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Abstrakt  

Studiens syfte är att undersöka fritidshemspersonalens attityder och uppfattningar om kränkande 

behandling på nätet, samt deras uppfattning om verktyg för att motverka mobbning som sker på 

nätet. Detta har studerats genom en kvantitativ undersökning i form av en enkät som besvarats av 

personal arbetande på fritidshem i Sverige, samt genom två halvstrukturerade kvalitativa 

intervjuer med utbildade fritidslärare arbetande i olika verksamheter i samma kommun. Utifrån 

studiens syfte har datamaterialet analyserats och presenteras under resultatdelen. Enkätstudien 

och intervjustudien presenteras enskilt under resultatdelen. I resultatet fann vi samband mellan 

enkätstudien och intervjustudien som därefter diskuteras under följande rubriker; En otrygg arena; 

där informanternas uppfattning är att internet inte är en trygg plats för barn att vistas på. Hur 

kommer man åt problemet; där resultatet visar att större delen av informanterna inte tror att ett barn 

som kränks på internet berättar det för en vuxen. Att finna intresse; som visar att det kan vara en 

svårighet att växa upp under olika tidsperioder, då barnens internetvanor har förändrats, samt 

Skolans ansvar; där det menas att det bör finnas utbildning från skolans håll som ger personalen 

verktyg för hur ett arbete mot kränkande behandling på internet kan se ut. 

 

Nyckelord: Fritidshem, fritidspedagogik, kränkande behandling, nätmobbning 
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Introduktion  

Inledning  

 

”Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad 

negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en 

annan skada eller obehag” (Skolverket, 2016, s.9). 

 

Enligt en undersökning av Skolverket så är 7–8% av elever i åk 4–9 utsatta för mobbning. För det 

flesta eleverna är situationen förbättrad inom 6 månader, men 1,5% av eleverna är utsatta under ett 

års tid och ibland även längre (Skolverket, 2011). Det som nu har fått betydelse i arbetet mot 

mobbning är i de sociala mediernas framfart. Genom den ökande användningen av sociala medier, 

betyder det att man inte längre är trygg hemma, utan att med den digitala tekniken nu även kan bli 

utsatt i sitt hem (Beckman, 2013). 

 

Barn och ungas användning av sociala medier, dator- och tv-spel, samt digitala verktyg ökar enligt 

studier i dagens samhälle. Statens medieråd undersöker barn och ungdomars medieanvändning. 

Resultatet av den senaste undersökningen visar att av de barn som deltog i studien använder 

nästan alla barn internet (Statens medieråd, 2015a). Med ungas växande användning av internet 

ökar även de negativa siffrorna bland föräldrar, med undantag för 5–8 åringar, avseende 

samhällets skydd kring internet, dator- och tv-spel (Statens medieråd, 2015a). Eftersom internet är 

en infrastruktur och omfattar en oöverblickbar mängd olika aktörer och innehåll blir frågan om 

samhällsskydd mycket större jämfört med mer traditionella medieformat som till exempel biograf, 

film, dator- och tv-spel. (Statens medieråd, 2015a). I denna fråga kan tänkas att även skolan blir 

aktuell som aktör, då skolan har ett uppdrag att arbeta förebyggande och främjande mot 

trakasserier och kränkande behandling och därmed erbjuda en trygg miljö (Skolverket, 2016). 

Skolan som aktör 

En viktig utmaning för samhället är att erbjuda barn och unga en trygg miljö på den virtuella 

arenan. Skolan är en naturlig mötesplats där socialt umgänge, kamrater och värdegrundsarbete är 

viktiga delar. Vilken aktör passar då bättre än just skolan för att informera och prata om internet 

med barn och unga? Organisationen Friends nätrapport visar att en tredjedel av de unga mellan 

10–16 som deltagit i studien har utsatts för nätkränkningar under föregående år (Friends, 2016). Av 

den tredjedel av de som varit utsatta visar studien att endast 55 procent berättar om det för en 

vuxen i hemmet.   

I detta avseende kan skolan fylla en viktig roll i arbetet mot kränkningar och mobbning. Forskning 

visar att det finns ett tydligt samband mellan traditionella kränkningar och kränkningar som sker 

på internet (Kowalski, Morgan & Limber, 2012). En kränkning som börjar på ett traditionellt sätt i 

till exempel skolan visar enligt Kowalski et al. (2012) ha ett samband med kränkningar som sker på 

nätet. I ett fall där ett barn har utsatts för traditionella trakasserier eller kränkningar så bör det även 

väcka misstankar om att detta även sker på internet. På detta vis kan skolans personal fylla en 

viktig roll i det förebyggande och främjande arbetet mot kränkningar som sker på nätet.  
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Skolinspektionen (2016) visar genom sin granskning av totalt 24 skolenheter att endast ett fåtal av 

de granskade skolorna har ett arbete som tydligt bidrar till att skapa en trygg miljö för barn på 

nätet. Skolinspektionen menar att ett arbete mot kränkande behandling på nätet måste omfattas 

och synliggöras i skolans främjande och förebyggande arbete. För barnen är internet en naturlig del 

av vardagen, för att då uppfylla ansvaret att erbjuda en skolmiljö som är fri från kränkande 

behandling och mobbning så måste skolorna enligt Skolinspektionen (2016) inkludera 

internetanvändande i det främjande och förebyggande arbetet. I relation till detta väcks intresset 

att studera hur fritidslärare och annan personal i fritidshemmet uppfattar arbetet mot kränkande 

behandling på nätet, vilket ambitionen denna uppsats har att undersöka.   
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Bakgrund 

I denna bakgrund presenteras forskning inom det benämnda området riktat mot studiens syfte. Vi 

har valt att kategorisera forskning under rubrikerna Ett digitaliserat samhälle, Unga på nätet samt 

Kränkande behandling på nätet. I följande avsnitt kommer begreppet fritidslärare användas som ett 

samlingsnamn för utbildad personal i fritidshem, det vill säga fritidslärare och fritidspedagog. 

Begreppet fritidshemspersonal används även det som ett samlingsnamn, och syftar på all personal 

som arbetar inom fritidshem, det vill säga både fritidslärare, outbildadpersonal samt personal med 

annan utbildning. Vi har även valt att använda begreppet "nätet" synonymt med internet. 

Ett digitaliserat samhälle  

Innan datorerna och internet kom in i våra liv uttryckte vi oss oftast verbalt och kroppsligt. 

Tillsammans med ord och kroppsspråk kommunicerade vi om vad vi ansåg och tyckte (Nyberg & 

Wiberg, 2015). I dagens digitaliserade samhälle har vårt sätt att kommunicera med varandra 

förändrats och förfinats. Eftersom vi själva väljer hur och när vi vill kommunicera med varandra i 

olika appar och program så skapas sociala spel och det bildas maktstrukturer (Nyberg & Wiberg, 

2015). Nyberg och Wibergs (2015) studie grundas på deras tidigare forskning och av 17 kvalitativa 

intervjuer. 7 av dessa intervjuer var i ett möte med forskaren, medans övriga har svarat på frågorna 

skriftligt. Respondenterna var i åldrarna 20-50år och bestod av både män och kvinnor. Alla 

respondenter var vana att använda sociala medier. Studien syfte var att undersöka hur klassiska 

härskartekniker uttrycker sig i sociala medier och vilka motstrategier som tillkommer för att 

förhindra dem (Nyberg & Wiberg, 2015). Med härskarteknik menas social manipulation för att 

behålla sin rang i population. Ett härskande som sker i det fysiska rummet innebär att de som 

närvarar kan uppleva vad som sker genom syn och hörsel. Det betyder att de kan påverka direkt 

och på så sätt förändra maktbalansen. Om härskandet sker på internet så kan man agera liknande 

som i det verkliga livet genom att inte svara eller kommentera (Nyberg & Wiberg, 2015). Det 

innebär att de sociala medierna inte är oberoende mötesplatser utan snarare ses som komplicerade 

forum för sociala makt- och positionseringsspel (Nyberg & Wiberg, 2015).  

 

Spridningseffekten som dagens sociala medier kan nå är större tidigare. Beroende på vilka 

inställningar man valt kan de som delas nå tusentals personer, vilket är betydligt fler än vad en 

privatperson hade kunnat nå innan samhället digitaliserades (Nyberg & Wiberg, 2015).  Smith et al. 

(2008) menar dessutom att på internet så kan fler människor se vad någon skriver, än vad som 

kunde skett om orden bara växlat mellan två personer.  

 

Något som ofta inte finns i åtanke är att det man publicerar på nätet finns kvar och därmed finns 

även risken att det kan dyka upp under ett senare tillfälle. Det betyder att de som man redan har 

bearbetat kan rivas upp igen och att man kan bli påmind om känslomässiga sår och den osäkerhet 

som man kan ha upplevt (Nyberg & Wiberg, 2015). Smith et al. (2008) menar även att kränkningar 

som sker på internet kan ses av fler människor än vid traditionell mobbning. 

Relationsskapande på nätet 

Tidigare forskning visar att barn skapar gemenskap på nätet. Sjöberg (2010) konstaterar i sin 

avhandling att ungas sätt att skapa relationer har gått ifrån att träffas i verkliga livet till att i större 
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utsträckning träffas på internet. Detta stämmer även överens med vad Nyberg och Wiberg (2015) 

är inne på. I avhandlingen fokuserar Sjöberg (2010) på att belysa hur nätgemenskap och social 

ordning skapas och uttrycks i ett chattrum. Undersökningen bygger på deltagande observationer 

och online-inspelningar där ungdomars möte i ett chattrum undersöks. Sjöbergs (2010) studie visar 

att det sker en interaktion mellan deltagare i chattrummet. Interaktionen kan beskrivas som 

mångfacetterad, samtalen är både lekfulla, retfulla och allvarliga. Detta är enligt Sjöberg (2010) en 

relativt utmanande samspelsform då det ofta är flera deltagare i en chatt vilket innebär att det 

kommer fler inlägg efter varandra på kort tid. Detta relationsskapande är ett möte mellan teknik 

och mänsklig interaktion. 

Unga på nätet  

Medierådet har vart annat år från och med 2005 undersökt ungas medievanor. Den senaste 

undersökningen genomfördes under 2015 och omfattar ett urval på sammanlagt 12 000 individer. 

Resultatet består av tre delar: ”Småungar & medier 2015”, ”Ungar & medier 2015”, samt ”Föräldrar 

& medier 2015”. Resultatet av den senaste undersökningen visar att majoriteten av barn har använt 

internet redan vid tre års ålder (Statens medieråd, 2015a). Av de tillfrågade 9–12 åringarna 

använder även 58% sociala medier. Populärast är där Instagram och därefter Facebook (Statens 

medieråd, 2015b). Denna statistik bekräftar tidigare studier om att ungas sätt att skapa gemenskap 

i allt större utsträckning sker på nätet.  

 

Med den växande användningen av internet stöter unga även på obehagliga upplevelser. Findahl, 

Dunkels och Feilitzens (2013) rapport redovisar och analyserar barn och föräldrars egna ord av 

upplevelser av det som kan vara obehagligt på internet. Rapporten bygger på forskningsprojektet 

EU Kids Online II. Forskningsprojektet innefattar en stor datainsamling om internetanvändande 9–

16-åringar och deras föräldrar i 25 europeiska länder. Under år 2010 intervjuades 1000 barn och 

deras föräldrar i dessa länder. Projektet syftar till att öka kunskap om europeiska barn och 

föräldrars erfarenheter av risker och säkerhet på nätet. Syftet är därmed att bidra till en säkrare 

nätmiljö för barn. Varje land har ett antal forskare som analyserar, bearbetar och sammanställer 

sina nationella resultat. De svenska representanterna är Findahl, Dunkel och Feilitzen som då är 

författare till den svenska rapporten. Enligt studiens resultat anser åtta av tio barn att det finns 

saker på internet som kan oroa eller besvära barn i deras egen ålder, fyra av tio gav även egna 

exempel på vad som kan vara oroande. Från barnens svar så kan man se att de flesta svaren 

innefattar obehagligheter som kan inträffa på sociala arenor och annan kommunikation över nätet. 

