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Abstract 
Vi vill med detta examensarbete få ta del av hur litteraturen och dagens gymnasieelever 

beskriver vad mobbning är och hur man ska arbeta mot för att förhindra den. Anledningen till 

detta är för att vi vill få en bättre kunskap inom området för vår kommande yrkesroll. Vi 

genomförde en kvalitativ enkätundersökning på två nordöst skånska gymnasieskolor och där 

84 stycken elever ingick i underökningen.  

    Vi tar upp hur mobbning beskrivs av litteraturen. Vad det är som kännetecknar den som blir 

mobbad och den som mobbar. Hur det kan skilja sig mellan könen. Hur man kan upptäcka 

mobbning och hur den ska förhindras och förebyggas. Det som vi tagit upp kopplar vi till våra 

resultat. I vårt resultat ansåg våra informanter att mobbning är olika former av trakasserier, 

kränkningar och isolering, som grundar sig i mobbarens osäkerhet. Informanterna ansåg också 

att mobbning bäst åtgärdas genom att man pratar om det och anordnar temadagar om det. 
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1. Inledning 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 

Mobbning är ett problem som finns runt omkring oss i olika former. Detta arbete inriktar sig 

på skolans värld, vissa skolor är mer drabbade medens andra är mindre. I en studie gjord av 

barnombudsmannen (2001) kom det fram att ca 15 % av eleverna i grundskolan var på något 

sätt inblandade i någon form av mobbning. Hur kan det vara en sådan hög siffra när det står i 

Lpo 94 under rubriken ”skolans värdegrund och uppdrag” (s.19) att ”ingen skall i skolan 

utsättas för mobbning”. Det står också vidare att ”främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap”. Det kanske är i just det här sista citatet som den väsentliga punkten 

kommer fram, nämligen kunskapen att bemöta. Finns kunskapen hos pedagogerna runt om i 

skolorna? På den frågan kanske man kan få lika många olika svar som det finns lärare. Med 

en sådan hög siffra som 15 % väcks i och för sig misstankar om att kunskapen inte är så bra 

som den borde. Enligt Höistad (1994) borde det vara ett obligatoriskt inslag i all 

lärarutbildning med undervisning om hur man förebygger, ser och stoppar mobbning. Höistad 

ser det som vår plikt att stödja och hjälpa våra kommande elever. Nu har vi visserligen haft en 

föreläsning om ämnet men vi känner själva att ämnet konflikter och konflikthantering borde 

ha tagit en större del i vår utbildning. Något som vi tycker har fattats helt är vad Birnik (1999) 

tar upp när han jämför lärarutbildningen med psykoterapeututbildningen. Han menar att 

lärarstuderande borde lära sig mer om bemötandet av elever och få kunskap i de situationer 

som kan uppstå. Han anser att utbildningen för lärare inriktar sig på för stor del enbart hur 

lärare ska lära ut kunskap till eleverna och inte hur man ska vara mot varandra gällande 

bemötande. 

     

Som det är nu så ser vi att det finns en risk att vi kommer att få brottas med problem som 

uppstår på grund av olösta konflikter till exempel i form av mobbing. Detta är till viss del på 

grund av att utbildningen varit något bristfällig då det gäller att lära ut begrepp som 

bemötande och empati. Föreläsningar och seminarium har berört dessa ämnen men det 

praktiska arbetet har uteblivit och likaså uppföljningen efteråt. Vi läser inriktningarna fritid 
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och skola samt idrott och hälsa. Malin som läser fritid och skola har specialiserat sig på det 

psykologiska elementet hos barn och ungdomar. Detta har hon gjort för att det är ett stort  

intresse för henne och hon vill arbeta med barn och ungdomar som har det lite svårare än 

andra och som är självdestruktiva. Men först och främst så vill hon arbeta på en skola med 

åldrarna mellan 10 och 16. Linus läser idrott och hälsa men har även han specialiserat sig på 

området psykologi och har detta som andra ämne. Vi anser båda två att det är av största vikt 

att man upplever välmående såväl fysiskt som psykiskt för att de är sammankopplade i en och 

samma människa. Linus kan arbeta med barn och ungdomar från åldern 7-19 med sin 

utbildning. Efter examen så är det efterfrågan som får styra. Vi skriver detta arbete 

tillsammans för att vi kompletterar varandra bra då det gäller struktur och upplägg av arbetet 

kontra tankar och funderingar. Att vi mest troligt kommer att utvecklas gällande ståndpunkt 

och funderingar kring ämnet är ännu en positiv verkan. Vi vill genom detta arbete få en större 

kunskap om hur elever ser på mobbing för att kunna utgå från deras tankar och sätt att hantera 

problem då vi kommer att arbeta med denna åldersgrupp i framtiden. Vi har som sagt våra 

egna tankar och de tankar som delgetts oss under utbildningen men vi brinner för att få veta 

vad ungdomar ute i verkligheten säger.  

 

1.2 Syfte 
 
Det finns mycket forskning om ämnet mobbning, men det vi vill få fram i detta arbete är hur 

eleverna själva beskriver vad mobbning är för dem och hur de vill att mobbningssituationer 

ska angripas av pedagogerna på skolan. Vi vill genom detta arbete försöka att nå en kunskap 

som inte enbart är baserad på litteratur utan även en enkätstudie utförd på ungdomar på två 

gymnasieskolor. Den åldersgrupp studien ska innefatta är 16-19 år då elever i denna ålder kan 

ha ett mognare synsätt än de eleverna i de lägre åldrarna. 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Vi har i detta arbete valt att i vår litteraturstudie ta upp begreppet mobbning ur ett bredare och 

mer allmänt perspektiv. Detta för att arbetet ska kunna läsas av lekmän samt personer 

utbildade inom området. I vår empiriska studie har vi däremot valt att endast inrikta oss mot 

vilka åsikter eleverna som deltagit i studien har för att läsaren ska kunna göra egna paralleller 

mellan litteraturdel kontra emperidel. 
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2. Litteraturstudier 
 
 
 
I följande text kommer vi att återge fakta från den litteratur som vi tagit del av. Först så 

kommer vi att visa resultat av tidigare forskning inom detta ämne. Sen kommer en 

beskrivning av vad mobbning är följt av olika former av mobbning och ett kapitel om varför 

elever utsätts för mobbning samt vilka elever det är som mobbar. Ni kommer även att få ta del 

av grupptryckets påverkan i mobbningssituationer och svar på frågan om det finns några 

skillnader mellan killars och tjejers sätt att mobba. 

 
 
 

2.1 Tidigare forskning  
 
Mellan 1983 och 84 genomförde den norska psykologi professorn Dan Olweus en stor 

enkätundersökning om mobbning i både norska och svenska grundskolan. Han kom då fram 

till att 15 % av alla elever i den svenska grundskolan var på något sätt inblandade i någon 

form av mobbning. Antingen som mobbare eller som offer och att detta skulle ske ibland eller 

oftare. Det skulle motsvara var sjunde elev. Det kom även fram att 5 % av eleverna var 

inblandade i mer allvarligare mobbning, att det skulle ske en gång i veckan eller mer. Detta 

skulle motsvara att var tjugonde elev skulle vara inblandad (Björk, 1999). 

 

Som följd av Olweus undersökning bildades det ett projekt, där Gunilla Björk blev 

projektledare. Detta ”mobbningsprojektet” pågick mellan 1986-89 och det kan sammanfattas i 

tre antaganden: 

 Mobbning kan drabba vem som helst, när som helst och var som helst. Men bara sett 

mot en viss bakgrund. Mobbning är en relationsegenskap. 

 Mobbning har alltid funnits, kommer kanske alltid att finnas. Men mobbning faller 

inte ned från himlen. Mobbning är inte förutbestämt. 

 Mobbning är en fråga om makt 

(Björk, 1999;18) 
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Zelma Fors, som var en av Gunilla Björks medarbetare i mobbningsprojektet, ville i sin 

doktorsavhandling Obalans i makt – fallstudier av barnmobbning (1993) ta reda på följande 

tre saker: 

 Vad utmärker relationen mellan offer/plågare i det enskilda mobbningsfallet? 

 Vilken identitet har offer/plågare i det enskilda mobbningsfallet? 

 Vilka faktorer initierar respektive förhindrar en förändring av mobbningsrelationerna? 

 

Det hon kom fram till var vid fråga ett var att en mobbningsrelation utmärks av en 

manipulerande, känslomässigt fientlig och tvingande makt. Som svar på fråga två visar det sig 

att den mobbade upplever det som att det är något hos mig som gör att jag blir mobbad. På så 

sätt identifierar offret sig som just offer. Medans plågarens självbild inte är lika tydlig. På den 

tredje frågan kommer Fors fram till att följande fyra förutsättningar krävs: 

 

 att alla berörda medvetet uppfattar att det rör sig om mobbning. 

 att det är plågaren som utför de negativa handlingarna, och att det finns ett samspel 

mellan  offer och plågare. 

 att plågarna tar personligt ansvar för de negativa handlingarna mot offret. 

 att vuxna hjälper barn och ungdomar att tolka mobbningens dynamik. 

 

 Fors har baserat sin undersökning på vad barn tänker och känner. Hon har dragit slutsatsen 

att barn upplever mobbning som extremt stressande och att de inte känner stöd från vuxna 

(Fors, 1993). I hennes doktorsavhandling låter hon oss ta del av olika fallbeskrivningar som 

hon har arbetat med. Att återge dessa fall är i detta arbete inte av intresse men vi hänvisar 

gärna till dessa kapitel då de är mycket intressanta att ta del av. 

 

Som sammanfattning så startade Dan Olweus upp ett projekt mellan åren 1983-84 där en stor 

enkätundersökning gällande mobbning genomfördes. På grund av denna så bildades ett nytt 

projekt med Gunilla Björk i spetsen mellan åren 1986-89. Hennes slutsats då var att 

mobbning kan drabba vem som helst, det har alltid funnits och kommer mest troligt att alltid 

finnas. Hon kom även fram till att mobbning är en fråga om makt. Zelma Fors ingick i 

Gunilla Björks projektgrupp och skrev senare en egen doktorsavhandling där hon visade vad 

hon kommit fram till. Fors menar i sin doktorsavhandling att mobbningssituationer utmärks 

av en känslomässigt fientlig makt, där offret känner sin tydliga roll i situationen medens 

plågaren har svårare att se sin egen roll.  
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2.2 Vad är mobbning? 
 
