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Studiens syfte var att undersöka hur personal i skolan beskriver 

mobbning och arbetet mot mobbning. Problemformuleringarna 

var: Hur beskriver skolpersonal mobbning, hur beskriver 

skolpersonal förebyggande och upptäckt av mobbning samt hur 

beskriver skolpersonal hantering av mobbning och dess följder. 

Metoden som användes var kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med följdfrågor. Resultatet visar att mobbning anses 

vara upprepade kränkningar men att enskilda kränkningar 

förekommer i större utsträckning. Mobbning förebyggs genom 

arbete med likabehandlingsplan, skolklimat och gruppstärkande 

insatser. Mobbning upptäcks av lärarna själva eller genom 

information från elever, annan skolpersonal och i vissa fall 

föräldrar. Mobbning hanteras med hjälp av likabehandlingsplan 

eller manualbaserat arbete. Slutsatsen var att elevers och lärares 

relation till och bemötande mot varandra spelar stor roll i arbetet 

mot mobbning. 



 



Förord 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de medverkande som tagit sig tid att 

berätta om sina kunskaper, erfarenheter och upplevelser kring mobbning i skolan. 

Utan Er hade denna studie inte kunnat slutföras.  

Tack också till min handledare Inger Holm som bidragit med kloka reflektioner 

och goda råd under resans gång. 

 

Växjö, mars 2013.  

Sunna Olsson 
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INTRODUKTION 

Skolan är den institution som har mest kontakt med barn och ungdomar i samhället. 

Skolans personal är därmed de som har störst möjlighet att tidigt upptäcka om det är 

någon som hamnar utanför den gemenskap som skolan för med sig. Det är också skolan 

som har ansvaret att lösa sådana situationer.  

Hur påverkas barn av att bli mobbade? Finns det kopplingar till senare fysiska och 

psykiska svårigheter? Gislason och Löwenborg (2011) talar om att utanförskap och att 

aktivt bli bortvald från den övriga gruppen är en tydlig riskfaktor för att senare utveckla 

problem med skolk, kriminalitet och missbruk. Kännedom kring den här risken och väl 

fungerande metoder för att komma tillrätta med mobbningsproblematik skulle alltså 

kunna vara en viktig preventiv insats på såväl individ- som samhällsnivå. Finns det 

sådan kännedom i skolan, finns det särskilda insatser till förmån för barn som vistas i 

miljöer där mobbning förekommer och hur arbetas det i så fall med sådana insatser? 

Risken för samband mellan mobbning och senare normbrytande beteende samt psykisk 

och/eller fysisk ohälsa gör ämnet intressant ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv. I 

behandlingspedagogiskt arbete är det också intressant att veta mer om hur mobbning 

kan hanteras på bästa sätt samt hur bemötandet bör se ut.  

Ämnet är också aktuellt i en tid då det diskuteras minskad budget för såväl skola som 

förskola. Större klasser ger mindre utrymme för pedagoger att uppmärksamma barnen 

dels som grupp, dels som individ, och detta kan utgöra ett problem. Svårare blir det 

troligen också för barnen att hitta sin plats och utveckla en egen identitet i en växande 

grupp.  

Förklaring av begrepp 

Nedan följer en kort beskrivning av två, för studien, viktiga begrepp. 

Kränkande behandling 

Kränkningar är enstaka handlingar som utförs av en eller flera personer riktade mot en 

eller flera andra i syfte att kränka mottagarens värdighet. Kränkningar kan vara såväl 

fysiska som psykiska (Skolverket, 2011). Det är den subjektiva upplevelsen av ett möte 

som avgör huruvida det varit kränkande eller inte (Herlin & Munthe, 2011). 

Självbild 

Självbilden utgörs av de samlade tankar och känslor som finns om den egna personen. 

Dessa utvecklas i samspelet med andra och formas i upplevelser av hur andra människor 

ser på en själv. Självbilden kan också formas av våra personliga framgångar och 

känslan av att våra beteenden leder till det vi önskat (Karlsson, 2007). 
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras synen på mobbning utifrån litteratur och tidigare forskning 

inom området. Vidare redovisas synen på mobbaren respektive den mobbade, därefter 

följer en beskrivning av skolans roll, forskning kring insatser mot mobbning samt de 

risker som finns med mobbning.  

Mobbning 

I en undersökning om mobbning svarade 8,1 procent av totalt 7 979 tillfrågade elever i 

årskurs fyra till nio ”ja” på frågan om de var utsatta för mobbning. Det finns inte någon 

större skillnad mellan könen vad gäller omfattningen av mobbning men flickor verkar i 

högre grad utsatta för sociala kränkningar medan pojkar i högre grad utsätts för fysiska 

sådana. Fler pojkar än flickor utsätter andra för mobbning. Mobbning förekommer på 

raster, i toalettkön, korridorer eller helt öppet i klassrummen. Inte helt sällan är någon 

vuxen närvarande (Skolverket, 2011). 

Det finns ett flertal olika definitioner av mobbning som fenomen. Dessa definitioner har 

en gemensam grund vilken består i att det finns en förövare (mobbaren) som utför 

negativa handlingar mot ett offer (den mobbade) (Skolverket, 2013). 

Dan Olweus är en erkänd forskare inom ämnet och det refereras till honom i de flesta 

texter som används för denna studie. Olweus definition av mobbning lyder ”en person 

är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för 

negativa handlingar från en eller flera personer.” (Olweus, 1994, s.4). 

Eriksson, Lindberg, Flygare och Daneback (2002) ger en samlad definition och talar om 

mobbning som ett antal ej önskvärda beteenden som utövas mot en enskild person. Det 

kan handla om fysiskt eller psykiskt våld, utfrysning, trakasserier, hot och att retas. 

Mobbning kan ses som en relation som präglas av ett asymmetriskt maktförhållande. En 

relation där mobbaren är den starka parten och utövar makt mot den svagare mobbade 

parten. Ordet ”mobb” syftar på våld från grupp mot enskild person. Enligt traditionell 

syn ska den kränkande behandlingen ha pågått under en längre tidsperiod och vid 

upprepade tillfällen för att kunna benämnas som mobbning. Detta innebär att mobbning 

sker i situationer där de inblandade måste vara, en situation de inte kan ta sig ifrån, 

exempelvis skolan (Eriksson m.fl., 2002).  

Angående tidsaspekten och kravet på en ”relation” mellan parterna finns det 

motsättningar. Sharp, Thompson och Arora (2000) problematiserar kring detta genom 

två intressanta exempel.  

1. Om en person vid upprepade tillfällen gömmer olika elevers skolväskor, är 

denna då inte att betrakta som mobbare? 

2. Om en person vid upprepade tillfällen får sin väska gömd av olika personer, är 

denna person då inte att betrakta som mobbad? 

Det är svårt att säga varför mobbning förekommer och vad vinsten av beteendet blir. 

Det finns diskussioner kring hur mobbaren drivs av dålig självkänsla. Det finns också 
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studier som tyder på att mobbarens benägenhet att bruka våld mot andra kan grundas i 

brist på omsorg eller våldsamma relationer utanför skolmiljön (Eriksson m.fl., 2002). 

Klein, Cornell och Konold (2012) talar om att mobbning kan resultera i positiv respons 

från övriga gruppen, mobbning och aggressivitet lärs då in som ett accepterat sätt att få 

status av gruppen. Enligt Skolverket (2011) uppger eleverna själva att mobbning 

grundas i elevers utseende, avundsjuka eller, som tidigare nämnts, att den ena parten 

upplevs som starkare. Av mobbade elever uppger 42,2 procent av totalt 573 personer att 

de blir mobbade för att andra anser att de är för tjocka eller för smala. Samtidigt anger 

31,8 procent av samma skara att de själva inte vet anledningen (Skolverket, 2011). 

Coloroso (2004) talar om mobbning som en möjlighet att få kontrollera och dominera 

en annan människa. 

Att mobbning ofta utförs av grupp mot enskild kan förstås som att ansvaret för 

beteendet då delas av flera personer och blir mindre för den enskilde. Det är alltså 

enklare att vara elak mot en enskild person om flera personer står för samma handling 

(Eriksson m.fl., 2002).  

Den mobbade 

Den som väljs ut som offer är den som på ett eller annat sätt sticker ut, det kan vara den 

nya i klassen, den med tandställning eller den med bäst betyg. Den som mobbas kan 

vara osäker, blyg och tillbakadragen eller självständig, talför och ovillig att följa 

normen (Coloroso, 2004) 

Olweus (1994) skriver om provocerande respektive passiva mobboffer. Det 

provocerande offret lockar fram negativa reaktioner hos andra genom ett hetsigt humör 

och rastlöshet. Möjligen finns det ett samband mellan det provocerande offret och den 

självständige mobbade. Det passiva mobboffret är ofta fysiskt svagare än genomsnittet, 

därtill finns en större osäkerhet och en lägre självkänsla hos denne person. Det passiva 

mobboffret är negativt inställd till våld, är tystlåtna och känner sig ofta ensamma och 

övergivna i skolan. Det är ovanligt med provocerande mobboffer.  

Den mobbade kan ha skuld och skamkänslor och tro att det inträffade är deras eget fel. 

Den utsatte har därtill ofta sociala problem och bristande stöd från lärare och elever. Det 

kan också finnas en desperat längtan efter att passa in och en oförmåga att söka stöd för 

sin situation (Herlin & Munthe, 2011). 

Den som mobbar 

Herlin och Munthe (2011) talar om tre olika typer av mobbare, den självsäkra, den 

osäkra eller den som själv är mobbad i ett annat sammanhang. Den självsäkra mobbaren 

har god fysik och reagerar positivt på aggressivitet samtidigt som han/hon är populär 

bland de andra eleverna. Den osäkra mobbaren är inte lika populär och har ofta problem 

med såväl studieresultat som koncentrationsförmåga. Den sista varianten är en elev som 

ofta har sociala problem och som själv är utsatt ibland (Herlin & Munthe, 2011). 

Coloroso (2004) har urskilt vissa gemensamma drag för de som mobbar, några exempel 

är viljan att bestämma över andra människor, oförmåga att se situationen ur någon 

annans synvinkel, förmåga att välja tillfällen då vuxna inte närvarar, förmåga att föra 
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över sina egna svagheter på den mobbade samt uppmärksamhetskrävande och 

ointresserad av andras behov. Eriksson m.fl. (2002) menar att den som mobbar ofta är 

en ensam person med mycket få riktiga vänner. Andra elever är rädda för den här 

personen samtidigt som det finns en beundran.  

