigheter kan det innebära svårigheter att 

fylla i en enkät. 
 

Mina egna reflektioner när jag har genomfört enkäten är att säkerheten i undersökningen kan 
ifrågasättas, bland annat på grund av fel som kan bli när vissa respondenter inte är helt seriösa 
när de svarar på enkäten. I vissa få fall ser man klart och tydligt hur några exempelvis bara 
larvar sig när de svarar på vissa frågor. Men den sortens respondenter får man nog räkna med 
i alla undersökningar och lyckligtvis är de inte speciellt många heller.  
 
Andra aspekter kan vara om respondenterna verkligen förstår vad som menas med till 
exempel mobbning, att de har klart för sig vilken definitionen av mobbning är. Det är ju inte 
alltid helt klart att det handlar om mobbning om det är någonting som bara hänt en eller två 
gånger. Omvänt kan det ju faktiskt tänkas att någon inte tänkt på att det handlar om regelrätt 
mobbning som personen i fråga faktiskt utsätts för. I samband med detta så måste det påpekas 
att den som blir utsatt för någonting är den som vet om det handlar om mobbning eller inte. 
Det är viktigt att man alltid måste utgå ifrån om den utsatta personen upplever det som 
mobbning, för om det är så måste det åtgärdas och på något sätt sättas in hjälp för den utsatta 
personen. Då ska heller ingen komma och säga att det bara handlar om att retas lite och att 
personen som är utsatt skulle vara med på det, eller på något annat sätt bortförklara det och 
försöka få det till att likna en bagatell.  
 
Egentligen skulle enkäten ha föregåtts av en föredragning inför alla respondenter, om 
mobbning och vad som definieras som mobbning. Samtidigt kunde en presentation av enkäten 
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och hela dess syfte ha presenterats på ett bättre sätt än bara via ett mail som de fick med 
länken till undersökningen, där det beskrevs varför undersökningen gjordes. Tyvärr var det 
inte praktiskt möjligt i det här fallet, tiden räckte helt enkelt inte till. 
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4. RESULTAT 
 
Jag har valt ut fem av frågorna som var med i undersökningen som jag redovisar var och en 
av dem här nedan. Dessa fem frågor är de som jag anser är relevant för att få svar på mina två 
frågor. Resten av frågorna med tillhörande svar är intressanta, men ger ingenting ytterligare 
för att besvara frågorna. Anledningen till att jag valde fler frågor än de jag använder i svaret 
beror på att jag vid tiden för enkätkonstruktionen inte visste hur den slutliga 
problemställningen skulle bli utformad. Så därför valde jag att hellre ha med för många frågor 
i enkäten än för få. 
 

4.1 Hur många har blivit utsatta för mobbning på skolan? 
 
Frågan är ställd för att undersöka hur många av de elever som går på IT-Gymnasiet som är 
utsatta för mobbning på skolan. En rak fråga som respondenterna har möjlighet att ge ett av 
fyra alternativ som svar, allt från ”Nej, aldrig” till ”Ja, dagligen”. Procentandelen som är 
framtagen är alltid procent av hela populationen, som den här gången var 123 till antalet.  
 
 

 
 
 
Av de svarande svarar 69 % att de aldrig blivit utsatta för mobbning på skolan. Men samtidigt 
är det så många som 31 % som svarar att de blivit utsatta för mobbning på skolan. Hela 11 % 
svarar att de dagligen blivit utsatta för mobbning, vilket gör att ungefär var tionde elev 
dagligen blir utsatt för någon sorts mobbning. Resterande 20 % består av elever som någon 
enstaka gång eller flera gånger utsatts för mobbning, med andra ord är det tre av tio elever  
(31 %) som är utsatta för mobbning i större eller mindre omfattning. 
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4.2 Hur har mobbningen gått till? 
 
På frågan om hur mobbningen har gått till så finns ett antal olika svarsalternativ som 
respondenterna kan välja mellan. Vilket innebär att varje individ kan välja flera alternativ om 
hon vill. Det betyder att om någon blivit utsatt på flera sätt är det inga problem att markera så 
många av alternativen som behövs, inklusive alternativet ”Annat sätt…”. De elever som har 
svarat på den här delen av enkäten ska vara de elever som tidigare uppgivit att de har blivit 
mobbade, men det kan också vara andra på grund av att det inte fanns någon spärr för dem 
som angett att de inte blivit mobbade. Av mängden som svarat på de olika svarsalternativen 
kan man utläsa att de flesta som har blivit mobbade, har blivit det på flera olika sätt. Det var 
38 stycken som svarade att de blivit mobbade och lägger man ihop alla svar här så får vi 119 
svar.  
 
Enligt svaren på enkäten är den verbala mobbningen klart överrepresenterad med 33 elever 
som har angett det alternativet, tätt följd av ”kränkande blickar och liknande” med 23 elever. 
Sen följer ”Fysiskt våld” och ”Utfrysning” med vardera 13 respektive 14 elever som angett de 
alternativen. Sen kommer ”Sms/mms” med 8 elever, ”MSN eller annan chatt” med 9 elever 
och ”Någon Community” som också fick 9 svarande elever. Så bland de elever som de facto 
svarat på enkäten har en majoritet angett verbal mobbning som svar på hur mobbningen har 
gått till. De digitala alternativen av mobbning har fått minst antal elever som har angett att de 
blivit mobbade på det sättet.
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4.3 Är det enligt eleverna vanligt med mobbning via Internet? 
 