Mobbning har som företeelse länge varit känd men det dröjde ända tills det tidiga 1970-talet 

innan vi här i Skandinavien började samla in mer kunskap om mobbning. Sociologen Hans-

Edvard Roos är en av de första som intresserade sig för ämnet. Han menade att man kunde 

spåra begreppet ”mobbing” trehundra år tillbaka i tiden. Enligt Roos så kommer ordet 

mobbning från termen mob som är en förkortning av det latinets mobile vulgus. Om man 

översätter det direkt betyder det den föränderliga, opålitliga hopen, vilket får en att tänka på 

hur det var under den tiden. Roos menar också att ordet mobbing är vardagsengelska och att 

mobba betyder anfalla, angripa eller bråka i gäng eller grupper. Den svenska formen av detta 

substantiv blir mobbning och är det vedertagliga uttrycket i Sverige (Björk, 1999). 

 

De två stora inom området skolmobbning är den norska psykologi professorn Dan Olweus och 

pedagogik professorn Anatol Pikas. Dessa två har kommit med varsin egen definition om vad 

mobbning är. Olwues definition är den som ligger till grund för den tidigare nämnda 

undersökningen och lyder kort så här (Björk, 1999; 21): 

 

 ”Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade 

gånger och över tid blir utsatta för negativa handlingar från en 

eller flera individer.”  

 

Med negativa handlingar menar Olweus (1991) är när en person tillfogar eller på något sätt 

försöker tillfoga en annan människa någon form av skada eller obehag. 

 

Mobbning är som sagt när en eller flera personer kränker en annan person upprepade 

tillfällen. Det finns direkt mobbning samt indirekt mobbning. Då någon utsätts för direkt 

mobbning handlar det oftast om slag, sparkar, skällsord och hånfulla kommentarer eller 

hotelser. Indirekt mobbning kan förklaras med att bli utfrusen, inte få vara med i 

kamratkretsen, att bli baktalad eller att bli på något vis hindrad från att få vänner. 
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Ständigt upprepade former av att bli retad och med upplevelsen av obehag räknas som 

mobbning men att retas på ett vänskapligt plan där de båda parterna är fysiskt och psykiskt 

jämställda brukar däremot inte benämnas som mobbning (Olweus, 1999). 

 

Pikas däremot är trogen den gamla betydelsen av mobbning som gruppvåld, men han betonar 

även medvetenheten. Hans definition är följande (Björk,1999;21):  

 

”Mobbning är medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska 

angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen, som riktas mot 

en enskild person i underläge av en grupp vars medlemmar 

förstärker varandras beteende i interaktion.” 

 

Från detta märks det att Pikas även lägger in en moralisk aspekt i sin definition. Med detta blir 

mobbning både en medveten och omoralisk handling. Men det som Olweus belyser som 

viktigt är tidsperspektivet, att mobbning är en lång och utdragen plågoprocess. Pikas och 

Olweus tycks däremot båda två vara överens om att individuella olikheter till exempel att 

mobboffret ses som annorlunda i form av klädstil eller annat attribut samt personlighet av viss 

typ framkallar mobbning (Björk, 1999).  

 

Höistad (2001;73) använder sig av följande definition på mobbning:  

 

”När en eller flera personer upprepande gånger under en 

längre tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva 

destruktiva handlingar och/eller uteslutning.” 

 

Höistad menar då att det är viktigt att inse att enstaka händelser inte är mobbning, även om de 

skulle vara obehagliga. Det måste vara en viss systematik i händelseförloppet. Alltså måste de 

aktiva, destruktiva händelserna vara riktade mot en speciell person/grupp och detta ska 

upprepas vid ett flertal gånger under en tidsperiod. 

 

Björk (1999) anser att mobbning inte är samma sak som en konflikt, men menar att det kan bli 

så om man inte gör någonting åt konflikten. Det som hon menar är skillnaden mellan dessa 

två är först och främst att mobbning är en utdragen process och konflikten är allt som oftast 

kortvarig. En ytterliggare skillnad är att i en konflikt så är fler personer inblandade på vardera 
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sida, medan i ett mobbningsfall är det mot en ensam individ som mobbningen riktas mot. Men 

något som är gemensamt för de båda är att man har tystnaden som en kollektiv strategi, vilket 

också är ett hinder för att en förändrig ska ske. En andledning till detta i mobbningsfall tror 

Björk ligger i att det är en skam att bli mobbad. 

     

Lind (2001) menar också att den stora skillnaden mellan konflikt och mobbning är den 

faktorn att mobbning utgör en lång och plågsam process. Där det ofta rör sig om att ett flertal 

personer förtrycker en ensam person. 

 

Sharp & Smith (1996) anser att mobbning bildas av ett aggressivt beteende och som oftast är 

avsiktligt och att det psykiskt och fysiskt skadar någon. Det handlar även om ett långvarigt 

och upprepat beteende, som kan röra sig om allt från veckor till år. Sharp & Smith menar att 

den vanligaste bakomliggande faktorn är maktmissbruk och att mobbaren har en önskan av att 

dominera och trakassera någon annan. 

 

Olsson (2001; 19) redovisar siffror som visar hur många det är som är inblandade i mobbning 

och hur fördelningen ser ut mellan offer och plågare. 

 145 000 av eleverna i vår grundskola är på något sätt inblandade i mobbning, antingen 

som offer eller plågare. 

 100 000 av dem är offer. 

 63 000 är plågare. 

 18 000 är både offer och plågare 

 47 000 av eleverna är inblandade i allvarligare mobbning. Minst en gång per veckan. 

 

Skolverket gjorde 2002 en nationell kartläggning av olika former av kränkande handlingar. I 

den visade det sig att 16 % av kränkningarna skedde i klassrummet och övriga 84 % ägde rum 

innan eller efter själva undervisningen, det vill säga utomhus, vid skåpen, i uppehållsrummet, 

vid toaletterna eller i korridorerna. Just korridorerna är det ställe som elever (22 %) som går 

på gymnasiet uppger som det främsta stället där mobbning sker. 

 

Sammantaget så kan man tyda ett mönster av vad mobbning egentligen är, ett icke gynnsamt 

bemötande av en ensam individ eller mindre grupp utfört av en person eller en grupp som har 

ett behov av att känna makt. Om vi går in på hur mobbning ter sig så kan situationer se olika 
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ut. Vi har tidigare berört att det finns direkt och indirekt mobbning. Men det finns fler typer 

och former som kommer att förklaras närmre i kommande stycke. 

 

 

2.3 Olika former av mobbning 
 
Enligt Sharp & Smith (1996) kan mobbningen anta olika former och de har delat in dem i tre 

olika kategorier nämligen: 

 Fysisk eller kroppslig mobbning – med det menar dem att sparka, slå, ta saker från 

någon och att på något vis förstöra någon annans ägodelar. 

 Verbal mobbning – att man retar, kallar någon vid kränkande namn, förolämpningar 

eller ger rasistiska kommentarer. 

 Indirekt mobbning – här tas det upp faktorer som ryktesspridning, uteslutning och 

utstötning. 

 

Det här med olika former av mobbning är även något som Höistad (1994) tar upp. Även han 

har tre olika punkter som ser ut i stort sett likadant som de som Sharp & Smith tar upp. 

Höistad berör den verbala och fysiska mobbningen med ungefär samma beskrivning. 

Skillnaden är då att Höistad kallar sin tredje punkt för psykisk mobbning. Det finns dock även 

här vissa likheter med vad Sharp & Smith kallade för den indirekta mobbningen. Men i den 

här kategorien tar Höistad upp vad han benämner som den subtila mobbningen. Han anser den 

här formen som den vanligaste av mobbning men samtidigt den som är svårast att upptäcka. 

Eftersom den oftast sker i det fördolda, det kan exempelvis vara att mobbarna betraktar den 

mobbade som luft eller att de suckar när den utsatte ska säga något. 

 

Olsson (2001) har valt att kategorisera mobbning i två olika grupper, direkt och indirekt 

mobbning. Med direkt mobbning menar han den mobbning som utgörs av fysiska handlingar 

som till exempel sparkar och knuffar och den indirekta mobbningen är saker som social 

isolering och utfrysning. Olsson anser vidare att det är vikigt att vi inte rangordnar mobbning 

efter att den direkta mobbningen är värre än den indirekta. Att slag och sparkar inte alltid är 

värre än verbal mobbning som hot och hån. 
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På senare år har även ett nytt fenomen uppmärksammats på våra skolor och det är sexuella 

trakasserier och könsmobbning. Detta har växt och blivit ett stort problem för både 

skolpersonal och elever. Könsmobbning är en speciell form av mobbning som riktar sig till 

könet och till de värderingar som hänger ihop med detta. Detta sker under en period av de 

ungas liv då man är extra känslig och utsatt. Dagens relationer mellan tonårspojkar och 

tonårsflickor är mera präglad av en ojämlika och könsförnedrande värderingar och budskap 

(Höistad, 2001). 

 

Frågan om varför elever utsätts för denna så kallade behandling av sina klasskamrater eller 

elever på samma skola kan man ställa sig många gånger. Hur kan en enskild individ som 

ibland inte alls tycks skilja sig från mängden väljas ut och mobbas av elever i dess omgivning. 

Detta är frågan som vi ska försöka besvara i punkt 2.4 som kommer härefter.  

 

 

 

2.4 Varför elever utsätts för mobbning 
 
Tidigare har man trott att elever blir mobbade på grund av deras yttre fysik så som fetma, rött 

hår, annorlunda dialekt eller kläder. Men det har visat sig att det inte är så vanligt som man 

trott utan orsakerna leder oss mer åt personliga egenskaper. Egenskaper som fysisk svaghet 

kombinerat med ett tillåtande reaktionsmönster vid utsatthet av mobbing kan leda till en mer 

utpräglad mobbing om den inte uppmärksammas av skolans personal (Olweus, 1999). 

 

Höistad (1994) skriver om att när man frågar barn och ungdomar om varför någon blir utsatt 

för mobbning, blir ofta svaret att det beror på yttre faktorer hos den mobbade. Det kan vara 

för att den är tjock, har en konstig dialekt eller att den klär sig annorlunda. Det skulle tyda på 

att alla elever med ett avvikande yttre skulle vara i en riskzon för att utsättas för mobbning. 

