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1 Inledning  
 

I Sverige arbetar skolorna aktivt, om än med varierad grad, mot mobbning (Skolverket, 2011) – en 

problematisk fråga som sedan Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) existerat och varit omnämnd i 

bland annat skolans styrdokument och skollagar. Allt sedan denna läroplan tagits i bruk har 

mobbningsfrågan expanderat och problematiserats, såväl gällande plats bland skolans dokument, 

som dess definition och vad som ansetts vara bästa tillvägagångssättet att motarbeta problemet. I 

Lgr 80 fick mobbningsbegreppet en större tyngd och kravet på en skolmiljö fri från våld och 

trakasserier blev en allt distinktare del av skolans uppdrag. Bland annat kom Skolöverstyrelsen att 

förespråka elevdemokrati och kollektiva arbetsformer för att motverka mobbningen:  

Elever skall aktivt medverka i att utforma skolans arbetsmiljö. Kollektiva arbetsuppgifter för olika elevgrupper är 

ägnade att bryta främlingskap, motverka tendenser till mobbning och skadegörelse och ge elever ökat självförtroende. 

Verksamheter, som kränker samarbete och ansvarstagande, bidrar på ett avgörande sätt till att åskådliggöra betydelsen 

av demokratiska överenskommelser och regler. (Skolöverstyrelsen, 1980 s. 45).  

Sedan den antagna skollagen stadfästes år 1985 har den kommit att revideras vid ett flertal 

tillfällen, vilket gjort att kraven på svenska skolors arbete mot mobbning, trakasserier och 

kränkningar ständigt förtydligats. Bland exempel kan man lyfta fram 1994 års skollagtext, där 

skyldigheten att agera mot mobbning blivit ännu tydligare. Detta genom tillägget att den som 

verkar inom skolan särskilt skall bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra 

för kränkande behandling (Svensk författningssamling, 1993:167). 

Fem år senare, 1999, kom denna formulering att skärpas och begreppet kränkning kopplades nu 

samman med mobbning och rasism, vilket tydligt illustrerades i den reviderade skollagen: 

”Särskilt ska den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling 

såsom mobbning och rasistiska beteenden” (Svensk författningssamling, 1999:886).  

I alla skollagar och övriga styrdokument kopplade till den svenska skolan har mobbningsbegreppet 

och dess problematik kommit att beredas en allt större plats. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 

1994; 1996) har kraven på skolan och dess personal, med lärarna i förrummet, trappats upp 

ytterligare. I denna läroplan introduceras också flera nya begrepp som belyser problemet med 

elever som far illa under sin tid i skolan. Som tidigare fastslagits är det skolans uppgift att aktivt 

arbeta mot mobbning, diskriminering och trakasserier. För att göra detta på ett lyckat sätt ska 

lärarna ”uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 



2 

 

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling” (Utbildningsdepartementet, 1994; 

1996 s. 9). Tydligt framkommer, då texten läses i sin helhet, att mobbningen har kommit att bli en 

del av ett allt större problemområde, där begreppet kränkningar och trakasserier är överordnade. 

Detta arbete, att jobba förebyggande och att motverka redan existerande mobbning, har nu även 

blivit en del av skolans värdegrundsuppdrag. 

År 2006 kom en särskild lag att införas – Barn- och elevskyddslagen (BEL). Syftet med denna lag 

var ett förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Med denna 

kom huvudmännens ansvar gentemot de barn och elever som omfattas av skollagen att utökas samt 

förtydligas. Bland annat kom skadeståndsskyldighet att införas då företrädare för verksamheten 

inte vidtog aktiva åtgärder mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling.  

Med BLE:s intåg kom det nu att ställas krav på skolorna att ta fram likabehandlingsplaner, där 

systematiskt och långsiktigt arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande 

behandling noggrant skulle beskrivas (Svensk författningssamling, 2006:67). Revolutionerande 

med denna lag var, att fram tills den lagstadgades, hade skolorna endast haft en handlingsplan mot 

mobbning. Således kom detta nu att försvinna. 

Den första januari 2009 kom barn- och elevskyddslagen att flyttas och falla in under skol- och 

diskrimineringslagen. De bestämmelser som gäller för arbetet mot kränkande behandling kom att 

redogöras och står att läsa i kapitel sex. Likt tidigare, men nu mer tydligare och accentuerad, är den 

skyldighet skolan har att bedriva det målinriktade arbetet mot kränkande behandling. Vad gäller 

diskrimineringslagen förbjuder denna diskriminering utifrån sju diskrimineringsgrunder: kön, 

ålder, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning 

samt sexuell läggning (Arbetsmarknadsdepartementet, 5 § 2008:567).  Vad gäller övervakning 

samt tillsyn åligger detta ansvar på Diskrimineringsombudsmannen och Barn- och elevombudet 

hos skolinspektionen. 

Beträffande skolans ansvar för arbete mot mobbning har det kommit att ske ytterligare en 

förändring sedan år 2009. Den första juli 2010 antogs en ny skollag som trädde i kraft året därpå, 

den första juli 2011. I denna poängteras i ännu högre grad vad som tidigare beslutats, att skolans 

arbete mot kränkande behandling och diskriminering ska grunda sig på forskning och beprövad 

erfarenhet. Ett viktigt tillägg i denna är att lärare och övrig skolpersonal har anmälningsplikt. Detta 

betyder att om personal har eller får vetenskap om att en elev känner sig kränkt, diskriminerad eller 

trakasserad inom verksamheten har de skyldighet att anmäla detta till rektor. Rektor har i sin tur 
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skyldighet att vidarebefordra denna till skolans huvudman, vilket oftast är kommunen (Skolverket, 

1 kap § 5 2011:144). 

Värdegrunden har således kommit att få en allt större och väsentligare plats i den svenska skolan, 

vilket utdraget från kapitel 1 § 5 tydligt påvisar: ”alla som arbetar på skolan ska främja 

jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 

mobbning och rasistiska beteenden” (Utbildningsdepartementet, 2009).  Vidare kan man även läsa 

att ”alla som arbetar i skolan skall sträva efter att medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” 

(Skolverket, 2010:37). 

Vad som är intressant att se till alla dessa förändringar sedan Lgr 69 i allmänhet och till de senaste 

i synnerhet, är att det kommit att ske en ökning av anmälningar om kränkande behandlingar. Detta 

illustreras tydligt då man jämför 2008 års anmälningar med 2009, då en ökning med hela fjorton 

procent kom att ske. Skrämmande att ta del av är att nästan fyrtio procent av dessa anmälningar 

handlade om när en vuxen kränkt en elev eller om att vuxna väljer att ”blunda” för de kränkningar 

de ser. Vad detta agerande grundar sig på står för forskningen att finna men det är av yttersta vikt 

att beteendet snaras försvinner från svenska skolor (Skolinspektionen, 2010).  

  

För att uppfylla de krav och förväntningar som skollag och styrdokument ställer jobbar många 

skolor, utöver likabehandlingsplanen samt planen mot kränkande handling, med särskilt 

framställda antimobbningsprogram. Dessa grundar sig på forskares undersökningar från hela 

världen och ämnar till att motverka de komponenter som orsakar mobbning. Dock har dessa tyvärr 

visat sig vara bristfälliga, vilket ovan nämnda siffror visar (Forsman, 2003).  Ytterligare ett talande 

exempel på att skolornas antimobbningsarbete inte är lika gynnande som man önskar är Frisén och 

Bjarnelinds forskningsrapport från 2010, där de fastslår att tolv procent av alla skolans 

trettonåringar är mobbade eller utsatta för annan kränkande behandling (Frisén & Bjarnelind, 

2010). Till detta kan även Forsman (2003) tillräknas, som i sin avhandling redovisar fakta om att 

det förvisso är lägre frekvens av mobbning hos skolor som arbetar aktivt med 

antimobbningsprogram men att det förekommer generella brister i deras arbete med psykosociala 

relationer och insikter i uppväxtvillkorens betydelse för hörsammande av normer och värderingar. 

De värdegrundsfrågor som skolorna uppger sig satsa på berör i en allt för liten grad de mer 

allvarliga och djupgående moraliska och etiska spörsmålen i elevernas vardagsliv i synnerhet och i 

skolan, samhället och världen i allmänhet (Skolverket, 2002).  
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Dessa exempel är bara några få av många och det är därför av största vikt att problematisera och 

undersöka vad och hur alla dessa antimobbningsprogram brister. Vad många efterfrågat men som 

få konkretiserat är att ta frågan till eleverna och fråga dessa vilka komponenter de anser vara de 

viktigaste i förebyggandet av mobbning, kränkning och trakasserier. Här finns stora luckor att fylla 

och förhoppningsvis kan elevernas insatser belysa problemets kärna ur de perspektiv forskarna 

misslyckas göra. För att skapa ett jämlikt samhälle måste arbetet börja på gräsrotsnivå och det är i 

skolan det första spadtaget måste tas. Här har lärare och skolpersonal ett stort ansvar att förvalta.  

Som blivande gymnasielärare ligger denna problematik mig nära om hjärtat. Dessutom har jag 

själv nära och bekanta som under sin skolgång fick lida under mobbares förtryck, vilket har gjort 

att jag själv fått se och uppleva hur dessa upprepade trakasserier och diskrimineringar kan bryta 

ned en människa – något jag önskar ingen att få uppleva.   

 

2. Begreppsdefinition 
 

2.1 Mobbning 
 

Då det finns många definitioner av termen mobbning och mobbning som fenomen, med dess 

aktörer, tids-, plats-, och ramfaktorer med mera ämnar jag att under denna rubrik bereda en 

någorlunda klarhet i vad som menas med begreppet. Mer indirekt är även min förhoppning att 

denna framställning ska visa den komplexitet, vars existens skapar problematik när det kommer 

till såväl skolornas arbeten med och mot mobbning som elevernas uppfattningar om dito, som 

ryms inom detta tvetydiga begrepp.  

 
 

2.2 Kort historik om termen ”mobbning” 
 
År 1969 kom mobbningsbegreppet att introduceras av läkaren Peter Paul Heinemann, då denne i 

en artikel i tidskriften Liberal Debatt (1969), behandlade apartheidfenomenen och 

mobbningsbeteedet. Artikelns titel var Apartheid och behandlade företeelsen som en psykologisk 

inställning. Detta framställde han enligt följande:  
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Isolering, kommunikationsavbrott mellan grupper, motvilja mot all kontakt, moralisk upprördhet vid attack mot 

systemet, övertygelse om egen skuld och en övertygelse om att inte delta i något annat än ett effektivt system för 

undvikande av tråkigheter (Heinemann, 1969 s. 6). 

Dessa attityder Heinemann framvisade ansåg han vara en förutsättning för att apartheid skulle 

kunna uppkomma samt bestå. Samma mentala attityder ligger bakom samhälleliga uttryck mot 

rasism, lynchmobbar och folkmord, fortsatte Heinemann hävda. Det intressanta är att det är från 

detta sammanhang tanken om mobbning presenteras. Detta uttryck hade Heinemann tagit från 

zoologen Konrad Lorentz, som menade att människor bär på samma instinkter som djuren och att 

aggression är en viktig medfödd biologisk drivkraft. Denna kommer till utryck i både konstruktiva 

och destruktiva beteenden (Lorentz, 1967). 

 

Attitydskillnader mellan människor finns på många håll och dessa kan komma till uttryck i mer 

eller mindre våldsamma handlingar. Bland elever kan man finna denna yttring i deras beteende 

mot varandra i situationer där en grupp angriper en enskild elev, såväl verbalt som fysiskt, och det 

är just detta som Heinemann kallar för mobbning. Vidare fortsätter han i artikeln att fastslå att de 

nämnda kännetecknen är ”de första tecknen på senare förmåga till apartheid” (Heinemann 1969 s. 

8 f). Dessa kan sedan ses som ett slags förstadium till såväl rasism som folkmord och apartheid.  

Den mediedebatt som kom att uppstå om fenomenet i skolsammanhang blev livlig. Heinemanns 

användning av begreppet ”mobbning” kom att bryta mot det tidigare ”mobbing”, som är ett 

vardagsengelskt uttryck och betyder ”pöbla” eller ”bråka i gäng eller grupper”, eller ännu mer 

neutralare; ”trängas i mängder” (Heinemann, 1972). Han ansåg att detta begrepp ej täckte in det 

vida område som karakteriserar mobbning och uppfann således ett nytt sådant. Termen kom 

följaktligen att sätta ord på en rad företeelser som många kände och kunde relatera till. Ordet 

”mobbning” blev sålunda ett slags modeord (Agevall, 2007). Med begränsad intensitet och 

utrymme har sedan mobbningsfenomenet kommit att diskuteras, med varierande grad, såväl inom 

skolvärlden som i vardagen och arbetslivet.  

Heinemann (1972) skriver själv att det kan tyckas onödigt att skapa ett nytt ord och begrepp för att 

kunna diskutera företeelser, som egentligen är så gamla och välkända, men att den uppståndelsen 

modeordet fick förhoppningsvis verkar som ett slags alarmsignal för att framtvinga studier av och 

kring ett hemskt och inhumant beteende som kan, och ofta, leder till fruktansvärda konsekvenser.      
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2.3 Definitioner av mobbning 

 
Det brottsförebyggande rådet (BRÅ) har som uppdrag att tillgängliggöra forskningsbaserad 

kunskap för brottsförebyggande aktörer. Enligt BRÅ (2009) är begreppet ”mobbning” svårt att 

definiera men betonar att det som återkommer inom de flesta definitioner är att det råder en 

obalans i makt, fysisk eller psykisk, mellan två parter, där en starkare person eller grupp utsätter en 

svagare för negativa handlingar. Dock måste dessa negativa handlingar ske över en tid med någon 

form av upprepning för att klassas som mobbning.  

Heinemann (1972) definierade begreppet mobbning som ”gruppens gemensamma aggressivitet 

mot någon eller några som provocerar den eller drar på sig dess ilska” (1972 s. 7). Enligt Olweus 

(1992) är definitionen på mobbning att ”en person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger 

och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer” (s. 4). Denna 

definition av mobbning är den mest utbredda och förekommer även hos andra. Exempelvis menar 

Höistad (2001) att mobbning är ”när en eller flera personer upprepade gånger, under en längre tid, 

utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller uteslutning” 

(s. 73).  

Enligt Smith och Sharp (1996) är ”mobbning en form av aggressivt beteende som oftast är 

avsiktligt och som fysiskt eller psykiskt skadar någon. Det rör sig om ett långvarigt och upprepat 

beteende – veckor, månader och år” (s. 12).  

Som framgår är begreppet svårdefinierbart och i senare forskning, från 2000-talet och framåt, har 

termen kommit att problematiseras (Taki m.fl., 2008). I Sverige har man i läroplaner, 

styrdokument et cetera istället kommit att använda sig av begreppet ”kränkande behandling” 

(Utbildningsdepartementet, 1994; 1996; Skolverket, 2011:144), som av en del pedagogiska 

forskare och jurister anses vara mera ändamålsenligt. Det som kännetecknar det ”kränkande” är 

när elever utsätts för en behandling av lärare, elever eller annan skolpersonal, som kränker deras 

värdighet. Dessa handlingar kan, likt mobbningen, vara såväl synliga som mindre synliga och med 

det svåra för utomstående att upptäcka. Den avgörande skillnaden mellan kränkande behandling 

och mobbning, som är ett smalare begrepp än trakasserier och kränkande behandling i och med att 

dessa kan användas som enstaka händelser, är att den förstnämnda endast äger rum vid ett eller 

några få enstaka tillfällen. Att betona är att mobbning kan ses som en underkategori till och en 

allvarlig form av kränkande behandling, då det rör sig om upprepad och systematisk sådan. Till 
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kränkande handlingar kan även trakasserier läggas till, som även det omnämns i skollagen och har 

ett nära samband med kränkande behandlingar (Skolverket, 2011).  