Medlöparen 

Coloroso (2004) talar om mobbningens tre ansikten, förutom den mobbade och den som 

mobbar finns också medlöparen, den elev som antingen tittar åt ett annat håll eller som 

stödjer mobbaren. Medlöparen kan utvecklas till mobbare, särskilt och den som först 

mobbat får positiv respons för sitt aggerande. Medlöparen är ofta rädd för att själv bli 

utsatt om han/hon står emot, dessutom finns en rädsla för att situationen ska förvärras 

om han/hon ingriper. Därtill finns också en osäkerhet över hur den enskilda eleven kan 

förbättra situationen. Medlöparen rättfärdigar gärna sitt beteende, eller icke beteende, 

med tankar som ”jag är kompis med mobbaren”, ”jag vill inte skvallra” eller ”det är inte 

min ensak” (Coloroso, 2004). 

Skollag och allmänna råd 

[...] Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 

rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

   Skollagen 2010:800 1 kap 5§ 

Enligt skollagen finns alltså krav på att alla som arbetar inom skolan ska vara 

uppmärksamma på om någon elev stöts ut och också reda ut vad som hänt om så är 

fallet.  

Skolverket (2012) anger i sina allmänna råd att huvudmannen ska bedriva ett 

målinriktat arbete för att stärka likabehandling samt motverka kränkande behandling. 

Detta arbete ska kräva engagemang från samtliga som arbetar inom verksamheten och 

grundas i kunskap om hur och varför kränkande behandling uppstår. Utrymme ska 

också finnas för såväl anställda som elever att reflektera över den situation som råder 

inom verksamheten. Skolverket (2012) pekar också på att skolan varje år ska upprätta 

en plan över vad som bör göras för att uppnå en god miljö, fri från kränkningar. Det ska 

också finnas skriftliga rutiner för upptäckt och utredning av missgynnsamma 

förhållanden inom skolan. Eleverna ska ha kännedom om dessa planer och också 

möjlighet att påverka dess utformning. 

Skolans klimat  

Ekberg (2010) talar om hur skolans klimat spelar stor roll vid enskilda elevers 

utveckling. Relationer mellan lärare och elever har stor betydelse liksom 

kamratrelationer mellan elever. Konstenius och Schillaci (2010) berättar om hur 

bristfälligt skolklimat kan ligga till grund för skolfrånvaro och framhåller vikten av att 

skolfrånvaro uppmärksammas. Det är enligt Konstenius och Schillaci (2010) 

grundläggande att den elev som är frånvarande får höra att det är viktigt att den kommer 

till skolan och att den tillhör gemenskapen där. Om personalen inte låtsas om problemet 

och inte heller uppmärksammar elevens frånvaro kan en redan dålig självbild bli ännu 
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sämre och känslan av utanförskap ännu större. Mönster av skolfrånvaro måste brytas 

tidigt eftersom eleven annars kan gå miste om viktiga sociala funktioner och i längden 

även kan utveckla bristande social förmåga och ett normbrytande beteende. Sharp m.fl. 

(2000) framhåller snabba insatser som avgörande också när det gäller enskilda fall av 

mobbning. Ju längre tid som går desto svårare blir det för skolan att uppnå goda resultat.   

Skolans klimat innefattar normer, värderingar och regler på skolan. Skolklimatet 

påverkas också av de strukturer som finns inom organisationen och karaktären av de 

relationer som uppstår mellan de inblandade. Elevers och lärares attityder är också av 

betydelse (Klein m.fl., 2012). Ett bra skolklimat präglas av trygghet, kunskap, 

kreativitet, gemenskap, samarbete samt ansvar och kan verka förebyggande mot såväl 

aggressivitet som missbruk bland elever (Skolverket, 2011; Klein m.fl., 2012). Ett bra 

skolklimat med lärare som är öppet stöttande resulterar i att fler elever berättar om sin 

situation och söker stöd för denna. Enligt författarna finns det en viss skillnad mellan 

könen angående benägenheten att söka stöd då flickor gör det i högre grad. Detta 

sammankopplas med att pojkar i allmänhet uppfattar skolmiljön som något sämre än 

flickor gör (Klein m.fl., 2012). 

Att förbättra situationen 

Gendron, Williams och Guerra (2010) talar om mobbning som ett socialt samspel 

mellan två eller flera människor. Detta samspel äger rum i ett specifikt sammanhang, 

vanligtvis skolan. Det medför att lyckade insatser mot mobbning måste innehålla fler 

komponenter än de som berör de personliga delarna. Författarna talar om vikten av 

respekt från de vuxna i skolan och känslan av att skolan är en trygg plats att vara på. 

Därtill bör insatserna vara anpassade till det sammanhang de ska användas i. 

Antimobbningsprogram kan vara en utgångspunkt men passar inte i alla situationer. 

Enligt Skolverkets rapport (2011) delar även skolor denna uppfattning. Skolpersonal är 

generellt sett positiv till de program som tillämpas under förutsättning att de kan 

användas med viss flexibilitet. Samma insatser fungerar olika på olika skolor och får 

även olika utfall i skiftande grupper inom samma skola.  Skolverket (2011) har brutit 

ner hela program till enskilda insatser och redovisar dem som antingen effektiva, 

ineffektiva eller kontraeffektiva. Insatsernas verkan är i vissa fall särskilt stark för 

antingen flickor eller pojkar.  

Effektiva insatser: 

Det har visat sig effektivt med team där personal från skolan arbetar intensivt med 

antimobbningsfrågor. En förutsättning för att dessa ska fungera är att eleverna vet hur 

arbetet i teamen fungerar. Dokumentation av ärenden där utredning, åtgärder och 

uppföljning finns redovisat har visat särskilt god effekt vid fysisk mobbning bland 

pojkar. Dokumentationen används främst för att identifiera risksituationer på skolan. Att 

utbilda personalen ger bättre resultat ju fler lärare som genomgår utbildas, störst effekt 

ses vid fysisk mobbning bland flickor och social mobbning bland pojkar (Skolverket, 

2011).  

Att det finns tydliga rutiner för hur arbetet med åtgärder, uppföljning och stöd till de 

inblandade ska gå till är viktigt. Elevernas medverkan exempelvis genom att driva 

skolans kafé eller delta i kompissamtal har visat störst effekt vid fysisk mobbning bland 
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flickor. Uppföljning och utvärdering som en kartläggning av elevernas situation i syfte 

att vara beslutsunderlag för förändringar inom verksamheten har också effekt för flickor 

liksom rastvakter, särskilt om dessa anordnar någon rastaktivitet (Skolverket, 2011). 

Störst effekt på fysisk mobbning bland pojkar har relationsfrämjande arbete mellan 

eleverna samtidigt som disciplinära åtgärder har visat effekt på pojkars sociala 

mobbning. Skolregler har också mätbar effekt bland pojkar, särskilt om reglerna sätts i 

samarbete med pojkarna. En insats som har visat sig vara effektiv för flickor men 

kontraeffektiv för pojkar är stormöten om mobbning (Skolverket, 2011). 

Ineffektiva insatser: 

Relationsfrämjande arbete mellan lärare och elev, pedagogiskt material och 

föräldrarutbildning är insatser som inte visar någon mätbar förändring (Skolverket, 

2011). 

Kontraeffektiva insatser: 

Att använda elever som aktörer i arbetet mot mobbning, exempelvis genom att utbilda 

kamratstödjare, kan öka problematiken. Medling är också kontraeffektivt, särskilt för 

flickor. Anledningen kan vara att mobbning inte ses som en jämbördig relation mellan 

de båda parterna varför förutsättningar för god medling inte finns. Så kallade 

temalektioner i exempelvis livskunskap eller värdegrund tycks också kontraeffektiva då 

sådana lektioner ges till hela klasser och hela skolor utan någon anpassning till enskilda 

individer. Särskilt negativ effekt för flickor och för fysisk mobbning bland yngre pojkar. 

Trots att det kan tyckas självklart att kontraeffektiva insatser bör undvikas finns det 

program som innehåller även dessa beståndsdelar (Skolverket, 2011).  

Farstametoden 

Skolverket (2011) utvärderar i sin rapport åtta olika program mot mobbning. Nästan 

hälften av de 39 skolorna i undersökningen sa sig använda Farstametoden, den beskrivs 

därför som ett exempel på metodiskt arbete mot mobbning.  

Farstametoden räknas som dels en förebyggande, dels en åtgärdande metod. Metoden 

bygger på att skolan ska ha ett antimobbningsteam där ett flertal olika yrkeskategorier 

representeras. Rekommendationen är att minst en i gruppen ska vara utan anknytning 

till själva undervisningen då det medför större flexibilitet vad gäller tid att träffas. 

Därtill rekommenderas att skolans ledning hålls utanför gruppen för att kunna 

involveras vid särskilt svåra fall (Skolverket, 2011).  

När misstänkt mobbning uppdagas gör antimobbningsteamet först en definiering av 

huruvida det rört sig om mobbning eller ej. Anses det vara mobbning genomförs ett 

samtal med den mobbade i syfte att få en vidare bild. I samband med detta kontaktas 

även den mobbades föräldrar. Enskilda, oförberedda samtal sker sedan med 

mobbaren/mobbarna i syfte att understryka hur oacceptabelt beteendet är. I detta samtal 

deltar två personer ur antiomobbningsteamet och en mobbare. Mobbaren ges inget 

utrymme att försvara sig utan det handlar om att sätta ner foten för det som hänt. Under 

de följande en till två veckorna hålls mobbarna under uppsikt för att se om beteendet 
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upphör, därefter sker uppföljningssamtal med mobbarna. Först om beteendet inte 

upphör kontaktas föräldrarna till mobbarna. Detta för att mobbaren först ska få en chans 

att förändra sitt beteende utan de komplikationer som en orolig förälder kan innebära. 

Om mobbningen inte upphör lämnas fallet över till skolledningen och det kan bli 

aktuellt med polisanmälan och flytt till annan skola för mobbaren (Skolverket, 2011). 

Den sena kontakten med mobbarens föräldrar har fått kritik då det i skolans uppdrag 

ingår att i god relation med hemmet samarbeta i uppfostran och inlärning. Programmet 

har därför kompletterats med en rekommendation att råda eleven att berätta om det 

inträffade för sina föräldrar redan efter första samtalet (Skolverket, 2011). 