Men det yttre är inte enligt Höistad förklaringen till varför någon blir mobbad, det kanske 

används som förklaring men är inte själva orsaken. Det som är den egentliga orsaken är om 

vilken personlighet mobboffret har. Mobbaren använder sig ofta av om offret har avvikelser i 

sitt yttre och/eller beteende som anledning till sina trakasserier. Det görs oftast för att se om 

personen är ett lämpligt offer och hur den reagerar på provokationerna. 
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Ytterliggare exempel på vilka elever som kan bidra till sin egen mobbning kan, enligt Höistad 

(2001), vara de som: 

  Har överbeskyddande föräldrar. 

  Har bristande tillit till sin omgivning. 

  Har en negativ bild till sin identitet. 

  Har sociala svårigheter. 

  Viker undan. 

 

Det som är signifikant för mobboffer är att de är mer ängsliga och osäkra än vad övriga elever 

är. De ger ofta ett vagt intryck beroende på att många av dem har en svag jaguppfattning. De 

är allt som oftast också känsliga, försiktiga och tystlåtna. Deras svaga jaguppfattning gör ofta 

att de skapar negativa värderingar om sig själva, de känner sig bland annat dumma och fula. 

Detta kan få som följd att de börjar tro att mobbningen mot dem är berättigad (Höistad, 2001).  

 

Mobboffren känner sig även ensamma och övergivna i skolan och allt som oftast har de inte 

en enda bra kompis i klassen. De är inte heller aggressiva eller retsamma i sitt beteende, vilket 

gör att man inte kan förklara mobbningen med att de har provocerat sin omgivning. De tycker 

även inte om att använda våldshandlingar och är negativt inställda till våld i allmänhet. Det 

som är mest utmärkande för ett mobbningsoffer är att de har en kombination av ett ängsligt 

och passivt reaktionsmönster och är fysiskt svaga (Olweus, 1991). Ängslan medför ofta ett 

försämrat självförtroende och tillbakadragenhet. Det är inte ovanligt att eleven känner sig 

fångad i sin ensamhet och isolerad från omvärlden. I sin tur kan det medföra att de blir 

deprimerade och blir oftast mycket impopulära (Nilzon, 1999). 

 

Brännlund (1991) anser att graden av vårt behov av uppskattning och beröm ligger i hur 

osäkra vi är på vår egen identitet och ju svagare självkänsla vi har. Detta leder även till att 

man blir känslig för kritik. Han menar då att med detta som bakgrund är det lätt att förstå hur 

effektivt, omänsklig mobbning och utfrysning kan vara. Med effektivt menar han att den som 

mobbar inte behöver anstränga sig i sina försök att såra ett mobboffer utan offret tar åt sig av 

det lilla minsta påhopp. 

 

Det finns två huvudkategorier av mobboffer enligt Olweus (1999), passiva samt 

provocerande. Den vanligaste kategorin anses vara det passiva eller undergivna mobbnings 
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offret. En beskrivning av den utsatte kan vara följande men att tänka på är att det även kan 

vara andra faktorer eller enbart ett fåtal av dessa som är gällande i ett specifikt fall; 

 Stillsamma, försiktiga och känsliga 

 Negativ självbild 

 Fysiskt svaga 

 Få eller inga vänner 

 Rädda för att göra sig illa eller att slå sig 

 Har lättare för att umgås med vuxna än med jämnåriga 

  

Det provocerande mobboffret är enbart representerad i 15-20 % av mobbing situationer. 

Dessa anses vara mindre vanliga men dock förekommande, egenskaper kan vara utav de 

följande men även här kan vissa egenskaper räknas bort eller att en egenskap eventuellt 

saknas i beskrivningen;  

 Hetlevrade om det angrips eller förnedras, försöker ge igen men oftast utan resultat 

 Rastlösa, klumpiga och anses vara allmänt besvärliga 

 Hyperaktiva och sällan uppskattade av lärare då de ofta stör på lektioner 

 De kan själva försöka att mobba de svagare eleverna som de kommer i kontakt med 

 

Något som är typiskt för en mobbingsituation gällande det provocerande mobboffret är att 

hela klassen oftast är engagerad i trakasserierna. 

 

Om mobbning skulle pågå under en längre tid så anser Maltén (1995) att det utan tvekan 

kommer att leda till svåra konsekvenser för den mobbade. Han anger även några 

följdverkningar som kan uppstå och drabba den utsatte: 

 Svårigheter att kommunicera – den drabbade får svårt att berätta och tala om för andra 

om vad som händer. 

 Isolering – den drabbade blir utfryst och utestängd från sociala kontakter. 

 Förlorar sitt anseende – den drabbade känner sig på något sätt hånad, förlöjligad eller 

kritiserad. 

 Försvårad arbets- och livssituation – den drabbade eleven får svårt att fungera i skolan. 

Den tar ofta med sig problemet hem och på så sätt påverkas hela livssituationen. 

 Försämrad hälsa – den drabbade känner sig deprimerad och stressad. Visar även upp 

psykosomatiska besvär som migrän, magont och sömnbesvär.  
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Det finns i grunden två mycket positiva sidor hos den mobbade enligt Olsson (2001), vilka 

han inte anses uppskattas efter förtjänst i vårat samhälle. 

 Det första är att den som riskeras att bli mobbad inte tar till våld, han/hon försvarar sig 

inte fysiskt mot de olika typerna av angrepp. Olsson ser dessa som fredliga personer. 

 Det andra är att de är mer känsliga än andra och att vara känslig är något väldigt 

positivt enligt Olsson eftersom det är en förutsättning för att kunna känna empati för 

någon. Men dessvärre är det ytterst lockand för en översittare att ge sig på en person 

som lät börjar gråta eller på annat sätt visar sina känslor. 

 

Efter denna genomgång av varför vissa individer väljs ut som offer ska vi även försöka 

kartlägga i en liten skala vilka det är som mobbar. Vad är det som styr och påverkar dem till 

att utsätta någon i sin omgivning för ett sådant lidande som det oftast ger offret. 

 

 

 

2.5 Vilka elever är det som mobbar? 
 

Mobbarna har ett väldigt utmärkande drag, nämligen aggressivitet. Den blir inte bara riktad 

mot offret utan kan även ske mot lärare och föräldrar. De har även en mer positiv syn på våld 

och använder sig av mer våld än vad en elev gör i allmänhet. De visar även en betydligt större 

vilja av att dominera andra (Höistad, 1994).  

    

Utas Karlsson (2001) menar att det är svårt att egentligen avgöra om en person vill dominera 

eller ha makt bara för sin egen skull eller för att uppnå något annat. Hon anser att det som kan 

tyckas vara ett behov av att dominera andra skulle egentligen kunna vara ett behov av att få 

erkännande, respekt, mening och till och med kärlek och frihet.  

 

Olsson (2001) lägger fram ytterligare en orsak till varför man börjar mobba, nämligen vilka 

hemförhållanden man har. Orsaken här är alltså ofta hur barnet själv behandlas hemma. Om 

inte föräldrarna sätter tydliga gränser för barnets aggressiva beteende så kommer det med 

största sannolikhet att fortsätta tills någon gör det.  
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Liknande forskning som är gjord av Lowestein visar att det finns samband mellan uppfostran 

och beteende i mobbningssituationer. Han menar på att barn som mobbar har föräldrar med 

relationsproblem. Dessutom anser han att föräldrar till mobbande barn har en 

uppfostringsmetodik som inte är att föredra. Det råder brist på normer och regler i familjen 

samt bristande hänsynstagande för andra medmänniskor (Fors, 1993). 

 

Enligt Olweus (1991) är det framförallt ett kännetecken att en mobbare besitter en 

kombination av både ett aggressivt reaktionsmönster och fysisk styrka. När det gäller 

mobbaren tar Olweus (a.a.) även upp att de ser ut att ha en väldigt låg medkänsla gentemot 

offret. Vad det gäller deras självkänsla så är den ofta genomsnittlig eller har de en 

förhållandevis positiv syn av sig själv. 

 

Det är ett vanligt förekommande att mobbaren har svårt att rätta sig efter regler, de är 

hetsigare än normalt och de har ibland ett mycket aggressivt uppträdande mot vuxna. Att 

mobbaren anses som en ledare och att andra elever ser upp till denne brukar avta när eleven 

närmar sig de senare skolåren, mobbaren tappar sin status och oftast sjunker dess popularitet 

(Olweus, 1999). 

 

Enligt Olsson (2001) räcker det inte med att det finns ett offer och en mobbare för att 

mobbning ska utvecklas, det krävs även medlöpare. Dessa kan anses vara oskyldiga men är 

egentligen väldigt viktiga. För utan dem står översittaren själv och då bildas ingen grupp och 

mobbaren står ensam. Olsson (2001; 24) jämför dem med att vara ”oljan som smörjer 

mobbningsmaskinen”.  

     

Enligt Olsson (2001) finns det två sorters medlöpare: 

 De som aktivt hjälper översittaren att mobba. 

 De som vet vad som försiggår, men som inte själva deltar. Dessvärre gör de inte heller 

någonting för att stoppa mobbningen. 

 

Svårigheter att bekämpa mobbning kan ju vara att den inte syns eller hörs för blotta ögat. 

Förhandlingar mellan de som mobbar angående planer inför nästa påhopp kan göras genom 

en tyst interaktion mellan de inblandade parterna, budskapet kommer fram trots tystnad 

mellan dessa. Detta beror på att de har ett samspel som utvecklats till så hög grad att det blir 

osynligt för omgivningen (Trots & Levin, 1999). 
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Hur stor del har dessa så kallade medlöpare då det gäller situationer av mobbning? Om man 

arbetar med att skilja mobbaren och sina medarbetare kan vi då komma närmre ett slut för 

mobbningen? Grupptryckets påverkan är enligt många en bidragande orsak till att mobbning 

fortlöpor och om detta handlar nästa stycke. 

 

 

2.6 Grupptryckets påverkan 
 
Höistad (1994) anser att inom både mobbning och grupptryck är det makt och rädsla som styr. 