 

 

 
 
 

2.4 Tre former av mobbning 
 

Höistad (2001) beskriver tre former av mobbning: psykisk, verbal och fysisk. Samma indelning, 

men med andra begrepp, går även att finna hos Smith och Sharp (1996) som delar in mobbningen i 

fysisk eller kroppslig, verbal samt indirekt mobbning, varav den sista delar samma betydelse som 

Höistads psykiska. Denna är enligt Höistad den vanligaste men också svåraste att upptäcka och tar 

sig i uttryck genom minspel, suckar, viskningar, grimaser med mera, vilket korrelerar väl med 

Smith och Sharps dito, där ryktesspridning, uteslutning och utstötning ges som exempel på psykisk 

mobbning (Höistad, 2001; Smith & Sharp, 1996). 

Thornberg (2006) återger bland annat Smith och Sharp (1996) och deras tre former och kopplar 

dessa samman med Olweus’ (2001) dito, som inbegriper fysisk/kroppslig mobbning, verbal 

mobbning samt indirekt mobbning, där den sistnämnda bland annat inbegriper att 

utövaren/utövarna sprider rykten, utesluter eller stöter ut offret. 

 

2.5 Mobbningssituationens deltagare 
 

Det är inte endast mobbaren och offret som är de inblandade i en mobbningssituation. Enligt 

Salmivalli (1999) finns det inalles sex deltagarroller att beakta: 

1. Offren är de som systematiskt och återkommande utsätts för kränkning. 

2. Mobbarna är de initiativtagande och aktiva förövarna.    

3. Medhjälparna är de som börjar mobba när någon väl har satt igång mobbningen. 
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4. Underbyggarna är de som har en mer passiv roll än medhjälparna. De ger mobbarna 

positiv feedback utan att aktivt själva angripa offren. Exempelvis visar sig detta genom att 

de som åskådare skrattar eller på något annat sätt uppmuntrar mobbarna att fortsätta. 

5. Outsiders är de som står utanför och inte tar ställning för någon part. Dock betonar 

Salmivalli att de, trots sin passivitet, är deltagare eftersom de genom sitt tysta samtycke 

tillåter mobbningen att fortgå. 

6. Försvarana är de som vill och försöker hjälpa offret samt få mobbarna och övriga deltagare 

att sluta.  

  

3 Tidigare forskning 
 
 

I jämförelse med många andra europeiska länder, samt även med Nordamerika, visar 

undersökningar och forskning att Sverige befinner sig i framkant vad gäller arbete med och mot 

mobbning, vilket tydligt framkommer då man jämför olika resultat vad gäller elever som uppger 

sig bli eller ha blivit mobbade (Elgar m. fl., 2009). Enligt Elgar m.fl. (2009) är det endast cirka 4-6 

% av alla svenska trettonåriga elever som är mobbade. Liknande resultat går även att skönja i den 

stora undersökning Skolverket gjorde 2007-2011, där siffrorna visade att 16-19 % av eleverna 

utsatts för kränkningar och att ungefär 7-8 % av såväl pojkar som flickor var mobbade (Skolverket, 

2011). Dock ska dessa siffror inte oreflekterat emottagas, då Frisén och Bjarnelid (2010) visar en 

siffra på cirka 15,5 %. Dock kan man av resultaten konstatera att Sverige står sig bra jämfört med 

världens övriga länder (Elgar m. fl., 2009).  

Det har länge bedrivits forskning om vad och vilka komponenter som är bäst lämpade till att 

förebygga samt motverka mobbning, såväl nationellt som internationellt. Resultaten har bland 

annat lett till att man kommit skapa specifika antimobbningsprogram. Dessa säger sig vara 

heltäckande vad gäller skolans arbete mot mobbning (BRÅ, 2009). Dock är det få, om ens någon 

av dessa, som grundar sig på vad eleverna anser vara de bästa sätten att aktivt jobba mot 

mobbning, kränkande behandling och trakasserier. Fram tills dagens datum är det ytterst få studier 

som publicerats, där ansatsen varit att belysa flera och differentierade komponenter ur elevers 

perspektiv och dessas uppfattningar samt erfarenheter (Frisén & Holmqvist, 2010).  
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Skolverket (2002) kom i sin studie fram till att skolorna lägger ned ett bra arbete och möda på 

mobbningsproblematiken. Samtidigt fortsätter de med att betona vikten av att det behövs 

ytterligare insatser för att komma tillrätta med fortfarande förekommande avarter, som bland annat 

visar sig genom nedsättande och kränkande tillmälen samt negativa fysiska tillika psykiska 

förhållningssätt eleverna emellan.  För att råda bot på detta fastslår Skolverket (2002), vilket även 

ligger i linje med involverade forskares åsikter, att det önskvärda beteendet från elever ej kan nås 

förrän skolpersonalen i allmänhet och de undervisande lärarna i synnerhet införlivat bättre 

kunskaper. Detta särskilt inom de områden som berör socialpsykologi samt ungdomskultur. 

Tankar som även stöds och återkommer hos Lärarförbundet (2000).  

 

Kanetsuna, Smith och Moritas (2006) studie är en av få med inriktning på elevernas perspektiv, 

erfarenheter och föreställningar. I denna jämfördes 268 engelska och 249 japanska elevers 

föreställningar om bland annat graden av effektivitet som komponenten att mobbade elever skulle 

tränas till att bemöta mobbningen på ett annat sätt än de dittills gjort hade; dvs. ändra sina 

strategier att klara mobbningen (copingstrategier). Vidare undersökte de även elevernas attityd till 

den erfarenhet de hade av skolans sätt att hantera mobbning samt vilken tillit de hade till att denna 

metod hade positiv verkan mot mobbning. Resultaten visade att eleverna hade många förslag och 

alternativ, men av alla dessa ansåg de att de två bästa strategierna som mobboffer skulle använda 

var att antingen söka hjälp eller våga konfrontera mobbaren, såväl fysiskt som psykiskt. Utifrån 

detta fastslår Kanetsuna, Smith och Moritas att den stora graden av alternativ eleverna framlade 

visar att de kan tänka på ett sofistikerat och avancerat plan, vilket skolan bör ta i beaktning när de 

jobbar mot mobbningen. Vad som dock framstår som paradoxalt i elevernas svar var, och är, att 

trots att de ansåg komponenten ”söka hjälp från vuxna” vara bra, var det få som i realiteten gjorde 

så. Anledningen till detta var, enligt studien, att eleverna dels hade negativa erfarenheter av lärares 

inblandning, dels var rädda för att deras ageranden skulle förvärra situationen (Kanetsuna, Smith 

& Moritas, 2006).  

Samma resultat som Kanetsuna, Smith och Morita (2006) publicerade är ej exklusiva, utan kan 

tydas bland andra liknande studier. Gemensamt för alla är paradoxen att eleverna uppger strategin 

”berätta för andra” som en av de bästa men att få tillämpar den i praktiken. Rädsla för 

upptrappning, att framstå som skvallrare eller brist på tillit till skolpersonal är de främsta 

anledningarna (Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell & Tippett, 2008; Smith, Talamelli, 

Cowie, Naylor & Chauhan, 2004). Således är detta fenomen vanligt förekommande och Smith och 
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Sharp (1996) betonar att ”om man som vuxen inte medvetet går in för att prata med eleverna om 

mobbning och uppmuntra dem att berätta om det, då de utsätts för sådant, kommer de flesta elever 

endast att berätta om det för en vän eller någon där hemma” (s. 16). Detta kan ses som ett ypperligt 

exempel på det Skolverket (2002) fann som adekvat åtgärd för lärarprofessionen; att lärare måste 

införliva kunskaper i socialpsykologi samt ungdomskultur. Detta för att man bland annat lättare 

ska kunna läsa av eleverna, se problemen innan de uppstår, vet hur man skall etablera tilltro et 

cetera. 

 

Crothers och Kolbert (2004) undersökte och jämförde 285 studenters och 37 lärares uppfattningar 

om graden av effektivitet som ingripande och förebyggande åtgärder har mot mobbning. Vad 

beträffar det selektiva urvalet av komponenter grundade de dessa på de mest vanliga och mest 

nämnda i forskningslitteraturen (se Bilaga 1; Tabell 1). Likt tidigare forskning visar Crothers och 

Kolbert (2004) på liknande resultat vad gäller elevers rädsla att ta hjälp av andra i allmänhet och 

av vuxna och främst skolpersonal i synnerhet. Studien visar även att det finns en markant skillnad 

mellan elevers och lärares uppfattning om vilka komponenter som är bäst lämpade att bestrida 

mobbning med, vilket korrelerar med Skolverket (2002) och den avsaknad av tillräcklig 

kompetens om ungdomskulturen och i socialpsykologi de belyser. Där lärare anser att ”ha någon 

att prata med”, ”bli tränade i alternativa strategier att bemöta mobbning” samt ”få elever att 

rapportera mobbning” har elever en annan uppfattning, där ”möblera klassrummet så att mobbning 

kan förhindras” intar en förstaplats. Denna följs sedan av ”lära elever hur de kan få mobbarna att 

försvinna” samt ”berätta för föräldrar samt mobbarens föräldrar” (2006). Gemensamt för såväl 

lärare som elever var att de kom att ranka ”träning i att vara och förhålla sig till mobbning genom 

rollspel” samt ”lära sig om mobbning genom litteratur” som de sämre alternativen, något som går 

emot vad många forskare rekommenderar (Höistad, 1994; Olweus, 1992; Pikas, 1989). Ännu en 

skillnad lärare och elever emellan var tron på att inrättandet av en telefonlinje, dit elever kan ringa 

anonyma samtal, som ett adekvat verktyg att motverka mobbning. Lärarna hade här högre tilltro än 

eleverna (Crothers & Kolbert, 2004).  

 

Utifrån bland annat detta drar Crothers och Kolbert (2004) slutsatsen att elever tenderar att vara 

mer pessimistiska än lärare till de antimobbningsstrategier som idag används av lärare och att de är 

mindre benägna att be lärare om hjälp. Detta resonemang styrks även av tidigare forskning 

(Hoover, Oliver & Hazler, 1991).  
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Ytterligare en aspekt som framkommer, som även den korrelerar med tidigare forskning (Bernstein 

& Watson, 1997; Olweus, 1998), är att många elever tenderar att inte benämna det kränkande 

beteendet de får mottaga som mobbning, trakasserier eller kränkning, då de saknar kunskap om 

definitionen för dessa begrepp samt även en terminologi att uttrycka sig med. Slutligen visar 

Crothers och Kolbert (2004) att lärare tycks räkna med att eleverna själva ska ta större roll och del 

i arbetet med att förebygga, upptäcka och motarbeta mobbning. Det intressanta med detta resultat 

är att eleverna tycks förutsätta det samma, fast tvärtom: att lärarna ska ha större roll. 

 

I linje med Crothers och Kolbert (2004) forskning, som fram till denna uppsats publicering varit en 

av de få med liknande ansats, kom Frisén och Holmqvist (2010) att fortsätta på samma väg som de 

amerikanska forskarna. Dock kom de att använda sig av öppna frågor, där de bad eleverna att 

räkna upp vilka komponenter de ansåg vara de bästa för att jobba mot mobbning. Svaren kodade 

de, i den grad det var möjligt, sedan till komponenter framtagna av experter och forskare på ämnet: 

”Allvarliga samtal med mobbaren och/eller offret”, ”involverandet av föräldrar”, ”agerande av 

skolpersonal (ospecificerat)”, ”agerande av andra elever”, ”träning och förbättring av elevers 

copingsstrategier att bemöta mobbning”, ”strävan efter att förbättra mobbarens empati för offret”, 

”separation mellan utövaren och offret” samt ”förebyggande antimobbningsstrategier” (2010; se 

Bilaga 2; Tabell 2).  

 

Av svaren framkommer att eleverna vill ha flera åtgärder än att personalen bara talar med de 

inblandade. Trots detta får den komponenten ett högt procentuellt värde, såväl hos tidigare eller 

nuvarande offer som hos icke-offer. Vidare anser eleverna att lärare tenderar att inte ta sitt fulla 

ansvar vad gäller mobbningsproblematiken, utan istället väljer att bortse från det. När Frisén och 

Holmqvist (2010) redovisar resultatet att elever tycks anse att ”agerande av andra elever” är att 

föredra framför intervention från lärare, kan ett mönster anas. Intressant till detta är en utvärdering 

av skolors antimobbningsarbete som visar att ”elever som aktörer” mer har en kontraeffektiv än 

positiv effekt i arbetet att motverka mobbning (Skolverket, 2011). Vad gäller elevernas attityd till 

lärares oförmåga att agera i mobbningsproblematiken styrks detta av forskningsöversikten från 

Skolverket (2002), som bland annat rapporterar att eleverna även anser att lärare generellt har dålig 

kunskap om den mobbning som faktiskt förekommer i skolan.  

 

Denna slutsats stöds även av internationell forskning, där Bauman och Del Rio (2006) påvisar att 

det generellt råder dålig kunskap om mobbning i allmänhet men i relationell mobbning, vilket kan 
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ställas vid sidan om fysisk och psykisk mobbning, i synnerhet. Det lärarna saknar är kunskap vad 

gäller begrepp samt hur proceduren, med allt från förebyggande till upptäckt och uppföljning, skall 

gå till. Detta gäller såväl studerande lärare som praktiserande lärare. Bauman och Del Rio lägger 

fram en möjlig orsak till detta och menar att lärare har en tendens att bli mer okänsliga till 

mobbningen och dess förekomst:  

 
However, even though the preservice teachers recognized the importance of bullying as a problem to a greater extent 

than didthe seasoned teachers, they did not have better ideas about how to cope with bullying in school. Perhaps 

experienced teachers become desensitized to bullying to compensate for their lack of skills to respond to bullying 

 (Bauman & Del Rio, 2006 s. 226). 

 

Vidare visar resultaten i Frisén och Holmqvists (2010) studie att ett ändrat beteende och 

förhållningssätt från offret, det vill säga copingsstrategier, får en klar majoritet av eleverna 

ståndpunkter som adekvata antimobbningskomponenter. Även så får komponenten förändrad 

empati och förståelse för offret vad gäller mobbaren. Dock tror eleverna att detta i praktiken kan 

vara svårt att realisera.   

 

Svaren i Frisén och Holmqvists (2010) studie kom att skilja sig beroende på om eleverna själva var 

eller hade varit offer eller om de själva aldrig utsatts för mobbning. Detta framkommer tydligt på 

vissa komponenter, där exempelvis ”förebyggande antimobbningsstrategier” samt ”separation 

mellan utövaren och offret” får 4,2 % respektive 4,2 % av tidigare eller nuvarande offer, medan 

hela 14,1 % och 16,2 % av icke-offer ansåg dessa vara bra (2010; se Bilaga 2; Tabell 2). Vad 

gäller frågan om svaren skiljer sig mellan könen visar det sig att flickorna hade flera förslag och 

var mer positiva till bland annat ”agerande av andra elever”, ”allvarliga samtal med mobbaren 

och/eller offret” samt ”förebyggande antimobbningsstrategier” (2010; se Bilaga 2; Tabell 3).  