I en jämförelse mellan barn och föräldrar framkommer det enligt Findahl et al. (2013) resultat att 

det förekommer många obehagliga händelser som föräldrarna inte vet om. Enligt medierådets 

undersökning (2015b) anmäler man hellre obehagliga händelser till sajtens sida än berättar för en 

vuxen. Endast 5% av de tillfrågade i studien har berättat för en förälder eller lärare. Av alla som 

anmält eller berättat visar det enligt studiens resultat att två tredjedelar upplever att de inte får 

någon hjälp (Statens Medieråd, 2015b). Utifrån detta resultat kan en egen slutsats göras, nämligen, 

att det finns utrymme för att förbättra nätmiljön för unga.  

Kunskapsklyftan mellan unga och vuxna 

Dunkels (2007) menar att det finns en kunskapsklyfta mellan unga och vuxna. Vi är beredda att 

hålla med henne, men är det så att unga kan mer om internet än vuxna? Medierådets undersökning 

visar att av de barn som deltog i studien använder nästan alla barn internet (Statens Medieråd, 
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2015). Dunkels (2007) menar att barn växer upp under andra förutsättningar att bekanta sig med 

internet, än vad många vuxna gjort. Men samtidigt, de faror som barn kan möta på internet 

grundar sig således i etiska och mänskliga aspekter, som vuxna har större kunskap i. Om vi ser till 

påståendet på detta vis, är kunskapsklyftan mindre, men arenan för att utbyta information och 

möta barnens tankar och förståelse saknas. Enligt Dunkels (2007) måste den som inte vuxit upp 

med internet sätta sig in i det nya för att förstå.  

 

Dunkels (2007) undersöker genom sin avhandling hur unga människor hanterar negativa fenomen 

av interaktionsmedier. Avhandlingen syftar bland annat till att försöka förstå vad det innebär att 

växa upp i ett mediesamhälle där kunskapsklyftan mellan vuxna och barn kan ses som stor. Hon 

har även studerat vilka strategier barn kan använda sig utav för att undvika negativa händelser på 

internet. Studien har genomförts med hjälp utav intervjuer. I studien har totalt 104 barn i årskurs 6 

intervjuats. Det intressanta i Dunkels (2007) avhandling är studiens slutsats kring vuxnas 

förhållningssätt till den traditionella mobbningen jämfört med mobbning som sker på nätet. Hon 

menar att vuxna som stöter på något “nytt” gärna vill relatera det till något de redan känner till. 

Som i detta fall där vuxna stöter på kränkningar och mobbning på nätet, relaterar då detta till den 

traditionella mobbningen och dess tidigare forskning. Väl känt enligt Dunkels (2007) är att 

kränkningar minskar om man bevakar situationer där det kan ske. Problemet uppstår när de vuxna 

använder sig av den redan kända metoden när de stöter på kränkningar och mobbning som sker 

på nätet. Dunkels (2007) menar att vi måste möta problemet med ett nytt förhållningssätt. 

Kränkande behandling på nätet 

Hur skiljer sig traditionell mobbning och nätmobbning? 

Beckman (2013) menar att ordet mobbning ursprungligen betyder “ansikte mot ansikte” som 

förekommer i skolmiljöer. Med dagens teknik pågår mobbning även efter skoldagen tagit slut, 

genom SMS, webbsidor och sociala medier. Beckman (2013) har skrivit en avhandling med syfte att 

studera mobbning och se på skillnader och likheter mellan traditionell mobbning och nätmobbning 

bland ungdomar. Hennes fokus ligger på kön, psykosomatiska besvär och funktionshinder, för att 

sedan få kunskap om skolkuratorers och skolsköterskors erfarenheter av mobbning bland 

skolelever. Studien bygger på frågeformulär via webben där 3800 ungdomar i årskurs 7–9 deltagit. 

Det som även skiljer nätmobbning mot traditionell mobbning är att det kan vara svårt att definiera 

hur mobbare och offer uppfattar antalet incidenter, eftersom det inte går att räkna hur många 

personer som sett ett till exempel kränkande foto (Beckman, 2013). Thornberg (2011) menar även 

att traditionell mobbning och nätmobbning på många sätt överlappar varandra, eftersom det 

strävar efter att få en annan person att må dåligt. Beckman (2013) menar dock att det som skiljer 

nätmobbning mot traditionell mobbning är att mobbarna, genom den digitala tekniken kan följa de 

utsatta hela vägen hem, detta menar även Smith et al. (2008), Thornberg (2011) och Berne, Frisén 

och Kling (2014).  

 

Smith et al. (2008) menar att nätmobbning kan definieras som en aggressiv, avsiktlig handling som 

utförs av en grupp eller individ, med hjälp av digital teknik upprepade gånger och över en längre 

tid, mot ett offer som inte kan försvara sig. Suler (2004) menar att de har uppmärksammats att 

människor känner sig mindre begränsade och uttrycker sig mer öppet på nätet. Detta har kommit 

till att uttrycka sig i ett begrepp, så kallat “digital disinhibition”. Detta begrepp kan ha två olika 
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innebörder. I den ena upplevs man som ärlig person som avslöjar hemligheter och ger vänliga 

kommentarer. Den andra upplevs som hatisk, då man är oförskämd, kritisk och kränkande.  Detta 

innebär man är mindre begränsad och uttrycker sig mer öppet när man befinner sig på nätet, än 

vad man hade gjort i verkliga livet. Suler (2004) menar bland annat att det har att göra med att man 

kan vara anonym på nätet.  I Smith et al. (2008) studie som består av två delar, har elever svarat på 

ett formulär om nätmobbning, samt har några av dem deltagit i fokusgrupper. Syftet för deras 

första studie var att undersöka om kön och ålder spelade någon roll vid nätmobbning och deras 

andra syfte var att undersöka hur personer som utsätts för nätmobbning söker hjälp eller inte. 

Deras resultat visar att de personer som kränker och mobbar på nätet, är oftast samma personer 

som utför traditionell mobbning. Det visade även att det oftast är samma personer som blir utsatta 

för nätmobbning som för traditionell mobbning. Ungdomarna i Berne et al. (2014) studie kan inte 

generalisera utseendet för en typisk nätmobbare utan förklarar att det kan vara vem som helst. 

Syftet med Berne et al. (2014) studie är att undersöka 15-åriga ungdomars erfarenheter av 

utseende-relaterad nätmobbning. Studien genomfördes av 27 ungdomar i 4 fokusgrupper. 

 

Enligt Beckman (2013) så finns det en social rangordning bland både vuxna och barn. Att ha en 

social status är vanligt i en människas liv och det sker i vår vardag. Detta gör att barn och unga på 

skolan skapar rangordningar bland deras kamrater. Landstedt & Persson (2014) menar att skolor 

som har dåligt sociala klimat också riskerar att den traditionella mobbningen sprider sig till 

nätmobbning.  

Konsekvenser vid nätmobbning 

Berne et al. (2014) samt Landstedt och Persson (2014) menar att nätmobbare som kommenterar 

könsstereotypa kroppsideal är oroväckande med tanke på att kamrater har en stor inverkan i 

ungdomarnas tankar om sina kroppar i tonåren. Ungdomarna i Berne et al. (2014) studie föreslog 

en anledning att varför nätmobbning ofta är utseendefixerat, är för att skada ungdomars 

självförtroende.  Enligt Landstedt och Persson (2014) är dessutom nätmobbning en förlängd arm av 

den traditionella mobbningen. Landstedt och Perssons (2014) har i deras studie undersökt vilka 

faktorer som är kopplad till både nätmobbning och traditionell mobbning, samt undersökt vilken 

koppling mobbning och mental ohälsa utgör. Studien genomfördes med en webbenkät och gick ut 

till elever i 13–16 årsåldern i norra Sverige. Smith et al. (2008) säger att det inte finns någon skillnad 

i hur mycket skada traditionell mobbning gör, jämfört med nätmobbning. Resultatet i Smith et al. 

(2008) studie visade dessutom att vissa elever tyckte att nätmobbning, kunde kännas mer otäckt, 

eftersom man inte kunde veta vem personen som mobbade var. Dessutom upplevde eleverna sig 

mer ensamma under nätmobbning, då man inte hade vänner omkring sig.  

 

Tidigare forskning har visat att barn som blir utsatta av mobbning, både traditionell och på internet 

riskerar att må psykiskt dåligt. Detta bekräftar Beckman (2013) och Landstedt och Persson (2014) 

med deras studier. Det finns en risk att nätmobbning blir normaliserat då större delen av dagens 

ungdomar redan använder de sociala medierna som finns (Beckman, 2013). Smith et al. (2008) 

menar att nätmobbning inte tas på allvar, då vissa anser att det inte är lika allvarligt eftersom man 

inte blir fysiskt skadad. 
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Förebyggande och främjande arbete   

Skolan kan fylla en viktig roll i det förebyggande och främjande arbetet mot kränkningar på nätet. 

Även om kränkningar börjar på ett traditionellt sätt i till exempel skolan så finns det enligt 

forskning ett samband med kränkningar som sker på nätet. Enligt Kowalski et al. (2012) är 

sambandet så pass vanligt att vid de fall där ett barn och unga har utsatts för traditionella 

trakasserier eller kränkningar bör det även väckas misstankar om kränkningar på internet. 

Kowalski et al. (2012) har studerat elevers upplevelser av traditionell mobbning och nätmobbning. 

Deltagarna i studien var 4720 ungdomar från årskurs 6 till årskurs 12 från åtta skolor i olika 

regioner i USA. Vid frivilligt deltagande delades enkäter med ett antal frågor ut till eleverna, dessa 

besvarade med papper och penna i respektive klassrum. Studiens tydliga samband visar att den 

som arbetar främjande och förebyggande mot kränkande behandling bör ta i tu med kränkningar 

som sker både traditionellt och via internet på ett integrerat sätt. Smith et al. (2008) säger även att 

det finns många liknande lösningar mellan att försöka stoppa traditionell mobbning och 

nätmobbning, såsom att använda sig av kamratstödjare. Författarna menar även att det är viktigt 

att inkludera nätmobbningen i skolans vanliga antimobbningsarbete och ge vägledning till barn, 

unga och föräldrar. 

 

Med resultatet av Kowalski et al. (2012) studie blir en intressant fråga hur lärare uppfattar arbetet 

med kränkningar som sker på nätet. Cassidy, Brown och Jackson (2012) visar genom sin studie att 

lärare är omedvetna om den omfattning som nätmobbning sker bland deras elever. Det saknades 

också riktlinjer på hur man arbetade med problemet om det skulle uppstå. I undersökningen 

deltog 17 lärare, verksamma i gymnasiet med bidrag av sina erfarenheter om nätmobbning, deras 

kunskap om sociala nätverk samt hur de tänker kring förebyggande och åtgärdande arbete mot 

nätmobbning. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 16 öppna frågor. Studien visade att de 

yngre lärarna var mer vana än äldre lärare att arbeta med teknik och problem med kränkningar på 

nätet, trots detta hade bara en utvecklat en plan för att lösa problem där kränkningar uppstått på 

nätet. Hälften av de intervjuade lärarna var “mycket oroliga” och “bekymrade” kring kränkningar 

på nätet bland deras elever, trots detta fanns inte förebyggande eller främjande åtgärder. Fyra av 

de intervjuade kunde inte heller identifiera någon förekomst av kränkningar på nätet, flera av de 

intervjuade hade även givit samma exempel på händelse som inträffat. Studiens slutsats är att det 

finns ett gap mellan lärare och elever om just frågan kring teknik. Detta begränsar enligt Cassidy et 

al. (2012) lärares förmåga att använda teknik i undervisningen som främjar ett mer respektfullt 

beteende på internet hos elever.  I den litteraturstudie som Thornberg (2011) genomfört finns det 

elever som väljer att inte berätta för deras lärare om de är utsatta, med risken att hela situationen 

för de som offer ska förvärras. De studier som Thornberg (2011) behandlar visade att elever valde 

att inte berätta något alls, eftersom de ändå inte trodde att det skulle bli någon skillnad.  