De här två krafterna kan få vem som helst att göra saker som man aldrig annars skulle göra 

om man bestämde själv. Enligt Höistad kan det vara så att de som utför själva mobbningen är 

bulvaner till den verkligen skyldige och på så vis kan den person gå helt fri.  

 

Utas Karlsson (2001) anser att i en mobbningssituation får mobbaren sin belöning genom att 

”segra” över offret. Och om det inte skulle uppstå några negativa konsekvenser så menar hon 

att det är lätt att de som observerar i fortsättningen kommer att fungera som medhjälpare. På 

så sätt att de är aktiva i mobbningen eller att de på ett passivt sätt signalerar sitt stöd genom 

till exempel sitt kroppsspråk.  

 

Maltén (1995) tar upp att människan söker efter sig själv och sin identitet i alla sociala 

situationer. Vilket han menar inte alltid är så lätt att hitta. Detta kan leda till att man söker 

skydd i en grupp eftersom den till viss del erbjuder anonymitet. Detta får lätt som följd att 

man gör som alla andra och på så viss faller för gruppens konformitetskrav. Man börjar 

mobba för att de andra gör det. 

    

Grupptryck enligt Eisele (2003) är ett kollektivt tvingande av andra som koordinerad grupp. 

Ett kollektivt tvingande kan föra samman en grupp och få dem att samarbeta för att uppnå det 

resultat man strävar efter. Denna grupp kan bestå av allt från två personer och uppåt men i 

denna grupp finns ett samförstånd som gör att deltagarna koordineras för att uppnå det målet 

som i tystnad är uppgjort. I denna grupp finns en ledare som på ett medvetet sätt styr de andra 

i gruppen. Gruppmedlemmarna däremot känner att de är viktiga och att utan just dem skulle 

gruppen inte vara så framgångsrik. Påverkan av åsikter är markanta, om ledaren har en åsikt 
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så delar oftast samtliga denna. Men om en medlem har en åsikt ska denna godkännas av 

gruppens ledare innan den är officiellt godtagbar.  

 

Om det nu finns en grupp som mobbar så kan det enligt Fors (1995) finns informella regler 

som säger att man ska mobba en viss elev. Om man skulle sluta mobba skulle det leda till att 

man bryter mot reglerna inom gruppen och att göra detta är förenat med hot om 

bestraffningar. Dessa hot är ett vanligt skäl till varför många inte vågar berätta någonting om 

mobbningen och inte heller hjälper den drabbade. Det finns ju en risk för att man blir utanför 

eller att man är rädd för att själv blir drabbad. 

 

Utas Karlsson (2001) benämner fler skäl till varför man inte vågar lämna den grupp som 

bedriver mobbning. Det kan var som att man inte vill bli betraktad som feg eller dum, man 

vill inte själv bli retad, många vill gärna tillhöra en grupp och den acceptans som det innebär. 

Detta medför att man inte vill stå ensam mot de andra om man skulle ingripa mot 

mobbningen. Sedan finns också risken att de som är med i gruppen inte själva inser eller rent 

av förnekar att det är grupptrycket som styr dem. 

 

Det står klart att grupptryck har betydelse inom den skara som samarbetar för att uppnå något. 

Men vi vill se om det skiljer sig på sättet som killar och tjejer mobbar. Är vikten av gruppens 

trygghet lika viktig då man ser genom ett genus perspektiv? Finns det skillnader i sättet på hur 

offret behandlas då det är killar eller tjejer som styr trakasserierna?  

 

 

 

2.7 Skillnader på sättet killar och tjejer mobbar 
 
I studier som gjorts både i utlandet och nationellt har det framkommit att det finns skillnader 

mellan manlig och kvinnlig konflikthantering. Det framkommer även att det finns skillnader 

inom den respektive könsgruppen och att dessa skillnader är lika stora som mellan de två 

grupperna. Från detta kan man inte utgå från att en individ som kommer i en konflikt kommer 

att reagera på ett visst sätt bara för att den har en viss könstillhörighet. Dock går det att dra 

vissa generella slutsatser om könsskillnaderna (Ekstam, 2000).   
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Ekstam menar att de olika sätt som kvinnor och män har i bemötande mot en konflikt ligger i 

deras bakgrund i hur de hanterar beroende och aggressivitet på skilda sätt. Detta tar sin form i 

att när män kommer i en konflikt har de en mer sakorienterad och byråkratisk syn på hur man 

ska lösa konflikten. Genom att vara saklig får man ofta en snabb problemlösning. Detta sker 

också utan att man tar hänsyn till personer och då är risken stor att man inte hanterar de 

känslor som är involverade och att man enbart får en skenlösning på problemet. 

 

Kvinnor däremot är mer relationsorienterade och använder sig till stor del av diskussioner och 

har som mål att alla ska vara överens i sin problemlösning. Här finns det en risk att om inte 

problemet blir löst så kan konflikten växa, vilket medför att det blir svårare att lösa problemet. 

Det i sin tur kan leda till att lätt bildas fraktioner som bekämpar varandra. 

     

Ekstam anser att det finns både styrkor och svagheter i de båda sätten att närma sig problemet. 

Men Ekstam menar att kanske en syntes av de två sätten hade varit den bästa lösningen. Att 

de inblandade både är sakorienterade och personorienterade (Ekstam, 2000). Detta är även 

något som Lennéer Axelson & Thylefors (1996) också tar upp. De menar även att män och 

kvinnor väljer olika anpassningsformer. Enligt dem följer män en mer hierarkisk auktoritet, 

att de visar mer lydnad. Kvinnor däremot följer mer sina likar för att anpassa sig.  

 

Enligt Höistad (1994) är det uppenbart för de som stött på mobbning att det finns en skillnad 

beroende på om det är en pojke eller en flicka som orsakar trakasserierna. Höistad anser att 

pojkars mobbning är mer högljudd och tydligare än flickors, vilket gör den lättare att 

upptäcka. Pojkars mobbning är mer utåtriktad och enligt Höistad rör det sig oftast om verbal 

och fysisk mobbning.  

     

Olweus (1999) säger att det är betydligt vanligare att pojkar mobbar än flickor och flickor 

mobbas oftast av pojkar. Skillnader på ungdomars sätt att mobba är ganska klara, killar står 

för större delen av direkt mobbing medan tjejer utövar indirekt mobbing. Detta stämmer 

överens med vad Höistad (1994) kommit fram till, att pojkars mobbning är mer lättupptäckt, 

medan flickornas är svårare för omgivningen att uppfatta. Flickors mobbning är vanligtvis 

den psykiska mobbningen som är svårare att upptäcka. Men givetvis finns det flickor som 

också använder sig av den verbala och fysiska mobbningen och Höistad (a.a.) menar att det 

finns tendenser till att flickorna efterliknar pojkarna mer och mer. 
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Nielsen & Rydberg framhåller att skillnader på hur tjejer respektive killar tar att bli utsatta för 

mobbning skiljer sig. De anser att tjejer tar påhopp mer personligt medan killar inte visar 

någon direkt reaktion ( Nielsen & Rydberg, 1991). 

 

 

 

2.8 Hur upptäcker man mobbning? 
 
Ett viktig steg i allt förändringsarbete är enligt Björk (1999) att man först erkänner att själva 

mobbningssituationen råder även att man litar på sina egna iakttagelser. Björk menar att vi 

inte ska räkna med att någon som är inblandad kommer till oss och ger information, och då 

allra minst den mobbade.  

 

I ett citat taget ur Blunda inte för mobbningen (Barnombudsmannen, 2001) är det en tjej på 14 

år som berättar om att hon inte togs på allvar. Hon blev utsatt för mobbning i fyra år och 

försökte få hjälp i från skolans pedagoger då hon inte såg något slut på den rådande 

situationen. Pedagogernas arbete misslyckades först och främst med att lokalisera den 

pågående mobbningen men inte ens påtryckningar av offret gav något resultat.   

 

”I min skola så sa de att jag var överkänslig när jag blev 
mobbad, i fyra år höll det på” 
 
Barnombudsmannen (2001, s.5) 
 
 

Det är viktigt för blivande pedagoger att lyssna på den som säger att den blir utsatt för 

mobbning. Även om vi inte ser något problem så är det den som utsätts för mobbningen som 

värderar om handlingen är negativ eller inte. Mobbning är till ganska stor del ett dolt problem 

och vi måste arbeta för att få upp det dolda till ytan. Studier visar att det finns en stor risk för 

att mobbning kan leda till större och grövre brott om problemen inte uppmärksammas i tid 

(Olweus, 1999). Lärare kan inte längre enbart genomföra läroplanens mål utan bör även skapa 

trygghet i klassen för att uppnå bättre inlärnings möjligheter (Carlgren & Marton, 2001). 

 

Mobbing sker till största del i skolan bland elever i samma klass eller i alla fall bland elever i 

samma årskurs. Det finns dessutom fall där yngre elever på samma skola utsätts för mobbing 

av de äldre eleverna. Omkring 50-75 % av mobbing sker på skolgården, i korridorer och på 
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mer undanskymda platser. Till viss del kan mobbing ske i klassrummet under lektion om inte 

lärarna är uppmärksamma och en direkt tillsägelse sker (Olweus, 1999). En av lärarnas 

viktigaste uppgift i skolan är att se och förstå elevers olikheter samt att hjälpa eleven till att 

utvecklas till kunniga människor som är till glädje för sig själva och andra (Carlgren & 

Marton, 2001). Nilzon (1999) skriver att om en elev tolkar en situation hotfull så finns det risk 

för att eleven inte kan hejda sig utan reagera avvisande eller aggressivt mot hotet.  

 

Olson (2001) belyser några punkter som kan var tecken på mobbning och som föräldrar kan 

använda sig av för att upptäcka om deras barn blir mobbat. Denna lista kan givetvis även 

användas av lärare. Listan är dock enbart vägledning och kan säkert stämma in på andra 

situationer som elever kan befinna sig i.  

 Eleven verkar olycklig, ledsen, deprimerad eller har humörsvängningar. 

 Eleven är försiktig, känslig tyst, tillbakadragen, kanske passiv och tar lätt till tårar. 

 Eleven verkar ha lättare för att umgås med vuxna än med jämnåriga. 

 Eleven kanske kommer med sönderrivna kläder, förstörda skolböcker, blåmärken eller 

sår efter en rast och som inte kan förklaras på ett naturlig sätt. 