 

De slutsatser Frisén och Holmqvist (2010) drar är att många av elevernas förslag stämmer väl 

överens med experternas komponenter samt att det tycks råda en stark optimism bland eleverna till 

antimobbningsarbete. Hela 73 % av förslagen gick att koppla och koda till experters dito. Vidare 

fortsätter författarna markera att skillnaden mellan kön och ålder på många håll var markant, vilket 

bör observeras och fortsättningsvis tolkas av landets skolor som att de ej oreflekterat bör köpa in 

och applicera ”färdiga” antimobbningsprogram, utan istället plocka ihop de komponenter som 

passar just den skolan och just den problematiken (Frisén & Holmqvist, 2010).  
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Vad gäller resultatet om den rädsla eleverna känner för att berätta för vuxna i sin närhet, 

återkommer det i flera studier. Espelage och Asidaos (2008) undersökte uppfattningar hos elever i 

89 gymnasieskolor (”high schools”) i USA kring deras uppfattningar om vilka komponenter som 

de anser vara bäst lämpade för att motverka mobbning.  Resultaten visar att eleverna var mycket 

kreativa med sina svar, vilket kan kopplas till de fakta som Frisén och Holmqvist (2010) redovisar. 

Bland de alternativ som framkommer i Espelage och Asidaos’ (2008) studie är ”låta mobbaren 

vara med i extrainsatta lektioner och andra antimobbningsverkande aktiviteter”, ”visa ut mobbaren 

från klassrummet”, ”ge dem positiv uppmärksamhet” samt ”etablera ett belöningssystem för bra 

respektive dåligt beteende” de mest uppskattade. 

Vad som konsekvent även framkom i studien var att eleverna var mycket noga med att betona 

vikten av att hela proceduren kring mobbningsproblemet bör skötas konfidentiellt, såväl för 

mobbaren som för offret samt övriga inblandade. Här inberäknas även den eller de som 

uppmärksammat läraren på problemet. Avsaknaden av denna trygghet, som kommer med 

försäkran om konfidentialitet, angav eleverna vara den största orsaken till att de drog sig för att 

rapportera. För att kunna erbjuda detta efterfrågade eleverna möjlighet att kunna rapportera 

mobbning anonymt, något som även belyses i Crothers och Kolbert (2004) studie. Hos tidigare 

eller nuvarande offer visade resultaten att de önskade att lärare skulle försöka få mobbare att själva 

känna på hur det var att vara mobbad, vilket kan kopplas till en av Frisén och Holmqvist (2010) 

komponenter.  

 

Slutligen framkom av studien att eleverna hyste stor tilltro till att elever, i form av medlare, 

kamratstödjare eller aktörer, såväl enskilt som i grupp, positivt kunde påverka mobbningsarbetet 

(Espelage & Asidaos, 2008). Detta bör kopplas till tidigare resonemang där data från Skolverket 

(2011) samt Frisén och Holmqvist (2010) om denna komponents effektivitet och kontraeffektivitet 

diskuterats. 

 

Rigby (2001) menar att det bästa sättet att motverka mobbning är att utgå från ”whole school 

approach” (en hela skolan-ansats), en ansats som fortfarande har stor förankring hos andra 

forskare (BRÅ, 2009). För att lyckas med detta är det viktigt att all personal på skolan måste ha en 

gemensam uppfattning om hur de skall motverka mobbning. Ej att förglömma är att personalen 

även måste ha god kännedom om elevernas erfarenheter av mobbning samt socialpsykologisk 

kompetens (Skolverket, 2002).  
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I Rigby och Bagshaws (2010) studie, där 7723 australiensiska högstadieelever deltog, visade det 

sig att cirka 40 % av eleverna anser att lärare tycks sakna intresse och engagemang till att 

uppmärksamma om och agera i mobbningsproblematiken. Likaså framkommer av studien att cirka 

20 % av eleverna inte anser sig bli bemötta med respekt eller på ett hjälpande sätt av 

skolpersonalen. Resultaten skiljde sig dels över kön och ålder, där tjejer och elever i yngre ålder 

hade större tilltro till läraren och dennes förmåga att agera på ett adekvat sätt (se Bilaga 3; Tabell 

4). Mycket intressant att skönja bland resultaten är att den åldersgrupp som mest ställde sig avig 

till att involvera lärare var 14-åringar, medan 10- samt 16-åringar var mer positiva. Detta vill 

Rigby och Bagshaw koppla till puberteten, och det faktum att det till denna gruppering hör till att 

ungdomar är mer avigt inställda till vuxna. 

 

År 2012 kom Frisén, Hasselblad & Holmqvist (2012) med en studie, i vilken de frågat 273 18-

åringar, som tidigare varit mobboffer, om vilken eller vilka komponenter det var som fick stopp på 

den mobbning de utsattes för. De kategorier gällande vad som hjälpt eleverna var: ”hjälp från 

skolpersonal”, ”få mobbaren att ändra sin attityd”, ”stöd/hjälp från elever”, ”stöd/hjälp från 

föräldrar”, ”offret skaffade nya vänner”, ”förflyttning till en annan skola”, ”byte av klass”, 

”förändrade copingsstrategier” samt ”att offret ändrade sitt beteende/sätt att vara”. 

Likt många ovan nämnda forskningsresultat kom svaren att skilja sig mellan könen. Dock ska det 

betonas att skillnaden var alltifrån betydande. Det var endast på en komponent som svaren 

signifikant skiljde sig åt: copingsstrategier, där kvinnliga offer hade haft mindre hjälp än manliga 

(2012; se Bilaga 4; Tabell 5). Resultaten visar att “hjälp från skolpersonal” samt ”förflyttning till 

en annan klass” fick flest svar medan ”stöd från andra elever” och ”förändrad attityd från 

mobbaren” fick minst. 

 

Det som kom att förvåna Frisén, Hasselblad & Holmqvist (2012) var den klara avsaknaden till 

signifikans gällande stöd från andra elever, då detta ofta är en komponent som forskare och 

experter hyser stor tilltro till (Olweus, 1998; Pikas, 1998). Avsaknad av tilltro till elevstödjare som 

Frisén och Holmqvist (2010) redovisar återkommer även bland elevrapporteringarna i Crothers 

och Kolbert (2004), Skolverket (2011) samt Frisén och Holmqvist (2010). Att Sverige har många 

skolor som arbetar med denna komponent bör lyftas fram, diskuteras och, framför allt, 

problematiseras (Skolverket, 2009).  
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Ytterligare en tyngd till denna diskussion om elevstöd, dess förekomst samt grad av effektivitet fås 

av Cowie, Hutson och Meyers (2008), som i sin undersökning av 931 högstadieelever i England, 

varav hälften gick på skolor där elevstödjare saknades, visar att elevstödjare som komponent i sig 

själv inte ökar graden av trygghet och lugn i skolan. Jämfört med elever som går på skolor där 

denna komponent saknas visar resultaten att dessa kände sig tryggare. Vad som även framkom är 

att det fanns elever på skolor, som har ett utbrett elevstödjande program, som saknar vetenskap om 

detta och att dessa är mer rädda och oroliga än de som har vetenskap. Slutsatsen forskarna drar av 

detta är att det är viktigt från skolstyrelsen att informera och implementera de komponenter skolan 

har för att motverka mobbning. 

 

Den femtonde februari 2007 fick Myndigheten för skolutveckling ett uppdrag från regeringen: 

Uppdrag om utbildningssatsning i forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan 

(Utbildningsdepartementet, 2007/1205/S). Uppdraget kom sedan, i samband med 

myndighetsförändringrana inom utbildningsområdet, att överföras till Skolverket 2009. Målet var 

att försäkra sig om att de metoder som används i Sveriges skolor mot mobbning, kränkning och 

trakasserier var evidensbevisade. Med denna undersökning, rörande 39 skolor, kom institutionen 

således att gå igenom en stor majoritet av samtliga komponenter tillhörande de åtta främsta 

antimobbningsprogrammen i Sverige: Olweusprogrammet, Friends, Lions Quest, Farstametoden, 

SET – Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. (Skolverket, 2011).  

 

Utvärderingen visar att det är skillnad på vilka insatser som är mer effektiva på mobbning i 

förhållande till kön. Sålunda är det av vikt för skolorna att inte applicera hela 

antimobbningsprogram, då faran finns att vissa komponenter kan leda till raka motsatsen av den 

effekt man önskar uppnå, samt att ständigt analysera vad problemet är och se om komponenten 

verkligen passar. Varje mobbningsfall är unikt och Skolverket (2011) betonar att deras resultat inte 

skall användas som en handbok. Således är det av vikt att vara medveten om att olika insatser kan 

ha olika effekt under olika förutsättningar. Glädjande nog tycks fallet ej vara som sådant. Ingen av 

de skolor Skolverket undersökte arbetade utifrån ett specifikt program, utan plockade komponenter 

från flera olika sådana, vilket kan ses ligga i linje med redan diskuterade Frisén och Holmqvists 

(2010) slutsatser. Dock, om skolornas förehavande grundar sig på vetenskaplig forskning 

framkommer ej. Ändock är det positivt att läsa att förhållningssättet harmonierar med vad forskare 

och experter rekommenderar(Olweus, 1998; Pikas, 1998; Smith & Sharp, 1996). 
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För att jobba på ett framgångsrikt sätt, där mobbningsproblematiken ständigt bekämpas, visar 

studien att systematik i arbetet, en ”hela skolan-ansats” samt ett bra skolklimat vara de främsta 

komponenterna.  Vilka komponenter som studien kom fram till vara bäst för såväl pojkar som 

flickor redovisas i tabell 2 (2011; se Bilaga 5; Tabell 6).  

 

Som framkommer i detta avsnitt finns det inget universellt, fullt fungerande program eller enstaka 

komponenter som alltid tycks fungera i kampen mot mobbning. Således krävs mer forskning, såväl 

ur elevers perspektiv som ur forskares och skolpersonals. Det är utifrån detta jag valt att formulera 

mitt syfte samt frågeställningar. 
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4 Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att studera gymnasieelevers uppfattningar om olika komponenters 

effektivitet i antimobbningsprogram och hur dessa uppfattningar kan relateras till kön och tidigare 

erfarenheter av mobbning. För att nå mitt syfte har jag valt att utgå från följande frågeställningar: 

• Hur effektiva uppfattar gymnasielever att olika antimobbningskomponenter är?  

• Föreligger det könsskillnader i gymnasielevers uppfattningar om olika 

antimobbningskomponenters effektivitet? 

• Hur ser relationerna ut mellan tidigare deltagarroller i mobbning och nuvarande 

föreställningar om hur effektivt skilda antimobbningskomponenter är? 

  

5 Metod  
 

Under denna rubrik kommer jag först presentera mitt material och hur jag gick tillväga för att 

skapa detta. Därefter följer en redogörelse för mitt urval, vilket följs av en genomgång av de etiska 

aspekterna. Slutligen kommer analysen att beskrivas. 

 
5.1 Material och procedur 
 
 
En kvantitativ metod bestående av en enkätundersökning (se Bilaga 6) har använts, då denna, 

jämfört med en kvalitativ dito, lämpar sig bättre att mäta stora populationers åsikter och attityder 

(Bryman 2011). Likaså lämpar sig denna metod väl när man inte finner liknande studier på 

området och därmed vill göra en bred och omfattande kartläggning (Eliasson, 2006). För att 

komma fram till ett attitydkluster till ett visst item – påstående, begrepp eller uppfattning – har jag 

valt att använda mig av en femgradig Likertskala med flera indikatorer. Beaktande har tagits till de 

synpunkter forskare ger om vikten av att variera en positiv respektive negativ syn på de företeelser 

jag ämnat studera samt att påståendena ska vara begripliga och logiska (Bryman, 2011; Ejlertsson, 

2005; Trost, 2012). 
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Enkäterna har tryckts i 400 exemplar à 4 sidor. Valet av 400 enkäter grundar sig dels på kostnader 

att trycka upp, dels i tid att fördela, koda och bearbeta det insamlade materialet. Likaså kan denna 

siffra, förutsatt att alla enkäter besvaras, anses vara representativ och med det mera generaliserbar 

för hela populationen, då den överstiger 50 % av det totala antalet elever (n= 699). 

Enkäten utgjordes av fyra sidor. På den första sidan fanns det dels några bakgrundsfrågor, dels 

gavs en förklaring av mobbning i enlighet med Olweus’ definition (som jag fått av min 

handledare). 

Enkätens andra del kom att bestå av påståenden kopplade till vilka föreställningar eleverna har till 

hur effektiva olika antimobbningskomponenter är. Denna del kom att inledas med följande fråga: 

”Hur effektivt anser du att följande saker är för att minska mobbning i skolan?” Efter frågan 

följdes 54 påståenden där deltagarna fick ta ställning i en femgradig skala (1 = ”ingen effekt alls” 

till 5 = ”mycket stor effekt”). 

Då det finns en uppsjö av olika komponenter i alla antimobbningsprogram har jag valt, att utifrån 

Bauman och Del Rio (2006), Cowie, Hutson och Meyers (2008), Crothers och Kolbert (2004), 

Espelage och Asidaos (2008), Frisén och Holmqvist (2010), Frisén, Hasselblad och Holmqvist 

(2012) Kanetsuna, Smith och Morita (2006) samt sammanställningar av Skolverket (2011) och 

BRÅ (2009), valt begränsa mitt urval till 11 sådana. Nedan redogörs dessa kortfattat samt vilka 

variabler (påståenden) som användes för att identifiera komponenten. Även Cronbach’s alpha och 

Pearsons korrelationsmått redogörs för att visa tillförlitligheten i måttet. 

Straff för mobbaren (v5, v19, v39; Cronbach’s α = .61) – utvisning, kvarsittning, kontakt med 

rektor med mera. 

Peer supporters/kamratstödjare (v16, v56; r = .461**) – eleverna tilldelas en stor och ansvarsfull 

roll som medlare, kontaktpersoner et cetera. 

Omtänksamma/kompetenta lärare (v12, v18, v31, v40, v48, v52; Cronbach’s α = .77) – 

respektfulla, omtänksamma och lyssnande lärare som är bra på att skapa ordning, arbetsro och 

positivt klassrumsklimat i klassrummen. 

Förändrade copingsstrategier (v10, v20, v32, v42; Cronbach’s α = .52) – elever som är mobbade 

får hjälp av psykolog, kurator eller annan kompetent personal att lära sig stärka sitt självförtroende 

och bli bättre på att hantera mobbning. 
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Handhavare av mobbare (v11, v25, v41; Cronbach’s α = .64) – allvarliga samtal med den/de som 

mobbar. Likt ovan ges utövarna möjlighet att få hjälp av kompetent personal att förändra sitt sätt 

att bete sig mot andra.  

Gemensam problemlösning (v.15, v30, v31; Cronbach’s α = .66) – alla, såväl lärare, elever, 

kuratorer med flera arbetar tillsammans för att bekämpa mobbningen. Ingen skuldbeläggs utan 

fokus ligger på att lösa situationen.   

Involvera föräldrar (v14, v23, v55; Cronbach’s α = .58) – skolan informerar utövarens föräldrar 

samt samarbetar i hög uträckning med alla inblandade parters föräldrar.  

Särskilda lektioner (v34, v35, v38, v44, v47, v49, v54, v57; Cronbach’s α = .79) – schemalagda 

lektionstillfällen, där man bland annat genom litteratur och rollspel, behandlar mobbning. 