När eleverna får frågan om det enligt dem är vanligt förekommande med mobbning via 
Internet och de har möjlighet att svara med ett av alternativen ”Ja, mycket vanligt”, ”Ja, 
ganska vanligt”, ”Nja, det förekommer väl en del”, ”Nej, det är det inte” eller ”Vet inte” 
svarar de med väldigt skiftande svar. Observera att det till skillnad från den förra frågan här 
handlar om hur ungdomarna uppfattar situationen och inte hur det faktiskt förhåller sig i 
verkligen. Meningen är att de ska svara utifrån den egna erfarenheten, oavsett om de varit 
utsatta själva eller bara varit åskådare alternativt själva mobbat någon. Med andra ord handlar 
det om elevernas uppfattning om hur vanligt det är med mobbning via Internet. 
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Närmare en fjärdedel anser att det är mycket vanligt med mobbning via Internet och lika 
många svarar att de inte vet. Endast en tiondel tycker att det inte är vanligt med mobbning via 
Internet. Slår man ihop de som anser att det är mycket vanligt med dem som anser det ganska 
vanligt samt de som tycker att ”Det förekommer väl en del”, så får vi hela 69 % som anser att 
det är mer eller mindre vanligt med mobbning via Internet.  
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4.4 Tycker eleverna att det är vanligt med mobbing via sms/mms? 
 
Den största andelen, 40 % av eleverna svarar att de inte vet om det är vanligt med mobbning 
via sms/mms. Den näst största andelen svarar att det inte är vanligt med mobbning via 
sms/mms. Av resterande knappt 30 % är det drygt 10 % som anser att det är mycket vanligt, 
knappt 7 % att det är ganska vanligt och dryga 10 % att det förekommer i en begränsad 
utsträckning. Observera att det fortfarande liksom vid den förra frågan, handlar om hur 
ungdomarna upplever situationen och inte kan vara ett bevis på hur det verkligen är. 
Meningen är även här liksom i förra frågan att de ska svara utifrån den egna erfarenheten, 
oavsett om de varit utsatta själva eller bara varit åskådare alternativt själva mobbat någon. Så 
även här handlar det om elevernas uppfattning om just den här frågan. 
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Speciellt vanligt verkar det inte vara med mobbning via sms eller mms, om man tittar på de 
här svaren. Drygt 70 % vet inte eller anser att det inte är vanligt, en rejäl majoritet med andra 
ord. Resterande, knappa 30 % anser det vanligt, ganska vanligt eller att det förekommer i en 
mindre omfattning.  
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4.5 Vilket mobbningssätt är vanligast enligt eleverna? 
 
När man ställer de olika mobbningssätten mot varandra, gamla som nya så utkristallisera det 
sig att nära nog hälften, 47 % hamnar på kränkande ord. Ytterligare 34 % kommer på de 
gamla traditionella mobbningssätten utfrysning med 15,4 %, fysiskt våld 9,8 % och 
kränkande blickar 8,9 %. Även här är frågan ställd till eleverna i allmänhet och hur de ser på 
förekomsten av mobbning generellt sett. Alla elever har med andra ord svarat på vilket 
mobbningssätt som de tror är det mest förekommande, med eller utan egna erfarenheter av att 
bli mobbade eller att vara med om att mobba någon. Återigen så handlar det om elevernas 
uppfattning i den här frågan. 
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Med andra ord är inte de olika e-mobbningssätten så vanliga som de traditionella 
mobbningssätten trots allt, de upptar tillsammans endast 8 % av de vanligast förekommande 
mobbningssätten. Dessutom var det ingen som ansåg att ”sms/mms” eller ”annan chatt” var 
det mest förekommande mobbningssättet. I och för sig så är detta när de olika sätten ställs i 
relation till varandra, vanlig mobbning är vanligare än e-mobbningen. Men e-mobbningen är 
också vanligt förekommande men inte i samma omfattning som den verbala mobbningen. 
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5. Analys av resultatet 
 
Min frågeställning var: 

 
• Hur omfattande är e-mobbning på ett IT-gymnasium? 
• Är det vanligare med e-mobbning än vanlig traditionell mobbning? 

 
Resultaten från enkäten visar att just e-mobbningen inte alls är så framträdande som man 
skulle kunna tro på en skola där datortätheten är högre än genomsnittet, mer än en dator per 
elev. Vi ser istället en markant topp på de traditionella mobbningssätten, med kränkande ord 
och blickar, utfrysning och fysiskt våld. Dessa traditionella mobbningssätt står för närmare 70 
% av all mobbning på skolan. Den elektroniska mobbningen svarar endast för 21 % av all 
mobbning. Drygt 23 % tycker förvisso att mobbning via Internet är mycket vanligt och 16,3 
% att det är ganska vanligt. Ännu färre var det som tyckte att mobbning via sms och mms var 
vanligt, 10,6 % tyckte att det var mycket vanligt och 6,5 % att det var ganska vanligt. Men 
ändå ser vi av resultaten att när man ställer det i relation till den traditionella mobbningen så 
är det den traditionella mobbningen som är mycket vanligare än e-mobbningen.  
 