I intervjuer med personal från skolan har det framkommit att farstametodens fokus på 

antimobbningsgruppen gör det svårt att få till ett antimobbningstänk bland övrig 

personal. Det finns även åsikter om att gruppen arbetar alltför självständigt. Övrig 

personal, och elever för den delen, har bristfällig insyn i vad som händer och vet knappt 

vilka som ingår i gruppen. Vad gäller föräldras inblandning ser lärare att den kan störa 

arbetet på så vis att det kan uppkomma bråk mellan föräldrar och att dyrbar tid läggs på 

föräldrakontakt istället för mobbningssituationen i sig. Skolorna poängterar också 

metodens brister i att inte involvera medlöparna. Metoden ser mobbning som ett 

personligt problem som ligger hos mobbaren, inte som en följd av gruppens samspel. 

Det finns också brister för ”återfallsmobbare”. Om de inte brytt sig om dessa samtal vid 

första tillfället, varför göra det sen (Skolverket, 2011)? 

Risker med mobbning  

Elever som hamnar utanför i skolan och inte riktigt hittar sin plats riskerar att känna 

större mening och sammanhang utanför skolans ramar. Elever som inte har någon given 

plats i skolan har ökad benägenhet att skapa missgynnsamma relationer vid sidan av 

skolan och kanske helt strunta i att gå till skolan. Att känna sig exkluderad från skolan 

kan också påverka motivationen att arbeta för goda resultat (Ekberg, 2010). Även Klein 

m.fl.(2012) talar om mobbning och gruppvåld som källor till skolvägran, avhopp och 

skolk. Det finns enligt författarna också anledning för mobbning att sammankopplas 

med allvarliga riskbeteenden som våldsamhet, missbruk och vapeninnehav.  

Eriksson m.fl. (2002) talar om risk för psykosomatiska problem som huvudvärk eller 

ont i magen och självmordstankar samt självmordsförsök hos den mobbade. De talar om 

depressioner, ångest och dålig självkänsla som mycket vanligt. Vidare ges exempel på 

före detta mobbade, nu vuxna, som fortfarande har problem med att hantera egna och 

andras känslor, svårigheter att ingå i gemenskap efter en lång tid av uteslutning, 

osäkerhet och mindrevärdeskomplex.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Stämplingsteorin 

Stämplingsteorins grund anses hämtad från Charles H Cooley (Goldberg, 2005). Cooley 

(1964) beskriver teorin om the looking glass self, spegeljaget, vilken handlar om att vår 

självbild skapas ur vår uppfattning av hur andra tänker om oss. Oavsett om denna 

föreställning är sann eller inte så är det enligt Cooley (1964) den som ligger till grund 

för vår självbild. Looking self glass teorin har tre grundstenar: vår föreställning om hur 

andra ser oss, vår föreställning om hur andra bedömer oss och våra känslor kring dessa 

föreställningar (Cooley, 1964). 

Stämplingsteorin innehåller ett antal grundläggande begrepp, här fokuseras på 

avvikande beteende, självbild, negativ självbild, signifikanta andra, stämpling och 

sekundär avvikelse (Goldberg, 2005). 

Huruvida ett beteende är avvikande eller ej beror på hur omgivningen reagerar på det. 

Det finns inga särskilda kriterier för vad som är avvikande. Allt mänskligt beteende är 

kollektivt betingat och en handling är avvikande först när någon pekar ut den som 

avvikande (Goldberg, 2005; Williams & McShane, 2010). Självbilden är individens bild 

av sig själv i relation till samhällets ideal. När det är låg grad av överrensstämmelse 

mellan de båda skapas en negativ självbild. Signifikanta andra är de som ger respons på 

en människas uttryck, först är det de närmsta omvårdnadspersonerna, senare hela 

samhället. Stämpling sker när en person får upprepade negativa reaktioner från 

omgivningen, en stämpling omformar självbilden så att den blir mer negativ än innan. 

Ju oftare en persons negativa självbild bekräftas desto starkare blir den, en individ med 

negativ självbild tenderar dessutom att handla i enlighet med denna och på ett sätt som 

ger reaktioner som stärker självbilden. Negativ självbild hotar också den sociala 

kontrollen. Andras negativa reaktioner ses inte längre som rättesnöre mot acceptans av 

massan, de ses istället som en bekräftelse på att man är precis så dålig som ens självbild 

säger. Det är detta som är sekundär avvikelse (Goldberg, 2005). 

En stämplad person riskerar att uppfattas som en person av mindre värde. Även 

personen själv kan tvivla på sin rätt att vara en del av gemenskapen varpå personen 

handlar än mer avvikande och en negativ spiral där negativa förväntningar bekräftas och 

stärks inleds (Bunkholdt, 2004). Williams och McShane (2010) talar om personens 

sociala position som en risk- eller skyddsfaktor för stämpling. 

Avvikelsespiralen 

Avvikelsespiralen består av fyra steg vilka är stämpling, negativ självbild, sekundär 

avvikelse och misslyckande enligt kulturella definitioner. En stämpling av en person 

leder till en negativ självbild, för att leva upp till den negativa självbilden handlar 

personen i enlighet med den och klarar därmed inte av att leva upp till sociala och 

kulturella koder varpå ytterligare stämpling sker (Goldberg, 2005). 
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Syfte och problemformulering 

Syftet med den här studien är att belysa hur personal i skolan upplever samt arbetar mot 

mobbning mellan elever i skolan. 

 Hur upplever skolpersonal mobbning mellan elever? 

 Vilka erfarenheter har skolpersonal av arbetet med att förebygga och upptäcka 

mobbning mellan elever? 

 Vilka erfarenheter har skolpersonal av att hantera mobbning och dess 

konsekvenser? 

METOD 

I detta avsnitt presenteras de metodologiska övervägningar som gjorts i förhållande till 

studiens syfte och problemformuleringar. Därefter följer en beskrivning av studiens 

planering och genomförande. 

Metodologiska utgångspunkter 

De metodologiska val som gjorts är en hermeneutisk utgångspunkt med kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer som insamlingsinstrument. En kort beskrivning av dessa 

följer i detta avsnitt. 

Hermeneutiken som forskningstradition 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur skolpersonal beskriver mobbning samt hur 

de beskriver arbetet mot detta passar den hermeneutiska inriktningen väl. I 

hermeneutiken har förståelse och tolkning en central roll, hermeneutiken vill förstå och 

tolka människors uttryck och gör detta genom forskarens värdegrund. Den 

hermeneutiska forskningstraditionen är intresserad av hur människor uppfattar världen 

snarare än hur världen är (Hyldgaard, 2008). Grunden för hermeneutisk forskning är att 

den som analyserar ett material söker mening utifrån upphovsmannens perspektiv, 

hermeneutiken kräver därför fokus på den kontext informationen uppkommit i (Bryman, 

2011). Den subjektiva uppfattningen av världen är av större vikt än den objektiva. I 

denna studie är det alltså skolpersonalens beskrivning av mobbning och arbetet mot 

detta som avgör resultatet.  

Kvalitativ forskning 

Bryman (2011) menar att kvalitativ metod inriktas mer på ord än siffror vilket denna 

studie också gör. Kvalitativ forskning strävar efter en nära relation till informanterna 

och deras uppfattning av det som ska studeras är det som har störst vikt i 

sammanhanget. Studiens interesse ligger i att förstå hur mobbning hanteras i skolans 

värld och denna förståelse söks genom de personer som arbetar i skolan. Syftet är att ta 

reda på hur personal i skolan beskriver mobbning och insatser mot detta vilket även står 
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i enighet med den kunskapsteoretiska ståndpunkten som vill förstå den sociala 

verkligheten genom människor som befinner sig i den. Studien har också en ontologisk 

ståndpunkt, vilken ser människors sociala egenskaper som ett resultat av samspel 

människor emellan (Bryman, 2011).  

Semistrukturerad intervju 

I kvalitativ forskning finns intresse i att ha utrymme för intervjun att flyta ut i de 

riktningar som informanten önskar detta för att kunna få svar som bäst speglar dennes 

uppfattning. Kvalitativa intervjuer tillåter intervjuaren att ställa ytterligare frågor vid 

sidan av de som finns i intervjuguiden, allt för att möjliggöra fler aspekter. Den 

kvalitativa intervjun är friare och kan påverka hela studiens fokus i takt med de svar 

som fås (Bryman, 2011). 

I den semistrukturerade intervjun finns ett antal teman som ska beröras under intervjun. 

Svaren på dessa teman kan utformas fritt av den intervjuade och det finns också 

utrymme för att utveckla frågorna i olika riktningar (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) tar upp ett antal saker som är viktiga att tänka på när intervjuguiden 

skapas. Till att börja med är det bra att utforma ett antal teman som täcker syftet med 

studien. Utifrån dessa kan ett antal intervjufrågor skrivas. Dessa får inte vara för strama 

och inte heller ledande då syftet är att få ett så öppet och ärligt svar som möjligt. 

Bryman (2011) talar också om språkets betydelse, det bör inte vara krångligt eller 

fackmannamässigt.  Bra inspelningsutrustning och stillsam miljö att intervjua i är också 

viktigt liksom förberedelser som att sätta sig in i den miljö som studien avser (Bryman, 

2011). 

Kvale och Brinkmann (2009) talar om intervjuarens kvalifikationer och syftar på vikten 

av att ha kunskap kring området för att kunna föra ett samtal om det och ta ställning till 

vad som är intressant att gå vidare med. Tydlighet är också viktigt för att inte skapa 

förvirring hos den intervjuade. Kvale och Brinkmann (2009) tar också upp faktorer som 

vänlighet, känslighet och öppenhet. Intervjuaren behöver också vara styrande och veta 

vad som efterfrågas i intervjun. Ett gott minne är också viktigt för att kunna knyta ihop 

det som sagts och hänvisa till tidigare svar. Till detta krävs förmåga att göra egna 

tolkningar som den intervjuade får chans att godkänna eller ändra under intervjuns gång 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Planering och genomförande 

I detta avsnitt beskrivs förberedelser som urval och instrument för studien, därefter 

beskrivs studiens genomförande med datainsamling, databearbetning och analys. Därtill 

följer en beskrivning av studiens reliabilitet och validitet samt de forskningsetiska 

överväganden som studien tagit hänsyn till. 

Urval 

Enligt studiens intresse intervjuades fyra personer som arbetar i nära relation till elever i 

skolor i södra Sverige. De skolor som valts ut är av sådan karaktär att de kan anses 
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vanliga i sammanhanget och alltså inte skolor som utmärkt sig vad gäller mobbning. 

Bryman (2011) kallar detta för det representativa fallet och menar att ett sådant urval 

kan ge en bredare bild av det som undersöks.  