 

Höistad (2001) frågade hundratals elever, både här i Sverige och i utlandet, om varför man 

inte berättar för någon att man blir mobbad. Han fick fram två svar som var mer framträdande 

än andra. Det första svaret var att om man gjorde det blev situationen bara värre och det andra 

svaret var att man skämdes över att vara mobbad. 

     

Vidare menar Höistad (2001) att det finns ytterliggare faktorer som kan försvåra 

identifieringen av att mobbning pågår och då även minska möjligheten att hjälpa till. Det kan 

vara att mobbaren spelar oskyldig, säger att han/hon bara skämtade eller kanske rent av 

skyller på offret. Det finns även risken att mobboffret förnekar eller försöker tona ner att han 

eller hon blir utsatt. Andra saker kan vara som att omgivningen inte tycker att det är så farligt, 

skolpersonalen är rädd för att ingripa, för dålig kunskap finns och kanske värst av allt att 

omgivningen inte bryr sig.  

 

Olweus (1991) anser att det finns två stycken olika tecken som tyder på att en elev blir utsatt 

för mobbning och skiljer dem åt som primära och sekundära tecken. De primära tecknen är de 

som är mer direkt och klarare knutna till en mobbningssituation. De sekundära tecknen kan 

oftast också vara en indikation på att ett mobbningsproblem finns, men här är inte 
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förbindelsen lika enkel och lätt att tyda. Vid en sådan här tecken anser Olweus att man ska 

studera situationen närmare innan man drar en bestämd slutsats.  

 

Ytterliggare ett sorts problem i att upptäcka mobbning kan vara det som framkom i 

skolverkets undersökning (2002). Där framhöll de elever som deltog att mobbning och 

kränkande handlingar var ovanligt på deras skolor. Detta till trots att flera av dem som deltog 

beskrev hur vissa elever på olika sätt blev utsatta för uteslutning, utnyttjande och kränkningar. 

Anledningen till denna dubbelhet tros ligga i att man ville ge en positiv bild av skolan eller i 

att det rör sig om ett definitionsproblem, att de inte riktigt vet vad som menas med mobbning.  

 

 

 

2.8.1 Lärarnas osäkerhet 
 

Höistad (1994) anser att en förklaring till att skolan inte hjälper de mobbade tillräckligt kan 

vara att de ansvariga inte uppfattar vad som pågår och att de saknar kunskap om hur man 

stoppar mobbning. Det finns också en risk för att de är rädda för att göra fel. En annan 

förklaring som Höistad ger angående skolans passivitet är att personalen på skolan inte tror att 

situationen är så farlig och att de på så viss inte uppfattar signalerna. Han menar även att de 

vuxna på skolan måste våga lägga sig i och säga ifrån på skarpen så att budskapet går fram till 

mobbarna. 

 

Liknande tankar har Olsson (2001) men han tycker inte att det saknas kunskap om mobbning 

och hur man ska gå tillväga för att angripa den, utan han tycker att det saknas civilkurage på 

olika nivåer och på olika sätt. Med detta menar han alltifrån att vissa lärare och skolledare inte 

inser att det finns mobbning på deras skola, till att se mobbningen och sanningen men ändå 

förneka den. Olsson anser att mobbning finns i stort sett på alla skolor på något vis och att det 

inte är en prestigeförlust att erkänna detta. Att då inte erkänna detta är enligt Olsson brist på 

civilkurage.  

 

Utbildningen av lärare måste ge studenterna verktyg så att de kan arbeta ute i skolorna med 

dessa problem. Bristande kunskap kan leda till osäkerhet hos läraren och denne osäkerhet kan 

eleverna tolka som nonchalans (Barnombudsmannen, 2001). 
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2.9 Hur förhindrar man mobbning 
 

Att förhindra att mobbning uppstår i skolan är av väldigt stor vikt då detta ska vara en trygg 

miljö att kunna utvecklas i. I skolan börjar arbetet med att göra sig redo för framtiden utanför 

skolans väggar. Att kunna hantera konflikter på ett sätt som innebär en lösning och ett svar på 

varför den uppstod borde vara ett självklart ämne i skolan säger Wahlström (1996) i sin bok 

om hur man bör hantera konflikter och förebygga mobbning.   

 

I dagens moderna skola så bör människor tillsammans forma den samhälliga samvaron. 

Vuxna såsom elever ska ha förmågan att leva i och med olika kulturella sammanhang och 

olikheter. Alla ska acceptera varandra och tillsammans ska vi reda ut eventuella problem som 

uppstår (Carlgren & Marton, 2001). Det finns dock många vuxna som saknar kunskap om hur 

de ska hantera situationer som ter sig hotfulla mot både dem och enskilda elever. Situationer 

kan förvärras och bli allvarliga om eleven som ter sig hotfull vid tillsägelser angående ett inte 

accepterat beteende blir utagerande. Den vuxne känner sig kanske inte beredd och mogen för 

denna situation. Dessa vuxna kan vara sämre på att kontrollera eleven med så kallade fredliga 

medel och där av försöka bruka mildare tvångsmetoder. Då det inte ger effekt finns det en risk 

att den vuxne använder sig av fysiskt våld för att reda ut det pågående tumultet. Detta i sin tur 

leder oftast till att situationen trappas upp även om den för tillfället inte är aktiv. Eleven 

kommer mest troligt att vara mer aggressiv då problemen uppstår på nytt för att denne ska 

vara beredd på att försvara sig. Detta kan kallas vid ett beteendeproblem och situationen är 

vanlig då det gäller en icke inlärd empatisk förmåga hos eleven kombinerad med den vuxens 

oförmåga att hantera situationen på ett korrekt sätt. Vid mobbning kan denna uppstå då eleven 

konfronteras inför sina klasskamrater och känner sig klämd i detta läge (Raundalen, 1997). 

 

Höistad (1994) menar att det finns saker som är viktiga att tänka på för att inte förvärra den 

rådande mobbningssituationen. Det är att man aldrig ska diskutera den pågående mobbningen 

i klassen. Man ska aldrig ställa den skyldiga mobbaren till svars inför hela klassen för vad 

han/hon har gjort. Man ska aldrig påtvinga en grupp elever till att umgås med den som ingen 

vill vara med. Man får inte heller som lärare på något vis sanktionera mobbningen genom att 

visa att man ogillar den elev som blir utsatt, detta får varken ske direkt eller indirekt.  
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2.9.1 Vuxnas ansvar 
  

Men om nu problem med mobbning redan har utvecklats i skolan så måste vi pedagoger 

arbeta mot detta. Det är essentiellt att man inte tillåter mobbning. Att bortförklara elevens 

problem och hoppas på att mobbningen är övergående är inte försvarbart. Vi måste se att det 

kan vara ödeläggande för en elevs framtid om mobbning fortgår över en längre period. 

Dessutom så finns det klara bevis för att mobbning ofta får negativa konsekvenser för deras 

vuxna liv. Undersökningar gjorda visar även att långvarig mobbning kan leda till en depressiv 

attityd och en mer negativ självbild även långt efter att mobbningen har upphört (Olweus, 

1999). 

 

När elever kommenterar och påpekar att det förekommer mobbning så önskar de att lärare 

skulle inskrida vid akuta fall och inte vänta för att se vad som händer i den aktuella 

situationen. De anser att pedagogerna inte ingriper utan enbart diskuterar med varandra om 

hur de ska gå tillväga utan att det blir några resultat. Eleverna vill att mobbning ska bekämpas 

direkt då den visar sig. Pikas anser att om man är en pedagog i skolan och har ansvar som 

klasslärare, så är detta ansvaret mycket stort. Enligt Pikas är det klassläraren som ska se till att 

inte mobbning förekommer i klassen (Pikas, 1989). 

 

Olweus (1999) ser gärna att medvetenhet hos elever samt vuxna ökar, engagemang och stöd 

samt klara regler vid förfarandet av mobbning uppstår för att kunna få bukt med sådana 

problem.  

 

Att arbeta med att stoppa och förhindra mobbning är vuxnas ansvar, anser Fors (1994). Det är 

de vuxnas handlingar och attityder som präglar barn och ungdomar och därför är det de vuxna 

som måste vara de som är mest lyhörda. Alla vuxna som arbetar med eleverna måste ha en 

stor kunskap om mobbning och dess problematik. De vuxna ska kunna förmedla sin kunskap 

till eleverna på ett sätt som ungdomarna kan ta till sig, vuxna ska kunna förklara vad 

mobbning är och hur det ska förhindras. 
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2.9.2 Plan mot mobbning 
 
Om det förekommer mobbning på en skola anser Forsman (2003) att det inte är nödvändigt att 

ha en plan för hur skolan ska arbeta då han hellre ser att varje fall ska behandlas individuellt. 

Eleven ska bemötas så nära sin vardagsmiljö som möjligt för att möjlighet till observation ska 

kunna utföras. 

 

Barnombudsmannen (2001) ser däremot att det ska finnas en skolplan som ska användas vid 

arbetet mot mobbning på skolan. Denna plan går ut på att skolan ska agera vid akuta 

situationer av våld och mobbning samt regelbundet följa upp om elever anser att det 

förekommer mobbning. Han vill även att personal, föräldrar och elever på skolan ska vara så 

kallat uppdaterade om eventuella problem. Skolans personal ska ha relevant utbildning för att 

kunna handskas med denna problematik och att skolan ska samarbeta med polis och 

socialtjänst. 

 

Sharp & Smith (1996) anser att en skola bör ha en strategi mot mobbning. De anser att en 

sådan strategi ska gälla för hela skolan och att den ska vara grundläggande för varje försök 

när det gäller att åtgärda mobbning i skolan. En sådan här strategi ska utgöra en ram för både 

insatser och förebyggande åtgärder. På så sätt utgör den en avsiktsförklaring som ska vägleda 

handlingar på skolan. Den ska med det innehålla konkreta mål som man har kommit överens 

om och som ger elever, lärare, övrig personal och även föräldrar en uppfattning om vad som 

gäller och vad som skolan har bestämt sig för att göra för att förebygga och förhindra 

mobbning.  