Övervakande skolpersonal (v4, v27, v43, v50; Cronbach’s α = .75) – tillräckligt med lärare bland 

eleverna i såväl klassrum som i skolans övriga gemensamma utrymmen. Detta både under 

lektionstid, luncher och raster.  

Utbildning/fortbildning för lärare (v8, v33; r = .49**) – lärare får under sin yrkesutbildning 

skolning om mobbningsproblematik och hur man bäst bör agera inom denna. I sin roll som lärare 

beges de även möjligheter till att fortbilda sig, detta för att ständigt vara à jour.  

Involvera elever (v4, v9, v24; Cronbach’s α = -.52) – lärare involverar elever till att bland annat 

skapa ett positivt socialt klimat i skolan och vilka regler man ska ha mot mobbning.  

Enkätens tredje del, vilken jag fick färdigkonstruerad av min handledare, handlade om 

självskattning av olika deltagarroller i förhållande till mobbning under mellan- och högstatidet. 

Deltagarna fick alltså här skatta i vilken grad de i mobbningssituationer under mellan- och 

högstatidet betett sig i enlighet med de sex deltagarroller som Salmivalli (1999) beskriver: 

Mobbare (v.63, v.69, v74, v76, v82, v85; Cronbach’s α = .75). 

Medhjälpare (v62, v68, v72, v79; Cronbach’s α = .65). 

Underbyggare (v59, v65, v77, v82; Cronbach’s α = .62). 

Outsiders (v58, v62, v64, v78; Cronbach’s α = .76). 

Försvarare (v60, v66, v70, v75, v80, v84; Cronbach’s α = .79). 
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Offer (v67, v73, v83; Cronbach’s α = .92).     

 
5.2 Urval 
 

Den ursprungliga urvalsgruppen utgjordes av 400 elever tillhörande en stor gymnasieskola i en 

mindre svensk tätort. Av dessa kom 368 elever att delta, varav 206 var pojkar och 162 flickor. 

Procentuellt blev fördelningen 56 % respektive 44 % (se tabell 2). Av samtliga deltagare kom en 

majoritet att ha Sverige som sitt födelseland (se tabell 3). 

Ett bekvämlighetsurval har använts genom att rektor på egen begäran delade ut enkäterna till 

lärare, som i sin tur fördelade dem bland eleverna. Enligt Bryman (2011) består ett 

bekvämlighetsurval av sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. 

Fördelen med ett sådant är att sannolikheten är relativt stor att alla enkäter kommer tillbaka och att 

svarsfrekvensen därmed blir hög.  

Enligt Deacon (1999) finns det två typer av bekvämlighetsurval; ett svagt och ett starkt. Svagt 

bekvämlighetsurval uppstår då forskaren väljer undersökningssubjekt endast av den anledningen 

att de finns nära till hands. Ett starkt bekvämlighetsurval är ett val som fokuserar kring de grupper 

som har en koppling till undersökningssyftet. I detta fall kan en blandning av dessa sägas verka; 

rektor har valt ut de som fanns närmast till hands, men alla elever i populationen är lika mycket 

kopplade till undersökningssyftet, då ingen speciell erfarenhet eller annat dylikt efterfrågats.  
 

 

Tabell 1 . Åldersfördelning mellan deltagarna  

 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år Tot alt  

Frekvens 78 149 86 49 3 3 368 

Procent  21.2 40.5 23.4 13.3 0.8 0.8 100 

 

Tabell 2. Könsfördelning mellan deltagarna 

 Pojke Flicka Tot alt  

Frekvens 206 162 368 
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Procent  56 44 100 

 

5.3 Etik 
 

Eleverna har blivit informerade om min studie och dess syfte, deras uppgift i detta projekt samt att 

deras deltagande är frivilligt. Vidare har de även fått information om att de när som helst kunnat 

avsluta sin medverkan samt att de kommer vara anonyma. Inga påtryckningar eller andra försök 

har förekommit för att förmå deltagarna att ställa upp eller fullfölja sitt deltagande. Således har jag 

följt de råd och anvisningar Alan Bryman (2011) förespråkar. 

Då ingen tillhörande urvalsfraktionen är under femton år har jag ej valt att efterfråga samtycke från 

vårdnadshavare. Istället har eleverna fått information om att deltagandet är frivilligt och att de, 

genom att deltaga, lämnat sitt samtycke i att deras bidrag kan används för studiens syfte. Detta 

förfarande grundar sig på råd och anvisningar från vetenskapsrådet (2002).  
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5.4 Analys 
 
 
Enkätsvaren har kodats in i och analyserats i programmet SPSS. Följande statistiska 

databearbetning har genomförts: (a) deskriptiv statistisk (medelvärden och standardavvikelser), (b) 

Pearsons korrelationsanalys, och (c) oberoende t-test för att undersöka om könsskillnader förelåg. 

För att hävda att utfallet av korrelationsberäkningar respektive t-test är signifikant måste p vara 

mindre än .05, vilket även kan framställas som att det är mindre än en chans på tjugo. Förenklat 

kan detta förklaras att ju lägre p är under detta gränsvärde, desto mer statistiskt säkert är 

sambandet mellan de två variablerna eller skillnaden mellan de två grupperna (Djurfeldt & 

Barmark, 2009; Ejlertson, 2003).  

6 Resultat 
 

I denna del kommer jag redovisa deltagarnas svar på vilka komponenter i antimobbningsarbetet de 

ansåg vara mest effektiva och hur dessa kom att skilja sig beroende på kön samt till vilken av 

Salmivallis deltagarroller de estimerat sig tillhöra. Jag kommer först börja med att redovisa hur 

resultatet för alla deltagare (n= 368), oavsett kön eller deltagarroll, kom att bli. Resultatet 

framställs genom att ett medelvärde (m), uträknat på alla svar, där 1 har varit det lägsta och 5 det 

högsta, presenteras. Även standardavvikelsen (sd) kommer att redovisas, i syfte att visa ett mått på 

hur mycket de olika värdena bland deltagarna avviker från medelvärdet. Ju lägre siffra på denna 

skala, desto mer samlade är deltagarnas värden (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

Efter detta följer resultatredovisningen för respektive könsgrupp. I redovisningen för flickornas 

resultat kommer jag fortlöpande uppmärksamma där diskrepanser tillika egaliteter till pojkarnas 

dito synes.  

Resultatdelen kommer sedan avslutas med en redogörelse för korrelationen mellan de, av 

Salmivalli (1999) definierade, deltagarroller eleverna skattat sig ha agerat i enlighet med och de 

undersökta antimobbningskomponenterna.  

Beträffande alla resultat redovisas de även efter varje textparti i diagram- och tabellformat. 
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6.1 Resultatredovisning för samtliga deltagare  
 

De komponenter som kom att värdesättas som mest effektiva i att förebygga och förhindra 

mobbning var ”omtänksamma/kompetenta lärare” (m = 3.47, sd = .74), ”handhavare av mobbare” 

(m = 3.41, sd = .88) samt ”utbildning/fortbildning för lärare” (m= 3.38, sd = .94). Genom att tolka 

dessa fakta kan slutsatsen, att eleverna tycks hysa stark och stor tilltro till lärarna och deras roll 

som vuxna, dras. Medelvärdet styrks även här av att standardavvikelserna inte överstiger siffran 1.  

Många av komponenterna kom att hamna kring samma medelvärde. Ändock urskiljer sig 

komponenten ”peer supporters/kamratstödjare” (m = 2.43, sd = 1.01), som av eleverna ansågs som 

den med minst effektivitet i antimobbningsarbetet. Upp till den näst sämst rankande komponenten, 

”särskilda lektioner” (m = 2.75, sd = .71), skiljer det 0,32. En, i sammanhanget, relativt stor siffra. 

Efter denna följer 2 komponenter, där skillnaden dem emellan endast var 0,1 i medelvärde. Dessa 

var: ”övervakande skolpersonal” (m = 2.84, sd = .86) samt ”gemensam problemlösning” (m = 2.85, 

sd = .92). Att notera är att båda även har en relativt god standardavvikelse. 

”Straff för mobbaren” kom sedan att följa med ett högre medelvärde på 0,4 (m = 2.90, sd = .94). 

Med knapp marginal på 0,14 kom denna komponent att följas av ”förändrade copingsstrategier” (m 

= 3.04, sd = .73). Således kan man dra slutsatsen att eleverna tycks anse att antimobbningsarbetet 

med deltagarna ”mobbaren” samt ”offret” innehar en potentiell effektivitet. 

En ännu högre tilltro, som även denna stärks av standardavvikelsen, tycks förekomma till 

komponenterna ”involvera elever” (m = 3.09, sd = .73) och ”involvera föräldrar” (m = 3.11, sd = 

.82). Att involvera föräldrar kan sägas korrelera väl med den tidigare diskuterade höga tilltron till 

vuxna i allmänhet. Vad beträffar ”involvera elever” och denna komponents relation till snarlika 

dito, framkommer en viss paradox; ”involvera elever”, ”straff för mobbaren”, ”förändrade 

copingsstrategier” samt ”handhavare av mobbare” har alla höga värden. Dock tycks det ändå råda 

en motsättning till det positiva med att använda sig av komponenter där eleverna har en stor roll. 

Detta framkommer när man sätter ovan nämnda komponenter i relation till den redan redovisade 

”peer supporters/kamratstödjare”, som i undersökningen får lägsta medelvärde och därmed tolkas 

som den minst effektiva antimobbningskomponenten. 
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effektivitet redovisad i medelvärde
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6.2 Resultatredovisning för pojkar 
 
 

Hos pojkarna (n = 206) var det många komponenter som kom att placera sig över medelvärdet 3. 

De två främsta, där högst effektivitet estimerades, var komponenterna ”handhavare av mobbare” 

(m = 3.35, sd = .86) och ”omtänksamma/kompetenta lärare” (m = 3.34, sd = .71). Som 

framkommer var skillnaden dem emellan minimal. Värt att observera är även den låga siffran på 

standardavvikelsen för dem båda.  

Av de resterande komponenterna som kom att placera sig över medelvärdet 3 var 

”utbildning/fortbildning för lärare” (m = 3.18, sd = .89) högre rankad än ”straff för mobbaren” (m 

= 3.15, sd = .87) och ”förändrade copingsstrategier” (m = 3.05, sd = .76). Vad som kan urskönjas 

ur de hittills redovisade resultaten är att det, i jämförelse med resultatredovisningen för hela 

deltagargruppen (n =368), tycks råda en mindre korrelation mellan tilltron till vuxna i allmänhet 

och lärare i synnerhet, och elever. Detta resonemang stärks då man beskådar resultaten för 

komponenterna ”involvera elever” (m = 2.98, sd = .73), ”involvera föräldrar” (m = 2.97, sd = .76) 

samt ”gemensam problemlösning” (m = 2.83, sd = .99).  

Bland de tre komponenter, som av de manliga deltagarna kom att värderas ha sämst effektivitet, 

hamnade ”övervakande skolpersonal” (m = 2.83, sd = .78), ”särskilda lektioner” (m = 2.68, sd = 

.69) och ”peer supporters/kamratstödjare” (m = 2.35, sd = 1.00). Likt resultatredovisningen för alla 

deltagare (n= 368) hamnade ”peer supporters/kamratstödjare” sist. Att observera är att pojkarnas 

svar kom att skilja sig genom att de värderade komponenten ännu lägre än pojkar och flickor 

tillsammans. Vad gäller standardavvikelsen är skillnaden ytterst liten. 

 



26 

 

3,
35

3,
34

3,
18

3,
15

3,
05

2,
98

2,
97

2,
83

2,
83

2,
68

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Diagram 2. Pojkarnas skattning av antimobbningkomponenternas 
effektivitet redovisad i medelvärde

 

 

 

 

 

 



27 

 

6.3 Resultatredovisning för flickor 
 

Likt hos pojkarna (n = 206) kom flickor (n = 162) att ranka ”omtänksamma/kompetenta lärare” (m 

= 3.63, sd = .73) högt. Dock kom denna komponent att rankas som näst effektivas, föregången av 

”utbildning/fortbildning för lärare” (m = 3.64, sd = 1.02). Som framkommer är skillnaden dessa 

komponenter emellan minimal (0,01). Dock, värt att notera är att för komponenten 

”utbildning/fortbildning för lärare” råder större standardavvikelse hos flickorna än hos pojkarna (n 

= 206; .89, n = 162; 1.02).  

Komponenten ”handhavare av mobbare” (m = 3.49, sd =.91) kom att rankas som tredje effektivas 

och följdes av ”involvera föräldrar” (m = 3.29, sd = .86). Att uppmärksamma gällande denna 

komponent är att den bland pojkarna rankades sjua och att skillnaden i medelvärde gentemot 

flickorna var 0,32.  

”Involvera elever” (m = 3.23, sd = .72) fick även den ett mycket högt värde och följdes av 

”förändrade copingsstrategier” (m = 3.03, sd = .69), vilken kom att bli den sista komponenten att 

placera sig över medelvärdet 3. Således kom sex komponenter att placera sig över medelvärde 3, 

vilket skiljer sig mot pojkarnas fem.  

Det kom att bli väldigt jämt mellan komponenterna ”gemensam problemlösning” (m = 2.88, sd = 

.82), ”övervakande skolpersonal” (m = 2.86, sd = .95) samt ”särskilda lektioner” (m = 2.85, sd = 

.72), där endast några få hundradelar skiljde dem åt. I jämförelse med pojkarnas svar kom dessa 

dock att rankas ha högre effektivitet.  

Bland de två sista förekommer ”straff för mobbaren” (m = 2.59, sd = .91), vilken hos pojkarna 

rankades som den fjärde effektivaste (m = 3.15, sd = .87), och ”peer supporters/kamratstödjare” (m 

= 2.55, sd = 1.02). Tydligt framkommer att det här är en stor skillnad könen emellan. 

Precis som hos pojkarna kom komponenten ”peer supporters/kamratstödjare” (m = 2. 55, sd = 

1.02) att placera sig sist, med skillnaden att de kvinnliga deltagarna hyste större tilltro än sina 

manliga dito, (n = 206; m = 2.35, sd = 1.00). Vad gäller standardavvikelsen är skillnaden knappt 

märkbar.  
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6.4 Resultat av t-test 
 

Under denna rubrik ämnar jag redogöra för om det föreligger någon signifikans i svaren mellan 

grupperna ”pojkar” och ”flickor”. Anledningen till att t-testet används är att det alltid finns en viss 

osäkerhet i uppskattningarna av de redovisade medelvärdena när inte hela populationen på 699 

elever undersökts. Som tidigare redovisats är värden under 0.05 signifikanta (p<0,05). I kolumnen 

som redovisar t syns detta om värdet är större än 1.96 eller mindre än – 1.96.      

Då jag redan redovisat vilka medelvärden samt standardavvikelser dessa grupper haft kommer de 

här endast att redovisas i tabellform, där skillnader och likheter kan urskiljas.  