I en jämförelse med andra undersökningar om mobbning generellt och e-mobbning specifikt 
ser man framförallt likheter med den undersökning19 som utförts av Friends med syfte att 
undersöka just e-mobbningen. Deras undersökning visade på att i samma ålderskategori (16 – 
19 år) som mina respondenter så var 8 % ofta utsatta för e-mobbning och 26 % var utsatta för 
e-mobbning ibland. Bland alla deras respondenter (alla åldrar) så var 10 % ofta utsatta och 25 
% var utsatta ibland. Det var 33 elever som svarade att de blivit utsatta för mer eller mindre 
mobbning på IT-gymnasiet. Sen utgår jag ifrån att det endast är de som har blivit mobbade 
som svarat på hur de blivit mobbade. Det är 38 individer som har uppgett att de är utsatta för 
mobbning av något slag och 119 olika svar på hur de är mobbade. Detta beror på att de hade 
möjlighet att markera så många svarsalternativ som de ansåg stämde med hur de blivit utsatta. 
Tyvärr gör detta att det inte går att se exakt hur många som är utsatta för någon slags e-
mobbning. Vad man kan se är att minst 9 elever, med andra ord minst 18 % (9/38) är utsatta 
för e-mobbning på IT-Gymnasiet. Det kan vara fler än 18 %, men det går inte att bestämma 
med säkerhet beroende på att det kan vara samma individer som markerat alla tre alternativen 
med e-mobbning. Härmed så hamnar Friends resultat utifrån undersökningen på ungefär 
samma förekomst av e-mobbning som IT-gymnasiets undersökning gav gällande.  
 

                                                 
19 Bilaga 3 
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6. Slutsatser 
 
Som det ser ut så blir svaren på frågeställning nummer ett, att e-mobbningen inte är speciellt 
omfattande på ett IT-gymnasium. Det kan konstateras att dem som svarat på undersökningen 
är för få för att man ska kunna dra några riktiga slutsatser utifrån den. Men ändå framgår det 
att e-mobbningen är en mindre del av den totala mobbningen. Hur omfattande kan man kalla 
e-mobbningen när 33 av 38 mobbade elever säger sig vara utsatta för verbal mobbning och 8-
9 av samma antal elever svarar att de blivit utsatta för någon form av e-mobbning. Visst är det 
för mycket, men om det ställs i relation till all mobbning så är det en mindre del som blir 
utsatta för e-mobbning. I fall att det hade varit ett bra underlag, med närmare 100 % elever 
och jag fått samma resultat kunde jag ha dragit en säkrare slutsats. Men som fallet är nu så går 
det bara att uttala mig om de elever som besvarat enkäten. 
 
Svaret på frågeställning nummer två blir att det inte är vanligare med e-mobbning än vanlig 
traditionell mobbning. Detta på grund av att resultatet från undersökningen visar på en större 
förekomst av traditionell mobbning än den relativt nya förekomsten av e-mobbning. 
Självklart gäller samma förutsättningar här som i stycket ovan, att det inte går att säga 
någonting säkert på grund av den bristande svarsfrekvensen. 
 



 

 - 17 - 

7. Diskussion 
 
När jag tittar på arbetet så här efteråt så är det flera saker som jag inser att jag borde ha gjort 
lite annorlunda. Dels skulle enkäten ha varit utformad på ett annorlunda sätt, mera styrd så 
inte tvetydigheter kunde uppstå. Som till exempel frågan om eleven utsatts för verbal 
mobbning, då utgick jag ifrån att det inte var via något elektroniskt media. Faktum är att 
definitionen av verbal mobbning enligt Friends är att göra illa någon med hjälp av ord. Det 
kan man göra genom att skriva elaka lappar, klotter eller att säga något direkt till personen. 
Men man kan också göra det bakom ryggen genom att snacka skit och sprida rykten. Med 
syfte att minska risken för att det skulle bli några missförstånd med vad jag menade med 
verbal mobbning, så gjorde jag ett förtydligande efter svarsalternativet ”Genom verbal 
mobbning” genom att inom parentes skriva ”Någon säger dumma saker till dig”. Men jag kan 
ju ändå inte vara säker på att eleverna misstolkade det, och i så fall kan de ha svarat att de 
utsatts för verbal mobbning även då det var via något e-medium. I ett sådant läge blir det 
missvisande eftersom jag utgått ifrån att de angett antingen det ena eller det andra. Här skulle 
frågan ha varit formulerad på ett annat sätt, mera tydlig vad som menades med verbal 
mobbning i just det här fallet. Ett annat fel som kan ha uppstått är att fel personer fyllt i fel 
uppgifter, för att ta ett exempel så är det möjligt att en person som inte blivit mobbad ändå 
fyllt i hur han eller hon har utsatts för mobbning. Sen handlar de första frågorna i 
undersökningen om faktiska förhållanden och de sista frågorna om ungdomarnas 
uppfattningar, vilket kan göra att undersökningen känns lite osäker. Dessutom när det gäller 
en del av de elever som svarade på enkäten, så ser man på deras svar att de inte är seriösa och 
det gör i sin tur att säkerheten i det slutliga resultatet minskar.  
 
Som jag redan nämnt under för- och nackdelar så är distributionsformen av enkäten i form av 
en webbaserad enkät som de öppnade via en länk i ett mail, praktisk å ena sidan men har 
också nackdel när det gäller det begränsade antalet svaranden. Om jag hade gått ut i klasserna 
och informerat om bakgrunden varför de skulle delta i undersökningen och hur det skulle gå 
till, så är jag säker på att jag hade fått flera svaranden än som var fallet nu. Även en 
pappersenkät hade troligen gett flera svaranden, men hade å andra sidan i det fallet varit ett 
mycket större jobb med att sammanställa allting efteråt.  
 