 

Höistad (1994) anser också att alla på en skola ska gemensamt formulera en handlingsplan om 

hur skolan ska arbeta för att motverka och stoppa mobbning. En sådan här handlingsplan ska 

vara känd för alla på skolan och föräldrar. Med anledning till att alla ska kunna lära sig 

uppfatta mobbningstendenser och hur man ska ingripa. Men Höistad (2001) anser också att 

det skulle vara en självklarhet att alla skolor ska ha en handlingsplan mot mobbning, men 

dessvärre är inte situationen sådan. Han har fått höra hur många lärare uttrycker sin 

hjälplöshet inför mobbning genom att de har sagt att de inte vet vad de ska göra.  
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Att ha en handlingsplan tycker även Olsson (2001) är viktigt men han anser att det är en 

viktigare att handlingsplanen ska vara enkelt och kortfattat skriven och som är förankrad i 

verkligheten. Att ha en handlingsplan som är omfångsrik och verbalt suverän fungerar bara 

som hyllvärmare.  

 

 

 

2.9.3 Arbetet mot mobbning 
 
Enligt Olsson (2001) finns det tre grundförutsättningar som allt mobbningsarbete ska byggas 

på. 

1. Den första är att det gäller att skapa en medvetenhet om hela problematiken. Alla de 

vuxna i skolmiljön och elevernas föräldrar måste få en klar insikt och behöver bli mer 

observanta när det gäller att upptäcka mobbning. 

2. Den andra går ut på att hela skolan har en gemensam attityd som grundar sig på att 

mobbning inte är acceptabelt.  

3. Den tredje och sista är att det är oerhört viktigt att arbeta tillsammans med eleverna 

och ta tillvara på deras idéer och erfarenheter.  

 
 
Höistad (2001) tar även upp att arbetet mot mobbning i skolan ska ske genom tre nivåer för 

att uppnå ett bra resultat och som ska ingå i handlingsplanen. Arbetet ska ske genom: 

 förebyggande  

 åtgärdande 

 uppföljande  

Att man på så vis arbetar mot mobbning både före, under och efter det att det inträffar.  

 

Till detta vill även Höistad (1994) att skolan har en beredskap mot mobbningen. Denna 

organisation kan delas in i två olika grupper, ett mobbningsteam och en mobbningsgrupp. 

Mobbningsteamet ska bestå av en grupp med personal från alla skolans områden, där en utses 

till huvudansvarig. Detta medför en bred kunskapsfront och gruppen får en stor insikt i hur 

eleverna beter sig eftersom att gruppen består av personal från alla kategorier på skolan. Av 

den medverkande personalen krävs det att de är väl insatta i hur skolans handlingsplan ser ut 

så att de vet vad de ska göra. Det krävs också att de är villiga att ta itu med de problem som 
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uppstår. Höistad ser det även som en förutsättning för att lyckas så måste personalen i teamet 

vara respekterade av eleverna. 

 

Mobbningsgruppen ska bestå av både elever och personal, men ändå med majoritet av elever. 

Mobbningsgruppens uppgift är att meddela mobbningsteamet om dem ser någon form av 

mobbning eller någon antydan till det. De här två grupper bör träffas regelbundet men vid 

akut mobbning ska de träffas omgående. De elever som är med i mobbningsgruppen ska 

kallas för kamratstödjare. Deras uppgifter blir bland annat att hälsa på dem som ingen annan 

hälsar på, prata med de som är utanför och eventuellt ingripa direkt i en mobbningssituation.  

 

Sharp & Smith (1996) tar även upp en del åtgärder som är till för att förhindra och förebygga 

mobbning. De tycker att det är viktigt att alla vuxna på skolan är medvetna om dessa åtgärder 

och inte bara lärarna och rastvakterna. 

 Övervakning av misstänka platser 

På de flesta skolor finns det platser där det är mer sannolikt att det förekommer mobbning. 

Exempel på sådana platser är där det är svårt att se och kontrollera, det kan till exempel 

vara bakom en byggnad, vid cykelställen eller på toaletterna. Det är sådana här platser 

som lärarna och rastvakterna borde besöka mer regelbundet för att vissa tydligt att de 

finns överallt. Detta leder till att barnen kan känna sig trygga för att vistas överallt på 

skolan. 

 Ta reda på vilka som ofta är inbegripna i mobbningssituationer 

Vet man vilka elever som ofta är inblandade är det lättare för lärarna att hålla ett öga på 

dessa elever för att kunna avstyra framtida handlingar. Det finns dock en risk som det 

gäller att se upp med här. Det är att man inte skaffar sig förutfattade meningar om vissa 

elever. 

 Vara uppmärksam på de ensamma eleverna 

Det finns en risk i att de elever som ofta är ensamma på skolgården och arbetar ofta själv i 

klassrummet är mobbade. Det gäller då för lärarna och rastvakterna att hålla de ensamma 

eleverna under uppsikt och försöka få med dem i de aktiviteter som sker på rasten. 

 Prata med de elever som är direkt inblandade i mobbning 

Om man pratar med de elever som tidigare har varit inblandade i mobbningsaktiviteter får 

man kanske dem att känna att de har ögonen på sig och därför drar de sig från att mobba 

någon. Eftersom de vet att en vuxen kan dyka upp när som helst och det blir som en spärr 

för dem att göra nya övergrepp. 
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 Se till att alla får reda på att man inte kommer att tolerera mobbning 

Genom att vid varje lämpligt tillfälle ska en vuxen poängtera och upprepa att all form av 

mobbning inte är tillåtet och kommer att bli bestraffat. Med detta kan ingen av eleverna 

komma och säga att de inte visst vilka regler som gällde. 

 

 

 

2.9.4 Medling 
 

Ekstam (2000) anser att man i sitt medlararbete i en konflikt och i sin relation till människor 

ska följa fyra etiska grundprinciper: 

 

1. Autonomiprincipen 

Denna innebär att alla människor ska respekteras och har rätt till att själva bestämma 

över sina liv. Ekstam menar att man som medlare bara kan visa vägen, men det 

slutgiltiga valet har individen själv. Med detta menas också att man inte har ansvaret för 

en annan människas val utan bara för vad du gjort mot denna.  

2. Rättviseprincipen 

Här menas det att alla inblandade personer som är relevanta i avseendet ska behandlas 

och bedömas lika. Ekstam anser här att rättvisa är att bedöma och behandla var och en 

utifrån sin person i sin situation. 

3. Godhetsprincipen 

Med godhetsprincipen menas det att vi ska göra gott mot andra människor. Detta 

innebär även att vi ska förhindra och förebygga pysiskt som fysiskt lidande.  

4. Skadeprincipen 

Vi har en plikt som människor i att inte skada någon annan människa. Här finns dock ett 

dilemma enligt Ekstam. Det kan uppstå då vi på något sätt måste vidta någon form av 

negativ handling mot en människa för att förhindra att denna inte ska skada någon annan 

i sin omgivning.  

 

Lennéer Axelson & Thylefors (1996) anser att jagbudskapet behövs för att förmedla behov 

och önskningar. Jagbudskapen ska vara uppriktiga, tydliga och handla om den som berättar.  
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Medan lyssnandet, eller som de kallar det aktiva lyssnandet, behövs för att förstå andras 

behov och önskningar. För den som lyssnar innebär det att acceptera, lyssna och ge stöd. Med 

stöd innebär inte ett samtyckande utan bara en insikt i att saker och ting kan ses utifrån olika 

synvinklar. De anser att när man väl börjar kunna reflektera går man ett steg längre än vid 

accepterande och stöd. 

 
Enligt Ekstam (2000) har konflikthanteraren också som uppgift att vara en mellanhand mellan 

de inblandade parterna. Dock gäller det att medlaren inte ska vara den som parterna 

kommunicerar genom. Utan han/hon ska vara plattformen från vilket de inblandade kan börja 

bearbeta sina motsättningar. Ekstam anser att det finns tre viktiga verktyg i detta arbete: 

 

 Kommunikation är enligt Ekstam A och O i ett konflikthanteringsarbete. För så länge 

det sker en konversation, så länge finns det hopp om att konflikten kan bli löst. 

Kommunikationen är både ett medel och ett mål för konflikthanteraren.  

 Motivation rör sig om att parterna får en insikt i att de behöver hjälp med att klara av 

sin situation och att de accepterar att ta emot den hjälp som erbjuds. För att denna 

nödvändiga motivation ska uppstå behöver medlaren skapa ett förtroende för sin 

person och genom det bygga en bra kontakt med de inblandade. Detta sker inte genom 

att medlaren försöker skapa någon form av skuldkänslor hos de inblandade.  

 Moderation detta innebär att medlaren inte uttrycker sina egna synpunkter utan istället 

försöker skapa ett bra samtal genom att hjälpa till med att skapa jagbudskap, lyssnande 

och aktivt reflekterande.  

 

Det finns två varianter av enskilda samtal med mobbaren som är utformade av Pikas. Den 

första metoden av samtal är den så kallade snabba varianten, STm, där mobbaren mer eller 

mindre ombeds/beordras att upphöra med mobbningen. GBm heter den andra 

samtalsmetoden. I detta fall så läggs situationen fram på ett sådant vis att pedagogen 

åstadkommer en upplevelse av att denne samt eleven är gemensamt oroade över 

mobbningssituationen. Härefter så lägger eleven upp en plan för att hjälpa det före detta offret 

med hjälp av läraren ( Pikas, 1989; 101). 
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2.9.5 Att tänka på 
 
En annan mycket viktig faktor som motverkar mobbning är enligt Höistad (1994) det klimat 

som råder på skolan. Han menar att det inte bara räcker med en handlingsplan utan skolan 

måste även ta ställning mot alla negativa händelser på skolan, och inte bara mot mobbningen. 

Det som Höistad ser som kan påverka klimatet till det gynnsammare är om det finns 

engagerade lärare på skolan som tar itu med alla de olika formerna av negativa händelser och 

beteenden.  

 
Då problem redan uppstått så är det viktigt att undertiden man arbetar för att avbryta 

mobbningen även arbeta för att lyfta eleven. Det är viktigt att man som vuxen lyfter fram den 

mobbade elevens positiva sidor, uppmuntrar, stödjer samt att man visar förståelse även för det 

hyperaktiva offret (Olweus, 1999). 