 

Främjande insatser vid kränkningar på nätet  

Elever i Smith et al. (2008) studie, trodde inte att lösningen på problemet med nätmobbning skulle 

vara att förbjuda mobiltelefoner och andra tekniska verktyg under skoltid, utan istället göra 

mobbarna medvetna vad konsekvenserna kan bli för det utsatta. Eleverna tyckte att kampanjer mot 

mobbning kunde vara bra för att uppmärksamma vad som händer med en person om den blir 

utsatt för kränkande behandling. Beckman (2013) menar att nätmobbning utmanar skolan att finna 

nya resursen för att motverka mobbning. Hon menar även att för att motverka mobbning så måste 
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man inte bara arbeta med den enskilde individen, utan även elevens omgivning. En trygg och 

säker skolgång stärker elevernas psykiska hälsa och är en viktig grund för deras framtida 

utveckling. Att arbeta mot mobbning är ett viktigt problem vare sig det sker på nätet eller i skolan. 

(Beckman, 2013).  

 

I relation till den tidigare forskningen kan kränkningar på nätet ses som ett problem, varav 

intresset väckts för att studera vidare kring kränkande behandling på nätet. Detta specifikt från 

fritidshemspersonalens perspektiv då forskning menar att skolpersonal kan fylla en viktig roll i 

arbetet mot kränkande behandling på nätet (Kowalski et al. 2012). Ambitionen med denna studie 

är att beskriva fritidshemspersonals attityder och uppfattningar om arbetet mot kränkande 

behandling på nätet. 
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Syfte och metod 

Syftet med denna uppsats är att undersöka fritidshemspersonals attityder och uppfattningar om 

arbete mot kränkande behandling på nätet, detta genom en kombinerad metod med enkät och 

intervjuer. 

 

Frågeställningar 

 

 Vilka attityder och uppfattningar har fritidshemspersonal kring tillgång till verktyg för att 

handla om det uppstår kränkningar på internet bland barnen? 

 Hur uppmärksammar fritidslärare kränkningar som sker på nätet?  

 Hur hanterar fritidslärare problem där barn gör varandra illa på nätet? 

Urval av personer 

Intervju 

Vi har valt att genomföra två intervjuer. I intervjuerna har vi valt att rikta oss mot utbildade 

fritidslärare eftersom att vi vill undersöka deras pedagogiska erfarenhet och upplevelse av arbetet 

med kränkande behandling på nätet. Urvalet av personer till intervjuerna baserades utifrån ett 

bekvämlighetsurval och då ifrån vår geografiska plats. Personerna i urvalet är därför arbetande i 

samma kommun, det vill säga en medelstor kommun i Norrland.   

Enkät 

Den population vi valt att rikta oss mot i enkätundersökningen är personer som arbetar i 

fritidshem. Urval av personer medverkande av enkäten har gjorts på grunden att vi har en tanke 

om att all personal som arbetar i fritidshem kan ha erfarenhet och upplevelser kring ett arbete 

riktat mot kränkande behandling nätet. För att nå informanter har vi valt att dela enkäten i fyra 

slutna grupper på Facebook. De fyra grupperna Fritidspedagog - världens bästa yrke! (5 850 

medlemmar), Fritidshem - Tips på aktiviteter inne och ute (22 806 medlemmar), Fritidspedagogik.se (7 491 

medlemmar), och Rastaktivisterna! - rasten som aldrig tar slut (18 530 medlemmar), är alla pedagogiskt 

inriktade grupper, vilket ger en viss relevans. Vi kan inte garantera att alla i grupperna kvalificerar 

sig för deltagande, då det är troligt att det också finns medlemmar i grupperna som inte arbetar i 

fritidshem. Det kan förmodligen även finnas medlemmar som är inaktiva i grupperna och därmed 

inte har sett länken under den tid den varit tillgängligt. Urval inom dessa grupper har skett genom 

självrekrytering, detta öppnar samtidigt upp för skevhet. Det kan till exempel tänkas att personer 

som använder dessa Facebookgrupper är mer internetvana än hela populationen av 

fritidshemspersonal. Enkäten har varit tillgänglig under fem dagar och resulterat i 101 

medverkande personer. Eftersom enkäten har varit öppen för de personer som haft tillgång till 

länken har ett internt bortfall på 10 personer skett. Detta bortfall kan bero på att någon har råkat 

uppdatera sidan när länken har varit öppen och sedan skickat in sitt svar igen, eller tappat kontakt 

med internet och tryckt flera gånger, vilket orsakat flertal registreringar av samma person.  
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Figur 1: Fördelningen bland informanternas ålder. 

 

Figuren ovan beskriver fördelning av de deltagandes åldrar. Det är något fler medverkande i lägre 

åldrar.  

 

Könsfördelningen av de deltagande resulterade i en övervägande del kvinnor vilket var förväntat 

för denna yrkeskategori (94 kvinnor, 6 män). De flesta av informanterna är utbildade fritidslärare 

(inkl. fritidspedagog), men det förekommer även andra utbildningar på de som arbetar i 

fritidshemsverksamhet (se bilaga 5, figur 12). Bland informanterna i enkätstudien är det vanligast 

att man har en yrkeserfarenhet mellan 0–10 år. Detta kan ha att göra med att man utbildar sig 

senare i livet samt att det sker en del pensionsavgångar när personer arbetat närmare 40 år (se 

bilaga 5, figur 13). 

Datainsamlingsmetod 

I denna uppsats har en kombination av kvantitativ enkätundersökning och kvalitativ intervju 

används som metod för insamling av datamaterial. Enligt Eliasson (2013) kan det vara till en fördel 

att mixa dessa två metoder. Att börja med en kvantitativ enkät för att sedan kvalitativt intervjua 

några av de svarande är passande för en mer omfattande studie (Eliasson, 2013). Med en 

kvantitativ enkät som första metod ger det en möjlighet till att mäta bredden. En kvantitativ metod 

lämpar sig till att täcka fler respondenter i olika områden, men kan inte gå in på djupet med och nå 

respondenternas åsikter som en kvalitativ intervju kan (Eliasson, 2013). Fördelen med att 

kombinera kvalitativ och kvantitativ metod är att det sammantagna resultatet får större 

tillförlitlighet och kan visas ge ömsesidig bekräftelse (Bryman, 2011; Stúkat, 2011). 

 

Syftet med att använda enkät är för att mäta en större population än vad vi kan nå enbart med 

intervjuer (Eliasson, 2013; Stúkat, 2011). En fördel med att använda enkäter är att efterarbetet går 
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snabbt och desto snabbare datamaterialet är sammanställt kan man analysera materialet (Eliasson, 

2013). Det är också en fördel att materialet går att analysera flera gånger (Eliasson, 2013).  

 

Syftet med att använda oss utav kvalitativ forskningsintervju som en andra metod är att förstå det 

valda ämnet ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Valet av två 

intervjuer grundar sig i att antal informanter inte har med kvaliteten av studien att göra 

(Rennerstam & Wästerfors, 2015). Studien bygger på halvstrukturerade intervjuer som utgår från 

intervjupersonernas egna upplevelse av ämnet. En halvstrukturerad intervju utförs enligt en 

intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuguiden går att finna som bilaga i slutet av arbetet (se bilaga 3). Vi ställde 

öppna frågor med möjlighet till att ställa följdfrågor. Med en halvstrukturerad intervju är det 

viktigt att vara öppen med att frågorna kan ställas i annan ordning än vad som står i guiden, samt 

att ge informanten möjlighet att fördjupa sina tankar (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har även bett 

om tillstånd för att få spela in intervjuerna, vilket godkänts av samtliga. Detta för att få ett 

tillförlitligt empiriskt material. Materialet utgör föremål för analys (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Procedur 

Till en början skickade vi båda ut informationsbrev, som vi skrivit tillsammans, till rektorer för att 

komma i kontakt med verksamma fritidslärare (se bilaga 1). Därefter har missiv skickats ut via mail 

till verksamma fritidslärare (se bilaga 2), missivens utformning är viktig för att informanter ska 

känna sig motiverade till att medverka (Hjalmarsson, 2014). Därefter har vi valt att besöka 

fritidshem för vidare presentation. Där har vi kommit överens med fritidslärare som vill delta om 

plats, tid och dag för intervju. Intervjuerna genomfördes i skolans lokaler i ett avskilt rum. Så 

kallade uppsökande intervjuer innebär att den intervjuade personen får välja miljö. Detta för att 

informantens ska känna sig trygg (Stúkat, 2011). 

 

Under intervjuerna har vi båda valt att närvara. Detta gör enligt Stúkat (2011) att man kan ha olika 

fokus under intervjun samt att våra olika upplevelser kan ha betydelser för hur resultatet tolkas. En 

av oss har varit samtalsledare vid varsin intervju medans den andres fokus varit att anteckna, 

lyssna, observera samt ställa följdfrågor vid behov. För att spela in intervjuerna har vi använt oss 

utav inspelningsfunktionen på våra respektive mobiltelefoner. Att använda sig av ett inspelat 

datamaterial ger en större tillförlitlighet då man noga kan lyssna och transkribera informanternas 

svar (Stukát, 2011). Intervjuerna tog 35 respektive 25 minuter att genomföra. 

 

Under tiden mellan kontakt med rektorer och intervjuerna ägde rum, så publicerade vi vår enkät 

för att nå informanter till enkätstudien, vi fortsätter att beskriva proceduren i följande stycken. 

Enkäten har konstruerats i programmet Google Formulär. Enkätfrågor har utformats slutna. I 

början av enkäten har bakgrundsfrågor formulerats, detta för att kunna fundera kring 

informantens bakgrund, för att kunna se om svaren har något med deras kön, utbildning etc. att 

göra (Stúkat, 2011). När man undersöker en större population är det bra att använda sig av slutna 

frågor (Stukát, 2011). Enkätens svarsalternativ anges i Likertskala i fem steg från “stämmer inte 

alls” till “stämmer helt”. Stukát (2011) menar att Likertskala är bra att använda sig utav när man 

vill mäta en populations förhållningssätt.  
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För att finna informanter till vår enkätundersökning valde vi att publicera inlägg på fyra olika 

grupper på internet i nätverket Facebook (se bilaga 4). Detta för att komma i kontakt med 

fritidshemspersonal verksamma i olika kommuner i Sverige. I inlägget beskrevs syftet med vårt 

examensarbete, samt en redogörelse för urval, det vill säga verksam personal i fritidshem. I 

inlägget bifogades en länk till vår enkät med vidare information kring studien samt etiskt 

övervägande. Denna länk fanns tillgänglig för att besvaras under en period på fem dagar. 

Analysmetod 

Genomförda intervjuer har transkriberats. Vid transkriberingen har vi valt att skriva ut materialet i 

sin helhet, för att vara säker på att vi inte missar någon betydelsefull information (Stukát, 2011). Vi 

har transkriberat varsin intervju och tagit del av varandras material. I analysen har vi utgått från en 

induktiv ansats. Med detta menas att vi analyserat data och därefter dragit slutsatser (Bryman, 

2011). Datan analyseras genom kategorisering och tolkning. Kategorisering innebär att man kodar 

datamaterialet i kategorier (Fejes & Thornberg, 2009). Dessa kategorier utgörs av skillnader och 

likheter av reducerat och strukturerat datamaterial. Att tolka innebär att man gör en djupare och 

mer eller mindre spekulativ tolkning av datamaterialet (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

I analys av enkätdata har programmet SPSS använts. SPSS är ett datorprogram för statistisk analys. 