När det handlar om verbal mobbning så innebär det att på Internet kan mobbarna skriva vad 
de vill om och till sina offer, via allt från direkta mail, inlägg på forum och communities till 
ett flertal andra sätt. Det kan vara så att den mobbade har ett så kallat ”krypin” (ett krypin är 
en egen sida på till exempel Lunarstorm eller någon annan Community), där det går att skriva 
inlägg i den personens gästbok för den som vill och då kan den som mobbar skriva sina 
trakasserande inlägg där. Dessa inlägg kan sen vem som helst läsa som kommer in på den 
personens ”krypin”, till skillnad mot ett mail som bara mottagaren kan läsa. Ju fler som kan 
läsa ett nedvärderande mobbande inlägg desto mer kränkande är det. Lite liknande som det 
scenariot när mobbaren attackerar sitt offer ute på skolgården när alla andra tittar på utan att 
ingripa. Det gör flera till deltagare i mobbningen även om de är passiva, så länge de inte 
ingriper på något sätt för att hjälpa den utsatta personen.  
 
I andra fall kanske mobbaren eller mobbarna till exempel gör en film som på något vis 
skämmer ut eller förnedrar deras offer, en film som de sedan lägger ut på någon Internetsida 
till allmänhetens beskådan. Idag finns digitala videokameror i de flesta mobiltelefoner, som 
var och en bär med sig i princip överallt. Till och med i omklädningsrum, duschar och på 
toaletter är det möjligt att filma i smyg, utan att den som blir filmad behöver märka någonting. 
Exempel på hemsidor där vem som helst kan lägga ut sina filmer utan någon närmare 
granskning är www.youtube.com och www.lunarstorm.se, sidor som många ungdomar är och 
besöker dagligen. Detta innebär en mycket stor integritetskränkning för dem som råkar ut för 
det. På www.youtube.com kan vem som helst gå in och titta på väldigt mycket, utan att själva 

http://www.lunarstorm.se/
http://www.youtube.com/
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behöva vara medlemmar, vilket är fallet med de flesta communities, som då gör dessa 
webbplatser begränsade till besökare som är medlemmar. 
 
Det kan också vara fotografier som tas på olika ställen utan att personen vet om det, med 
dagens högteknologiska mobiltelefoner har många med sig en inbyggd kamera överallt. I 
värsta fall kan det handla om fotografier tagna i omklädningsrummet eller duschen i samband 
med gymnastiken på skolan. Och sådant som läggs ut på Internet är aldrig anonymt utan 
kommer alltid att finnas där oavsett om man tar bort det från den ursprungliga platsen, det 
kopieras och läggs ut på nya ställen hela tiden. Har man otur så hamnar en sådan bild bland 
sidor med porr på Internet, med dagens teknik är det en lätt sak att förvanska en bild till att 
visas i andra sammanhang än det ursprungliga. Ansiktet kan till exempel appliceras på en 
kropp som är med i sexakter, vilket självklart är väldigt genant och stötande för vem som 
helst. Om en sådan bild sedan sprids runt världen via Internet blir inte situationen bättre, för 
då finns bilden ute i den så kallade cyberrymden för evigt. Det är troligtvis inte så många som 
tänker på omfattningen av ett sådant handlande eller vad det kan leda till i förlängningen.  
 
Mobbaren har även andra kanaler på Internet, det finns chattsidor och chattprogram som 
mobbaren kan använda sig av för att nå sitt offer. För att ta ett exempel så är MSN ett 
program som är spritt världen över, med vars hjälp det går att nå alla anslutna i realtid. Om en 
mobbare vill sprida någonting dumt om en annan person så fungerar det mycket bra med hjälp 
av MSN, ett meddelande går som en löpeld till hur många som helst av dem som är anslutna. 
Och dagens ungdomar är uppkopplade i väldigt stor omfattning, många lever en stor del av 
sitt lediga liv vid datorn och exempelvis MSN. De kan ju inte riskera att gå miste om 
någonting, ifall det skulle hända någonting nytt och intressant.  
 
Ett annat sätt som mobbaren kan använda är att skriva någonting ofördelaktigt och elakt om 
den mobbade individen för att sedan lägga ut det på en Wikipedia (en fri encyklopedi, där 
vem som helst kan lägga till inlägg om vad som helst). Söker man då på personen i fråga 
kommer det som står i den wikipedia fram som ”riktig fakta”, även om man inte ska lita blint 
på det som står i en Wikipedia så känns det ändå som rätt trovärdigt för dem som läser i den. 
Det är förvisso kanske inte det vanligaste mobbningssättet på Internet, men ändå fullt möjligt 
och värt att ha med i beaktande då man tittar på olika mobbningsfall.  
 
Ytterligare en variant på e-mobbning kan vara att utan tillåtelse beställa varor via Internet i 
den mobbades namn. Eller att någon skickar e-post med den mobbade personens namn som 
avsändare eller underskrift, utan att tala om det för den personen som det berör. I syfte att bara 
ställa till det för och jäklas med den utsatta personen.  
 