 
Sharp & Smith (1996) tycker att ett bra sätt för mobbade barn att träna upp sitt självförtroende 

är att låta elever som blivit mobbade träffas i grupper. Där skapar man en trygg miljö som 

också är stödjande, här får de utsatta eleverna prata om sina upplevelser och de lär sig och 

övar på hur de ska reagera då de blir utsatta för mobbning. De lär sig att försvara sig själva 

och vilka rättigheter de har, vilket i sin tur leder till att de får ett starkare självförtroende. 

 

Generellt styrs barn och ungdomar av sin kultur. Deras beteende, motiv och personliga 

egenskaper går att härleda till direkta eller indirekta möten med andra människor. De tolkar 

kulturen som de möter och anammar dess sociala reaktioner och vad just denna kultur 

värdesätter. Med detta kan man säga att det bästa sättet för att en elev utveckla ett empatiskt 

hjälpbeteende är att låta denne se ens egna beteende i en situation där någon är i behov av ett 

empatiskt bemötande (Raundalen, 1997).  

 

Om vi vuxna inte kan förändra de situationer där barn far illa så lär vi dem, enligt Fors (1995), 

att känna maktlöshet. Om det händer alltför ofta att vi inte är förmögna att kunna påverka 

barnens livsvillkor så lär vi dem att känna hopplöshet. Vad vi som vuxna kan göra enligt Fors 

är att använda vår makt för att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt för att kunna 

utvecklas i enlighet med sina egna förmågor.  

 

Vi vill avsluta denna litteraturdel med ett citat från Höistad (1994; 9) som vi anser vara av 

stor vikt att tänka på: 
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”Om en mobbare slutar mobba enbart därför att lärarna tycker det och inte för att han själv 

vill och förstår varför han ska sluta, kommer mobbningen troligen att fortsätta på ett annat 

sätt eller riktas mot någon annan.” 

 

 

2.10 Styrdokumenten 
 
Nedan kommer text ur styrdokument Lpo 94 samt Lpf 94 att återges så som det står i de 

aktuella böckerna. Orsaken till att texten enbart återges i form av citat är för att varje citat är 

för oss tänkvärt. Dessa utvalda meningar står för så mycket mer än vad bara orden säger och 

på detta vis kan vi påkalla uppmärksamhet på vart och ett. I en sammanhängande text så är det 

lätt att man så kallat skummar igenom det viktigaste men vi vill som sagt ge er läsare 

utrymme för att fundera över innebörden av varje utvalt citat.  

 
Följande citat är alla hämtade ur boken Lärarens handbok (Lärarförbundet, 2001): 
 
Lpo 94 
 
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan skall gestalta och förmedla.” (;9) 
 
 
”Alla som arbetar i skolan skall aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller 
grupper.” (; 14) 
 
”Läraren skall uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga 
åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.” (;14) 
 
”Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa 
respekt i samspel med andra.” (; 14) 
 
Lpf 94 
 
”Skolan skall sträva mot att varje elev respekterar andra människors egenvärde och 
integritet.” (;45) 
 
”Skolan skall sträva mot att varje elev inte accepterar att människor utsätts för förtyck och 
kränkande behandling […]” (;45) 
 
”Alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 
solidaritet och ansvar för människor utanför den närmsta gruppen.” (; 46) 
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2.11 Problemprecisering 
 
Efter att ha tagit del av en intressant och lärorik litteratur har vi kommit fram till att följande 
två frågeställningar ligger i stort intresse för oss båda. Vi valde därmed att använda oss av 
dem till vårt arbete: 
 

 Vad är mobbning och hur beskrivs den av dagens gymnasieelever? 

 Hur kan man förhindra och förebygga mobbning och hur vill dessa elever att detta ska 

ske? 
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3. Empirisk del 
 
 
 

3.1 Upplägg och genomförande 
 
I början av planeringen av hur vi skulle genomföra vår empiriska undersökning kände vi att vi 

inte riktigt visste om vi skulle bedriva en kvantitativ eller en kvalitativ undersökning. För att 

förstå skillnaden mellan dessa hänvisar vi till Trost (2001) som förklarar skillnaden mellan 

kvantitet och kvalitet på ett förenklat sätt genom att säga att om man använder sig av siffror 

rör det sig om kvantitet, men även om man använder ord som längre, fler eller mer. 

Kvalitativt är det om man inte alls använder sig av sådana här jämförelser. Inom kvalitativ 

forskning använder man sig inte av variabler utan de skilda värdena utgör istället olika 

kategorier. Ofta används de som en kombination men vi valde att enbart rikta oss mot en 

kvalitativ studie. Detta eftersom som vi i vår undersökning är intresserade av att ta del av 

vilken syn elever har runt begreppet mobbning. Enligt Trost (2001) är det rimligt att använda 

sig av en kvalitativ undersökning om man försöker förstå människors sätt att resonera och 

reagera.  

     

När väl detta var bestämt stod valet om vi skulle använda oss av enkäter eller göra intervjuer. 

Valet föll på enkäter efter att ha läst Ejlertsson (1996) som där tar upp några fördelar och 

nackdelar med enkäter: 

Fördelarna är; 

 Vid en enkätundersökning kan man nå ett större urval än vid en intervjuundersökning. 

 Vid en enkätundersökning kan den som svarar i lugn och ro begrunda  frågorna och 

svara. 

 I en enkätundersökning är frågeformuleringen standardiserad. Trost (2001) förklarar 

standardisering med att frågorna och att situationen är den samma för alla som är med 

i undersökningen 

 I en enkätundersökning eliminerar man intervjuareffekten.  
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Nackdelarna är;  

 Risken finns att en enkätundersökning ger större bortfall än en intervjuundersökning. 

 I en intervjuundersökning kan man ställa mer komplicerade frågor och gå in mer på 

djupet, genom att använda följdfrågor. 

 En person som har problem med att utrycka sig i skrift eller har läsproblem kan ha 

svårt med att svara på en enkät. 

 

Vi valde enkäter med dessa fördelar i åtanke eftersom vi ville få ett så brett underlag som 

möjligt och att på så vis även ha så lite påverkan som möjligt på svaren. Genom att välja 

enkäter tar vi bort till exempel intervjuareffeken. För risken finns alltid att den som leder en 

intervju påverkar intervju personen på något sätt, även om det inte är sker med vilje. Vi tyckte 

också att det var viktigt att våra informanter skulle få genomföra enkäten i sin egen takt utan 

att känna stress.  

     

Nackdelarna kände vi att vi kunde minska genom att vara närvarande vid genomförandet för 

att så kunna få så många som möjligt att vara med i undersökningen och att de som har 

svårigheter skulle kunna få hjälp av oss.  

   

Innan vi skrev våra frågor till enkäten började vi med att ta fram vilka frågeområden vi skulle 

beröra enligt vårt syfte och vår problemformulering. Från detta gjorde vi något som Ejlertsson 

(1996) nämner för operationalisering, vilket innebär att man gör frågeområdena mer konkreta 

genom att man bryter ner dem till mindre beståndsdelar.  

     

Vi valde att använda oss av öppna frågor i vår undersökning, dessa baserades på Eljertssons 

teori om beståndsdelar, vi ansåg att vi skulle få ut mer av svaren på så vis. Med öppna frågor 

menas att den som svarar på enkäten själv förväntas skriva svaret. Det vill säga att det inte 

finns några fasta svarsalternativ efter frågan på enkäten. Ejlertsson (1996) anser dock att det 

finns en risk att om man använder sig av öppna frågor så är det kanske inte många som svarar 

på dem. Trost (2001) tar upp ytterliggare ett problem nämligen att om den som svarar inte helt 

är säker på vad man ska svara så är det lätt för den att inte svara någonting alls. Detta till trots 

ansåg vi att eftersom vi enbart använde oss av öppna frågor så eliminerar vi dessa risker en 

hel del.  
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Eftersom vi valde att genomföra vår undersökning på gymnasieelever så ansåg vi att formen 

på vår enkät skulle vara gruppenkäter. Detta innebär att eleverna i klassen sitter kvar på sina 

platser och samtidigt besvarar enkäten individuellt. Vi ansåg att detta skulle vara praktiskt då 

enkäterna både besvaras och samlas in i ett sammanhang. Ejlertsson (1996) anser att en fördel 

med den här formen av distruberingen av enkäter är att man har kontroll över vem som svarar 

och att deltagarna inte pratar med varandra. Han menar även att vid gruppenkäter så blir 

svarsfrekvensen förhållandevis högre. 

    

Vidare anser Trost (2001) att gruppenkäter är ganska vanligt förekommande i skolor och i 

andra liknande sammanhang då många är samlade tillsammans. Trost anser även att vid 

sådana här tillfällen kan den som sköter utdelningen och insamlandet vanligtvis också svara 

på frågor och förklara egendomligheter som kan uppstå. Detta var något som vi ansåg vara 

viktigt och därför var vi närvarande vid utdelningen av våra enkäter. 

 

För enkelhetens skull valde vi att använda oss av ett bekvämlighetsurval. Där vi använde oss 

av elever från bland annat en skola som en av oss hade arbetat på och resten av informanterna 

kom från en skola där en av oss tidigare hade bedrivit vfu. Detta valde vi att göra för vi kände 

att relationen till dessa informanter var god och att det på så viss skulle leda till att 

svarsfrekvensen skulle bli hög. Trost (2001) anser också att det har en stor betydelse om man 

har en god relation till de som deltar och de till den som bedriver studien.  

 

Som det stod i en av fördelarna som Ejlertsson (1996) tog upp är frågeformuläret i en enkät 

undersökning standardiserat. Trost (2001) förklarar vidare att om man uppnår att frågorna och 

situationerna är lika, så har man en hög grad av standardisering i sin studie. Vilket är önskvärt 

vid de allra flesta former av enkätundersökningar. Formuläret skall se likadant ut för alla och 

även förhållandena ska likna varandra i största mån. Detta anser vi att vi har uppnått genom 

att alla våra informanter har fått ett likadant frågeformulär och den rådande situationen vid 

genomförandet har varit den samma. 

     

Trost (2001) tar även upp två begrepp till. Det första är reliabilitet, vilket kan man koppla till 

det ovanstående om standardisering. Det man menar med reliabilitet är att den mätning man 

genomför är stabil och inte utsätts för några slumpinflytelser. Att en ny mätning skulle ge ett 

liknande resultat. Om man ser till hela vår undersökning har vi en hög reliabilitet på grund av 

vårt höga deltagande av informanter. Men ser man på varje enskild fråga blir reliabiliteten låg 
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eftersom vi använde oss av öppna frågor i enkäten. I dem kom varje enskild informants 

åsikter fram vid det tillfället och som skulle kunna ändras till en liknande undersökning. 