Tabell 4. Sammanställning av pojkar och flickors svar redovisade med medelvärde och 
standardavvikelse  

Antimobbningskomponent Kön N Medelvärde 
(m)  

Standardavvikelse 
(sd)  

Omtänksamma/kompetenta lärare Pojkar 
Flickor 

206 
162 

3.34 
3.63 

.71 

.73 

Särskilda lektioner Pojkar 
Flickor 

206 
162 

2.68 
2.85 

.69 

.72 

Straff för mobbaren Pojkar 
Flickor 

206 
162 

3.15 
2.59 

.87 

.91 

Involvera elever  Pojkar 
Flickor 

206 
162 

2.98 
3.23 

.73 

.72 

Peer supporters/kamratstödjarea Pojkar 
Flickor 

206 
162 

2.35 
2.55 

1.00 
1.02 

Utbildning/fortbildning för lärare Pojkar 
Flickor 

206 
162 

3.18 
3.64 

.89 
1.02 

Förändrade copingsstrategier  Pojkar 
Flickor 

206 
162 

3.05 
3.03 

.76 

.69 

Handhavare av mobbare Pojkar 
Flickor 

206 
162 

3.35 
3.49 

.86 

.91 

Gemensam problemlösning  Pojkar 
Flickor 

206 
162 

2.83 
2.88 

.99 

.82 

Involvera föräldrar Pojkar 
Flickor 

206 
162 

2.97 
3.29 

.76 

.86 
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Övervakande skolpersonal  Pojkar 
Flickor 

206 
162 

2.83 
2.86 

.78 

.95 

 

När t-värdet räknats ut framkommer att det rådde en stark signifikans mellan de båda grupperna till 

ett flertal av antimobbningskomponenterna. Detta betyder att resultaten ej kan anses som 

slumpmässiga och att de därmed kan förväntas gå igenom i hela populationen. En stark signifikans 

kom framför allt att råda till ”omtänksamma/kompetenta lärare” (t = -3.76, p = .000), ”straff för 

mobbaren” (t = 5.98, p = .000), ”involvera elever” (t = -3.35, p = .001), ”utbildning/fortbildning 

för lärare” (t = -4.85, p = .000) samt ”involvera föräldrar” (t = -3.83, p = .000).  

Även ”särskilda lektioner” kom att visa på en signifikans (t = -2.33, p = .020). Om än inte i lika 

stor grad som ovan redovisade var p<0,05 och mycket nära p<0.01, som är gränsen för stark 

signifikans.  

Vad beträffar resterande antimobbningskomponenter kom det ej att råda någon signifikans: 

”övervakande skolpersonal”, ”peer supporters/kamratstödjare”, ”förändrade copingsstrategier, 

”handhavare av mobbare” samt ”gemensam problemlösning”. Samtliga av dessa hade gemensamt 

att p>.05. 

Tabell 5. T-test mellan ”pojkar” och ”flickor” 

Antimobbningskomponent t  Sig. (2 – 
tailed)  

Omtänksamma/kompetenta lärare -3.76  .000 

Särskilda lektioner -2.33  .020 

Straff för mobbaren 5.98  .000 

Involvera elever  -3.35  .001 

Peer supporters/kamratstödjare -1.80  .072 

Utbildning/fortbildning för lärare -4.85  .000 

Förändrade copingsstrategier  .25  .801 

Handhavare av mobbare -1.54  .124 

Gemensam problemlösning -.56  .573 

Involvera föräldrar -3.83  .000 
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Övervakande skolpersonal     -.39  .698 

 
 

6.5 Resultatredovisning för korrelationen mellan rapporterade deltagarroller 
och antimobbningskomponenter 
 

Pearsons sambandsanalys visade att ett signifikant men svagt negativt samband förelåg mellan 

beteenden i enlighet med deltagarrollen mobbare och komponenten ”omtänksamma/kompetenta 

lärare” (r = -.13; p = .012). Det innebär att i ju högre grad eleverna skattat sig tillhöra 

deltagarrollen mobbare desto lägre tilltro till ”omtänksamma/kompetenta lärare” tenderade de ha. 

Detta var den enda komponent som hade en signifikans till de elever som rapporterat att de betett 

sig i enlighet med deltagarrollen mobbare. 

Likt ovan redovisade resultat framkommer, enligt Pearsons sambandsanalys, ett signifikant 

måttligt negativt samband mellan beteenden i enlighet med deltagarrollen medhjälpare och 

komponenten ”omtänksamma/kompetenta lärare” (r = -.11; p = .043). Det betyder att i ju högre 

grad eleverna skattat att de betett sig enligt denna deltagarroll i mobbning, desto lägre tilltro har de 

till denna komponents grad av effektivitet. 

Något högre än ovan redovisade resultat framkom ett signifikant måttligt negativt samband mellan 

beteenden i enlighet med deltagarrollen underbyggare och komponenten 

”omtänksamma/kompetenta lärare (r = -.12; p = .021). 

Ett signifikant svagt negativt samband uppenbarade sig även mellan beteenden inom samma 

deltagarroll till antimobbningskomponenten ”utbildning/fortbildning för lärare” (r = -.22; p = 

.000). Detta betyder att i ju högre grad eleverna skattat att de betett sig enligt denna deltagarroll, 

desto lägre tillit har de till denna komponents grad av effektivitet.   

Pearsons sambandsanalys visade att ett signifikant men svagt negativt samband förelåg mellan 

beteenden i enlighet med deltagarrollen outsiders och komponenten ”särskilda lektioner” (r = .15; 

p = .005), vilket betyder att ju mer eleverna skattade sig tillhöra denna deltagarroll, desto lägre 

grad av tilltro uppvisade de till denna specifika komponent.  

Hos samma elevvariabel framkom även flera samband där det rådde signifikans. Till komponenten 

”peer supporters/kamratstödjare” var sambandet negativt och måttligt svagt (r = -.12; p = .019), 
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vilket innebär att ju mer eleverna estimerat sig tillhöra deltagarrollen outsiders under sin tid på 

mellan- och högstatidet, desto lägre grad av förtroende hyser de till denna 

antimobbningskomponent. 

Signifikanta, måttligt och negativa samband framkom även till komponenterna 

”utbildning/fortbildning för lärare” (r = -.13; p = .010), ”handhavare av mobbare” (r = -.13; p = 

.010) samt ”förändrade copingsstrategier” (r = -.13; p = .015).  

För de elever som skattat sina beteenden i enlighet med deltagarrollen försvarare visar resultatet 

ett positivt korrelerande med komponenten ”övervakande skolpersonal” (r = .16; p = .003). Det 

starka signifikanta sambandet innebär här att ju mer eleverna skattat att de betett sig i enlighet med 

deltagarrollen försvarare, desto starkare tilltro har de till den redovisade 

antimobbningskomponenten.   

Försvarare var även den variabel som kom att innehava flest signifikanta korrelationer, där 

samtliga var positiva; ”omtänksamma/kompetenta lärare” (r = .28; p = .000); ”särskilda lektioner” 

(r = .16; p = .002); ”peer supporters/kamratstödjare” (r = .18; p = .001); ”utbildning/fortbildning 

för lärare” (r = .27; p = .000); ”handhavare av mobbare” (r = .272; p = .000); ”förändrade 

copingsstrategier” (r = .16; p = .003); ”gemensam problemlösning” (r = .12; p = .027 samt 

”involvera föräldrar” (r = .18; p = .000). Således framkommer att ju mer elever skattat att de betett 

sig i enlighet med denna deltagarroll, desto större och starkare tilltro hade de till dessa 

komponenter. 

När det gäller deltagarrollen offret visade Pearsons sambandsanalys att det förelåg ett signifikant 

men svagt negativt samband mellan denna deltagarroll och komponenten ”involvera elever”  

(r = -.11; p = .043).  Detta innebär att ju mer elever estimerat sig tillhöra denna deltagarkategori, 

desto mindre tilltro hyste de till att involvera studenter som adekvat antimobbningskomponent. 

Ytterligare en signifikant korrelation, denna gång en positiv sådan, framkommer när nyss 

redovisade deltagarkategori bedömer hur adekvat antimobbningskomponenten 

”utbildning/fortbildning för lärare” är (r = .16; p = .002). Således uppenbaras att ju högre grad 

eleverna värderat att de bettet sig i enlighet med deltagarrollen offret, desto större tillförlit hade de 

till denna antimobbningskomponent. 
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Tabell 6. Korrelation mellan rapporterade deltagarroller och antimobbningskomponenter 

  

 

Delt agarroll Övervakande 
skolpersonal 

Omt änksamma/  
kompet ent a 
lärare 

St raf f  för 
mobbaren 

Peersupport /  
kamrat st ödjare 

Förändrade 
Copingsst rat egier 

Handhavare 
av 
mobbare 

Gemensam 
problemlösning 

Involvera 
föräldrar 

Särskilda 
lekt ioner 

Involvera 
elever 

Ut bildning/ fort bildnin
g för lärare 

Mobbare 
Pearsons 
Korrelat ion 
Sig. (2-t ailde)  

 
-.32  
 
.544 

 
-.130 
 
.012 

 
-.031 
 
.555 

 
-.055 
 
.290 

 
-.046 
 
.380 

 
-.045 
 
.386 

 
.003 
 
.953 

 
-.048 
 
.360 

 
.010 
 
.855 

 
.052 
 
.318 

 
-.047 
 
.367 

Medhjälpare 
Pearsons 
Korrelat ion 
Sig. (2-t ailde)  

 
-.010 
 
.850 

 
-.105*  
 
.043 

 
.040 
 
.445 

 
-.013 
 
.804 

 
-.009 
 
.869 

 
-.019 
 
.719 

 
-.025 
 
.632 

 
-.037 
 
.481 

 
-.033 
 
.526 

 
-.006 
 
.911 

 
-.069 
 
.189 

Underbyggare 
Pearsons 
Korrelat ion 
Sig. (2-t ailde)  

 
-.029 
 
.583 

 
-.120*  
 
.021 

 
-.009 
 
.871 

 
.005 
 
.930 

 
-.058 
 
.268 

 
-.047 
 
.366 

 
.018 
 
.737 

 
.075 
 
.151 

 
.080 
 
.124 

 
.067 
 
.199 

 
-.223**  
 
,000 

Outsiders 
Pearsons 
Korrelat ion 
Sig. (2-t ailde)  

 
-.031 
 
.551 

 
-.097 
 
.062 

 
-.008 
 
.872 

 
-.122*  
 
.019 

 
-.127*  
 
.015 

 
-.139**  
 
.008 

 
-.084 
 
.110 

 
-.097 
 
.064 

 
-.146**  
 
.005 

 
-.002 
 
.970 

 
-,134**  
 
.010 

Försvarare 
Pearsons 
Korrelat ion 
Sig. (2-t ailde)  

 
.155**  
 
.003 

 
.278**  
 
.000 

 
.026 
 
.621 

 
.180**  
 
.001 

 
.157**  
 
.003 

 
.272**  
 
.000 

 
.115*  
 
.027 

 
.184**  
 
.000 

 
.159**  
 
.002 

 
.076 
 
.148 

 
.270**  
 
.000 

Offer 
Pearsons 
Korrelat ion 
Sig. (2-t ailde)  

 
-.016 
 
.761 

 
.026 
 
.614 

 
-.011 
 
.830 

 
-.091 
 
.081 

 
.016 
 
.754 

 
.017 
 
.739 

 
-.062 
 
.234 

 
.023 
 
.661 

 
-.013 
 
.797 

 
-.106*  
 
.043 

 
.163**  
 
.002 



33 

 

7 Diskussion  
 

Detta avsnitt delas upp i två delar; resultatdiskussion samt metoddiskussion. I resultatdiskussionen 

kommer resultaten först att summeras och sedan kopplas samman med den tidigare forskningen. 

Detta för att se vilka likheter, diskrepanser, mönster samt tendenser som existerar. I 

metoddiskussionen kommer jag kritiskt reflektera kring den valda metoden; vilka begräsningar 

hade den? Hur kunde jag alternativt ha gått tillväga? Innan diskussionen tar vi kommer jag först 

presentera resultatsammanfattningar för de tre frågeställningarna. 

 

7.1 Resultatsammanfattning för hela urvalsgruppen 
 

Syftet med detta arbete var att ta reda på gymnasielevers uppfattningar kring vilka 

antimobbningskomponenter de anser vara mest effektiva i arbetet mot mobbning. Jag har ämnat 

studera om skillnader könen emellan förekommer samt om i vilken grad föreställningar 

sammanhänger med hur ofta elever under mellan- och högstadiet har erfarit befinna sig i de 

deltagarroller i mobbning som Salmivalli (1999) beskriver.  

Resultaten visar att deltagarna kom att gradera ”omtänksamma/kompetenta lärare” som den absolut 

effektivaste antimobbningskomponenten. Högt rankade kom även ”handhavare av mobbare” samt 

”utbildning/fortbildning för lärare” att vara. Efter dessa kom det att vara en relativ skillnad till den 

fjärde bäst estimerade komponenten, ”involvera föräldrarna”, som med endast .02 skillnad i 

medelvärde skattades högre än ”involvera elever”.   

Den sämst rankande komponenten bland eleverna i studien var ”peer supporters/kamratstödjare”. 

Mellan denna och den näst sämsta, ”särskilda lektioner”, kom det att skilja .32 i medelvärde, vilket 

är den högsta skillnaden mellan någon av alla komponenter. Således kan slutsatsen dras att eleverna 

har föga tillit till denna komponents effektivitet.  
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7.2 Resultatsammanfattning om skillnader och diskrepanser könen emellan 
 

När resultaten efter indelningen i kön studeras framkommer att pojkar kom att ranka ”handhavare 

av mobbare” som den effektivaste antimobbningskomponenten. Detta återspeglas ej hos flickorna, 

där densamma hamnar på tredje plats.  

Gemensamt de båda grupperna emellan var att de kom att skatta ”omtänksamma/kompetenta 

lärare” som näst effektivast i antimobbningsarbetet. Även komponenten ”utbildning/fortbildning för 

lärare” hamnade bland de högsta. Av detta kan slutsatsen att eleverna hyser stor tilltro till lärare och 

dessas roll i mobbningsproblematiken dras.  

Vad som kom att utmärka sig var hur graderingen av ”straff för mobbaren” kom att skilja sig 

grupperna emellan. Hos pojkarna rankades antimobbningskomponenten som den fjärde 

effektivaste; hos flickorna den näst sämsta.     

Ytterligare en skillnad grupperna emellan, om än ej lika stor som beträffande ”straff för mobbaren”, 

var deras skattning av komponenten ”involvera föräldrarna”. Pojkarna kom här att placera den på 

plats nummer sju, medan flickorna hyste större tilltro och placerade den på plast nummer fyra. 

 

7.3 Resultatsammanfattning om korrelationen mellan Salmivallis 
deltagarroller och antimobbningskomponenter 
 

Vad beträffar korrelationen mellan de undersökta antimobbningskomponenterna och Salmivallis 

(1999) deltagarroller framkom att elever som skattat sig ha agerat i enlighet med rollerna mobbare, 

medhjälpare, underbyggare och outsiders tenderar att ha mindre förtroende till de komponenter 

som inbegrep läraren – ”omtänksamma/kompetenta lärare” och ”utbildning/fortbildning för lärare” 

– och interventioner från denne. 

Det är först vid rollen outsiders en viss skillnad i svaren kan skönjas. Här visar svaren att eleverna 

som skattat sig ha agerat i enlighet med denna roll inte bara har låg grad av tilltro till komponenter 

som inbegriper läraren, utan att de även hyser detsamma till komponenter som inbegriper elever 

som adekvata åtgärder i antimobbningsarbete. Följaktligen kan en slutsats utifrån detta dras att 

deltagarrollen är mer splittrad i sina åsikter jämfört med såväl de mera ”aktiva utövarna” i 

mobbningssituationen som med offren och försvararna. 