Även om det verkar som om e-mobbningen har kommit för att stanna, så verkar det ändå som 
om den delen av mobbningen bara är toppen av isberget. Det startar oftast med vanlig 
traditionell mobbning, där mobbarna använder kränkande tillmälen, utfrysning eller kanske i 
vissa fall till och med rent fysiskt våld. Sen kommer e-mobbningen som toppen på isberget 
och gör att den mobbade får svårt att komma ifrån sina plågoandar. Beroende på att de till och 
med kan följa med hem efter skolan via mobilens sms och mms eller via datorn och alla 
Internettjänster. Den mobbade får i vissa fall inte vara ifred vare sig på kvällar eller på helger 
så vida personen inte helt stänger av både mobiltelefon och de populära Internettjänsterna i 
form av communities och chattar. Vilket innebär att han eller hon blir ytterligare avskärmad 
från yttervärlden och det sociala livet. I det fallet har mobbarna än en gång vunnit! E-
mobbningen är således framförallt i skolans värld en förlängning eller utökning av den 
traditionella mobbningen, inte någon ny mobbning som står helt ensamt och isolerat för en 
egen uppkomst av mobbning.
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8. Vad behöver vi forska mer om? 
 
En av fördelarna med den starka utvecklingen på det här området e-mobbning är att det 
faktiskt går att spåra de flesta förövarna så länge som man vet om att det försiggår e-
mobbning och på vilket sätt. Men som sagt så måste det finnas någon utomstående som vet 
om att det pågår någon slags mobbing för att kunna ta fram de spår och bevis som nästan 
alltid lämnas20. Spår efter e-mobbning kan exempelvis vara IP-nummer, loggar från 
communities, och lämnade cookies. När det är via sms eller mms så finns det klara bevis så 
länge den mobbade bara orkar och vill anmäla det.  
 
Här skulle det behövas forskning om hur det bästa sättet är att nå ut till de utsatta 
ungdomarna och få dem att förstå hur de skall värja sig på mot dem som utför mobbingen. 
Hur de på bästa sätt kan se till att skaffa hjälp på egen hand. För ofta kan det vara så att 
mobbningen började någon annanstans, det är inte alls säkert att mobbningen startade med e-
mobbning. Det är snarare så att e-mobbningen blir en ny kanal för någonting som redan 
pågått en kortare eller längre tid. E-mobbningens olika varianter blir istället nya sätt för 
mobbaren att trakassera sitt offer på. Även om det börjat med e-mobbning så är det likaledes 
ofta bara början och blir tyvärr således endast en del i någonting större med andra inslag av 
mobbning.  
 
Om man kunde hitta ett sätt att upptäcka att mobbning förekom, i god tid innan det gjort allt 
för stor skada på mobbningsoffret. Någon slags vakt på ”nätet” som kunde varna om 
meddelanden med felaktigt innehåll sändes via Internet. Det finns ju olika sökmotorer, så 
kallade spindlar som hjälper söksidorna att söka rätt på olika ord och ordkombinationer, så 
varför inte ett program som söker rätt på mobbare via deras sända meddelanden med 
kränkande innehåll.  
 
Vidare behövs det ytterligare forskning om hur man ska kunna förebygga mobbning och 
trakasserier överhuvudtaget. För att de olika antimobbningsgrupperna ska kunna arbeta vidare 
med nya arbetsredskap och metoder i sitt arbete mot mobbning. 
 

                                                 
20 Gunnar Höistad (2001). Mobbning och människovärde. Förlagshuset Gothia AB 
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Bilaga 1 
 

Mobbningsundersökning! 

Om kränkande behandling på skolan! 
Denna undersökning är helt anonym och gjord i syfte att utreda hur stor omfattningen av 
mobbning är på skolan. Du har möjlighet att markera flera alternativ om det passar bäst! 

Frågor markerade med en * måste besvaras. 

1. * Är du kille eller tjej?  

 Kille 

 Tjej 
 

 

 

2. * Vilken årskurs går du?  

 
År 1 

 
År 2 

 
År 3 

 

 

 

3. * Har du någon gång blivit utsatt för mobbning här på skolan!  

 Nej, aldrig 

 Ja, någon enstaka gång 

 Ja, flera gånger 

 Ja, dagligen 
 

 

 

4. Var på skolan blir/blev du utsatt för mobbning?  

 I klassrummet 

 Ute i korridoren 

 I kafeterian 

 I matsalen 

 Vid toaletterna 

 I samband med idrotten 

 Vid elevskåpen 

 Utanför skolan 

 Annan plats 
 

 

 

5. Av vem blev du utsatt för mobbning?  

 Av elev i samma klass 
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 Av annan elev på skolan 

 Av en lärare 

 Av annan personal på skolan 

 Annan 
 

 

 

6. Hur har mobbningen gått till?  

 Genom fysiskt våld 

 Genom verbal mobbning (Någon säger dumma saker till dig) 

 Genom sms/mms 

 Genom msn eller liknande chattprogram 

 Genom någon Community, t.ex. Lunarstorm 

 Genom utfrysning, får inte vara med 

 Utsätts för kränkande blickar, suckar osv. 

 Annat sätt... 
 

 

 

7. Om du blivit utsatt för mobbning, har du då fått någon hjälp?  

 
Ja, jag har fått bra hjälp 

 
Ja, men inte tillräckligt 

 
Nej, det har jag inte 

 

 

 

8. Om du har blivit utsatt för mobbning, är det någon som vet om det bortsett från den/dem 
som mobbade?  

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 
 

 

 

9. Om du fick hjälp, sökte du hjälp själv?  

 
Ja, det gjorde jag 

 
Nej, jag fick hjälp ändå 

 

 

 

  

10. Har du sökt hjälp utan att få någon hjälp?  

 Ja, det har jag 

 Nej, det har jag inte 
 

 

 

11. Om du fått hjälp av någon, vem var det som hjälpte dig? Svara med att skriva 
"förälder", "kompis", "klasskamrat", "lärare", "rektor" eller någonting liknande. Det 
behöver med andra ord inte vara ett namn utan snarare en titel eller befattning.  
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12. * Är det enligt din erfarenhet, vanligt med mobbning via internet?  