Önskemålen vad gäller intervjupersoner var ordinarie personal som arbetar i nära 

relation till eleverna. Det har alltså inte i första hand varit intressant att intervjua 

vikarier då det funnits en uppfattning om att dessa inte kan förväntas vara lika insatta i 

ämnet. Inte heller har det i första hand varit intresserant att prata med rektorer då det 

skulle kunna leda till en något förskönad version med en beskrivning av vad som bör 

göras i stället för vad som verkligen genomförs.  

Det har också varit viktigt att de personer som medverkat i intervjun gjort det av fri vilja 

för att öka chanserna till så ärliga och engagerade svar som möjligt.  

Instrument 

För att genomföra denna studie användes en intervjuguide som skapades utifrån teman 

som urskiljts från frågeställningarna. De teman som utformades var syn på mobbning, 

förebygga mobbning, upptäcka mobbning, hantera mobbning samt mobbning i relation 

till självbilden. Utifrån dessa teman formulerades ett antal frågor med viss anknytning 

till den teoretiska utgångspunkten för studien. 

Syftet med att undersöka synen på mobbning var att försöka få en inledande bild av hur 

personalen ser på detta problem i relation till den definition som återfinns i litteraturen. 

Frågorna under detta tema handlar således om hur den enskilde intervjupersonen 

uppfattar fenomenet. De teman som berör förebyggande, upptäckt och hantering av 

mobbning syftade till att få en bild av om och i så fall hur verksamheterna använder sig 

av riktlinjer och handlingsplaner samt hur arbetet går till i praktik till skillnad från teori. 

Temat om mobbning och självbild syftade till att få den intervjuades tankar om vad 

mobbning kan leda till för såväl mobbad som mobbares självbild. 

Datainsamling och bearbetning av data 

Den datainsamling som använts har varit semistrukturerade intervjuer med följdfrågor. 

Vid intervjuer rekommenderar Patel och Davidson (2011) ljudinspelning eftersom det 

ger en exakthet som är svår att uppnå med egna anteckningar. Forsman (1997) menar 

därtill att ett ihärdigt antecknande kan störa informanten. Samtliga av studiens 

intervjuer spelades in efter godkännande från informanterna, detta dels med hänsyn till 

exaktheten men också för att fokus skulle ligga på intervjun i sig och inte antecknandet. 

Vid sidan av detta fördes dock små minnesanteckningar i syfte att hålla strukturen under 

intervjun och för att göra det möjligt att återkomma till tidigare inslag under intervjun. I 

vissa situationer förekom också minnesanteckningar över kroppsspråk och andra 

underliggande budskap.  

De inspelade intervjuerna transkriberades vilket innebär att det som sagts under 

intervjun ordagrant skrevs ner för att lättare kunna urskilja mönster och tolka innehållet 

i varje intervju såväl för sig som i relation till de andra intervjuerna (Bryman, 2011). 
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Transkriberingen av varje intervju skedde direkt efter intervjutillfället då minnet från 

intervjusituationen var färskt och kroppsspråk och annat som kunnat påverka kunde 

återges.  

Analys och tolkning 

Analys av intervjumaterialet har skett enligt Kvale och Brinkmanns (2009) 

intervjuanalys med fokus på meningen. 

Det transkriberade materialet skrevs ut och lästes igenom ett flertal gånger. Materialet 

kodades och kategoriserades sedan med utgångspunkt i studiens syfte och teoretiska 

perspektiv. De uttalanden som behandlade samma ämne kunde då jämföras och knytas 

till varandra dels i den enskilda intervjun dels i relation till de andra utsagorna. Under 

denna fas användes olikfärgade överstrykningspennor för att enkelt få en överblick över 

det material som valts ut som relevant för studien.  

Efter detta genomfördes en meningskoncentrering där långa berättelser kortades ner 

utan att innebörden ändrades, intressanta citat sparades i ursprunglig form.  

Materialet tolkades sedan och en djupare mening söktes med utgång i de intervjuades 

perspektiv och de teoretiska utgångspunkter som finns för studien. Till sist omarbetades 

allt material till en sammanhängande och lättläst text.  

När analysen var klar raderades alla ljudfiler och det transkriberade materialet av 

hänsyn till studiens anonymitet. 

Trovärdighet och äkthet 

Reliabilitet och validitet är viktiga begrepp i den kvantitativa forskningen men är svåra 

att mäta vid kvalitativa studier vilka inte ägnar sig åt mätning i samma utsträckning 

(Bryman, 2011).  

I kvalitativa studier kan istället alternativa kriterier för bedömning av innehållet 

användas och dessa är trovärdighet och äkthet (Bryman, 2011). 

I begreppet trovärdighet inbegrips tillförlitlighet, alltså att det som rapporteras verkligen 

är det som framkommit under intervjun, denna kan säkerställas genom att den 

intervjuade får ta del av materialet och bekräfta att tolkningen är giltig. Till detta 

kommer överförbarhet vilken kan säkras genom att utförlig beskrivning av det som 

undersöks så att läsaren själv kan avgöra om det kan stämma in även i en annan miljö. 

Pålitlighet handlar om att det finns en fullständig redogörelse av hela 

forskningsprocessen, vilken kan ligga till grund för kvalitetsbedömning. Möjligheten att 

styrka och bekräfta handlar om att forskaren inte medvetet färgat resultatet med egna 

värderingar och tankesätt utan försökt att vara så objektiv som bara möjligt (Bryman, 

2011).  

Äktheten handlar om huruvida undersökningen ger en rättvis bild, vilket påverkas av 

den position den intervjuade har, i detta fall ligger äktheten i att det inte är personal med 

chefsposition som intervjuats. Äktheten tar också hänsyn till frågor om huruvida studien 
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bidragit till att ge den medverkande större förståelse för sin sociala miljö och en bättre 

bild av hur andra i samma miljö har det. Har undersökningen bidragit till att de 

medverkande kan förändra sin situation eller har de fått större möjlighet att utföra de 

insatser som krävs (Bryman, 2011). 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) talar om fyra huvudprinciper i forskningsetiken. 

Informationskravet handlar om att forskaren är skyldig att ge informanten all 

information om dennes roll, vilka villkor som finns för deltagandet, att allt är frivilligt 

och även informera om inslag som kan vara obehagliga för informanten. 

Samtyckeskravet innefattar informantens självbestämmanderätt vad gäller om och hur 

länge denna vill delta samt på vilka villkor. Här framhålls även informantens rätt att 

hoppa av utan att utsättas för påtryckningar från forskaren. Konfidentialitetskravet syftar 

på att personuppgifter inte får komma obehöriga till hands och att resultaten ska 

redovisas på ett sätt som förhindrar igenkänning av enskilda personer. Nyttjandekravet 

finns för att säkerställa att uppgifterna inte används till något annat än det som uttryckts 

i samband med studiens påbörjan. 

Det är alltså viktigt att vara noggrann med att berätta vad det finns för syfte med att göra 

intervjuerna samt att deltagarna vet om att det är fritt fram att inte svara på frågor som 

inte känns bra och att de får dra sig ur om de vill. I detta fall har studiens syfte 

redovisats redan vid den första kontakten. De intervjuade har även själva fått bestämma 

tid och plats för intervjun. Om en fråga ansetts svår att besvara har denna hoppats över. 

Det är också viktigt att säkerställa anonymiteten för informanterna. Detta gjordes 

genom att lagra uppgifter endast på privat dator samt genom att radera allt inspelat 

material när det inte längre behövdes. Patel & Davidson (2011) talar om hur detta är 

extra viktigt när undersökningsgruppen är relativt avgränsad och antalet möjliga 

informanter är få. I detta fall är det svårt att identifiera en enskild skola och enskilda 

personer eftersom det finns ett stort utbud av skolor. I undersökningen nämns ändå 

ingen särskild kommun, dels för att säkra anonymiteten ytterligare, dels för att sådan 

information kan ses som irrelevant i sammanhanget. Informanterna i denna studie 

presenteras således som lärare och kurator vid låg-, mellan- eller högstadieskola i södra 

Sverige. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att de uppgifter som framkommit via 

intervjuerna inte redovisas annat än i denna uppsats. 
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RESULTAT 

I resultatet redovisas det som kommit fram under intervjuerna i löpande text där olika 

utsagor jämförs med varandra i termer av likheter och skillnader. Rena citat används vid 

vissa tillfällen för att förstärka eller ge exempel av det som framkommit.  

Resultatet inleds med en beskrivning av studiens informanter för att ge en tydligare bild 

av det sammanhang informationen kommer ifrån. Presentationen hålls kort med hänsyn 

till de anonymitetskrav som ställts på studien.  

Informanter 

Intervjuperson 1 undervisar i mellanstadieklass på en skola med cirka 200 elever från 

förskola till årskurs sex. Utöver undervisningen är personen också en del av skolans 

antimobbningsteam. Intervjuperson 2 arbetar som kurator vid en högstadieskola med 

cirka 400 elever. Kuratorn är en del av skolans elevhälsoteam och arbetar med frågor 

som rör exempelvis självkänsla, självförtroende och mobbning. Intervjuperson 3 är 

lärare på lågstadiet i en skola med cirka 300 elever från förskola till årskurs sex. 

Intervjuperson 4 arbetar som lågstadielärare på en skola med cirka 300 elever från 

förskola till årskurs sex. Personen är också delaktig i arbetet med skolans 

kamratstödjare. 

Vad är mobbning 

Det finns en enighet i uppfattningarna om vad mobbning är. Samtliga tillfrågade uppger 

att det handlar om att någon känner sig kränkt antingen på ett fysiskt eller psykiskt plan. 

Kränkningarna ska vara systematiska och pågå under tid för att kunna kallas mobbning. 

Med utgångspunkt i lagens mening med mobbning och kränkningar så är det oftast 

kränkningar som hanteras. Det finns variationer agående den egna uppfattningen om när 

gränsen för mobbning är passerad. Det talas om att det är den utsatte personens 

uppfattning av situationen som är avgörande eftersom olika personer kan tolka samma 

situationer på skilda sätt beroende av vilka tidigare referensramar som finns. Det talas 

också om antalet inblandade personer kan vara avgörande liksom att det finns ett uppsåt 

med handlingen.  

Jag anser nog att mobbning är när det är mer än en person mot en annan. 

Det spelar ingen roll om det är barn eller vuxna. Jag tycket nog inte att 

det är mobbning när det är en mot en. Där går nog min gräns tror jag.      