35 

 

Signifikanta positiva samband kom att visa sig när de två sista gruppernas resultat sammanställdes. 

Positivt att se var hur de elever, som skattat sig ha agerat i enlighet med deltagarrollen försvarare, 

kom att visa stor tilltro till de flesta av antimobbningskomponenterna. Det var endast vid två av 

samtliga elva som en signifikant korrelation saknades. 

Den sista av Salmivallis (1999) deltagarroller är offret och i resultaten framkommer att de elever 

som estimerat sig ha agerat i linje med denna roll hyser låg grad av tillit till att involvera andra 

elever i arbetet mot mobbning. Dock framkommer även att de har en tilltro till att lärare ska ges mer 

möjlighet till utbildning och fortbildning inom problemområdet.   

 

7.4 Resultatdiskussion om hela urvalsgruppen 
 
Med vetskap om att det i definitionerna till antimobbningskomponenterna studierna emellan kan 

råda en viss diskrepans, kan man ändå urskilja återkommande mönster i dessa. Således är det föga 

förvånande att finna ”omtänksamma/kompetenta lärare” högt rankad gällande grad av effektivitet, 

då detta resultat återfinns i flertalet studier. Eleverna i Kanetsuna, Smith och Moritas (2006) studie 

kom att framhålla de vuxnas roll, vilket till viss del överensstämmer med 

”omtänksamma/kompetenta lärare”. Desto mer precis definitionsöverstämmelse återfinns hos 

Crothers och Kolbert (2004), i vilken en snarlik komponent rankas som den effektivaste. Samma 

gynnande inställning till komponentens effektivitet återfinns även hos Rigby (2001), som 

framhåller vikten av ett gott skolklimat, vilket stämmer in under definitionen av 

”omtänksamma/kompetenta lärare”. Hos Frisén och Holmqvist (2010) kom 

antimobbningskomponenten ”agerande av skolpersonal (ospecificerat)” att rankas högst. Detsamma 

kom att återfinnas i Friséns’ Hasselblads och Holmqvists (2012) studie. Här har elever, som tidigare 

varit offer, skattat ”hjälp från skolpersonal” som den effektivaste.  

Att tillägga till denna diskussion är den utvärdering Skolverket (2011) gjorde, i vilken det 

framkommer att ett gott skolklimat, vilket lärarna har ett stort ansvar för att skapa, är av hög vikt att 

införliva på skolan. Utifrån detta och ovan redovisade fakta kan slutsatsen dras att denna studie 

över deltagares rankning av ”omtänksamma/kompetenta lärare” bekräftar tidigare studiers resultat. 

Vad gäller den höga placering ”handhavare av mobbare” kom att få när pojkars och flickors resultat 

slogs samman är samstämmigheten till tidigare forskning något mindre, vilket gör att resultatet 

utmärker sig. Förvisso kom den i Skolverkets (2011) undersökning visa prov på effektivitet och 

likaså hos Espelage och Asidaos (2008). Dock, hos Crothers och Kolbert (2004) rankades den på 
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plats nummer tio av femton och i Frisén och Holmqvist (2010) samt Frisén, Hasselblad och 

Holmqvist (2012) kom densamma att rankas mycket lågt. Således är det svårt att säga vilken grad 

denna studies resultat överensstämmer med tidigare forskning.   

Vad som däremot är intressant att sätta i perspektiv är att hos såväl Crothers och Kolbert (2004) 

som Frisén och Holmqvist (2010) kom eleverna ranka ”straff för mobbaren” högt, vilket i denna 

studie inte återkommer, då deltagarna graderade denna komponent till den femte minst effektiva i 

arbetet mot mobbning. Vad som ej bör åsidosättas är att i Crothers och Kolberts (2004) studie 

deltog mellanstadieelever och att det hos Frisén och Holmqvist (2010) deltog 13- och 16åringar, 

vilket är att jämföra med denna studies åldersfördelning på 16-21 år. Den kognitiva skillnaden 

mellan dessa åldrar är stor och kan därmed avgöra på resultatet.       

Den låga tilltron till komponenten ”peer supporters/kamratstödjare” som deltagarna kom att visa tål 

att diskuteras, då tidigare forskning visar på ambivalenta resultat och slutsatser.  

I Espelage och Asidaos’ (2008) samt Frisén och Holmqvists (2010) studier värderas den högt av 

deltagarna, som hellre föredrog insatser som denna före interventioner av lärare. Mot detta ställs de 

fakta Frisén, Hasselblad och Holmqvist (2012) framlägger, i vilken slutsatsen dras att elever ej 

tycks värdera effektiviteten som bra. Detta korrelerar med de fakta Skolverket (2011) framlägger, i 

vilken det framkommer att komponenten är kontraeffektiv gällande pojkar och att detsamma gäller 

för komponenten ”medling” för flickor. Frågan som därmed blir aktuell är varför denna studies 

deltagare kom att värdera komponenten lågt. Beror detta på beprövad erfarenhet eller att de ej 

förstår komponentens innebörd samt hur den används?  Om fallet är som det sistnämna alternativet 

sammanliknar den slutsatsen med de fakta Cowie, Hutson och Meyers (2008) funnit; att elever 

måste ha vetskap samt kunskap om en antimobbningskomponent för att förstå dess värde och 

funktion. Om resultatet istället grundar sig på beprövad erfarenhet är detta oroväckande, då 

Skolverket (2009) visar att det finns många skolor i Sverige som använder sig av denna 

antimobbningskomponent. En trolig anledning till detta torde vara att flertalet experter förespråkar 

just denna komponent; Olweus (1998) samt Pikas (1998).    

Även ”särskilda lektioner” kom att värderas lågt när deltagarnas svar sammanställdes. Detta resultat 

var mer väntat, då det sammanfaller mer med tidigare forskning än vad ”peer 

supporters/kamratstödjare” gjorde. Hos Crothers och Kolbert (2004) kom komponenten att värderas 

som den tredje minst effektiva, då en majoritet av eleverna fann att arbeta mot mobbning genom 

bland annat rollspel och litteraturläsning kring ämnet hjälpte föga. Skolverket (2011) visar heller 

inga resultat på att fallet skulle vara det motsatta, och framlägger att komponenten mer är 

kontraeffektiv än effektiv för flickor. Vad som bör problematiseras i denna diskussion är det faktum 
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att såväl Höistad (1994) som Olweus (1998) och Pikas (1989) förespråkar denna 

antimobbningskomponent, vilket kan leda till att många skolor väljer att applicera den. Således är 

det av stor vikt att skolornas ledning samarbetar med eleverna i val av antimobbningsprogram. 

Detta stöds både av Skolverket (2011) och Frisén och Holmqvist (2010). Då faktum är att eleverna 

kom att skatta antimobbningskomponenter där vuxna på något sätt är inblandade högt, är det föga 

förvånande att finna ”involvera föräldrarna” på plats nummer fyra. Denna skattning stämmer till 

stor del överens med tidigare studier och forskning, i vilka komponenten kom att värderas högt 

(Crothers & Kolbert, 2004; Frisén och Holmqvist, 2010). Dock bör detta relateras till det resultat 

Frisén, Hasselblad och Holmqvist (2012) fick fram, där densamma kom att värderas som den fjärde 

minst effektivaste av elva möjliga. Detta löper samman med Skolverket (2011), som i sin stora 

studie fann att effekten var alltifrån signifikant i arbetet mot mobbning. Således framkommer att i 

arbetet mot mobbning finns det inget universellt motmedel där utfallet av insatta åtgärder blir 

positivt garanterade. Frågan om vad och vilka metoder som hjälper tillika stjälper är i allra högsta 

grad beroende av flera variabler, där skolan i allmänhet och deltagarna i synnerhet är två viktiga 

komponenter att ta hänsyn till. 

 
 
7.5 Resultatdiskussion om skillnader och diskrepanser könen emellan 
 
En vid och generell diskrepans könen emellan kom inte att framstå efter att enkätsvaren 

sammanställts och tolkats. Dock bör ett par komponenter, där skillnader respektive likheter faktiskt 

förekom, diskuteras.  

Den absolut största diskrepansen framkom till komponenten ”straff för mobbaren”, som hos 

pojkarna skattades som den fjärde effektivaste men hos flickorna på en tiondeplats. Vad gäller 

tidigare forskning återfinns inte denna komponent i samma ordalydelse, men snarlika dito 

förekommer. Skolverket (2011) gör gällande att disciplinära åtgärder, till vilket ”straff för 

mobbaren” kan anses tillhöra, är effektivt för pojkar men ej för flickor. Korrelationen till denna 

studie blir här tydlig. Hos Frisén och Holmqvist (2010) framkom att flickor i betydligt högre grad 

än pojkar ville ha mer än bara prat från lärarna, vilket framkommer i komponenten ”agerande av 

skolpersonal (ospecificerat)”, där flickorna kom att skilja sig markant från pojkarna.  

Även om det ej förekom någon studie om hur svaren skiljde sig mellan könen i Espelage och 

Asidaos’ (2008) studie bör det framläggas att eleverna i denna studie förespråkade straff för 

mobbaren, bland annat genom att visa ut mobbaren ur klassrummet.  
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Vad skillnaden de båda grupperna emellan kan bero på är svårt att sia om. Kan det ha att göra med 

definitionen om vad som inberäknas i ”straff”? För att svara på den frågan bör fler påståenden 

formuleras till samma item vid framtida studier, detta för att precisera och därmed underlätta för 

eleverna att se definitionen av komponenten. En möjlig ansats för att bringa klarhet till frågan är en 

kvalitativ sådan, i vilken eleverna kan ges utrymme att redogöra och förklara sina svar. 

En tydlig egalitet som framkom var elevernas förhållande till ”förändrade copingsstrategier”. Hos 

pojkarna kom den att rankas som den femte effektivaste, hos flickorna som den sjätte. Dock var 

skillnaden minimal sett till medelvärdena. Detta resultat återfinns till en viss del i tidigare 

forskning. Frisén och Holmqvist (2010) visar att flickor med en knapp marginal ansåg 

antimobbningskomponenten fördelaktigare än pojkar. Detta resultat, tillsammans med denna 

studies, faller in i de fakta Skolverket (2011) redovisar, där denna komponent fastställs som effektiv 

för såväl pojkar som flickor. Chockerande framstår då den stora diskrepans, som i Friséns, 

Hasselblads och Holmqvists (2012) studie redovisas. Här har pojkarna en mycket större tilltro än 

flickorna. Att betona är att Frisén, Hasselblad och Holmqvist (2012) undersökte tidigare offer och 

att detta mycket väl har en inverkan på resultatet och att dess lämplighet som jämförelse i denna 

diskussion till viss del kan ifrågasättas. Även av vikt att betona är att den mittenplacering denna 

komponent fått överensstämmer med tidigare förda diskussion om att eleverna tenderar att 

värdesätta antimobbningskomponenter där intervention från lärare i större grad förekommer. 

Ytterligare en likhet mellan pojk- och flickgruppen var att de båda kom att ranka ”övervakande 

skolpersonal” lågt. Detta är intressant, då de annars rankat komponenter där interventioner från 

lärare varit centrala högt. Denna komponent förekommer inte i någon större utsträckning i tidigare 

forskning och i de fall den gör det är det under en snarlik definition, vilket problematiserar frågan 

om en jämförelse kan göras. Skolverket (2011) redogör för fakta som säger att komponenten endast 

är effektiv för flickor. Hos Frisén och Holmqvist (2010) förekommer inte komponenten i exakta 

ordalag men den kan anses, till viss del, innesluta sig till deras ”förebyggande 

antimobbningsstrategier”, som av flickor kom att rankas mycket högre än av pojkar. Således är det 

svårt att säga om denna studies resultat utmärker sig eller stämmer in med tidigare forskning. Att 

uppmärksamma är dock komponentens låga gradering och faktumet att såväl pojkar som flickor 

hade enade åsikter om denna.  

Slutligen måste skillnaden som tydligt framkommer gällande antimobbningskomponenten 

”involvera föräldrar” diskuteras. Pojkarna kom här att hysa en mycket lägre tilltro än flickorna. 

Detta korrelerar väl med tidigare studier (Frisén, Hasselblad & Holmqvist, 2012; Frisén & 

Holmqvist, 2010), i vilka det framkommer att flickor hyser en väsentlig större tillit till 
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komponentens effektivitet. Något överraskande blir då de resultat som Skolverket (2011) redovisar, 

där de anför komponenten som ineffektiv.  

Följaktligen framkommer, vilket redan påvisats, att i arbetet mot mobbning finns ingen 

allomfattande metod att oreflekterat applicera i tron om att problematiken ska försvinna. Flickor 

och pojkar har olika föreställningar, uppfattningar och framför allt olika levnadsmönster. Denna 

studie har visat att det förekommer såväl skillnader som likheter könen emellan men mer forskning 

krävs för att befästa eller förkasta de resultat som framkommit. Sålunda fortsätter frågan om vad 

som i antimobbningsarbetet hjälper tillika stjälper att gälla.    

 

7.6 Resultatdiskussion om Salmivallis deltagarroller 
 
I frågan gällande om elever som skattat sig tillhöra olika av Salmivallis deltagarroller hyser olika 

åsikter om komponenternas effektivitet framkommer intressanta resultat. I ju högre drag eleverna 

skattat sig tillhöra mobbaren samt medhjälparen desto mindre ansåg de att komponenten 

”omtänksamma/kompetenta lärare” var en effektiv sådan. Frågan man här kan ställa sig är om detta 

beror på att de själva var rädda att bli påkomna för sin utövning eller om de av erfarenhet vet att 

den insatsen hjälpte föga för deras offer. Detta kan jämföras med Skolverket (2002), som bland 

annat kom fram till slutsatsen att lärare saknar kompetens i ibland annat ungdomskultur och 

socialpsykologi. Något som även stärks av Bauman och Del Rio (2006), som kraftigt betonar 

lärares avsaknad av adekvat kompetens inom mobbningsproblematiken.     

Även beteenden som karakteriserade deltagarrollen underbyggare sammanhängde med lägre tillit 

till ”omtänksamma/kompetenta lärare”. Dessutom var detta beteende relaterat till lägre tilltro till 

”utbildning/fortbildning för lärare”. Således framkommer att det tycks finnas en viss antagonism till 

komponenter som inbegriper interventioner från lärare. Dock väcks frågan om varför inte samma 

signifikans i resultatfördelningen råder hos mobbare samt medhjälpare. I och med underbyggares 

avoga tilltro till komponenten ”omtänksamma/kompetenta lärare” torde även mobbare och 

medhjälpare ha samma inställning till ”utbildning/fortbildning för lärare” samt ”övervakning av 

skolpersonal”. Grundar sig denna diskrepans på enkätfrågornas formulering eller på elevernas egna 

erfarenheter?  

Även rollen som outsiders kunde relateras till en grad av förlitan till ”utbildning/fortbildning för 

lärare”. Dock kom denna deltagarroll att skilja sig från övriga genom att vara den som visade näst 

flest negativt signifikanta korrelationer; ”särskilda lektioner, ”peer suporters/kamratstödjare”, 
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”utbildning/fortbildning för lärare”, ”handhavare av mobbare” samt ”förändrade copingsstrategier”. 