 Ja, mycket vanligt 

 Ja, ganska vanligt 

 Nja, det förekommer väl en del 

 Nej, det är det inte 

 Vet inte 
 

 

 

13. * Är det enligt din erfarenhet, vanligt med mobbning via sms/mms?  

 Ja, mycket vanligt 

 Ja, ganska vanligt 

 Nja, det förekommer väl en del 

 Nej, det är det inte 

 Vet inte 
 

 

 

14. Vilket är det mest förekommande mobbningssättet, enligt din erfarenhet?  

 Fysiskt våld 

 Med ord som kränker 

 Utfrysning 

 Kränkande blickar och liknande 

 SMS/MMS 

 MSN/Messenger 

 Annan chatt 

 Communities 

 Annat sätt via Internet 

 Annat sätt överhuvudtaget 
 

 

 

15. Har du någonting ytterligare som du skulle vilja dela med dig om mobbning? Till 
exempel hur du tycker att skolan skall arbeta med mobbning, både när det gäller 
förebyggande arbete samt när det har inträffat mobbning.  
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Bilaga 2 

Mobbningsundersökning! 

Om kränkande behandling på skolan! 
 
Denna undersökning är helt anonym och gjord i syfte att utreda hur stor omfattningen av 
mobbning är på skolan. Du har möjlighet att markera flera alternativ om det passar bäst! 
1. Är du kille eller tjej?  
Kille   82,9% (102) 

Tjej   17,1% (21) 

TOTALT 
 
 100,0% 123 

 

2. Vilken årskurs går du?  
År 1   39,8% (49) 

År 2   30,9% (38) 
År 3   29,3% (36) 

TOTALT  
 100,0% 123 

 

3. Har du någon gång blivit utsatt för mobbning här på skolan!  
Nej, aldrig   69,1% (85) 
Ja, någon enstaka gång   13,0% (16) 

Ja, flera gånger   7,3% (9) 
Ja, dagligen   10,6% (13) 

TOTALT  
 100,0% 123 

 

4. Var på skolan blir/blev du utsatt för mobbning?  
I klassrummet   20,3% (25) 
Ute i korridoren   17,1% (21) 

I kafeterian   11,4% (14) 
I matsalen   15,4% (19) 

Vid toaletterna   13,8% (17) 

I samband med idrotten   10,6% (13) 
Vid elevskåpen   11,4% (14) 

Utanför skolan   8,1% (10) 
Annan plats   7,3% (9) 

 

5. Av vem blev du utsatt för mobbning?  
Av elev i samma klass   15,4% (19) 

Av annan elev på skolan   14,6% (18) 

Av en lärare   14,6% (18) 
Av annan personal på skolan   5,7% (7) 

Annan   8,1% (10) 
 

6. Hur har mobbningen gått till?  
Genom fysiskt våld   10,6% (13) 

Genom verbal mobbning (Någon säger dumma saker till dig)   26,8% (33) 
Genom sms/mms   6,5% (8) 

Genom msn eller liknande chattprogram   7,3% (9) 
Genom någon Community, t.ex. Lunarstorm   7,3% (9) 

Genom utfrysning, får inte vara med   11,4% (14) 
Utsätts för kränkande blickar, suckar osv.   18,7% (23) 

Annat sätt...   8,1% (10) 
 

7. Om du blivit utsatt för mobbning, har du då fått någon hjälp?  
Ja, jag har fått bra hjälp   1,6% (2) 

Ja, men inte tillräckligt   2,4% (3) 
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Nej, det har jag inte   32,5% (40) 
TOTALT   36,6% 123 

 

8. Om du har blivit utsatt för mobbning, är det någon som vet om det bortsett från 
den/dem som mobbade?  
Ja   14,6% (18) 

Nej   2,4% (3) 
Vet inte   18,7% (23) 

TOTALT   35,8% 123 
 

9. Om du fick hjälp, sökte du hjälp själv?  
Ja, det gjorde jag   6,5% (8) 

Nej, jag fick hjälp ändå   15,4% (19) 
TOTALT   22,0% 123 

 

10. Har du sökt hjälp utan att få någon hjälp?  
Ja, det har jag   14,6% (18) 

Nej, det har jag inte   18,7% (23) 
TOTALT   33,3% 123 

 

11. Om du fått hjälp av någon, vem var det som hjälpte dig? Svara med att skriva 
"förälder", "kompis", "klasskamrat", "lärare", "rektor" eller någonting liknande. Det 
behöver med andra ord inte vara ett namn utan snarare en titel eller befattning.  
Nr. Svar 
1 alla möjliga 

1 Din mamma 

1 en neger 
1 förälder 

1 Hunden  
2 ingen 

1 ingen av dom 
1 ingen kommentar 

1 Jesus 

1 Kisse 
3 kompis 

1 Lärare  
1 rektor men han mobbade mig också 

1 Rektorn 

1 Städtant 
 

12. Är det enligt din erfarenhet, vanligt med mobbning via Internet?  
Ja, mycket vanligt   20,3% (25) 
Ja, ganska vanligt   16,3% (20) 