Vi har valt att analysera relationer mellan variabler. I denna analys har vi varit medvetna om att 

analys av variabler handlar om samband (Bryman, 2011). För att analysera samband har vi valt att 

utgå från en korrelationstabell. I en korrelationstabell kan man analysera två variabler samtidigt, 

vilket betyder att man kan studera sambandet mellan de två variablerna (Bryman, 2011). De 

variabler som saknar samband, men som ändå har relevans för denna studie beskrivs med hjälp av 

stapeldiagram. 

Etiskt ställningstagande 
Inom forskningsetik finns ett flertal viktiga principer att förhålla sig till (Löfdahl, 2014), det vill 

säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta är de 

forskningsetiska kraven som vi förhåller oss till under och efter studiens gång. Enligt Löfdahls 

(2014) rekommendation har vi innan påbörjad undersökning diskuterat forskningsdesign och val 

av frågor med handledare. Det är viktigt att noga tänka igenom sina frågor så att de ställs på ett 

sätt där man inte kränker de personer som deltar eller gör att de känner sig kränkta (Löfdahl, 2014). 

Nedan presenteras vårt tillvägagångssätt kring de olika principerna under respektive rubrik. 

 

Informationskrav 

Vid kontakt med informanter inför vår studie har skriftlig information kring undersökningen givits 

(se bilaga 2.). Studiens syfte och metod har i informationsbrevet och i början av enkätstudien 

beskrivits samt en redogörelse för de forskningsetiska kraven som vi förhåller oss till under och 

efter studiens gång. Information behövs för att kunna ta ställning till deltagande i undersökningen 

(Löfdahl, 2014). Informations- och samtyckeskravet är de viktigaste principerna inom 

forskningsetik (Löfdahl, 2014). 

 

Samtyckeskrav 

I enlighet med Löfdahl (2014) har vi givit tydlig information om att deltagande i enkätstudie och 

intervjun är frivillig och kan när som helst avslutas. Denna information har funnits i skriftlig 
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information samt att vi även redogjort för detta innan påbörjad intervju. Vi har även givit våra 

kontaktuppgifter för vidare frågor eller ändrat samtycke.   

 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

Innan påbörjade undersökningar har en redogörelse gjorts för de deltagande om hur insamlat 

material förvaras samt publicering. I enlighet med Löfdahl (2014) följer vi den forskningsetiska 

principen om att allt material behandlas avidentifierat och konfidentiellt. Vi tar även hänsyn till 

nyttjandekravet, som innebär att data endast kommer att användas i undersökningen (Löfdahl, 

2014). Godkänd uppsats kommer att publiceras i DiVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv). De 

deltagande har varit informerande om eventuell publicering i DiVA.  

Metoddiskussion 
De datainsamlingsmetoder vi valt att använda oss utav kan besvara studiens syfte där vi söker 

informanternas upplevelser och uppfattningar. Hade vi istället valt att observera hade vi inte 

kunnat undersöka upplevelser och uppfattningar. En observation är lämpligare när man vill ta 

reda på vad människor faktiskt gör vilket inte hade varit rätt väg för oss att gå, då vi vill undersöka 

fritidslärares upplevelser samt fritidshemspersonals uppfattningar (Stukát, 2011). Anledningen till 

att vi valt att intervjua vuxna är för att kränkningar kan uppfattas som ett känsligt ämne, där vår 

upplevelse är att det kan vara svårt att undersöka barns uppfattningar. Det kan även vara en 

svårighet för vuxna att prata om ämnet mobbning, men vår tanke är att det är lättare att undersöka 

vuxnas uppfattningar än barns. 

 

Urval av informanter till enkätstudien kan diskuteras. Valet att dela enkäten i slutna 

Facebookgrupper var på grund av att få en tidseffektiv spridning och nå många deltagare. Det 

finns såklart nackdelar med att använda sig av ett internetforum för att nå informanter, då 

tillförlitligheten kan blir svag. Dock har vi valt att rikta in oss på slutna grupper där personer måste 

ansöka om att bli medlem då vi delat vår enkät. Vi valde även att inrikta oss på alla som arbetar i 

fritidshem istället för enbart fritidslärare, då vi inte kunde garantera att alla som svarade skulle ha 

en pedagogisk utbildning. Fler aspekter som vi tagit del av är att de grupper vi valt att dela 

enkäten i har alla flera tusen medlemmar. Av den tid vi har på oss är det svårt att försöka nå alla 

dessa personer, och att även att sålla ut de personer som är medlem i flera av dessa grupper. Vi får 

ett bortfall när personer frivilligt väljer att inte ta del av vår enkät och även på grund av att det 

finns medlemmar som inte är aktiva på forumet och utifrån detta inte sett vårt inlägg. Stukát (2011) 

säger att det är lättare för människor att ignorera en enkät än att ignorera en intervju. Vi är 

medvetna om ett urval där respondenterna själva väljer att delta är en svag princip för urvalet. 

 

En risk med ett urval där informanterna själva valt att delta är att det kan uppstå skevhet. 

Möjligtvis kan man tänka att det är fler personer i lägre åldrar av fritidshemspersonal som 

använder Facebook än hela populationen. Det finns till exempel även en risk att det oftast är de 

positivt inställda människorna som svarar på frågorna, men det kan även vara de personer som är 

negativa och vill få möjligheten att uttrycka sin negativa erfarenhet av ämnet (Stúkat, 2011). Stukát 

(2011) nämner att några andra skäl kan vara tidsbrist, sjukdom eller att människor är rädda för att 

inte förbli anonyma.  
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För att kunna bedöma eventuell snedfördelning av åldrarna i urvalet beräknades skewness och 

kurtosis. Beräkningen visar att det finns en liten positiv snedfördelning, men inte särskilt stor. 

Värdena av skewness och kurtosis skall båda vara 0 för att avspegla en perfekt normalfördelning. 

Skewness värdet är ,248 vilket betyder att det är en liten positiv snedfördelning (alltså fler i låga 

åldrar än i höga). Kurtosis värdet är -,818 vilket betyder att det är en plattare form på kurvan än 

den perfekta normalfördelningen, men det kan betraktas som positivt med tanke på den data vi 

har. Då en del utbildar sig senare i livet, en del slutar innan pension eller liknande, bör det vara 

något fler individer i mitten av åldersspannet. Det bör alltså vara något fler individer runt 40, men 

inte så mycket fler än i andra åldrar. Denna beräkning visar därmed att det inte är någon direkt 

snedfördelning av de deltagandes åldrar.  

 

Med hjälp av ett One-Sample-Chi-Square test visas att spridningen av kommuner i urvalet är jämn, 

testet fann inte någon signifikant skillnad i frekvenser mellan kommunerna (Sig.=966,00 vilket är 

större än signifikansnivån 0,05). Detta medför att det inte föreligger någon märkbar geografisk 

snedfördelning i urvalet.  

 

Enkätsvaren kan inte generaliseras men går att använda för att visa på en spännvidd av attityder. 

Denna spännvidd hade inte varit möjlig att uppnå med enbart kvalitativa intervjuer som metod 

(Eliasson, 2013; Stúkat, 2011). Med en enkät så är det svårt att kontrollera hur frågorna har 

uppfattats av de som svarat (Stukát, 2011). Vi har därför gjort en mindre pilotstudie där enkäten 

delats ut till några personer som granskat frågorna innan enkäten delats ut till informanterna. Med 

slutna frågor har man större möjlighet att få svar på sina frågor från fler personer (Eliasson, 2013), 

men det finns en risk att det saknas svarsalternativ som informanterna hade tyckt stämt in bättre. 

Vi har därför valt att använda oss av en Likertskala som svarsalternativ. Det finns inga garantier att 

informanterna svarat helt sanningsenligt i enkäten eller vid intervjuerna (Stukát, 2011), vilket vi är 

medvetna om.  

 

Eftersom vårt urval är ett bekvämlighetsurval så kan vi utifrån detta urval inte generalisera några 

slutsatser till en population. Telefonintervjuer skulle kunnat fungera, men är svår då vi inte har 

valt en strukturerad intervjumetod och därför kan viktiga delar som ansiktsuttryck eller 

kroppsspråk inte tas med i analysen av den insamlade datan (Stukát, 2011). Stukát (2011) säger att 

med en ostrukturerad intervju har man möjlighet att ställa frågor utifrån tillfället. Denna typ av 

intervjuteknik gör att det är möjligt att nå informantens upplevelser då frågorna kan anpassas efter 

situationen och hur samtalet utspelar sig (Stukát, 2011). Vid intervjuerna har vi varit noga med att 

låta informanterna välja miljö för att få en avslappnad intervju. Vi har även varit så neutrala som 

möjligt för att inte råka ut för “intervjuareffekten”, vilket innebär att tonfall eller ordval kan 

påverka informanternas svar (Stukát, 2011). 
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Resultat och analys 

I detta resultat presenteras först resultatet av det empiriska materialet från de genomförda 

intervjuerna och därefter presenteras resultatet av enkätdata.  

Intervjuanalys      

Utifrån studiens syfte har vi analyserat vårt empiriska material från intervjustudien. I analysen 

fann vi intressanta likheter och skillnader, vilka presenteras i följande resultatdel under rubrikerna; 

En otrygg arena, Hur kommer man åt problemet?, Att finna intresse samt Skolans ansvar. 

      

Här nedan kommer en presentation över de intervjuade fritidslärarna. Eftersom de intervjuade 

fritidslärarna är anonyma så har vi valt att kalla dem för informanter.  

 

Informant 1: Är en kvinna som är utbildad till fritidslärare. Hon är 49år gammal och har arbetat i 

25år. Nuvarande arbetsplats har 6 avdelningar. Just nu arbetar hon på en fritidsavdelning med 19 

barn 8-9år gammal. På hennes avdelning är det 2 utbildade fritidslärare och 1 barnskötare. Totalt är 

det 120 barn inskrivna på fritidshemmet. 

 

Informant 2: Är också en kvinna som är utbildad till fritidslärare. Hon är 57år gammal och har 

arbetat i 33år. Nuvarande arbetsplats har 4 avdelningar. På hennes avdelning finns det 32 barn som 

är mellan 9-11år gammal. På avdelningen arbetar 2 utbildade fritidslärare och 1 resurslärare. Totalt 

är det 200 barn inskrivna på fritidshemmet. 

En otrygg arena 

Utifrån studiens syfte vill vi lyfta fritidslärarnas tankar och upplevelser kring kränkningar på nätet. 

Båda informanterna har olika erfarenheter omkring detta ämne och informant 1 berättar om en 

händelse som skedde på Youtube med ett barn som kränkte andra barn genom olika värderingar. 

 

Jag kan säga vid ett tillfälle så var det en flicka som hade lagt upp på, gjort en Youtube-kanal, en sån 

pysselkanal, där hon suttit och pysslat, och så hade en klasskompis sett det, och då hade hon och så 

lagt ut värderingar om andra klasskompisar, som hon inte tyckte var okej. (Informant 1). 

 

Informant 2 behöver fundera en längre stund tills det kommer fram att även hon har varit med om 

en upplevelse där det handlar om att barn har uttryckt sig genom ett kommunikationsspel.  