Detta kan bero på många faktorer. Dock bör en rimlig sådan vara att deltagarrollen, som är mycket 

vid till skillnad från exempelvis mobbaren, är svår att definiera och därmed kan många elever ha 

placerat sig där, vilket kommit att påverka resultatfördelningen i tilltron till de olika 

antimobbningskomponenterna. Samma tendens återfinns hos Frisén och Holmqvist (2010), där de 

elever som skattat sig som ”icke-offer”, vilken kan ses mest närma någon av Salmivallis outsiders, 

skattade samtliga av den studiens antimobbningskomponenter högt. En rimlig slutsats att dra utifrån 

detta är att elever, som dels är osäkra på sin deltagarroll, dels aldrig varit utsatta eller inblandade i 

mobbning, har möjligen inte varit lika upptagna av att reflektera lika mycket över vad som är bra 

och dåliga metoder att bekämpa mobbningen med, jämfört med andra elever. Således framstår det 

som att de tror att de flesta antimobbningskomponenter har hög grad av effektivitet.  

Tänkvärda resultat att ta del av var hur de elever, som skattat sig agera i enlighet med rollen som 

försvarare i samband med mobbning under mellan- och högstadiet, i högre grad uppvisade starkare 

tilltro till flertalet av de olika antimobbningskomponenterna, jämfört med de andra eleverna. Detta 

rimmar väl med deltagarrollens signum; att ej ignorera eller undvika mobbningen utan att, via alla 

möjliga kanaler, bekämpa den. 

Även intressant i resultaten var att elever som skattat sig tillhöra offret kom att hysa en lägre grad 

av tilltro till att involvera andra elever. Den enda signifikanta positiva tillit elever tillhörande denna 

deltagarroll kom att visa var till antimobbningskomponenten ”utbildning/fortbildning för lärare”, 

vilket kan anses logiskt i och med den visade skepticismen till involveringen av elever. En tolkning 

av detta är att elever som under sin tid på mellan- och högstadiet upplevts sig vara mobbade, har 

negativa erfarenheter av att elever ges stor roll och ansvar i antimobbningsarbetet. Med vetenskap 

om att många framstående experter inom ämnet förespråkar just insatser av andra elever som 

adekvat åtgärd (Olweus, 1998; Pikas, 1998), är denna studies resultat oroväckande. Således ligger 

det på skolledningarnas bord att undersöka vilka antimobbningskomponenter som passar in på just 

deras skola, till deras elever och efter dessas behov, och inte oreflekterat köpa in och applicera 

program som visat sig fungera på andra skolor.     

Denna signifikanta positiva korrelation till ”utbildning/fortbildning för lärare”, som eleverna som 

skattat sig ha agerat i enlighet med offret visade, är intressant att studera i samband med de resultat 

som Skolverket (2002), Smith och Sharp (1996), Bauman och Del Rio (2006) samt Rigby (2001) 

redovisar, i vilka det framkommer att lärare måste ges mer adekvat utbildning och fortbildning för 

att klara av mobbningsproblematiken. Kan det ha varit som så att många av de elever som skattat 

sig tillhöra denna deltagarroll upplevt att det stöd de fått från vuxna i allmänhet och lärare i 
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synnerhet varit bristfälligt? Detta påstående får en ambivalent grund när man sätter det i samband 

med de resultat som Frisén och Holmqvist (2010) redovisar, i vilken sextonåriga offer skattat 

antimobbningskomponenten ”involvera föräldrar” till 0 % effektivitet, men ”insats av skolpersonal” 

till 20.8 %, vilket var det högsta värdet tillsammans med förändrade copingsstrategier. Oavsett 

vilken orsak som ligger bakom svaren framkommer tydligt att lärare måste ges möjlighet att öka sin 

kompetens för att vara det stöd som erfordras av dem. Denna diskussion blir än mer intressant om 

den kopplas samman med nedan redovisade resultat samt diskussion kring den högst rankade 

antimobbningskomponenten ”omtänksamma/kompetenta lärare”. 

I det stora hela, om vad som i antimobbningsarbetet hjälper likaså stjälper, visar denna diskussion, 

vilket redan påpekats, att varje mobbningsfall är unikt och att det av den orsaken även gäller urvalet 

av antimobbningskomponenterna. Det är således av vikt för skolledningen att inte enbart förvisa sig 

om könsskillnader utan även om tidigare erfarenheter av mobbning.      

 

 
7.7 Metoddiskussion 
 
Reliabilitet är kopplat till om det resultat jag fått fram är noggrant och pålitligt. Detta är ett problem 

som är svårt att undvika då det innehåller många komponenter; eleverna har olika erfarenheter, de 

befinner sig i olika åldrar, sampel utifrån urvalsfraktionen, intern reliabilitet et cetera (Bryman, 

2011). Dock anser jag att användningen av Cronbachs alfa, som är ett mått ämnat att visa hur den 

interna konsistensen förhåller sig, stärker studiens reliabilitet. Förvisso kunde jag, för att stärka 

reliabiliteten och framför allt likvärdigheten i en ännu högre grad, utöver min nuvarande metod, 

även använt mig av en annan, till exempel ett stratifierande urval. Dock skulle detta dels kräva en 

kännedom om varje klass och dess elever, dels tillstånd från rektor (Byström & Byström, 2011).  

Likaså kunde jag ha nått en högre grad av stabilitet – konstans – genom att göra samma mätning 

fast vid två olika tillfällen, en så kallad ”test-retest-reliabilitet” (Stensmo, 2002). Detta har dock, 

likt argumentet att jag kunnat dela ut fler enkäter och därigenom fått ett ännu större underlag, 

hindrats av den begränsade tidsramen samt arbetets omfång.  

Mitt resultats validitet, det vill säga dess giltighet och överensstämmelse, kan ifrågasättas då man 

aldrig kan undgå frågan om ett mått eller indikator verkligen mäter det begrepp det varit ämnat att 

göra (Bryman, 2011). Dock, i och med att jag använt mig av flera indikatorer och begrepp – 
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teoritriangulering –, samt att andra forskare använt sig av samma mätteknik – forskartriangulering – 

för att ringa in en viss attityd eller attitydskluster, anser jag att resultaten har en hög validitet.  

Visserligen kunde jag även ha använt mig av metodtriangulering för att ytterligare stärka 

validiteten. Dock, likt fallet med ”test-retest-reliabiliteten” har tids- och omfångsbegräsningen varit 

ett hinder för detta (Stensmo, 2002). 

Enligt Bryman (2011) kan bekvämlighetsurvalet ifrågasättas, då problemet med en sådan 

urvalsstrategi är att det är omöjligt att generalisera resultaten. Detta betyder att forskaren ej kan vara 

säker på vilken population stickprovet är representativt för. Dock, som jag diskuterade under 

punkten ”urval” i metodavsnittet, hade alla elever tillhörande urvalsgruppen ett lika starkt kopplat 

värde till undersökningssyftet och därmed kan urvalet anses befogat. Dock bör det betonas att 

risken för samplingsfel är närvarande. Om rektor ej begärt att fördela enkäterna kunde jag mer 

aktivt ha valt ut deltagarna och därmed strävat efter en sådan jämn könsfördelning som möjligt; ett 

så kallat representativt urval som på ett adekvat sätt speglar populationen (Bryman, 2011).  

Vad gäller det externa bortfallet på trettiotvå deltagare är även detta en problematisk fråga. Enligt 

Stukát (2011) kan ett externt bortfall på bara några få procent medföra stor osäkerhet och felkälla 

om det för undersökningen är en viktig grupp att få med. Det bör poängteras att det oftast är de som 

har en mer negativ inställning, vilket kan vara såväl tidigare mobboffer som mobbare, som ej ansett 

att de fått den hjälp de behövt till problemområdet, som tenderar att undvika att svara. Detta kan 

påverka resultatet och med det validiteten (Stukát, 2011). Dock anser jag såväl gruppen av offer 

som mobbare ha lika mycket vikt för resultatet, precis som någon av de övriga deltagarrollerna, och 

att ingen av dem kan anses vara mer värd än det andra.  

Som redan diskuterats under diskussionsrubrikerna kan valet av formuleringar till de undersökta 

items problematiseras. Har vissa av dessa varit dåligt formulerade? Har viktiga aspekter och 

komponenter förbisetts? Risken för detta är alltid närvarande i kvantitativa studier, likväl 

möjligheten att fel begås vid bearbetningen av insamlad data. För att stärka reliabilitet till vissa 

items kunde fler påståenden ha formulerats, som till exempel i fallet med 

antimobbningskomponenten ”straff för mobbaren”.  

Även om min ambition var att skapa en god replikerbarhet och förebygga missförstånd kan man ej 

undgå det faktum att definitionerna till antimobbningskomponenterna är formulerade av mig och 

därmed påverkade av hur jag valt att beskriva dem. Dock vill jag betona att under hela arbetets gång 

har tankar likt dessa ständigt varit i åtanke för att öka objektiviteten.  
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Vad gäller fel i bearbetning av data har noggranna kontroller genomförts, där materialet och utfallet 

granskats av flera oberoende källor. Dock bör ändå denna faktor tas i beaktning när man värderar 

studiens reliabilitet och validitet.  
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8 Slutsatser 

 

Denna studies syfte var att ta reda på gymnasielevers uppfattningar kring vilka 

antimobbningskomponenter de anser vara mest effektiva och om dessa kan relateras till kön och 

tidigare erfarenheter av mobbning.  

Tidigare forskning visar att det ömsom råder egalitet, ömsom diskrepans mellan många av de mest 

använda och omtalade antimobbningskomponenterna i såväl förhållande till kön som tidigare 

erfarenheter av mobbning. Många av de metoder och antimobbningsprogram som idag används av 

skolor världen över grundar sig till stor del på forskares och experters studier och utlåtanden. Dock 

är det få av dessa som grundar sig på elevers perspektiv på mobbning och antimobbningsarbete.  

På senare tid har det kommit att produceras allt fler studier med denna ansats, vilket har lett till att 

tidigare riktlinjer, ställningstaganden och beslut kommit att problematiseras. Färdiga 

antimobbningsprogram finns till stort utbud men forskning visar att inköp och applicering av dessa 

bör övervägas noga, då det oftast bara är ett par av programmets komponenter som passar in på 

skolan, dess problematik och suveränitet. Varje skola är unik och detsamma gäller även varje 

mobbningssituation. 

Vad beträffar denna studies resultat kan slutsatserna dras att eleverna tenderar att förespråka de 

komponenter där interventioner från lärare är höga. Likaså hyser de stor tilltro till att det är 

mobbaren man aktivt skall arbeta med. Någon större tillit till stöd från andra elever – peer 

supporters – eller att skolan har speciella schemalagda lektioner, som enbart handlar om mobbning, 

visade de inte. Således kan slutsatsen, baserad på elevernas svar, tas att skolorna bör fokusera på att 

skapa bra förutsättningar för skolpersonal i allmänhet och lärare i synnerhet för att försäkra sig om 

adekvata kunskaper. Viktigt att betona är dock det faktum att det är viktigt att inte ta elevernas 

föreställningar eller uppfattningar för givna. Beaktande bör med fördel tas till andra studiers och 

forskares resultat innan man oreflekterat applicerar dessa komponenter.    

Vad beträffar skillnader och likheter pojkar och flickor emellan framkommer det tydligt att de till 

stor del svarade på liknande sätt, men med några betydande undantag. Utifrån dessa kan slutsatser 

dras att pojkar hyser större tilltro till att skolorna ska arbeta mera aktivt med mobbaren medan 

flickorna mer förespråkar lärarnas och även de vuxnas roll. 
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Då det i resultatdelen framkom, att olika mycket erfarenheter av olika deltagarroller i mobbning till 

en viss utsträckning sammanhänger med olika grad av tilltro till olika antimobbningskomponenter, 

kan slutsatser tas att det är av vikt för skolorna att ta reda på varje elevs tidigare upplevelser av 

mobbning. Detta för att kunna bereda bästa möjliga hjälp vid en eventuell mobbningssituation.  

Mobbning är ett stort och mycket allvarligt problem, inte bara nationellt utan även internationellt. 

Metoder att bekämpa detta problem, som dagligen drabbar otaliga elever, finns men de bör 

användas med eftertänksamhet. Som framkommit i denna studie finns ingen universell metod eller 

några allomfattande antimobbningskomponenter. Det finns flera sådana och de är alla bra så länge 

de appliceras med god förkunskap och eftertanke. Sålunda finns det inget, för alltid gällande, svar 

på frågan om vilka komponenter som i antimobbningsarbetet hjälper tillika stjälper. Svaren måste 

istället baseras på flera variabler – skolan, eleverna och, framför allt, mobbningssituationens 

deltagare. Därför är det av vikt för varje skolas ledning att se varje mobbningsfall som något unikt, 

där även orsakerna, förutsättningarna och lösningarna är detsamma.  

 

9 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som genomgående omnämnts råder det förhållandevis lite forskning med en liknande ansats som 

denna studie. Dock tycks fler och fler produceras men det är av vikt att detta ej är en tillfällighet 

utan att eleverna fortsätter att ständigt förekomma som det centrala innehållet och att det är deras 

föreställningar och uppfattningar som centraliseras. För att fortsätta på denna studies resultat skulle 

en kvalitativ sådan lämpa sig väl, detta för att se vilka orsaker och grunder som låg till underlag för 

deltagarnas svar.  

Då det framkom, att det till vissa av de undersökta antimobbningskomponenterna förelåg en 

skillnad pojkar och flickor emellan, bör det bedrivas mer forskning kring detta resultat. Varför 

anser pojkar ”straff för mobbaren” tillika ”handhavare av mobbare” som mer användbara än 

flickor? Likaså bör en fortsatt forskning bedrivas om det lilla förtroende som visade sig existera för 

”peer supporter/kamratstödjare”, en komponent som av flera experter förordas. Här lämnas mycket 

för forskningen att bereda klarhet och om det resultat som framkommit i denna studie tillika de som 

står att läsa i tidigare studiers slutsatser måste komponentens effektivitet problematiseras.  
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Oavsett om just de komponenter som verkat i denna studie undersöks eller ej är det av vikt att våga 

problematisera tidigare forskningars resultat, där elever inte begetts det utrymme som de borde. 

Annars finns risk för att många antimobbningskomponenter förordas vara mer effektiva än vad de 

egentligen är. 