Mobbning det är när man upprepat är, vad man ska säga, taskig mot 

någon eller retar någon och man menar att göra den personen illa. Det 

finns ju kompisar som håller på att retas och gnabbas med varandra men 

vill inte varandra något illa. Men när syftet inte är gott, utan ont, när man 

har ett uppsåt då är det mobbning.  
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Den utsatte, den som utsätter och omgivningen 

Av materialet framgår att det inte bara är en viss typ av person som drabbas av 

mobbning utan det kan hända vem som helst. Mobbning handlar om gruppmekanismer 

och avgörandet för om en person blir mobbad eller inte ligger mer i gruppen än hos den 

enskilde. Det nämns dock vissa drag som kan öka risken för att drabbas av mobbning. 

Exempel på sådana drag är avvikande klädsel, tal eller motorik. En person som är blyg 

eller mindre bra på de sociala reglerna kan också löpa ökad risk liksom personer som 

söker för mycket uppmärksamhet på fel sätt. Att ha goda sociala färdigheter, trygga 

kamratrelationer och ha en god självkänsla kan fungera som skyddsfaktorer men 

mobbning kan drabba även en sådan person. Elever med diagnoser som ADHD, 

aspergers syndrom och autism anses i vissa fall överrepresenterade såväl bland mobbare 

som bland mobbade.  Anledningen kan vara att de inte är lika duktiga på det sociala 

spelet samt att de går i vanlig skola och integreras med ”vanliga elever” trots att det inte 

är en optimal miljö för dem. I materialet framkommer tankar om att det kan synas på en 

person om den är mobbad eller inte. 

Då kan jag ju gå till den här utbildningen igen då, det som han sa, den 

här mannen som har utvecklat Farstamodellen. Han konsulteras ofta av 

skolor där han får gå in som utomstående och reda i mobbningsfall och då 

brukar han fråga efter ett skolfoto. Då säger han det att det har aldrig 

hänt att han har behövt gissa mer än två gånger för att lyckas peka på den 

som är mobbad. Och det tyckte jag var så påtagligt när han berättade det. 

Och då säger han att man kan se det på kroppsspråket och alltså sättet att 

sitta på kanske eller vad det nu var.        

Mobbaren beskrivs dels som en person som inte mår särskilt bra själv, dels som en 

person som är osäker och behöver någon att slå ner på för att hävda sig. Mobbaren kan 

också utsätta andra för att undvika att själv bli utsatt. En tanke är också att  mobbaren är 

en person med hög social status som mobbar för att behålla sin position och få beundran 

från de övriga eleverna. 

Min uppfattning är den att om man mobbar, då mår man ju inte riktigt bra 

själv. Det behöver ju inte vara så att man själv är utsatt bara för det, men 

om man vill någon annan illa då undrar ju jag om man mår riktigt bra. 

[...] men mobbaren kan ju själv vara förtryckt någonstans, där tror jag att 

de två kan ha lika dålig status eller självförtroende. 

Mobbning förekommer oftast i grupp och det är inte alltid ledaren som är den som sårar 

mest. Det finns tydliga uppfattningar om att de personer som finns runt mobbaren, 

medlöparna, är de värsta. Personerna runt omkring behöver inte delta i mobbningen 

utan det faktum att ingen har sagt ifrån eller tagit den utsattes parti kan vara tillräckligt. 

Det skapas ett starkt utanförskap och en känsla av svek när den mobbade blir ensam i 

sin situation.  

Det är ju egentligen inte ledaren, utan mer de som hänger på som är 

lurigast alltså. För har inte den där ledaren någon som hänger på så blir 

det ingen mobbning. Får man tag i de här som hänger på så är det oftast 

slut på det roliga. Mobbning har ju med grupptryck att göra också.   
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Mobbning i praktiken 

Mobbning sker oftast mellan elever i samma klass och oftast på raster eller vid andra 

tillfällen när de vuxna inte är med. Det finns en enighet i att psykisk mobbning är mer 

svårhanterlig än fysisk mobbning eftersom den är svårare att upptäcka och svårare att ta 

på. De tillfrågade som arbetar med elever i lägre åldrar uppger skillnader mellan könen 

vad gäller omfattningen av mobbning. Det finns fler pojk- eller flickfall på de skolorna. 

Högstadieskolan anger en större balans mellan könen. Det råder en tydlig enighet vad 

gäller könsskillnader i yttrandet av mobbning. Flickor ägnar sig oftare åt blickar, ord, 

suckar och uteslutning medan pojkar oftast är mer fysiska i sitt agerande. Det 

framkommer idéer om att, särskilt flickors, mobbning beror på brister i 

kommunikationen. 

Killar är mer elaka vid något tillfälle. Det bräserar ofta ut i att de gör 

något fysiskt, hotar eller så. Tjejer kastar blickar eller ignorerar 

varandra. Killarnas fall har ju gått rätt snabbt att reda ut och få stopp på. 

Tjejerna har hållit i lite längre tycker jag. Det är ju lite subtilt det där, 

alltså ofta hör ju andra personer om du säger elakt till någon som killarna 

gjort. Om du knuffas, då är det ju andra som sett det också.  Att skriva 

något sådär halvkvävt som kan uppfattas på flera olika sätt, titta på någon 

eller inte vara med någon... Det är svårare att komma åt ju. Man får ju 

välja vem man vill vara med. 

Innan det händer 

Jag kan se att det finns ju vissa starka [elever] och de får man liksom 

trycka till lite då, det låter ju inte klokt att man säger så, men så gör man 

ju. Man får liksom hålla locket på, och då måste man ju få hjälp hemifrån 

så att man jobbar mot samma mål. 

Likabehandlingsplan 

I intervjuerna återkommer likabehandlingsplan och värdegrundsfrågor som preventiva 

insatser. Likabehandlingsplanen diskuteras med elever och föräldrar en gång om året 

och finns tillgänglig för alla via skolornas respektive hemsidor. Det handlar om att 

eleverna ska vara medvetna om vad som sker om en elev känner sig kränkt samt var 

man kan vända sig om så är fallet. Eleverna får praktisera värdegrundsfrågor genom att 

arbeta med frågor om respekt, ansvar och gränssättande. Det framkommer tankar om att 

det här är ett arbete som är viktigt att börja med redan för förskolan för att lägga en god 

grund. Arbetet får inte stanna av i högre klasser utan måste följa med genom hela 

skolgången.  

Alla regler och sådant när det gäller värdegrunden har gått igenom 

klassråd och föräldraråd, så det är inte rektorn som säger att nu ska det 

vara såhär. Den ska vara levande, uppdaterad och utvärderad, annars har 

vi ingen nytta av den.  
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Skolklimat 

Skolklimatet är enligt de tillfrågade en viktig faktor för  trivsel överlag i skolan. Det är 

upp till de vuxna som arbetar i skolan att försöka skapa god stämning genom att bemöta 

eleverna på ett trevligt sätt och skapa goda relationer.  Grunden för ett gott skolklimat 

ligger i rimliga trivselregler och respekt i skolan. 

När man har en bra klass och ett bra klimat då kännetecknas det av att 

alla vågar redovisa, tala högt eller vara med i diskussioner. Det är tillåtet 

att göra fel och att vara annorlunda man ska ändå känna att man är en 

del av gruppen och så. Som pedagog så är det, tycker jag, jätteviktigt att 

man skapar det här klimatet. 

  

Gruppen som utgångspunkt 

De intervjuade talar om temadagar på skolan, då kan det plockas in personer utifrån som 

kommer och pratar om mobbning. Det kan visas filmer om mobbning och startas 

diskussioner om hur en bra kompis är. Under dessa dagar är hela skolan med och det 

skapas grupper där elever från olika klasser blandas. Gruppstärkande åtgärder i form av 

samarbetsövningar och samtalsgrupper finns på samtliga tillfrågade skolor liksom 

övningar som går ut på att träna gränssättning, att lyssna på andra och att visa respekt. 

Det är viktigt att anpassa dessa insatser till mottagargruppen då allt inte fungerar för 

alla, det är olika dels beroende på kön, dels beroende på ålder. 

Killar kanske inte riktigt reagerar på prat om att såhär ska vi göra utan 

det biter mer när något konkret har hänt. Tjejer svarar mer på 

gruppstärkande och förebyggande prat om hur vi ska vara mot varandra, 

så man får anpassa det lite. 

Samverkan mellan skolans olika klasser framhålls som en viktig del i att förebygga 

motsättningar mellan elever. Samverkan kan skapas genom att låta elever från olika 

klasser äta lunch vid samma tidpunkt, ha raster ihop eller, som tidigare nämnts, placeras 

i samma grupp under skolans temadagar. 

De äldre barnen kan komma in och läsa för de yngre barnen och så. Då 

blir skolan inte så stor och de yngre barnen är inte rädda för de äldre. 

Fadderverksamhet tas upp som ett bra sätt att hjälpa nya elever att snabbt komma in i 

klassen. Detta gäller dels elever som börjar sjuan och kommer till en ny skola men 

också elever som av någon anledning bytt skola mitt i terminen. Faddrarnas syfte är då 

att underlätta för den nya eleven att komma in i redan färdiga grupperingar i klassen. 

Fadderverksamhet kan också lära eleverna att ta ansvar för kamraters situation. 

Kamratstödjare nämns också som en förebyggande insats. En kamratstödjares uppgift är 

att vara extra ögon och öron på rasten och uppmärksamma elever som verkar utanför. 

Det finns dock tankar om att kamratstödjare kanske inte alltid är så bra.  
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Det diskuterades för ett par år sedan om den här med kamratstödjare var 

så väldigt bra. Man upptäckte att på de skolor där man hade det så var 

det ändå rätt så mycket mobbning. Och jag kan tänka mig att man inte ska 

överdriva en kamratstödjares uppgift. Som en liten del i arbetet mot 

mobbning och skött på rätt sätt så kan det absolut vara en pusselbit men 

man kan inte tro att man har löst problemet genom det.  

Det avsätts också tid för massage i en del klasser, något som verkar ge resultat både för 

relationen till varandra och förmågan att samarbeta. Att aktivt arbeta för att eleverna ska 

lära känna varandra kan också vara en förebyggande faktor. 

Det är inte lika lätt att vara elak mot någon som också verkar ha ungefär 

samma känslor som en själv och som också kan bli ledsen och så. 

Vuxnas närvaro  

För att förebygga mobbning är det viktigt att de vuxna är en naturlig del av elevernas 

tillvaro på skolan. Samtliga tillfrågade uppger att det finns någon typ av rastvak på 

skolan. Högstadieskolan har personal från fritidsgården och de övriga har rastfaddrar i 

form av pensionärer som volontärarbetar på skolan samt rastvakter som utgörs av 

skolans personal. Det är viktigt att de vuxna befinner sig där eleverna är, på högstadiet 

är dessa platser oftast i korridoren eller i fritidsgården. På låg- och mellanstadiet är 

eleverna i regel oftare ute på rasterna och det är således där de vuxna behövs. 