 

Men det känns ändå lite luddigt, alltså väldigt diffust, jag kan inte peka på något speciellt och säga 

att så här är det. Det va en incident för nått år sen, ett och ett halvt år sen, det fanns något spel på 

nätet, där man kan prata, du kan kommunicera. [...]. De kunde som slänga ut, då hörde vi en massa 

sånt här, lite...mm… Så då fick vi sätta ner foten, för det var något vi tillät vissa stunder här ibland, 

på typ lov så kunde man få köra dataspel och de fick köra det här. För vi trodde det var liksom ett 

oskyldigt harmlöst spel. Men då kunde det komma lite såna här… slänga ut sig lite granna… ja fula 

kommentarer och så. (Informant 2).  

 

När vi sedan talar om vad som kan vara svårigheterna för barnen på internet menar informant 2 att 

det är svårt för barnen att lära sig skilja på vad som är verkligt och inte. Senare återkommer 
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dessutom Informant 2 till att internet bidrar till en skevhet av hur kroppsidealet speglar 

verkligheten och lyfter en oro över vad barnen kan ta del av när dom är hemma. Informant 2 

fortsätter dessutom med att förklara att det ligger i de vuxnas intresse att förklara för barnen om 

vad som är verkligt, då hon ibland anser att barnen ser sig själva som odödliga. Hon menar också 

att det är viktigt att oftare lyfta hur nätet fungerar och inte bara när problem uppstår. Informant 2 

tycker dessutom att det är lätt för barn att vara anonym på olika forum och då kunna uttala sig lite 

hur som helst. Hon menar även att internetanvändandet har sjunkit i åldrarna och att detta har 

skett bara på de senaste åren. Informanten pratar även om hur de tycker att det känns besvärligt 

när barnen vill se olika musikvideos på nätet då det finns videos med konstiga budskap och det är 

lätt att barnen bara med ett knapptryck är inne på något helt annat än vad som var tänkt från 

början. Detta resulterar till att fritidshemmet väljer att begränsa internetanvändandet till lov eller 

andra speciella tillfällen. 

Hur kommer man åt problemet? 

I intervjuerna ger informanterna exempel på hur de uppmärksammat de händelser som inträffat 

där barn blivit kränkta på nätet. I nedanstående citat beskrivs hur händelserna kommit fram till 

fritidslärarnas vetskap.   

 

Det var barn som hade uppmärksammat och sett det, dom hade suttit och pratat och vi har 

lägenheten som det heter, fri lek, gammalt tillbaka sa man dockvrån, men vi kallar det 

lägenheten, och då började barnen att prata, dom är ju snabb på att berätta att det här har 

hänt, och vi jobbar ju hos oss så att det är helt okej att berätta och man får komma till en 

vuxen å fråga om det är något man funderar över, om det är nån som säger något som inte är 

okej, eller någon som gör något som inte är okej, vi tar emot allting. Så dom ska kunna känna 

att de kan bolla med oss – och det var så det kom fram. (Informant 1).  

 

Vi tog upp det först med barnen i samlad grupp och så förklarade vi. För då var det nått barn 

som liksom sagt att, den gör det och det skrivs si och så. Och vi bara: Va? På det? Vi trodde 

det va grönt, att där händer det ingenting. (Informant 2).  

 

Gemensamt för dessa två händelser är att barn själva berättat vad som inträffat för personal i 

fritidshemmet. Upplevelsen av det informant 2 berättar är att de var ovetandes om problemet där 

barn skrev elaka saker till varandra i det forum som fanns på ett datorspel som de erbjudits att 

spela på fritidshemmet. Eftersom att det är barn som själva berättar om händelserna är tolkningen 

att det även kan ha inträffat liknande händelser utan att personal vetat om det. Intervjustudien 

tyder på att det saknas strategier för att uppmärksamma problem där barn blir utsatta för 

kränkningar och trakasserier på nätet, såvida de inte berättar det själva.   

Det viktiga samtalet 

Informanterna menar att samtal är ett viktigt verktyg för att bemöta problem där det skett 

kränkningar på nätet som kommit till fritidslärarnas vetskap. Under intervjuerna lyfter båda 

informanterna vid flertalet tillfällen samtalet som en viktig del i arbetet. I följande citat beskrivs hur 

man använt samtal för att lyfta det ansvar man har när man publicerar något på internet.    
 

Alltså att den och den gjorde dumma saker och då fick vi ta ett samtal tillsammans och vi 

tittade på det här inslaget hon hade gjort, hon hade det kvar och hon ångrade sig otroligt, hon 
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sa att hon skulle ta bort det och därför så pratade vi om hur stort ansvar det är när man lägger 

ut saker och ting. Vad man skriver och tycker och tänker. För om jag tycker något om någon 

så är det mycket mera renhårigt och så får man vara så pass modig och säga vad man tycker 

till den personen då. Att det du gör det är dumt. Inte sitta och prata för sig själv och tycka rakt 

ut, det är inte okej. (Informant 1).  

 

Vid tillfället togs detta upp med det berörda barnet. Samtalet fungerade som ett verktyg att prata 

kring den händelse som inträffat. I följande citat berörde händelsen ett flertal barn och det 

inträffade lyftes i hela barngruppen.  

 

Vi tog upp det först med barnen i samlad grupp och så förklarade vi. [...]. Och så förklarade vi 

vårt ansvar om såna här frågor och vi kontaktade föräldrar och även nån förälder som hade 

lyft detta hemma med sitt barn och gjort oss lite uppmärksamma, så det var som samspel 

mellan hemmet och vi faktiskt. (Informant 2).  

 

När personalen berättat om händelsen för föräldrar visade det sig att de redan var 

uppmärksammade kring problemet då det hade pratats om detta i hemmet.  

 

Upplevelsen är att samtalet är ett viktigt verktyg att använda sig utav som fritidslärare när det 

skett kränkningar mot varandra på nätet för att prata med barnen. Dock kan man göra en egen 

tolkning av intervjusvaren att det inte samtalas kring hur man är mot varandra på nätet innan en 

faktisk händelse inträffat.  

Att våga berätta 

I arbetet mot trakasserier och kränkande behandling på internet visar det sig att informanterna 

upplever att det är av vikt att barnen har förtroende och vågar berätta för de vuxna.  

 

Därför det som hände här var att du kan komma till mig och prata. Dom ska inte känna att 

man blir arg eller att någon sågar dom för att de kommer och berättat. Vi tar den tiden. Det är 

viktigt att känna att man blir sedd, att man försöker lyssna. Då blir dom tryggare och starkare 

i sig. Och man kan faktiskt prata med andra. Det är inte lätt som barn och sitta och fundera på 

vad som är rätt och fel alla gånger. Det är inte alltid lätt. (Informant 1).   
 

Ja… Det kan vara möjligt att jag som fritidspedagog kan få en annan relation till eleverna än 

vad du får som förälder. Att man ibland kan känna att dom vågar berätta saker som dom 

kanske inte gör inför mamma och pappa. [...]. Det är inte säkert att dom kanske rent, bara 

såhär spontant kommer och öppnar sig heller, jag tror inte det. Jag tror det där är lite svårt, 

man bär det säkert inom sig, det är lite skämmigt, det är lite jobbigt, jag vill inte… vill inte 

liksom… kännas vid det, eller det skäms man för. (Informant 2).  

 

Båda informanterna lyfter relationen mellan barn och fritidslärare. Informant 1 lyfter att det är 

viktigt att ta sig tid och att lyssna på vad barnen har att säga. När ett barn kommer och berättat 

menar hon att det även är viktigt att inte bli arg eller att “såga” det barnen säger. Informanten 

menar att barnen måste få känna sig sedd och trygg. Informant 2 menar att man som personal kan 

ha en annan relation till barnen än vad föräldrar har, men tror ändå att barn kan finna det svårt för 

att öppna sig. Svårigheten med att öppna sig upplever informant 2 kan ligga i att man är mer 

ensam när man blir kränkt på nätet.   
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Därför att… jag får den här känslan att med den här nätmobbningen så kanske sitter du hemma, i ditt 

eget hem, på ditt rum. Det är ingen annan som är uppmärksam kanske. Du sitter där själv och blir 

utsatt för saker. Som man sen förtränger, gömmer långt långt ner inombords. (Informant 2).  

 

När informant 2 sedan pratar om den traditionella mobbningen så är uppfattningen att hon 

upplever det lättare att uppmärksamma eftersom att det ofta finns vuxna i närheten. Vidare säger 

informant 2 att den största svårigheten är att få barnen att berätta, då det behövs att barnen har ett 

förtroende för den vuxna och att informanten ibland upplever det som att hon tränger sig på. 

Informanten tycker att när man upplever dessa svårigheter kan ta hjälp av en kurator för att få tips 

om hur man ska samtala med barnen.  

 

Ett tydligt resultat av båda informanternas svar är att för att kränkningar som sker på internet ska 

bli uppmärksammade gäller det att barnen vågar berätta om de blir utsatta, och för att detta ska 

vara möjligt så måste en god och trygg relation finnas mellan fritidslärare och barnen. 

Att finna intresse 

Informant 1 berättar att hon har fått gå en utbildning inom ämnet informations och 

kommunikationsteknik (IKT). Informanten menar att de hade behov av utbildning och beskriver 

sin inställning till arbete med IKT innan hon hade gått en utbildning och menar att det till en 

början kändes jobbigt att lära sig.  

 

Ja absolut! Jag kan erkänna att jag tillhörde dom här som varit lite såhär usch bara vad jobbigt att lära 

sig *skratt*. När man får gå på utbildningar, man får tips och idéer på hur man kan jobba med olika 

appar och... det är ju viktigt att man hittar ett intresse för då spelar det ingen roll vad man vill jobba 

med, men om man ska hitta lösningar så är det en bra vägledning att bli lite mer nyfiken när andra 

kan visa hur det går till. (Informant 1).  

 

Informanten menar att med kompetensutveckling där tips och idéer ges bidrar till att finna ett 

intresse. Med vägledning blir man nyfiken. Detta påstående är intressant att jämföra med vad 

informant 2 upplever i samma fråga då informant 2 har inte fått någon kompetensutveckling inom 

ämnet. På hennes arbetsplats får de i trygghetsteamet ta del av kollegors erfarenheter. Upplevelsen 

är att det finns en viss osäkerhet och att det saknas denna nyfikenhet som informant 1 menar att 

man får utav att gå en utbildning. Informant 2 uttrycker sig så att det upplevs att det finns en vilja 

att lära sig så mycket som möjligt, men samtidigt har informanten även uttryckt att de inte har 

“problemet” där barn kränker varandra på nätet. 

 

Informant 1 berättade mer om vad de fick lära sig under deras utbildning.  

 

Det var en stor utbildning med många föreläsare. De här fritidspedagogerna som var där förklarade 

hur dom jobbade med IKT på fritids. Tips och idéer på hur man kan gå tillväga. Dom jobbade mycket 

med att vara ute på barnens arena. De som jobbade där var ute och skapade egna avatar, och jobbade 

med minecraft. Och där i många chattrum som det kan vara, ja men hur är det, då kunde de komma i 

kontakt med barnen i alla fall. För de visste ju vem som var vem i och med att de hade IKT på fritids. 

Så det är en väg att gå. (Informant 1).  
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Här blir vår uppfattning att informanten tycker att det finns en vikt i att de vuxna själva bör 

figurera på nätet för att kunna ta del av vad barnen upplever och på så vis lättare kunna gripa in 

om ett problem uppstår. Informant 1 fortsätter sedan med att berätta hur de fått lära sig att jobba 

utifrån en metod som de fick lära sig på utbildningen. 

 

I och med att barnen tillbringar så pass mycket tid både i skola och fritids många gånger så kan det 

vara några av de få länkar de har att träffa andra vuxna, vi har börjat jobba mer mot IKT, när vi var 

på en utbildning så sa de såhär till oss: tänk i de här banorna: THINK. Think. Hurtful. Illegal. 