Nja, det förekommer väl en del   29,3% (36) 
Nej, det är det inte   10,6% (13) 

Vet inte   23,6% (29) 

TOTALT  
 100,0% 123 

 

13. Är det enligt din erfarenhet, vanligt med mobbning via sms/mms?  
Ja, mycket vanligt   10,6% (13) 

Ja, ganska vanligt   6,5% (8) 

Nja, det förekommer väl en del   10,6% (13) 
Nej, det är det inte   32,5% (40) 

Vet inte   39,8% (49) 

TOTALT 
 
 100,0% 123 

 

14. Vilket är det mest förekommande mobbningssättet, enligt din erfarenhet?  
Fysiskt våld   9,8% (12) 

Med ord som kränker   47,2% (58) 
Utfrysning   15,4% (19) 
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Kränkande blickar och liknande   8,9% (11) 
SMS/MMS  (0) 

MSN/Messenger   2,4% (3) 
Annan chatt  (0) 

Communities   1,6% (2) 

Annat sätt via Internet   1,6% (2) 
Annat sätt överhuvudtaget   2,4% (3) 

TOTALT  
 89,4% 123 
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Bilaga 3 

Sammanställning av Friends e-mobbningsundersökning21 
Under perioden januari-mars 2006 genomförde Stiftelsen Friends en webbaserad 
undersökning om elektronisk mobbning (e-mobbning) på Friends webbplats. 
Syftet var att undersöka hur många som är utsatta för e-mobbning, på vilket sätt de i så fall 
blir utsatta samt om de känner den person som de blir utsatt av. 
Nedan följer en sammanställning av de frågor som ställdes samt respondenternas svar. 
Samtliga svar redovisas i procent. 93 procent av de svarande är mellan 10 och 19 år. I 
kolumnen ”Alla” redovisas dock även resultaten från åldersintervallen 7-9 år, 20-40 år samt 
40+. Antalet respondenter i undersökningen var 10 575. 

1. Har du blivit utsatt för elektronisk mobbning 
Alla  Man  Kvinna  10-12 år  13-15 år  16-19 år % 

Ibland  25  19  31  26  28  26 
Ofta 10  9  10  11  9  8 
Aldrig  65  72  59  63  63  67 

2 På vilket sätt har du blivit mobbad 
Alla  Man  Kvinna  10-12 år  13-15 år  16-19 år % 

SMS, MMS  30  32  28  22  24  36 
E-post  39  40  38  34  34  47 
E-forum  19  23  16  12  14  22 
Chat  71  75  68  74  72  64 

3 Känner du personen som du blivit mobbad av 
Alla  Man  Kvinna  10-12 år  13-15 år  16-19 år % 

Ja  73  71  75  75  76  70 
Nej  27  29  25  25  24  30 

5 Hur gammal är du 
Alla % 

7-9 år  1 
10-12 år  14 
13-15 år  49 
16-19 år  30 
20-40 år  3 
40+  2 

6 Vilket kön har du 
Alla % 

Man  37 
Kvinna  63 
 

Analys 
10 procent av de tillfrågade uppger att de ofta blir utsatta för elektronisk mobbning. 
Ytterligare 25 procent uppger att de ibland blir utsatta för elektronisk mobbning. Av 

                                                 
21 Friends: http://www.friends.se/index.php?id=1276 
 

http://www.friends.se/index.php?id=1276
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undersökningen framgår att fler kvinnor än män blir utsatta. Bland kvinnorna blir 41 
procent ofta eller ibland utsatta, att jämföra med 28 procent bland de svarande 
männen. Inga större variationer beträffande mobbningsfrekvens finns i grupperna 10-
12 år, 13-15 år samt 16-19 år. Undersökningen visar att män i högre utsträckning än 
kvinnor blir utsatta genom fler kanaler. 41 procent av männen anger att de blir utsatta 
genom mer än en kanal att jämföra med 33 procent av kvinnorna. Vi kan vidare se att 
i åldern 16-19 år blir 41 procent utsatta via flera kanaler, att jämföra med 30 procent i 
åldrarna 10-15 år. 73 procent har svarat att de känner personen de blir utsatt av. 
Variationerna mellan 
åldersintervallen är relativt små. Anonymiteten (i bemärkelsen att den som blir utsatt 
inte 
känner den som utsätter) är något större bland män jämfört med kvinnor samt något 
högre i ålderskategorin 16-19 år jämfört med åldrarna 10-15 år. 

Statistik från undersökningen: 
- Av den svarande utsätts 10 procent ofta för e-mobbning samt 25 procent ibland. 
- Av de som blir utsatta är 41 procent kvinnor och 28 procent män. 
- 41 procent av männen utsätts genom mer än en kanal, 33 procent av kvinnorna 
utsätts 
genom mer än en kanal. 
- i åldern 16-19 år är det 41 procent som blir utsatta genom mer än en kanal och i 
åldern 
10-15 år är det 30 procent som utsätts genom mer än en kanal. 
- 73 procent uppger att de känner den som de blir utsatt av. 

Slutsatser 
35 procent av de tillfrågade utsätts ibland eller ofta för e-mobbning. Inga större 
variationer har 
påträffats inom åldersspannet 10-19 år men fler kvinnor än män blir utsatta. Vissa 
skillnader 
för hur man blir utsatt går att finna mellan könen samt i de olika ålderskategorierna. 
Att mobbing via digitala medier skulle vara omgärdat av anonymitet har 
undersökningen visat 
vara en myt. Inom samtliga ålderkategorier så uppger mellan 70 till 75 procent att de 
känner 
den som de blir utsatt av. 