Elevrådet har ju gjort så, och det har väl kamratstödjarna varit med lite i 

också, att man har gått runt på skolgården och pekat ut vilka områden 

som är lite otrygga. Det kan ju vara sådana områden där man känner att 

det händer sådant som inte ska hända. Då får man ju uppmärksamma de 

platserna och påpeka det för rastfaddrar och rastvakter så att de vet om 

att det är många barn som har sagt att borta vid stenmuren så kan det 

kännas otryggt ibland. Då ska det ju finnas någon vuxen där på rasterna. 

Ansvaret för gruppindelning i klassen, sittplatser under lektionen samt laguppdelning på 

idrottslektioner och liknande ligger hos de vuxna. Att det ska vara så verkar vara en 

självklarhet för de tillfrågade eftersom undervisning inte ska skapa oro att bli vald eller 

bortvald. Det verkar dock som om bestämda platser och grupper följs i större 

utsträckning bland yngre elever. 

Att upptäcka 

De tillfrågade talar om ett aktivt uppsökande arbete för att finna den som känner sig 

utsatt. Det framkommer fokus på vikten av att upptäcka i tid, ju längre tid det går desto 

mindre benägenhet har eleven att uppmärksamma en vuxen. Detta gäller särskilt äldre 

elever. Lärarna upptäcker ofta mobbnings- eller kränkningssituationer själva samtidigt 

som det finns en risk för att bli hemmablind i sitt eget klassrum. Det finns synpunkter 

om att en bra lärare bör märka när en sådan situation uppkommer men det finns också 

åsikter om att klassläraren oftast har så mycket att tänka på i undervisningen att fokus 

inte räcker till för den sociala situationen. 
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Eleverna säger ifrån 

Samtliga tillfrågade uppger att skolan har en trivselenkät som delas ut till eleverna en 

gång om året. I trivselenkäten finns frågor kring hur eleven trivs på skolan. Dessa 

enkäter följs sedan upp och samtal förs med elever som delat med sig av negativa 

erfarenheter. Det talas också om en brevlåda där eleverna anonymt kan lämna uppgifter 

om att någon elev känner sig utanför. För att få eleverna att själva berätta gäller det 

också att de vuxna håller sig synliga, att de befinner sig där eleverna är och ha en god 

relation till dem så att de känner förtroende nog att berätta. När de berättar är det också 

viktigt att lyssna och ta eleven på allvar. 

Vi försöker pränta in att man ska säga till, det är inte okej att någon ska 

behöva komma till skolan och känna att någon har rätt att kalla en saker 

eller kränka en på olika sätt. Man ska kunna säga till, det är inte så att 

man skvallrar.  

Annan skolpersonal slår larm 

I materialet framkommer det positiva i att det finns ett samarbete mellan de som jobbar 

på skolan. Det är fördelaktigt om lärare uppmärksammar även elever som inte ingår i 

den egna klassen så att misstänkta avvikelser kan rapporteras till klasslärararen som kan 

observera ytterligare. Det är också bra att det finns olika professioner på skolan. 

Jag har jobbat mycket med fritidspedagoger och jobbat ganska tätt med 

förskolelärare, de ser ju mer tillexempel hur barnen leker än jag gör. Jag 

är uppfylld av allt skolarbete medan de är tränade i att se hur barn leker. 

Och den där personen som kan tyckas vara med i leken kanske ändå är lite 

utanför, fast det vid första anblicken inte verkar så. Sådant tycker jag att 

jag kan vara dålig på att se ibland. En person med en annan utbildning 

och ett annat uppdrag och som dessutom inte ser barnen jämnt och 

ständigt ser kanske de här sakerna bättre än vad jag gör.[...] På den här 

skolan har vi en hel del män som jobbar och det är också jätteviktigt. 

Föräldrarnas oro 

Materialet har litet fokus på föräldrar som anmäler mobbningsfall, det framkommer vid 

två av intervjuerna att det kan förekomma men att det då oftast sker vid långt gångna 

fall. Det kan till exempel ske när elever känner sig så utsatta att de inte längre vill gå till 

skolan, det finns då ingen annan utväg för dem än att berätta för föräldrarna. 

Lösa situationen 

Jag har också insett hur svårt det är att hantera det, som vuxen, det är inte 

så lätt att komma åt det och hur ska man komma vidare?  

Samtliga tillfrågade lägger stor vikt vid att lyssna på eleverna och ta situationen på 

allvar för att sedan göra något konkret. Mobbning i lägre åldrar är oftast inte så grov 

men det är viktigt att stoppa direkt för att inte skapa grogrund åt något värre. I arbetet 
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med de yngre eleverna är det viktigt att sätta ner foten direkt och visa på att det är fel 

och att de inte får göra så. Det pekas med hela handen och de vuxna agerar i det närmsta 

polis. För yngre elever kan det även lösa sig av sig självt om de kommer på att det är 

roligare att leka och ha kul än att gå runt och spela tuff. 

Manualer och likabehandlingsplaner  

Det framkommer att ett sätt att arbeta är med hjälp av Farstamodellen. I det fallet 

hanteras mobbning enligt handbok för den modellen. Det talas då först med den 

mobbade för att få en vidare bild, i detta samtal deltar två personer från 

mobbningsteamet och noggranna anteckningar över vad som sägs förs. Efter detta 

samtal talas det med förövaren utan någon förvarning och utan kontakt med föräldrarna. 

De personer som är med under detta samtal är inte klasslärarna då utomstående personal 

tyder på större allvar. Det finns också uppfattningar om att en alltför nära relation till de 

berörda kan göra det svårt att behålla en objektiv syn. 

Då är det liksom, av med kepsen och sitt rakt, det här är allvar. Frågan är 

inte om du har gjort det, vi vet att du har det och du ska sluta nu. [...] Jag 

har inte varit med om att det inte blivit bra, det blir bättre.  

Efter detta samtal görs uppföljningar och när mobbningen upphört kontaktas föräldrar 

för att berätta om det som hänt. Det framkommer goda erfarenheter av att vänta med 

föräldrakontakten eftersom oroade föräldrar lätt kan göra situationen värre. 

Föräldrakontakten kan vara problematisk i de fall där föräldrarna inte vill tro att deras 

barn har gjort något dumt. Med yngre elever verkar det lättare eftersom de ofta berättar 

precis vad som har hänt och sällan förskönar historien. Äldre elever däremot vet vad de 

vuxna förväntar sig och kan agera därefter i vuxnas sällskap. 

Om det inte arbetas efter en särskild modell styr skolans likabehandlingsplan arbetet. I 

dessa finns detaljerade beskrivningar av de olika stegen vid mobbningsåtgärder. 

Likabehandlingsplanerna liknar Farstamodellen på så vis att insatsen inleds med samtal 

med de berörda, skillnaden är att dessa samtal utförs av klassläraren, inte ett speciellt 

team, då klassläraren anses vara den med störst insyn. Samtalen ska dokumenteras och 

rektorn ska informeras. Klassläraren ska sedan arbeta aktivt för att minska 

kränkningarna och det görs uppföljningar för att se om beteendet upphört. 

Erfarenheterna av likabehandlingsplaner och manualbaserat arbete verkar goda. 

Det är ju en trygghet i att veta att det är detta jag ska göra, och sen att vi 

gör lika. Vi pratar ju med barnen om detta varje läsår och tar upp det med 

klassråd, elevråd och föräldraråd. Det är väl förankrat, och det ska det 

vara. 

Skulle det vara så att situationen inte blir bättre så kopplas rektorn in och det kan även 

bli aktuellt med polisanmälan. Det finns också möjlighet att flytta elever till annan klass 

eller annan skola.  

Vem är det som ska flytta då? Jag tycker ju att det borde vara den som 

mobbar, men så är det nog inte alltid tyvärr. Kanske borde man flytta 

elever oftare och ge de en chans att börja om. 
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Självbilden 

Det påverkar ju klart ens självkänsla om man är definierad som en av 

kompisarna. 

Att självbilden hos samtliga inblandade kan påverkas av en mobbningssituation är de 

tillfrågade överrens om. När en mobbningssituation ska hanteras är det viktigt att ta 

hänsyn till samtliga inblandade elever, oavsett om det är den mobbade eller den som 

mobbas. Arbetet måste genomföras utan att den utsatte utpekas som offer, den som 

utsätter får inte heller målas upp som en dålig människa. 

För att förbättra situationen för den utsatte är det viktigt att fokusera på det som 

personen är bra på och sådant som den kan förändra själv. När ett mobbningsfall ska 

utredas bör inte berättelser övertolkas eller bilden av någon som ett offer förstärkas. En 

person som känner sig misslyckad och otillräcklig mår inte bättre av att få den bilden 

förstärkt. Det påpekas att det istället är viktigt att skapa situationer som personen kan 

känna sig trygg i samt ge personen uppgifter som den säkert klarar av. Det är också bra 

att försöka stärka gruppens klimat så att det blir okej att vara lite annorlunda samtidigt 

som alla duger som de är. Detsamma gäller den person som mobbar, när samtal förs 

med denna måste fokus ligga på att det är vad personen har gjort som inte accepteras, 

inte personen i sig.  

Jag tror att det är lättare att man känner sig mindre värd om man blir 

utpekad som ett offer, det blir en självuppfyllande profetia liksom. Samma 

sak kan mobbaren känna, om de tror att jag är tuff och slåss då måste jag 

ju göra det.   

Elever som börjar högstadiet, eller av annan anledning byter skola, och har varit utsatta 

för mobbning på sin gamla skola kan känna en rädsla för risken att drabbas av detta 

igen. Rädslan kan göra att minsta antydan till att någon skulle retas tolkas som ett direkt 

hot mot den enskilde. Eleven kan känna sig osäker och hålla sig undan situationer där 

gamla erfarenheter kan upprepas. I dessa fall gäller det att jobba med den personens 

självbild och stärka denna så att personen inser att den har lika stor rätt att vara i ett 

sammanhang som alla andra. Det är inte tillåtet för andra att trampa på den personen. 

Jag kommer ihåg ett exempel som den här mannen tog upp när vi gick 

utbildningen [farstametoden]. Han berättade om en kille i matkön som 

alltid blev knuffad ur kön av de andra killarna. När han blev knuffad 

ställde han sig längst bak. Den här mannen sa till honom att han skulle stå 

kvar på sin plats. Först ville pojken inte det men gick till slut med på att 

testa. Mannen stod en bit ifrån och tittade på. När pojken kommit fram i 

kön började de andra knuffa på honom, och pojken stod kvar, han stod 

pall, och då stod den här mannen och liksom blinkade till och ”jag såg 

dig”. Sen hade det inte hänt mer.   