Necessary och Kind. Att skulle man använda sig av de här värderingar om vad som är okej att 

skriva, har man ställt alla dom här frågorna till sig själv då kanske man hinner tänka tillräckligt 

mycket innan man klickar iväg och skickar något. (Informant 1).  

 

Det upplevs som att det personalen dock inte är helt insatta i det arbetssättet då de precis har börjat 

arbeta med det och informant 1 förklarar vidare att det även arbetar utifrån likabehandlingsplanen 

och sedan ett trafikljus när det gäller mobbning i ren allmänhet. Informant 1 har mycket att säga 

när det kommer till arbete mot mobbning rent generellt men även mot kränkningar på nätet. 

Informant 2 känns mer tveksam till sin erfarenhet kring arbetet mot nätmobbning och informanten 

tror det kan bero på olika faktorer.  

 

Mm, jag har faktiskt väldigt lite erfarenhet av det. Dels så beror det kanske på de åldrarna jag jobbar 

med, det är inte så uppenbart iallafall inte än, och sen kanske det bostadsområdet, då det är lugn så 

till vida det är… ja… villaområde, lite andra bakgrunder kanske beroende på vilket område du 

jobbar i. Det har förekommit lite, men generellt är det lugnt, det är vad jag kan känna till. (Informant 

2).  

 

Informant 2 menar alltså att det är beroende på vart man bor och i vilken ålder man arbetar med 

som avgör hur mycket erfarenhet man har som fritidslärare. Informanten säger även senare under 

intervjun att den tror att nätmobbning är ett större problem för de lärare som jobbar på högstadiet. 

Välja bort aktivitet - istället för att möta problemet 

Upplevelsen är, som tidigare lyfts, att samtal är av vikt att hantera problem där det skett 

kränkningar på nätet. Vår känsla är ändock att informant 2 saknar verktyg för att möta problem 

där det sker kränkningar på nätet. I följande citat beskriver hon hur de hanterade händelsen som 

uppstått där barnen skrivit elaka saker till varandra på ett datorspel. 

 

Så då samlade vi dom och så pratade vi med dom. Och så förklarade vi vårt ansvar om såna här 

frågor och vi kontaktade föräldrar och även nån förälder som hade lyft detta hemma med sitt barn 

och gjort oss lite uppmärksamma, så det var som samspel mellan hemmet och vi faktiskt. Så då sa vi 

bara att då blir det nej. Då blir det ingenting sånt här, för vi känns… vi har inte möjlighet… Det här 

känns inte bra, det här blir inte roligt, det blir inte tryggt för nån. Och vi har inte möjlighet att hela 

tiden vara bredvid deras sida och kolla att det går rätt till. Så då måste vi säga nej och är det så att det 

här är okej då får ni köra det hemma med era föräldrars tillåtelse. Så det rann ut i sanden, det blev 

inget mer utav det. (Informant 2).  

 

Tolkningen är att man valt en enkel väg genom att ta bort spelet, snarare än möta problemet. 

Fritidsläraren menar att de inte har möjlighet att vara bredvid barnen när de spelar för att se så allt 

går rätt till. Vår upplevelse är att man ser “bevakning” som ett verktyg för att motverka 
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kränkningar som sker på nätet. När man inte har möjlighet att finnas bredvid barnen när de spelar 

väljer man istället bort aktiviteten.  

Skolans ansvar 

Båda informanter har endast stött på att det skett kränkningar på nätet vid enstaka tillfällen, men 

upplever ändå att internet inte är en trygg arena för barn att vistas på. Men hur tänker 

informanterna kring frågan om skolans ansvar i denna fråga?  

 

Resultatet av intervjustudien visar att man i de båda fritidshemmen valt att integrera IKT i en liten 

eller ingen utsträckning alls. Informant 1 upplever ändå att skolan har ett visst ansvar i frågan.  

 

Vi använder inte mobiler på skolan. Men om något inte har löst sig på fritiden så kommer det tillbaka 

in i skolan och då är det något som vi måste hjälpa till med. Men sen kan vi inte ta hela ansvaret för 

det som händer på fritiden, utan märker vi att det sker mycket på fritiden kring kränkningar på nätet 

så är det något som vi även måste prata med föräldrarna om.  (Informant 1).  

 

Denne menar att saker som hänt på fritiden återkommer till skolan. Sker det kränkningar på nätet 

under fritiden och barnen berättar om det för någon lärare så är det då skolan ansvar att hjälpa 

barnet. Samtidigt menar informanten att man inte kan ta hela ansvaret av det som sker på fritiden 

utan då bör lyfta frågan vidare till föräldrar. Skulle det ske kränkningar finns enligt informant 1 

tydliga riktlinjer på hur man går tillväga när en kränkning sker. Detta sker genom samtal med de 

inblandande barnen, samt att det fylls i en blankett som personalen sedan följer upp. I blanketten 

så skrivs vilka åtgärder och överenskommelser de kommit fram till. Därefter tar skolan kontakt 

med vårdnadshavare. Informanten tycker det är viktigt att man talas vid med vårdnadshavare så 

att det inte blir några missförstånd, detta är förstås beroende på storleken av problemet. 

Informanten menar att dessa blanketter kan användas i arbetet där kränkningar skett både på nätet 

och i verkligheten.  

 

Detta är ett ämne som informant 2 anser viktigt och borde lyftas mer. Hon tycker att barnen måste 

lära sig ta ansvar för det som skrivs eftersom man lätt kan vara anonym i olika forum på nätet. Vår 

uppfattning är att informant 2 menar att källkritik är en viktig del i skolans arbete, ändå är skolan 

återhållsam när det kommer till att låta barnen använda datorerna under tiden de är på skolan. 

Informanten säger att det blir rörigt när många barn samlas runt en dator och därför är tolkningen 

att informanten vill att det ska vara bekräftat att det är säkert för barnen att använda vissa sidor för 

att personalen ska känna sig trygg i vad det är för upplevelser barnen får ta del av. 

Sammanfattning 

Resultatet av intervjustudien visar att samtal är något som båda fritidslärarna använder sig av i 

arbetet där barn kränkt eller blivit kränkt på internet. I de enstaka fall där fritidslärarna 

uppmärksammat att det har skett kränkningar på internet är det barn som själva har berättat vad 

som hänt.  

Båda tycker det är viktigt att barnen har förtroende för personalen i denna fråga, men 

uppfattningen är att ingen lyfter ämnet förrän det har hänt något. Fritidslärarna anser båda att det 

tillhör skolans ansvar att lära ut kring det ansvar man har då man publicerar något på internet. 
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Utbildning kring ungas medieanvändning är därför, enligt informanterna, något som bör ges all 

personal på skolan. 

Enkätanalys 

Resultatet har analyserats utifrån studiens syfte. Enkäten har visat på intressanta samband som 

presenteras under flertal figurer. I enkäten har totalt 101 personer medverkat. Nedan presenteras 

en analys av den insamlande enkätdatan.  

 

 
 

Figur 2: Fördelning i procent av svaren på frågan ’Jag har intresse för att arbeta med destruktiva 

relationer/kränkningar på nätet’. 

 

Ovanstående resultat visar på ett stort intresse för att arbeta med kränkande behandling på 

nätet.  Det finns ett medelstarkt samband mellan att personer som har mer yrkeserfarenhet har ett 

större intresse av att arbeta med frågan ovan (r=0.29, p<.05). 
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Figur 3: Fördelning i procent av svaren på frågan ’Jag har erfarenhet av att arbeta med barn som 

utsatts för kränkningar och mobbing på nätet’. 

 

 I frågan om informanterna har erfarenhet av att arbeta med barn som utsatts på nätet svarade 26% 

att det stämmer i stor utsträckning. 50% av de medverkande har inte någon eller väldigt liten 

erfarenhet utav att arbeta med barn som utsatts för kränkande behandling och mobbning på nätet.  
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Figur 4: Fördelning i procent av svaren på frågan ’Jag får den information och vägledning som jag 

behöver för att arbeta med destruktiva relationer/kränkande behandling och mobbing’. 

 

På frågan om personalen som jobbar på fritidshem får information och vägledning de behöver, så 

finns det ett medelstark till starkt samband mellan personer i stigande ålder (r=0.44, p<.05), samt de 

personer med längre yrkeserfarenhet får den information de behöver för att kunna arbeta med 

destruktiva relationer och kränkande behandling (r=0.42, p<.05). Endast 24% anser att de får lite 

eller ingen information alls gällande destruktiva relationer och kränkande behandling.  

 

 

 

Figur 5: Fördelning i procent av svaren på frågan ’Jag får den information och vägledning som jag 

behöver när det gäller barns och ungas medieanvändning’. 

 

När vi sedan undersöker hur personerna anser att de får den information de behöver gällande 

barns och ungas medieanvändning så visar det att 32% får den information de behöver och det 

finns fortfarande ett samband mellan personer i stigande ålder (r=0.21, p<.05) samt de med längre 

yrkeserfarenhet får den information de anser sig behövas (r=0.27, p<.05). Trots det sambandet så 

visar enkätens resultat att ett högre antal personer (33%) inte får den information de behöver. Detta 

blir en skillnad på 9% utifrån svaren på frågan om informanterna får den information de behöver 

kring destruktiva relationer och kränkande behandling. Det finns en möjlighet att denna skillnad 

beror på att informanterna kan ha tolkat den frågan utifrån både traditionell mobbning och 

nätmobbning och därmed känner informanterna att de får mer information och vägledning kring 

den traditionella mobbningen än nätmobbningen. 
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Figur 6: Fördelning i procent av svaren på frågan ’Jag har intresse för att arbeta med 

medieanvändning’. 

 

Trots det antal personer som inte anser att det får den information de behöver kring barns och 

ungas medieanvändning (Figur 7), visar resultatet ovan att det finns ett stort intresse att arbeta 

med det. Hela 66% ställer sig positiva till ett sådant arbete.  
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Figur 7: Fördelning i procent av svaren på frågan ’Jag upplever att internet är en trygg arena för 

barn’. 

 

 Majoriteten av personerna i enkätundersökningen upplever internet som en otrygg arena för barn.  

 

 
 

Figur 8: Fördelning i procent av svaren på frågan ’Jag upplever att jag har ”verktyg” för att handla 

om en situation uppstår där ett barn utsätts för kränkningar/mobbing på nätet’. 

 

Det finns en större andel (39%) som upplever att de helt eller till viss del (36%) saknar verktyg. Det 

verkar som att de finns ett samband med de 26% som upplever att de har verktyg för att handla om 

en situation uppstår där barn utsätts för kränkningar på nätet med stigande ålder (r=0,23, p<.05) 

och med mer yrkeserfarenhet (r=0,22, p<.05).  
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Figur 9: Fördelning i procent av svaren på frågan ’Jag tror att barn som är utsatta på nätet berättar 

det för en vuxen’. 

 

I ovanstående fråga svarade 77% att de inte tror att barn berättar för en vuxen att de är utsatta på 

nätet. Samtidigt upplever 56% att det är svårt att uppmärksamma om ett barn är utsatt för 

kränkningar och mobbning på nätet.  
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Figur 10: Fördelning i procent av svaren på frågan ’Jag upplever det svårt att uppmärksamma om 

ett barn är utsatt för kränkningar och mobbing på nätet’. 

 

56% upplever det svårt att uppmärksamma om barn är utsatta för kränkningar och mobbning på 

nätet.  

 

Det intressanta i dessa två frågor är att det finns 22% som inte upplever att det svårt att 

uppmärksamma om barn är utsatta på nätet (Figur 12), medans det samtidigt endast finns 2% som 

tror att barn berättar det för en vuxen (Figur 11). 

 

 
 

Figur 11: Fördelning i procent av svaren på frågan ’Jag anser att arbete mot kränkningar och 

mobbning som sker på nätet tillhör skolans ansvar och värdegrundsarbete/likabehandlingsarbete’. 