Undersökningens förutsättningar 
Viktigt att notera är att denna undersökning genomfördes på Friends webbplats 
varför man 
bör vara försiktiga med att dra alltför långtgående slutsatser av undersökningen. 
Ytterligare en aspekt man bör ha i åtanke då man studerar undersökningens resultat 
är att de 
svarande kan ha olika tolkningar av vad begreppet mobbning innebär vilket kan ha 
påverkat 
resultatet. 
Vi menar dock ändå att man utifrån undersökningen kan se tendenser och få en bild 
av hur 
företeelsen e-mobbning ter sig. Samtidigt vi vill understryka att ytterligare 
undersökningar 
behövs innan mer långtgående slutsatser kan dras kring fenomenet e-mobbning. 
2 
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Några citat från undersökningen 
Jag får 'catt-mezz' där de typ står : J*vla hora tjockis Cp (vet att de inte är nåt fel med 
de men 
de används som skälsord) Imårron ska ja mörda dig på lunchrasten :@ mm. 
Tjej, mellanstadiet 
Jo, jag satt hemma och försökte gömma mig, och skolkade för att slippa gå till 
skolan. Då fick 
jag en massa hemska sms, från tjejerna i min klass. Det kändes hemskt. Jag grät 
jättemycket! 
Tjej, mellanstadiet 
Em, ja det är svårt att förklara.. tar de så bra det går.. Jag blev ovän med den 
populäraste i  
klassen.. så fick hon med sig hela klassen så mobbade alla mig på msn, lunar, e-mail 
mm! 
Tjej, mellanstadiet 
På E-posten.. så skriver dom grejer taskiga säger att jag ser ut som en subba e en 
tönt.... å 
sånna saker.. men dt har hänt att dom har mobbat mig i skolan liksom tagit min 
väska och 
stoppat ner i toaletten 
Tjej, mellanstadiet 
Jag blev upplyst om hur alla i min skola tyckte så illa om mig via majl. Och att jag 
hade fel i  
huvudet om jag vågade tillbaka till skolan. 
Tjej, mellanstadiet 
DOM KALLA MEJ FITTA O SÅ 
Kille, lågstadiet 
Dom skriver hora och sånt till en och så hotar dom en vad dom ska göra med mig i 
skolan och 
lagt ut kränkande bilder på mig. 
Tjej, högstadiet 
Nån idiot har tagigt kort på mig (utan mitt tillstånd) och har haft nöjet animera en 
'pinne' som 
slår mig i huvut, sedan gjorde denna till en 'smile' på msn. Pga. det smidiga systemet 
för att 
spara en sådan 'smilie' på sin egen dator via några få knapp tryck så har nu jätte 
många 
personer denna 'smile'. 
Kille, högstadiet 
Folk skriver att jag är ful och att dom vi ll att jag ska dö, i skolan ber dom mig gå hem 
och ta 
livet av mig, och på internet tjatar dom om hur jobbigt det är att jag finns. Dom påstår 
att jag 
är fattig, tjock, ful äcklig och allt sånt.. 
Tjej, högstadiet 
Hmm. dom sökte upp mig på en internet sida genom mina vänner, när dom fått tag 
på min 
sida på internet sidan skickade dom ett 'mail' som andra kan läsa, 'mailet' innehöll 
ord som 
fick mig att skämmas över mig själv och fick mig börja tänka på allt annat folk som 
kunde 
läsa deras 'mail' som egentligen inte visste om deras mobbning. och sedan visste 
vad jag 
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kallades för på skolan och så. 
Tjej, högstadiet 
De skickade anonymt SMS till mig där det stod 'äckel' och 'Duscha för helvete'. Jag 
har även 
blivit utsatt för mobbning via lunarstorm. Jag fick ett långt lunarmeil där det stod saker 
som 
typ 'din röv stinker som fan' 'lukten efter dig sitter i väggarna så vi känner oss kväva 
så vi inte 
3 
kan gå på toa' och sådant. Vi gav rektorn ti ll uppgift att ta reda på vem det var för jag 
visste 
inte vems lunar det var. Rektorn kom och hämtade mig en dag och jag fick en chock 
när jag 
såg vilka det var. Det var 2 st som jag litat på. 2 st som (trodde jag) var mina enda 
vänner!! 
Detta hände när jag gick i 7 an (går i  9 an nu) och jag har inte förlåtit de idioterna än. 
Tjej, högstadiet 
Dom skriver på internet att jag ser ut dom ett ufo, är vidrig och at de är hemskt att se 
en sån 
vidrig person på stan. i  skolan har dom gått förbi och rapat i mitt öra, ropar saker 
efter mig, 
följer efter mig, och hotar mig. en gång sa dom att dom skulle köra ner mitt huvud i 
en 
toalettstol. en kille sprang efter mig efter jag sa till hans flickvän att sluta reta mig. 
han slog 
mig. 
Tjej, gymnsiet 
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 
Dom har sagt hur ful jag är..hur äcklig jag är..att jag inte förtjänar att leva..att jag 
borde ta mitt 
liv..jag är en loser och så vidare..kanske är sant. Jag vet inte! 
Kille, gymnasiet 
4 
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