Det framkommer en svårighet i att bedöma följderna av mobbning under skoltiden. En 

person som upplever sig ha problem som kan relateras till mobbning kommer 

förmodligen att berätta om det troliga sambandet. En person som däremot inte anser sig 

ha några problem berättar kanske inte heller om sina tidigare erfarenheter av mobbning. 
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Sannolikt skapas en missvisande bild av risker med mobbning eftersom det bara är de 

som upplever en långvarig påverkan som syns. 

Motverka syftet 

I materialet framkommer ett par insatser som kan motverka sitt syfte. Det är viktigt att 

tänka på hur det talas med såväl mobbad som mobbare. Kanske ska dessa samtal inte 

ske med båda parterna samtidigt eftersom det kan ge en illusion av att de båda är 

jämbördiga i konflikten, vilket ju inte är fallet. Det framgår av materialet att det finns 

mycket negativa tankar om mobbning. Den vuxna som ska reda i situationen kan känna 

sig illa berörd och bli arg på den elev som tror sig stå över de andra. Då är det viktigt att 

försöka få mobbaren att känna ansvar för sina handlingar utan att se ner på den personen 

eller få den att känna sig mindre värd. Samtidigt måste det finnas tyngd i situationen då 

det annars kan bli ytterligare en kränkning för den utsatte som inte känner sig tagen på 

allvar. 

[...] det är viktigt att göra klart för den som mobbar att den har gjort fel, 

men det är också viktigt, tycker jag, att göra klart för den att den personen 

inte är fel. Om jag överröser en massa skuld på den personen, då kan jag 

tänka mig att risken blir mycket större att den personen bara fortsätter. 

Alltså man ska vara tydlig med att den har gjort fel, det här är inte okej 

och så får man inte göra, men sen kanske någonstans där, hur gör vi nu 

för att det ska bli bra? [...]Det är viktigt att vi skiljer mellan person och 

handling. [...] sen får det inte bli så att det är mer synd om de som mobbar 

än de mobbade heller.   

Hur de vuxna diskuterar om elever, antingen lärare emellan eller vid överlämning till 

annan skola eller klass, kan spela stor roll. Det är varje vuxens ansvar att sådana 

överlämningar görs på ett så respektfullt sätt som möjligt och att enbart den information 

som kan anses nyttig för elevens fortsatta skolgång lämnas vidare. Det finns annars en 

risk att eleven blir utpekad som en bråkstake eller vad det nu kan vara. 

Det är lite lurigt när vi lämnar över till andra, kunskapsmässigt är det inte 

så konstigt att vi ska lämna över hur mycket som helst. Men ibland kan det 

ju vara så att man måste ge de en chans att lyckas igen. Det är svårt, tänk 

om de fortsätter i sina dåliga vanor och så tar det två månader innan 

läraren som tagit emot eleven inser att hon inte var så trevlig. Då har det 

gått två månader där någon har mått dåligt på grund av att den här 

eleven inte kunnat sköta sig nu heller. Eller ska man lämna över alla 

detaljer man har, och så har de ingen chans att motbevisa det. Så där är 

ju lite dubbelt.   

Det finns risker i att övertolka eleverna, i de fall där det inte verkar vara en så stor 

konflikt behöver personalen stoppa upp och säga ifrån så att situationen inte förvärras. 

Detsamma gäller i kontakten med föräldrar. Det ligger i föräldrarollen att tro på sitt barn 

och att kämpa för dennes rättigheter, men föräldrarnas bild kanske inte alltid är den 

sanne. Det kan också vara så att föräldrarna stöttar sitt barn ovillkorligt och att skolans 

tillrättavisanden inte spelar någon roll för eleven som ändå har stöd hemifrån. Ett gott 
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samarbete med hemmen förutsätter att skolan och hemmet arbetar mot samma mål med 

samma utgångspunkt. 

Att sätta igång insatser för full kraft i ett tidigt skede kan vara förödande på så sätt att de 

som mobbar då går under jord och sköter sig i skolan men mobbar vid fritidsaktiviteter 

eller hemifrån via dator eller telefon. Då blir det svårt för skolan att påverka eftersom 

den inte kan ta ansvar för det som sker på fritiden.  

För stort utrymme för eleverna att bestämma själva kan också ge dåliga resultat. Det kan 

vara så att läraren vill vara snäll och låta eleverna bestämma vem de vill jobba ihop med 

eller vem de vill sitta bredvid. Det tenderar att resultera i att någon känner sig utanför 

samtidigt som det knappast är till fördel för undervisningen eftersom det brukar bli en 

stökigare miljö i klassrummet. 

Sammanfattning av resultat 

Mobbning är upprepade kränkande handlingar mot enskild person, i skolan förekommer 

mest enskilda kränkningar, mobbning är mer sällsynt. Vem som helst kan drabbas av 

mobbning men det finns faktorer som kan öka respektive minska risken, exempelvis 

utseende och social status. Mobbaren beskrivs som en person som själv inte mår bra, en 

osäker person eller en person med hög social status. 

Mobbning sker oftast när de vuxna inte ser. Pojkar ägnar sig oftare åt fysisk mobbning 

som slag, sparkar eller knuffar medan flickor oftare utesluter varandra. 

Det förebyggande arbetet utgörs av förankring och uppdatering av 

likabehandlingsplanen, gott skolklimat samt gruppstärkande övningar som handlar om 

samarbete, samverkan mellan skolans olika klasser och diskussioner om hur en bra 

kompis är. Fadderverksamhet, kamratstödjare och lära känna dagar är också 

förebyggande liksom att de vuxna är närvarande och uppmuntrar god stämning. 

Upptäckten av mobbning sker genom lärares egna observationer, genom eleverna 

själva, övrig skolpersonal eller i långt gångna fall även genom föräldrar. 

I hantering av mobbning följs en, på förhand, bestämd manual. Det kan vara skolans 

likabehandlingsplan eller ett antimobbningsprogram. Den största delen i hanteringen 

utgörs av samtal med de inblandade och deras föräldrar. Det är viktigt med en 

konsekvens och ett allvar i dessa samtal. I hanteringen av mobbning är det viktigt att ta 

hänsyn till de inblandades självbild och undvika ytterligare kränkningar. Det finns 

insatser mot mobbning som kan motverka syftet. Det handlar om hur det pratas om de 

inblandade, hur information lämnas över till nya lärare, övertolkning av elever eller 

oroliga föräldrar samt att ge eleverna alltför stort inflytande. 
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Teoretisk problematisering 

Goldberg (2005) talar om att en handling är avvikande först när någon påpekar att den 

är det, även resultatet visar på detta. En person som utpekas som avvikande i ett 

sammanhang behöver inte vara det i en annan situation då det enligt de intervjuade 

handlar om gruppmekanismer och om vad som är ”normalt” där och då. Herlin och 

Munthe (2011) ger exempel på detta genom mobbaren som själv är avvikande i ett 

annat sammanahang där andra normer gäller.  

Människor formar bilden av sig själva genom andra människors reaktioner på den egna 

personens handlingar och uttryck (Cooley, 1964). I skolan är det andra elever och de 

anställda som kan ge dessa reaktioner, elever och personal i skolan formar alltså 

varandras självbilder. Resultatet visar att just bemötandet spelar stor roll. Vid fall av 

mobbning är det viktigt att i mötet med såväl mobbad som mobbare inte förstärka den 

bild de kan tänkas ha av sig själva. Den mobbade ska inte behöva få sin bild av sig själv 

som ett offer och någon som står utanför förstärkt. Samtidigt ska den som mobbar inte 

utpekas som en elak människa eller en bråkstake eftersom detta riskerar att förstärka 

beteendet. Om reaktionerna på en elev ständigt är negativa riskerar elevens bild av sig 

själv att bli lika negativ, en stämpling har i så fall skett. När stämpling skett ökar också 

elevens benägenhet att handla på det sätt som omvingningen förväntar sig (Goldberg, 

2005). 

I resultatet finns tankar om att det syns på en person om den är mobbad eller inte. Den 

mobbade kan ha en annorlunda hållning eller ett mer tillbakadraget kroppsspråk. Ur 

stämplingsteoretisk synvinkel bekräftas i  sådant fall tankarna om att en person som 

ständigt utsätts för kränkande behandling ocskå börjar se sig själv som mindre värd. 

Resultatet pekar på vikten av att upptäcka en mobbningssituation i tid eftersom det 

annars finns en risk att eleven inte kommer att uppmärksamma andra om det som 

händer, något som också stärks av Sharp m.fl. (2000). Goldberg (2005) talar om hur 

personer vars negativa självbild ofta bekräftas tenderar att handla i enlighet med den 

och själv skapa negativa reaktioner från omgivningen. En person som blivit mobbad 

under en längre tid finner sig således i situationen. Personen säger inte ifrån utan 

identifierar sig som någon som förtjänar att mobbas och handlar därför på ett sätt som 

stärker utanförskapet. Personen kan till exempel välja att ställa sig utanför gruppen 

precis som pojken i matkön gjorde innan han fick hjälp att inse att han också hade rätt 

att stå där. Elever som varit mobbade och sedan byter skola kan agera på samma sätt, 

rädslan över att bli utsatt igen gör att de undviker att bli en del av gruppen. Bunkholdt 

(2004) förklarar detta med att personen på grund av sin negativa självbild tvivlar på sin 

rätt att vara en del av gemenskapen och därmed ställer sig utanför gruppen. I 

förlängningen uppfattas en sådan person som än mer avvikande och ytterligare 

stämpling inleds.   

 

 



 

25 

DISKUSSION 

Här diskuteras först valet av metod i termer av vad som fungerat bra och vad som kunde 

gjorts annorlunda. Därefter följer en resultatdiskussion där paralleller dras mellan 

bakgrund och resultat. Till sist redovisas slutsatser och behandlingspedagogiska 

implikationer samt förslag på vidare forskning. 

Metoddiskussion 

Studiens syfte kan anses som uppfyllt då arbetet lett till att en beskrivning av 

skolpersonalens åsikter och erfarenheter kring mobbning har kunnat redovisas. 

Den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer var lämpligast eftersom det 

som efterfrågades var skolpersonalens beskrivningar av mobbning och arbetet mot det. 