 

Resultatet visar att en stor andel av informanterna anser att ett arbete mot kränkande behandling 

och mobbning som sker på nätet tillhör skolans ansvar. Endast 10% menar att det inte är skolans 

ansvar.  
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Diskussion 
I följande diskussionsdel ställs resultatet av enkät- och intervjustudien i relation till tidigare 

forskning. Dessa diskuteras under rubrikerna; En otrygg arena, Hur kommer man åt problemet?, Att 

finna intresse samt Skolans ansvar.   

En otrygg arena 

Enkätstudiens resultat visar att en större del av den undersökta populationen anser att nätet är en 

otrygg arena för barn att vistas på (Figur 7). Detta kan relateras till rapporten av Findahl et al. 

(2013) där 8 av 10 barn ansåg att det fanns saker på internet som kunde oroa eller besvära barn i 

deras egen ålder. Det finns alltså tydliga exempel från båda grupperna på att de har en liknande 

uppfattning här. 

Resultat av intervjustudien visar att nätet upplevs som en otrygg arena på grund utav utbudet som 

finns på nätet. Informant 2 talar om att eleverna har möjlighet att ta del av saker som inte är 

verklighetstrogna. Nyberg och Wiberg (2015) menar att spridningseffekten är större än vad den 

tidigare varit, vilket vi även tolkar som att dagens barn nås av det som sprids i betydligt större 

utsträckning än vad som var möjligt innan samhället digitaliseras. Informant 2 talar även om att 

eleverna påverkas av hur internet speglar orealistiska kroppsideal vilket blir relaterat till Berne et 

al. (2014) samt Landsted och Persson (2014) studie. Där menar de att könsstereotypiska kroppsideal 

är oroväckande bland ungdomar då kamrater har stor inverkan i ungdomarnas tankar kring sina 

kroppar. Vi upplever därför att detta är något som möjligtvis kan påverka eleverna redan i yngre 

åldrar. 

I resultatet av intervjuerna framkom det att fritidslärarna ansåg att nätmobbning kan vara en 

jobbigare upplevelse för barnen än vad det blir vid traditionell mobbning. Detta eftersom 

mobbandet sker i sitt eget hem där man är ensam. Intervjustudiens resultat går att relatera till 

Smith et al. (2008) studie som även den visar att eleverna kände sig mer ensam vid kränkningarna 

som skedde på nätet, då de inte hade vänner i närheten. Nyberg och Wiberg (2015) talar om att 

agerandet kan bli annorlunda när kränkningar sker på internet än vad det hade blivit i verkliga 

livet. Detta speglar sig även i vad informant 2 säger kring elever som kränker andra på traditionellt 

vis. Informanten menar att när mobbning sker i under skoltid så finns det en större chans att det 

uppmärksammas av andra elever eller vuxna. Det tolkar vi som att informanten antyder till att det 

är lättare att avbryta traditionell mobbning. Om man jämför med det som publiceras på internet, 

där kränkande behandling riskerar att finnas kvar en lång tid efteråt, så finns det en koppling 

mellan Nyberg och Wiberg (2015) som menar att saker som publiceras på internet kan finnas kvar 

och sedan återkomma flera år senare och riva upp gamla känslor. En sådan händelse som 

informant 1 berättar om, när eleven utfört kränkande handlingar på en plattform som Youtube, 

riskerar kränkningen att bli offentlig för allmänheten. Slutsatsen blir i sin tur att sådana sociala 

medier så som Youtube kan bidra till ett otryggt klimat för barn när de befinner sig på nätet, varav 

vi anser att det viktiga stödet från vuxna bör finnas. 
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Hur kommer man åt problemet? 

Trots att de båda fritidslärarna upplever att nätet är en otrygg arena för barn att vistas på, så har de 

endast uppmärksammat att kränkningar på nätet skett vid ett fåtal tillfällen. Betyder det att det 

sker näst intill inga kränkningar på nätet bland elever i dessa skolor, eller är fritidslärarna inte 

medvetna om att det händer kring deras elever? Om vi ser till studien av Cassidy et al. (2012) kan 

det stämma att lärare är ovetandes av den omfattning som nätmobbning sker bland deras elever.   

 

En intressant upptäckt i resultatet av enkätstudien är att 22% av informanterna inte uppfattar det 

svårt att uppmärksamma om barn är utsatta på nätet (Figur 10), medans det samtidigt endast finns 

2% som tror att barn berättar det för en vuxen (Figur 9). Funderingar väcks kring vilka verktyg 

dessa personer använder för att uppmärksamma om barn är utsatta på nätet om de inte tror att 

barn berättar det själva. Resultatet av intervjustudien visar att vid de tillfällen kränkningar på nätet 

har uppmärksammats så har barn berättat det själva. Enligt Statens medieråd (2015) så berättar 

endast 5% av de barn som är utsatta på nätet det för en vuxen, vilket kan tolkas som att sker fler 

kränkningar på nätet än vad lärarna vet om.  

 

Informanterna i intervjustudien lyfter samtalet som det viktigaste verktyget i arbetet, dock är vår 

uppfattning att man inte pratar kring hur man är mot varandra förens något inträffat. Ur vår 

synvinkel känns detta problematiskt då ett tydligt förebyggande och främjande arbete mot 

kränkande behandling och nätmobbning inte verkar finnas. Detta problem visar sig även i studien 

av Cassidy et al. (2012), där det enligt de 17 lärare saknades riktlinjer i arbetet. En av informanterna 

nämner även att de inte har möjlighet att sitta bredvid barnen när de befinner sig på nätet, i 

relation till resultatet av Dunkels (2007) avhandling där slutsatsen var att vuxna som stöter på 

något nytt gärna relaterar till något de redan känner till blir detta intressant. Det vill säga att den 

som inte har någon metod för att uppmärksamma att kränkningar sker på nätet relaterar det till 

den redan kända metoden vid traditionell mobbning där man “bevakar” (Dunkels, 2007), vilket är 

upplevelsen att informanten gör. Informant 2 talar även om ett spel som de väljer att ta bort som 

möjlighet för eleverna att spela under fritidshemstid. När det avslutades så lugnade det, enligt 

informanten, ner sig och det upplevs som att hon ansåg att problemet var löst. Smith et al. (2008) 

menar dock att lösningen på problemen inte är att förbjuda utan att lärarna måste våga prata med 

eleverna när situationer uppstår. Enligt detta är slutsatsen att informanten saknar verktyg för hur 

man uppmärksammar och motverkar problemet. 

 

Båda informanterna i intervjustudien har uppfattningen om att det är viktigt att eleverna vågar 

öppna upp sig för lärarna för att det ska vara lättare att lösa de konflikter som uppstår både vid 

traditionell mobbning men även när den sker på nätet. Det som däremot verkar vara en svårighet 

är att få en trygg relation med eleverna. Informant 2 menar att kränkningar på nätet kan vara svårt 

då det blir något barn skäms över och inte vill att någon annan ska få ta del av. Informant 1 menar 

att man som lärare bör vara tydlig och berättar vad som är rätt och fel för att skapa trygghet för 

eleverna, vilket i sig bidrar till att skapa trygga relationer med eleverna. Informant 1 menar även 

att det är viktigt för eleverna att veta att de blir sedda för att kunna bygga en relation med lärarna. 

Vår uppfattning är att båda informanterna i intervjustudien tänker liknande kring vad eleverna 

behöver för att våga berätta för lärarna när det blir utsatta, vilket är en trygg relation. Findahl, 

Dunkels och Feilitzens (2013) studie visar att det är många gånger barnen inte vågar berätta att det 
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blivit utsatta, troligtvis för att de skäms och tycker att upplevelsen är jobbig när det inte finns 

någon trygghet i närheten, så som vänner eller vuxna.  

 

Slutsatsen är att det är nödvändigt att finna andra strategier för att uppmärksamma kränkningar 

som sker på nätet än att endast förlita sig på att barnen berättar det för vuxna. 

Att finna intresse 

Känslan är att man inte möter barnen i det som informant 2 upplever, att barnen tror att det är okej 

att göra likadant som till exempel musikvideos visar. Detta bekräftar än mer vår upplevelse om att 

det finns en osäkerhet kring arbetet med informations och kommunikationsteknik. Om man endast 

väljer att ta bort aktiviteter för att man tror att barnen blir påverkade av detta, samt att man tar bort 

spel på grund utav att det skett kränkningar och barn inte varit trygga, upplever vi att det verkar 

finnas brister i hur man bemöter och hanterar dessa problem. Visar detta att det finns en viss 

kunskapsklyfta mellan barn och vuxna som Dunkel (2007) pratar om? Eftersom vuxna inte är 

uppväxta under det digitaliserade samhällets framfart menar Dunkel att de vuxna måste sätta sig 

in det nya som uppstår. Enligt resultat av vår enkätstudie finns ett intresse av att arbeta med barn 

och ungas medieanvändning (Figur 6), men samtidigt finns en stor andel som inte upplever att de 

får den vägledning som behövs kring barn och ungas medieanvändning (Figur 5). I resultatet av 

intervjustudien lyfter informant 1 kompetensutveckling som positivt, hon menar på att tips och 

idéer bidrar till att finna ett eget intresse, vilket stämmer med Dunkels påstående. Informant 1 har 

gått en utbildning, som visar på ett arbetssätt där man befinner sig på barnens arena genom att 

själv vara med i spel på samma villkor som barnen, för att kunna ta del av vad barnen upplever 

och på så vis lättare kunna gripa in och ta tag i om ett problem uppstår. Jämfört med informant 1 

så är informant 2 mer försiktig när det gäller användande av digital teknik och hon har inte gått 

någon utbildning. I dagens samhälle är barnen uppväxta med internet, och det faktum att det även 

sker mobbning på nätet utmanar enligt Beckman (2013), skolan i att finna nya sätt för att motverka 

mobbning som sker på skolan. 

Skolans ansvar 

Som tidigare presenterats i enkäten så upplever en stor del av den undersökta populationen att 

barn som är utsatta för nätmobbning inte berättar det för någon vuxen (Figur 9). En av 

anledningen kan vara det Thornberg (2011) pratar om, när han säger att barnen inte berättar 

eftersom de tror att det bara kommer förvärra situationen. Det kan även bero på att barnen inte 

känner att lärarna väljer att ingripa.  

 

Informant 2 nämner att hon upplever att datoranvändningen kryper längre ner i åldrarna, vilket 

kan relateras till Sjöbergs (2010) studie som visar att ungas sätt att skapa relationer har gått allt mer 

från att träffas i verkliga livet till att träffas på internet. Det verkar alltså finnas en medvetenhet om 

att internet kryper allt längre ner i åldrarna, ändå verkar inte ett arbete mot kränkande behandling 

på nätet finnas. Att informant 2 upplever det som att hon inte har problem med nätmobbning 

beroende på hennes omgivning kring skolan gör det intressant när informanten sedan säger att 

hon tror det är ett större problem för högstadiet. Är nätmobbning endast ett problem bland äldre 

barn? I undersökningen av Statens medieråd (2015) visar det att 58% använder sociala medier 

redan i 9-12år. Problemet borde därför finnas även i de yngre åldrarna, därför funderar vi på om 
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det har att göra med förtroendet till lärarna och att det därför inte synliggörs på informantens 

arbetsplats.  

 

Både i enkätundersökningen och i intervjuerna har informanterna liknande uppfattningar om att 

det ligger på skolans ansvar hur arbetet mot kränkande behandling ska se ut, även när det sker på 

nätet (Figur 11). Smith et al. (2008) menar på att arbetet mot mobbning bör finnas under skolans 

vanliga antimobbningsarbete, men trots detta säger sig informant 2 att det förekommer väldigt lite 

sådant arbete på hennes skola. Informanten väljer dessutom att ta stöd av andra kollegor eller 

skolledningen när det handlar om situationer där elever kränker varandra på nätet. Därför blir vår 

tanke att skolan hade haft nytta av att erbjuda personalen en sådan utbildning som informant 1 har 

tagit del av.  