Avslutningsvis bör lärares kunskap och kompetens inom detta fält studeras och, i de fall brister 

upptäcks, problematiseras. Tidigare forskning (Bauman & Del Rio, 2006; Skolverket, 2002) visar 

att kompentensen är allt ifrån god och adekvat, vilken korrelerar med de resultat som i denna studie 

framkom; att utbildning och fortbildning för lärare är en viktig komponent att bekämpa mobbning 

med. Således finns här ett stort fält för framtida forskning.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
 
 
Tabell 1 
 
Means and Standard Deviations for Students’ and Teachers’ Re-sponses to Statements About the 
Degree of Helpfulness in Reducing Bullying (1 = Not, 2 = Sometimes, and 3 = Almost Always) 
 

 

 Students (n = 285) Teachers (n = 37) 

Item M SD M SD 

Have someone for kids to talk to about (it) 2.11 .726 2.68a .475 
Teach kids how to make bullies leave them 2.21 .7936 2.68a .475 

alone     

Have kids report bullying to adults 2.14 .669 2.54a .505 

Teach all kids that bullying is wrong 2.00 .712 2.52a .555 

Teach bullies to leave kids alone 1.86 .794 2.49a .607 
Make the classroom so that bullying can’t 2.30 .772 2.49 .692 

happen by having the teacher know what is     

going on at all times     

Tell your parents and the parents of other 2.18 .676 2.46a .505 

bullies and victims     

Tell kids and teachers what bullying is and why 1.84 .692 2.43a .603 

it happens     

Videotape all the halls, busses, bathrooms, and 2.00 .841 2.41a .686 

playgrounds     

Figure out how often bullying occurs at school 1.97 1.43 2.32 .747 

Make school rules that say “no bullying” 1.60 .698 2.27a .732 

Have an anonymous telephone hotline 2.05 .787 2.24 .683 

Have kids decide punishment for bullies 2.06 .833 2.02 .726 

Teach kids about bullying through books and 1.69 .668 1.95a .664 

role-playing     

Make bullies and victims become study buddies 1.58 .730 1.68 .580 
or peer helpers     

(Crothers & Kolbert, 2004 s. 24) 
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Bilaga 2 
 
Tabell 2 
 
Percentage of adolescents who included the different anti-bullying strategies in their suggestions 
of aspects they considered important in order to stop bullying. Results are presented separately 
according to age and current experience of victimization 
 
 13 years (%)   16 years (%)  
      

Category Victims (136) Non-victims (738)  Victims (24) 
Non-victims 
(729) 

     
Serious talks with the students involved 15.4 26.6** 4.2 21.5* 
Involvement of parents 11.0 16.5 0.0 14.3 
Action by school staff (in a non-specified way) 11.8 13.0 20.8 21.7 
Action by other students 14.7 13.7 4.2 16.9 
Improvement of victims’ coping strategies 16.9 25.5* 20.8 19.1 
Improvement of the bully’s empathy for the victim 13.2 7.9* 12.5 14.5 
Separation of the bully from the victim 6.6 8.0 4.2 14.1 
Preventive anti-bullying strategies 2.9 5.0 4.2 16.2 
 
Note: Comparisons are made within each age group. * p < 0.05; ** p < 0.01. 
(Frisén & Holmqvist, 2010 s. 128) 
 

 

Tabell 3 

 

Percentage of adolescents who included the different anti-bullying strategies in their suggestions 
of aspects they considered important in order to stop bullying. Results are presented separately 
according to age and sex 
 
 13 years (%)    16 years (%)   
        

Category Girls Boys Total  Girls Boys Total 
       

Serious talks with the students involved 29.3 19.4** 24.7 26.8 13.3** 20.9 

Involvement of parents 16.0 15.2 15.6 16.3 10.2*** 13.7 

Action by school staff (in a non-specified way) 14.5 10.7 12.8 26.8 14.8** 
21.6
* 

Action by other students 15.8 11.4 13.8 21.2 10.2** 16.4 

Improvement of victims’ coping strategies 25.1 22.9 24.1 20.3 17.2 
18.9
* 

Improvement of the bully’s empathy for the victim 9.9 7.2 8.7 14.2 14.5 
14.3
* 

Separation of the bully from the victim 7.4 8.2 7.8 13.8 13.9 
13.8
* 

Preventive anti-bullying strategies 6.9 2.0** 4.7 21.0 8.7** 
15.6
* 

 
* indicate significant age differences and ** significant sex differences within each age group at p < 0.01 by chi-square test. *** 
indicate significant sex difference within each age group at p < 0.05 by chi-square test. 
(Frisén & Holmqvist, 2010 s. 127) 
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Bilaga 3 
 

Tabell 4 

 

Student perceptions of actions taken by teachers with students at school: factors, factor loadings 
of items and percentages of students giving answers 

 
 Most About half Most 
 had had had not 
    

Factor 1: Perceived helpfulness of teachers    
Stopped bullying or harassment when it    
happened (0.72) 34.6 41.9 23.5 
Helped all people involved in a conflict    
to resolve their differences (0.69) 33.8 40.9 25.3 
Listened to students and understood    
student problems (0.69) 29.5 44.5 26.1 
Set a good example of how to behave    
in conflict situations (0.67) 28.4 46.9 24.7 
Treated all students with respect (0.66) 33.7 45.9 20.4 
Stopped fights from getting out of control (0.65) 45.3 36.9 17.8 
Helped individuals on their own to solve    
problems during a conflict (0.60) 27.1 48.5 24.4 
Factor 2: Perceived conflict resolution skills of teachers    
Made matters worse when they got    
involved in conflicts between students (0.73) 22.5 33.9 43.6 
Interfered in conflicts between students    
when they were not needed (0.66) 23.6 42.4 34.0 
Taken someone’s side in a conflict or    
acted in a way you think unfair (0.62) 20.6 35.3 44.1 
Factor 3: Perceived fair treatment by teachers    
Yelled at students (0.77) 48.0 38.0 14.0 
Favoured some students more than others (0.75) 42.9 41.7 15.4 
Acted in a way that you think is unfair (0.75) 35.9 46.2 17.9 
Picked on certain students (0.53) 26.5 45.4 28.1 
    

Note: Factor loadings given in parentheses.    
(Rigby & Bashaw, 2010 s. 540) 
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Bilaga 4 
 
 
Tabell 5 
 
 
 
Percentages of adolescents who included the different themes in their answers to the question “what made the bullying stop?”. 
 

Theme In total (n ¼ 205) (%) Boys (n ¼ 89) (%) Girls (n ¼ 116) (%) 

Support from school personnel 25 24 27 

Transition to new school level 23 20 25 

Change of coping strategies 20 26 15 

Support from parents 12 8 15 

Change of appearance or way of being 12 8 14 

Change of school or class as a deliberate attempt to make 
the 11 12 10 

bullying stop    

New friends 11 9 12 

The bullies changed their attitude 8 9 8 

No particular reason 5 6 5 

Support from peers 4 3 4 

Other reasons 3 3 3 
    
 
(Frisén, Hasselblad & Holmqvist, 2012, s. 98)
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Bilaga 5 
 

Tabell 6   

 

Ef fekt iva, inef fekt iva och kont raef fekt iva komponent er i ant imobbningsarbet e 

 

(Skolverket, 2011 s, 187) 

 

 

 

 

 

Effekt iva komponenter Pojkar Flickor 

Kooperat iva lag X X 

Handhavande av mobbare X X 

Handhavare av mobbade X X 

Elever akt iva under det  förebyggande arbet et  X X 

Uppföljning/ ut värdering X X 

Relat ionsfrämjande insat ser elev-elev X X 

Dokument at ion av ärenden X  

Personalut bildning X  

Disciplinära åt gärder X  

Rast vakt syst em  X 

St ormöt en om mobbning  X 

Skolregler X  

   

Ineffekt iva komponenter   

Relat ionsfrämjande insat ser lärare-elev X X 

Pedagogiskt  mat erial X X 

Föräldrainformat ion X X 

   

Kontraeffekt iva komponenter   

Elever som akt örer X  

Medling  X 

Särskilda lekt ioner  X 
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Bilaga 6 
En enkät om mobbning 

 
Mitt namn är Cristofer Andersson och jag håller på 
med en studie om elevers syn på mobbning och 
skolors arbete med att motverka mobbning. Mitt syfte 
är att samla alla xxxx gymnasielevers erfarenheter och 
åsikter gällande detta och därför undrar jag om DU 
kan fylla i denna enkät. Resultaten kan komma att 
hjälpa elever som idag blir mobbade och därför är ditt 
svar viktigt. 
    
För att alla ska kunna svara i lugn och ro är det bra om 
ni inte pratar eller stör varandra under ifyllandet. För 
varje fråga sätter du ett kryss för det svar som 
stämmer bäst för dig. Svara så uppriktigt som du kan. 
Stanna inte för länge på varje fråga utan lyssna till din 
första spontana tanke. Enkäten är anonym, vilket 
betyder att ingen kommer att få veta vad just du har 
svarat. 
 
Vad är mobbning? 
   
Mobbning betyder att en elev, eller en grupp elever, 
upprepade gånger säger eller gör elaka och otrevliga 
saker mot en annan elev. Det är också mobbning då 
en elev upprepade gånger blir utfryst av andra. Men 
det är inte mobbning då två ganska jämnstarka elever 
grälar eller slåss. Skämt mellan kompisar är heller inte 
mobbning om alla inblandade är med på det. Men det 
är mobbning om en elev, eller en grupp elever, 
upprepade gånger skämtar med eller retar en annan 
elev på ett sätt som han/hon inte tycker om. 
 
 
 
Några bakgrundsfrågor: 
  
1. Ålder?   …………… år 

 
2. Kille     Tjej 
 
3. Var är du född? 

 

I Sverige 
I ett annat nordiskt land 
I ett annat europeiskt land 
I ett land utanför Europa 
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Hur effektivt anser du att följande saker är för att minska mobbning i skolan? 
 

  Ingen  mycket 
  Effekt  stor 
   Alls effekt 

4. Att det finns tillräckligt med lärare hos eleverna under rasterna 1 2 3 4 5 

5. Kvarsittning för dem som mobbar 1 2 3 4 5 

6. Att skolan är tydlig med att informera elever om att man inte tolererar mobbning 
på skolan 1 2 3 4 5 

7. Att lärare tillsammans med elever utvecklar regler mot mobbning 1 2 3 4 5 

8. Att ge lärare mer utbildning i hur de ska motverka mobbning 1 2 3 4 5 

9. Att arbeta med att skapa ett positivt socialt klimat i skolan 1 2 3 4 5 

10. Att elever som blir mobbade får hjälp av psykolog eller kurator med att stärka sitt 
självförtroende och bli bättre på att hantera mobbning 1 2 3 4 5 

11. Att ha allvarliga samtal med dem som mobbar 1 2 3 4 5 

12. Att lärare själva är respektfulla, schyssta och omtänksamma mot elever 1 2 3 4 5 

13. Att lärare har lektioner om mobbning med elever 1 2 3 4 5 

14. Att skolan omedelbart informerar föräldrarna om deras barn är inblandade i 
mobbning 1 2 3 4 5 

15. Att prata med de elever som mobbar och den som blivit utsatt för deras mobbning 
för att tillsammans lösa detta gemensamma problem 1 2 3 4 5 

16. Att välja ut kamratstödjare i varje klass som fungerar som lärarnas ”extra ögon och 
öron” och som samtidigt försöker hjälpa utsatta elever 1 2 3 4 5 

17. Att låta elever som blir mobbade byta klass eller skola 1 2 3 4 5 

18. Att lärare verkligen lyssnar på och bryr sig om eleverna 1 2 3 4 5 

19. Att de som mobbar andra blir straffade för det 1 2 3 4 5 

20. Att de som blir mobbade får hjälp med att stå upp för sig själva 1 2 3 4 5 

21. Att skolan har en antimobbningsgrupp dit elever kan vända sig om de ser eller 
själva blir utsatta för mobbning 1 2 3 4 5 

22. Att elever varje termin får besvara en enkät där de anonymt kan rappor-tera i 
vilken grad de är utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan 1 2 3 4 5 

23. Att skolan samarbetar med föräldrarna för att motverka mobbning 1 2 3 4 5 

24. Att man i skolklasserna har gruppdiskussioner om hur man ska vara mot varandra 
och skapar trivselregler tillsammans 1 2 3 4 5 

25. Att elever som mobbar andra får hjälp av psykolog eller kurator för att förändra sitt 
sätt att bete sig mot andra 1 2 3 4 5 

26. Att lärare är duktiga på att upptäcka och hantera mobbning 1 2 3 4 5 

27. Att se till att det finns vuxna bland eleverna under luncher och raster 1 2 3 4 5 

28. Att man på skolan regelbundet kartlägger förekomst av mobbning 1 2 3 4 5 

29. Att låta elever som mobbar andra byta klass eller skola 1 2 3 4 5 

30. Att lärare inte skuldbelägger dem som mobbar utan istället försöker lösa 
mobbningen tillsammans med dem och den som är utsatt 1 2 3 4 5 
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31. Att lärare är bra på att skapa ordning och arbetsro i klassrummen 1 2 3 4 5 

  
 
 

 
  Ingen  mycket 

  effekt stor 
   alls effekt 
 

32. Att skolan hjälper elever som är utsatta för mobbning att bli duktigare på att själva 
hantera mobbningssituationer 1 2 3 4 5 

33. Att lärare får lära sig mer om mobbning och antimobbningsarbete under 
lärarutbildningen 1 2 3 4 5 

34. Att låta äldre elever få ta ansvar som ”faddrar” åt de yngre eleverna 1 2 3 4 5 

35. Att ha speciella lektioner i skolan om våld, mobbning och kränkningar 1 2 3 4 5 

36. Att träna elever i att på ett tydligt sätt ta avstånd från mobbning och erbjuda stöd 
till den utsatte om de ser mobbning 1 2 3 4 5 

37. Att skolan har ett belöningssystem för gott uppförande och ett bestraffningssystem 
för beteenden som mobbning och kränkningar 1 2 3 4 5 

38. Att lärare arbetar för att utveckla en bra och omtänksam sammanhållning i klassen 1 2 3 4 5 

39. Att elever som mobbar andra får hjälp med att utveckla sin empati och verkligen 
kunna sätta sig in i hur det skulle kännas att själv bli mobbad 1 2 3 4 5 

40. Att elever som blir mobbade får hjälp med att ändra på sig så att de inte ska bli 
mobbade 1 2 3 4 5 

41. Att de vuxna bättre övervakar platser på skolan där mobbning, våld och kränkningar 
oftare äger rum 1 2 3 4 5 

42. Att lärare fostrar eleverna till att visa respekt för och bry sig om varandra 1 2 3 4 5 

43. Att skolan inrättar en trygghetsgrupp dit elever kan vända sig om de känner sig 
otrygga i skolan 1 2 3 4 5 
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Dina erfarenheter av mobbning när du gick på mellan- och högstadiet: 
 

Försök att komma ihåg situationer när mobbning ägde rum. Vad brukade du göra? 
 

 stämmer stämmer stämmer stämmer 
 mycket bra ganska bra ganska dåligt inte alls 

44. När jag såg mobbning höll jag mej undan.     

45. Jag tittade på eftersom det var roligt att titta på.     

46. När jag såg mobbning så gick jag och sa till en lärare.     

47. Om någon började mobba så hängde jag på.     

48. När jag såg mobbning gjorde jag inget speciellt.     

49. Det var jag som började mobba personen.     

50. När jag såg mobbning så gick jag bara därifrån.     

51. Jag skrattade och hejade på mobbarna.     

52. Jag sa till dom som mobba att sluta bråka med personen.     

53. Det var jag som blev mobbad.     

54. Jag hjälpte mobbaren.     

55. Det var jag som bestämde vem vi skulle mobba.     

56. Jag försökte hjälpa personen som blev mobbad.     

57. Jag tittade inte på utan fortsatte med det jag höll på med.     

58. När jag såg mobbning hängde jag på och började 

också mobba personen.     

59. Det var mij som dom gav sej på.     

60. Det var jag som ledde mobbningen.     

61. Jag tröstade personen som blev mobbad.     

62. Jag fick med mij andra så att dom också mobbade  

personen.     

63. Jag tittade på eftersom det var spännande.     

64. När jag såg mobbning låtsades jag att jag inte såg  

vad som hände.     

65. Jag hjälpte mobbarna genom att hålla fast personen 

eller säga taskiga saker till personen     

66. Jag försökte försvara offret.     

67. Jag uppmuntrade mobbarna med att ropa och skratta.     

68. Jag fick andra att också mobba personen.     

69. Det var jag som var offret.     

70. När jag såg mobbning försökte jag få andra att  

stoppa mobbningen.     

71. Jag hittade alltid på nya sätt att mobba personen.     

Tack för dina värdefulla svar! 
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