Att spela in intervjuerna visade sig vara ett bra val eftersom det annars hade varit 

mycket svårt att få ut tillräcklig information från varje intervju och troligen omöjligt att 

redovisa rena resultat. En brist vid insamling av materialet kan ha varit att stå som 

ensam intervjuare, vissa aspekter av intervjuerna kan ha gått förlorade då fyra ögon och 

öron givetvis ser och hör mer än två. Samtidigt finns fördelar i att intervjusituationen 

upplevs mer jämbördig när det blir ”en-mot-en”. 

Urvalet för studien visade sig vara klokt. De lärare som intervjuades hade god 

kännedom och erfarenhet av såväl mobbning som arbetet med förebyggande, upptäckt 

och hantering av det. Kuratorn bidrog därtill med en större förståelse för 

gruppmekanismer och andra psykologiska faktorer. Antalet intervjuer stod i god 

proportion till studiens storlek. Samtliga intervjuer hann gås igenom ordentligt vilket 

troligen inte vore fallet vid fler intervjuer, färre intervjuer hade möjligen riskerat ett 

tunnare resultat. Vid genomgången av materialet upptäcktes stor likhet i de svar som 

getts vilket tyder på att studien har ett visst mått av mättnad. 

Resultatdiskussion 

Resultatet och bakgrunden är överens om vad mobbning är och att flickor oftare utövar 

psykisk mobbning tillskillnad från pojkarna som oftare är fysiska i sitt handlande. 

Enigheten om könsskillnader i mobbningens yttrande blir intressant om Skolverkets 

(2012) antydan om att utbildning av skolpersonal minskar fysisk mobbning bland 

flickor och psykisk mobbning bland pojkar tas med i beräkningen. Om det är så, då 

måste för det första dessa typer av mobbning förekomma i mätbar utsträckning. 

Dessutom kan en eventuell slutsats om att kunskapen kring fysisk mobbning bland 

flickor och psykisk mobbning bland pojkar är bristfällig tas. Frågan är alltså om 

könsskillnaderna är så påtagliga eller om det är ett resultat av för lite kunskap för att 

såväl upptäcka som att göra något åt sådana situationer.   

Skolverket (2011) talar om att mobbning inte sällan förekommer när de vuxna närvarar 

vilket de intervjuade inte riktigt håller med om, det framkommer i intervjuerna istället 

att mobbning oftast sker bakom ryggen på de vuxna. Detta kan vara en bekräftelse av att 

mobbning är svårt att upptäcka även om det sker framför näsan på oss.  
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Colorose (2004) målar upp den mobbade som någon som sticker ut på något sätt, det 

kan vara utseendemässigt, kunskapsmässigt eller beteendemässigt, Olweus (1994) 

skriver om provocerande och passiva mobboffer. I resultatet syns alla dessa typer, det 

talas om avvikande klädsel, bristande social färdighet eller uppmärksamhetssökande 

personer. Resultatet trycker också på att det är den stora gruppen som avgör vad som är 

värt att stöta ut någon för. Den som mobbar är antingen osäker, självsäker eller själv 

mobbad i ett annat sammanhang säger Herlin och Munthe (2011), de intervjuade håller 

med. Resultatet visar också på att det är de personer som finns runt omkring mobbaren 

som egentligen är de värsta. Att som mobbad stå ensam inför, till synes, en hel klass där 

ingen tycker om en är det som verkar vara det värsta med att mobbas.   

Skolverket (2012) tar upp krav på likabehandlingsplaner och elevers involvering i 

arbetet mot kränkande behandling. Av resultatet att döma är skolorna överlag mycket 

bra på att följa dessa. Skolorna arbetar aktivt för att se till att dessa planer är 

uppdaterade och att alla elever, föräldrar och personal vet vad som är bestämt och de är 

också delaktiva i revideringen av dessa planer. Det verkar också som att det verkligen är 

så och som att det är en viktig del i att arbetet mot mobbning verkar fungera bra.  

De intervjuade visar också en god verklighetsförankring angående vad som verkligen 

fungerar och att vissa insatser kanske inte är så bra. Det finns exempelvis en skepsis 

mot kamratstödjare om de används i för stor utsträckning något som är glädjande i 

relation till Skolverkets (2012) rapport om att dessa kan vara kontraeffektiva. Rastvaken 

som finns vid samtliga skolor verkar mest syfta till att övervaka eleverna och hindra 

bråk enbart med deras närvaro, vilket säkerligen fyller sin funktion. Kan hända att dessa 

insatser skulle fungera ännu bättre om rastvakter och rastfaddrar även deltar i elevernas 

rastaktiviteter.  Då kan stämningar i gruppen kännas av lättare samtidigt som de vuxna 

kan hjälpa eleverna i deras samspel. Kanske är de sociala reglerna inte alltid så lätta att 

förstå sig på. 

I resultatet talas det om vikten av goda relationer mellan elever och lärare. Skolverket 

(2012) ställer sig däremot neutrala mot relationsfrämjande insatser mellan elever och 

lärare då de inte visat varken negativ eller positivt resultat, vilket kanske stämmer under 

rena åtgärder. Det verkar konstigt att relationen mellan lärare och elever inte skulle 

spela någon roll vid en helhetssyn på problemet eftersom den förmodligen är grunden 

till att elever visar hur de mår och berättar vad som händer. Varför berätta om sin 

tillvaro för någon man inte känner och som därmed inte kan förväntas bry sig? 

För att upptäcka mobbning arbetar skolorna med trivselenkäter, anonyma lappar och en 

”våga berätta” anda. Enligt Skolverket (2012) rättfärdigar medlöparna ofta sitt beteende 

med tankar om att de exempelvis inte vill skvallra. Med det i åtanke ter sig skolornas 

strategier för att få eleverna att våga berätta väl genomtänkta.  

Skolorna använder sig av temadagar och diskussionsforum som förebyggande insatser. 

Enligt Skolverket (2012) är temadagar mindre bra eftersom de inte kan individanpassas 

och diskussionsforum fungerar bättre för flickor. Till viss del har de intervjuade insyn i 

detta, det framkommer tankar om könsskillnader vad gäller diskussionsforum men 

temadagar finns det en positiv inställning till eftersom de bidrar till att stärka banden 

mellan elever i olika årskurser. Temadagarna, som de beskrivs av skolorna, verkar 
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också ha en helhetssyn, det talas inte bara om mobbning och det negativa utan berör 

även frågor om vad som är ett trevligt beteende. 

Arbetet mot mobbning strävar efter att bedrivas på ett sätt som tar hänsyn till alla 

inblandades känslor och tankar vilket står i god enighet till de idéer som ses i 

stämplingsteorin. Ett sådant arbete ger troligen ett mer långsiktigt resultat där den som 

mobbar får chans att ändra sitt beteende och den utsattes bild av sig själv kan stärkas. 

Avslutningsvis kan tilläggas att skolans personal överlag visar på stor kunskap om 

ämnet och god erfarenhet av arbetet mot mobbning.  

Slutsatser och behandlingspedagogiska implikationer 

Slutsatser som kan dras av studien är inledningsvis att beteenden som uppfyller 

definitionen av mobbning verkar förekomma relativt sällan medan kränkningar är det 

som diskuteras i störst utsträckning. Studien visar också hur en persons självbild kan 

hjälpas eller stjälpas via relationer mellan och bemötande från elever och personal i 

skolan. I studien framkommer vikten av att i arbetet med barn och ungdomar ha 

kunskap om hur ett bra bemötande bör se ut samt hur gruppen påverkar den enskilde. 

Som behandlingspedagog finns det möjlighet att arbeta i skolan, vilket gör kunskap om 

mobbning och dess följder viktig för att göra det möjligt att ta sådana situationer på 

allvar. Kopplingen mellan mobbning i skolan och senare problem gör att det också finns 

ett behandlingspedagogiskt intresse i att öka förståelsen för vad de personer vi möter 

kan ha varit med om.  

Vidare forskning 

Det vore intressant att gå vidare med en studie kring mobbningens påverkan på 

självbilden i ett längre perspektiv. Det skulle i en sådan undersökning vara av intresse 

att involvera nu vuxna människor som varit utsatta för dels kortare perioder av 

mobbning, dels mobbning under en längre tid. 
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Bilaga I 

II� 

Missiv 

 

Missiv till deltagare i studien mobbning i skolan 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De jag använder mig 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt jag kan för att ditt 

deltagande i min studie ska vara etiskt riktigt vill jag visa dig dessa riktlinjer och hur jag 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vem jag 

är, vilken utbildning jag tillhör och var du kan nå mig. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom jag, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Jag hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i min studie. För 

mig är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till mig - då det är 

just dem jag intresserar mig för. 

  ----------------------------------------- 

   Sunna Olsson 

Växjö 

2013-01-28 

Handledare: Inger Holm 

Examinatorer och kursansvariga: Mats Anderberg 

 Mikael Dahlberg 

 Margareta Stigsdotter Ekberg 

 

 





Bilaga II 

I 

Intervjuguide 

Syn på mobbning 

 Vad anser du att mobbning är? 

 Vart går gränsen mellan att ”bara” vara taskig och att mobbas? 

 Vem drabbas av mobbning? 

 Vem mobbar? 

Förebygga mobbning 

 Vad anser du bör göras för att förebygga mobbning, vilka insatser tror du 

fungerar bäst? 

 Finns det kontraproduktiva insatser? 

 Hur jobbar ni med mobbning? 

 Hur arbetar ni med gruppindelningar i klassen, hur anpassas skolmiljön för att 

förebygga mobbning? 

 Upptäcka mobbning 

 Hur anser du att skolan bör arbeta för att upptäcka mobbning, vad tror du 

fungerar bäst? 

 Finns det kontraproduktiva insatser? 

 Hur kan eleverna göra för att uppmärksamma de vuxna? 

 Vilken roll har relationer i skolmiljön för  upptäckt av mobbning? 

Hantera mobbning 

 Vad anser du bör göras när fall av mobbning uppdagas, vad tror du fungerar 

bäst? 

 Finns det kontraproduktiva insatser? 

 Vad gör ni som det ser ut nu? 

 Hur ser kontakten med föräldrar ut? 

 Finns det stöd att få från personer som annars inte arbetar på skolan? 

 Vilken roll har relationen mellan lärare och elever vid hantering av mobbning? 



 

 

Man vet att mobbning kan ligga till grund för en negativ självbild hos den utsatte. 

 Vilken påverkan tror du att mobbning kan ha på de inblandades självbild? 

 Vilken påverkan kan skolans insatser mot mobbning ha på den enskildes 

självbild? 

 Har du något exempel på hur en negativ självbild kan yttra sig? 

 