    

Det tydliga sambandet mellan att barn blivit utsatta för traditionella trakasserier och kränkningar 

även blivit det på nätet som Kowalski et al. (2012) studie visar på, har inte studerats i denna studie 

och kan därför inte redovisas. Dock kan man i denna studie se att det vid informant 1 arbetsplats 

finns ett arbete där man tar itu med kränkningar som skett traditionellt och på nätet på ett 

integrerat sätt. Informant 1 berättar att de blanketter som de utgår ifrån används både när det sker 

kränkningar på traditionellt vis som på nätet. 

 

När informant 2 är inne på att man som fritidslärare har möjlighet att bygga en annan relation till 

barnen än vad man som förälder har, kopplar vi det samman med det som informant 1 säger, att 

det som inte är löst på fritiden kommer tillbaka till skolan. Informanten menar dock att det inte 

heller kan bli skolans ansvar till fullo om något sker på fritiden, utan det gäller att ha en bra dialog 

med föräldrarna. Findahl, Dunkels och Feilitzens (2013) resultat visar dock att barn sällan vågar 

berätta för sina föräldrar om de blir utsatta. Detta kan innebära att föräldrar förblir ovetandes och 

därför blir slutsatsen att de problem som barn kan bära med sig från hemmet beror på att de inte 

har uppmärksammats av föräldrarna.  

 

I enkätstudien visar sig hela 75% helt eller till viss del uppleva att de saknar verktyg för att handla 

om en situation uppstår där barn utsätts för kränkningar på nätet (Figur 10). I relation till att 

problemet med kränkningar på nätet kryper allt längre ner i åldrarna (Findahl, et al., 2013), anser 

vi att det är skolans ansvar att erbjuda personalen kompetensutveckling kring detta. Problemet 

verkar till synes av forskning ha växt fram i och med de sociala mediernas framfart (Nyberg & 

Wiberg, 2015), detta kan innebära att personal inte hunnit med i utvecklingen som även Dunkles 

(2007) studie visar. I enkätstudien visas även att fritidshemspersonalen i en aning större 

utsträckning anser att de får den information och vägledning de behöver kring traditionella 

kränkningar jämfört med de som sker på nätet (Figur 6; Figur 7). Information och vägledning kring 

kränkningar som sker på internet är något som vi anser är skolans ansvar, för att därmed kunna 

erbjuda eleverna en trygg miljö.  

Framtida studier 
Utifrån resultatet av denna studie så har det uppmärksammats att fritidshemspersonalen inte tror 

att barnen berättar för vuxna om de blir utsatta för kränkningar på nätet. Det har även framkommit 

att fritidslärarna anser att det är viktigt att barnen ska vara trygga i relationen mellan elev och 
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lärare för att barnen ska våga öppna upp sig och berätta om de blir utsatta. Detta gäller både i 

traditionell mobbning samt i nätmobbning. Även om detta är ett känsligt ämne, så hade det utifrån 

resultatet varit intressant att studera vidare på hur barnen själva uppfattar fritidshemspersonalens 

agerande i frågor som berör kränkande behandling på nätet, men även barnens uppfattning om 

hur de själva vill bli bemötta.  

 

I enkätstudien visar det att hälften av den undersökta populationen inte upplever att de får 

tillräcklig information som behövs för att arbeta med barns och ungas medieanvändning (Figur 5). 

Detta väcker ett intresse för framtida studier kring hur rektorn ser på, till synes utav enkäten, 

bristande information och vägledning kring kränkande behandling på nätet.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev till rektor    
Hej!     

Jag heter Malin Nordin/Rebecca Jansson och studerar till grundskollärare med inriktning mot 

fritidshem vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag läser nu min sjätte och sista termin i utbildningen 

och ska nu tillsammans med min studiekamrat Rebecca Jansson/Malin Nordin skriva det 

självständiga arbetet som avslutar vår utbildning. 

 
Vi har valt att undersöka destruktiva relationer och- kränkande behandling på nätet i vårt 

självständiga arbete. Barns användning av internet kryper allt längre ner i åldrarna. Med ungas 

växande användning av internet ökar även de negativa siffrorna avseende samhällets skydd kring 

internet och dator/tv-spel (Statens medieråd, 2015). Att erbjuda en trygg miljö för barn och unga på 

den virtuella arenan kan därför ses som en viktig utmaning.  

 
Mot professionen som fritidslärare har vi valt att undersöka ett antal fritidslärares upplevelser av 

arbetet med barns destruktiva relationer och- kränkande behandling på nätet. För att få svar på 

våra frågor kommer vi att genomföra ett antal intervjuer med verksamma fritidslärare. I studien 

kommer vare sig kommunen, skolan eller de intervjuade att uppges vid namn. Det vill säga att allt 

insamlat material är avidentifierat. Intervjun uppskattas att ta max en timme och vi ser det som en 

fördel om vi får möjligheten att spela in intervjun. Detta för att underlätta vårt arbete vid 

transkribering och analys av resultatet. Inom kursen ramar har vår handledare, examinator och 

lärare behörighet att ta del av materialet. Uppgifterna kommer endast att användas till denna 

studie. Vid godkännande av examinator kommer uppsatsen eventuellt att publiceras på ̊ Digitalt 

vetenskapligt arkiv (DiVA). 

 
Vi kontaktar Dig för att komma i kontakt med verksamma fritidslärare i ditt rektorsområde. Vi är 

därför tacksamma om du kan delge oss kontaktuppgifter till någon eller några av fritidslärarna för 

vidare kontakt. 

   

Har Du några funderingar är Du välkommen att kontakta någon av oss.  

Vänliga hälsningar 

     

Malin Nordin 

mano1414@student.miun.se 

0706407466 

      

Rebecca Jansson 

reja1204@student.miun.se 

0767776394 

      

Handledare 

Marcus Sundgren  

marcus.sundgren@miun.se 

mailto:marcus.sundgren@miun.se
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Missiv fritidslärare 
 
Hej!                                                                                                    

Jag heter Rebecca Jansson/Malin Nordin och studerar till grundskollärare med inriktning mot 

fritidshem vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag läser nu min sjätte och sista termin i utbildningen 

och ska nu tillsammans med min studiekamrat Malin Nordin/Rebecca Jansson skriva det 

självständiga arbetet som avslutar vår utbildning. 

                                                                                                         

Vi har valt att undersöka destruktiva relationer och- kränkande behandling på nätet i vårt 

självständiga arbete. Barns användning av internet kryper allt längre ner i åldrarna. Med ungas 

växande användning av internet ökar även de negativa siffrorna avseende samhällets skydd kring 

internet och dator/tv-spel (Statens medieråd, 2015). Att erbjuda en trygg miljö för barn och unga på 

den virtuella arenan kan därför ses som en viktig utmaning.  

 
Mot professionen som fritidslärare har vi valt att undersöka ett antal fritidslärares upplevelser av 

arbetet med barns destruktiva relationer och- kränkande behandling på nätet. Som utbildad 

fritidslärare är Du en viktig del i vår studie. Vi är därför väldigt tacksamma om Du vill delta i en 

intervju. 

                                                                                                         

Innan intervjun skulle vi även vara tacksamma om du svarar på vår Enkätundersökning. Enkäten 

tar max 10min och kan ses som en förberedelse innan vår intervju med Dig. Intervjun uppskattas 

att ta max en timme. Vi skulle uppskatta om Du tillåter oss att spela in intervjun med hjälp av 

ljudupptagning. Detta för att underlätta vårt arbete vid transkribering och analys av resultatet. 

                                                                                                         

Vi följer forskningsetiska krav, vilket innebär att Du som deltagare, samt din arbetsplats inte 

kommer kunna identifieras vid namn om Du väljer att delta. Intervjun kan när som helst avslutas 

och är frivillig att delta i. Inom kursen ramar har vår handledare, examinator och lärare behörighet 

att ta del av materialet. Uppgifterna kommer endast att användas till denna studie. Vid 

godkännande av examinator kommer uppsatsen eventuellt att publiceras på ̊ Digitalt vetenskapligt 

arkiv (DiVA). 

Vi kommer att kontakta Dig i slutet av denna vecka för att förhoppningsvis kunna boka en tid som 

passar oss båda för en intervju. 

 
Har Du några funderingar är Du välkommen att kontakta någon av oss. 

Vänliga hälsningar 

                                                                                   

Rebecca Jansson 

reja1204@student.miun.se 

0767776394 

 
Malin Nordin 

mano1414@student.miun.se 

0706407466 
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Handledare 

Marcus Sundgren 

marcus.sundgren@miun.se 
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Intervjuguide      
Syfte med studien är att undersöka fritidslärares erfarenheter av kränkande behandling på nätet. 

Vi ställer öppna frågor och har utgått tematiskt när vi formulerat forskningsfrågorna.  

      

Allmänna frågor:     

Namn? 

Ålder? 

Utbildning? 

Hur länge har du arbetar som fritidslärare? 

Hur många barn finns det inskrivna/barn per personal?  

      

Tematiska frågor: 

Frågeställning: Hur uppmärksammar fritidslärare mobbning som sker på nätet? 

 

1. Kan du berätta för mig om dina erfarenheter av kränkningar på nätet? 

 

2. Har du haft egna misstankar om kränkningar på nätet bland dina elever? 

 

3. Hur kan man som fritidslärare uppmärksamma att ett barn blir utsatt för kränkningar på 

nätet? Har barn själv berättat? 

 
Frågeställning: Hur hanterar fritidslärare problem där barn gör varandra illa på nätet? 

 
1. Upplever du att du får information och vägledning kring att arbeta mot kränkningar på 

nätet? I sådana fall, av vem/hur? 

 

2. Om ett barn utsätts för kränkningar på nätet, upplever du att du har verktyg för att handla 

i en sådan situation? Berätta och ge exempel! 

 

3. Upplever du några svårigheter med att arbeta med barn som utsätts för kränkningar på 

nätet? 

 
Frågeställning: Hur arbetar fritidslärare för att motverka kränkningar på nätet? 

 

1. Arbetar ni för att motverka kränkningar på nätet? Förebyggande/främjande insatser? 

 

2. Diskuterar ni kränkningar på nätet med barnen? 

 

3. Diskuterar ni kring kränkningar på nätet inom arbetslaget? 

 

4. Hur ser du på skolans ansvar i den här frågan? 

     

Eventuella följdfrågor:      
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Kan du berätta mer? 

Har du något exempel? 

Hur tänker du kring det? 

Vad menar du med det? 

Har jag förstått dig rätt om jag tror att din uppfattning är?  
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Utskick enkät 
 

“Hej alla där ute! Vi är två studenter som nu skriver vår C-uppsats innan det är dags för oss att bli 

färdiga fritidslärare. Vi behöver därför Din hjälp med att svara på en enkät om destruktiva 

relationer och- kränkande behandling på nätet. Enkäten tar inte mer än 10min, och Dina uppgifter 

kommer att behandlas avidentifierade under och efter examensarbetet. Dina åsikter är viktiga vare 

sig du är utbildad eller inte, vi försöker att nå så stor del som möjligt av alla som arbetar på 

fritidshem i Sverige. 

Vi är väldigt tacksamma för alla som kan tänka sig att medverka. Klicka på länken för att komma 

till enkäten. 

 

Mvh Malin och Rebecca” 
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Historigram  

 
Figur 12: Fördelningen bland informanternas utbildningskategorier. 

 

 
Figur 13: Fördelningen bland informanternas yrkeserfarenhet. 
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Enkät  
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