Det andra begreppet som Trost (2001) också tog upp är validitet. Att frågan som ställs mäter 

det den är avsedd att mäta. Detta anser vi att våra frågor gör, vilket vi grundar på de svar vi 

fått som resultat. 

 

När vi delade ut enkäten, se bilaga 1, gav vi våra informanter information om vad 

undersökningen gick ut på, att syftet var att försöka kartlägga deras åsikter om mobbning. Vi 

förklarade även för dem att deras deltagande också var frivilligt och att de kunde avbryta 

undersökningen när de ville. På vår enkät skrev vi även att deras deltagande var helt anonymt. 

Ejlertsson (1996) anser att man ska göra det som ren etisk formalitet. Han anser att detta ger 

deltagarna i studien en trygghet som vidare ger en större chans på ett ärligt och uttömmande 

svar.  

 

    

3.2 Beskrivning av informanterna 
 
Enligt Ejlertsson (1996) så benämns den grupp individer vilka är målet för 

enkätundersökningen för population. I vår undersökning var populationen elever som gick på 

gymnasiet och som befann sig i åldrarna mellan 16 och 19 år.  

     

Antalet enkäter vi fick in var 84 stycken. Fördelningen mellan könen blev 53 flickor och 31 

killar som svarade på enkäten. Det blir en procentuell fördelning på 63 % tjejer och 37 % 

killar. Att det blev skillnad mellan könen är inget som berörde undersökningen då vi inte gör 

någon jämförelse dem i mellan. 

     

Enligt Bjurwill (2001) finns det en risk i att en enkätundersöknings resultat kan bli 

missvisande om man skulle få ett för stort externt bortfall, att man har fått tillbaka för lite 

enkäter. Ett grovt mått på hur stort detta externa bortfallet får vara är 20 procent, man måste 

alltså få tillbaka minst 80 procent av sina enkäter. Bjurwill anser att denna siffra även bör 

gälla för det interna bortfallet. Vi hade inget externt bortfall då alla som var närvarande vid 

genomförandena deltog i undersökningen.            
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4. Redovisning av resultat 
 
 
För att på ett enkelt sätt visa hur vi har lagt upp vårt arbete och kommit fram till resultatet i 

vår undersökning, har vi valt att visa följande figur: 

 
E 

 LITTER 
 

TEORETISKA & METOD

Problemfråga 1 
Vad är mobbning 
och hur beskrivs 
den av dagens 

gymnasieelever? 

 
 

Enkätfråga 1  

 

 
Enkätfråga 2  

 

 Enkätfråga 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 
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OLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Problemfråga 2 
Hur kan man förhindra och 

förebygga mobbning och hur vill 
elever att detta ska ske? 

 
 
 
 
 
 
 

Enkätfråga 4 

Enkätfråga 5 

Enkätfråga 6 

Enkätfråga 7 

S
RESULTAT & ANALY
PROBLEMPRECISERIN
DISKUSSION
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I och med att vi har valt att ha öppna frågor på vår enkät så har vi kategoriserat våra svar 

(Ejlertsson, 1996) efter olika teman. Det är dessa kategorier som vi kommer att redovisa och 

på grund av att flera av våra informanter har nämnt flera olika kategorier i sina svar så har vi 

valt att redovisa vilka kategorier som har nämnts. Detta i sin tur kommer att leda till att antalet 

svar kommer att överskrida antalet informanter. Vi kommer att redovisa en fråga åt gången 

från enkäten och svarsfördelningen kommer att visas i ett liggande stolpdiagram. Vi har valt 

att redovisa vårt interna bortfall, vilket är bortfallet på enstaka frågor i enkäten, i raden som 

benämns ej svarat i diagrammet. Efter diagrammet kommer det att stå en beskrivning av vad 

som innefattas i de olika kategorierna. Därefter kommer vi även att redovisa några citat från 

de svar vi fått och som vi anser vara representativa för svarsfördelningen. Anledningen till att 

vi har valt att ta med dessa är för att ge mera konkreta exempel på hur våra informanter har 

svarat. Vi valde att ta med tre citat från kvinnliga informanter och två stycken från manliga, 

detta beror på att fördelningen mellan könen som svarade var tre femtedelar tjejer och två 

femtedelar killar. Efter citaten kommer även en analys av svaren. 

 

 

4.1 Vad menas med mobbning för dig? 
 

kränkningar

trak

isolering

över tid

grupp

våld

ej svarat

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Definition av kategorierna: 

Kränkningar – hårdare former av trakasserier som sårar den mobbade på ett djupare plan. 

Trakasserier – lättare former av retningar, skitsnack och liknande som sårar den mobbade. 

Isolering – när en elev på något sett blir utfrusen eller inte får vara med.  

Över tid – när mobbningen pågår över en längre tid. 

Grupp – när flera personer ger sig på en ensam. 

Våld – mobbning som bedrivs med slag, sparkar eller liknande former. 

Ej svarat – antal som inte har svarat på frågan. 
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Citat: 

Tjej: ”När man medvetet upprepar ett sårande beteende mot en viss människa som gör att 

den känner sig sårad och utstött.” 

Kille: ”Att man uppredade gånger retar, häcklar, förlöjligar en och samma person.” 

Tjej: ”När någon/några personer fryser ut, säger dumma saker/kommentarer upprepade 

gånger eller bara inte låtsas om att en person är i närheten.” 

Kille: ”Någon, några som trakasserar, retar en enda person under en längre tid.” 

Tjej: ”När man fryser ut någon eller är väldigt taskig mot en person under en längre tid. När 

man får personen att känna sig nertryckt och inte får vara med de andra.”  

 

Analys: 

Som man kan se i diagrammet var det kategorin trakasserier som blev mest omnämnd i våra 

informanters svar, mer än hälften av svaren berörde denna punkt. Därefter var det ganska 

jämnt mellan kategorierna kränkningar och isolering, som fick mellan 10 till 15 mindre svar 

än trakasserier. Efter dessa blev det ett hopp kategorierna över tid och våld. Sist kom 

kategorin grupptryck men som ändå fick en del svar. Det interna bortfallet på denna fråga 

blev bara ett. 

 

Att kränkningar och trakasserier ingick i många av svaren kanske inte är allt för oväntat, då de 

är en vanlig del inom mobbning. De är väl också sådana faktorer som är lätta att se och 

upptäcka för omgivningen. Något som överraskade oss var att kategorin isolering blev så 

omnämnt. Den benämns visserligen i Pikas definition (Björk, 1999) men vi trodde inte att 

våra informanter skulle ta upp den i så stor utsträckning. Vi blev däremot förvånade över att 

så pass få tog upp kategorin våld i sina svar. Det var definitivt en kategori som vi trodde 

skulle tas upp av många. Detta är i och för sig positivt då många ser andra, kanske mindre 

påtagliga saker, som mer allvarligare. Även att svarskategorin grupp fick minst svar, var 

också något som överraskade oss. För gruppens betydelse benämns ju i både Olweus och 

Pikas definitioner (Björk, 1999).  

 

 

 

 40



4.2 Varför tror du att mobbning uppstår? 
 

osäkerhet
annorlunda

mob prob hemma
grupptryck

ingen anledning
mob uppm

vara tuff
själv mobbad
vet inte

ej svarat

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 

Definition av kategorierna: 

Osäkerhet – att den som mobbar är osäker på sig själv och har ett dåligt självförtroende. 

Annorlunda – att den som blir mobbad skiljer sig på något sätt mot resten, ex. utseende, fattig. 

Mobbare problem hemma – att den som mobbar har problem hemma eller under sin uppväxt. 

Grupptryck – att mobbningen bedrivs under påverkan av grupptryck från kompisar. 

Ingen anledning – att det inte finns någon bakomliggande orsak till att mobbningen pågår. 

Mobbaren vill få uppmärksamhet – att den som mobbar vill utmärka sig. 

Vara tuff – att den som mobbar vill vara tuff inför sin omgivning. 

Själv blivit mobbad – att den som mobbar själv har blivit mobbad och gör igen. 

Vet inte – har svarat vet inte på frågan. 

Ej svarat – har ej svarat på frågan. 

 

Citat:  

Tjej: ”Jag tror att det börjar med att en person som inte har det så bra hemma tar ut sin ilska 

över någon annan person. Personen som blir utsatt kan vara en person som ex. inte vågar ta 

för sig eller är avvikande på något sätt.” 

Kille: ”Personer med svagt psyke försöker hävda sig genom att (oftast) i grupp ge sig på 

speciella personer.” 

Tjej: ”För att mobbarna är rädda för att själva hamna utanför, så får de andra att må dåligt 

istället.”   

Kille: ”Kan vara att den som mobbar känner sig maktlös eller är rädd, dåligt självförtroende 

och det är kanske därför han/hon börjar mobba andra för att känna sig bättre.” 
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Tjej: ”Jag tror att mobbarna är svaga i sig själva och därför måste de mobba andra. Det 

kanske är en lite annorlunda eller svag person som blir mobbad.” 

 

Analys: 

I de allra flesta av svaren antyds det att anledningen till att mobbning uppstår är på grund av 

mobbaren. Där fem av kategorierna tar upp olika anledningar på varför en mobbare mobbar. 

Den kategori som blivit mest berörd är att mobbaren är osäker på sig själv och nästan hälften 

av våra informanter tog upp det här svaret. På en andra plats kom kategorin att den som blir 

utsatt för mobbning har något som är annorlunda i jämförelse mot omgivningen. Efter dessa 

två är det ganska jämnt mellan resten av kategorierna, där kategorierna vara tuff och att 

mobbaren har problem hemma utmärker sig lite. På denna frågan var det en som inte svarade, 

vilket ger ett internt bortfall på ett. 

 

Att mobbningen beror på att det finns en osäkerhet hos mobbaren som gör att denna utför 

mobbning. Står i motsats till det som Olweus (1999) anser. Han menar att de som mobbar ofta 

har en genomsnittlig självkänsla eller en förhållandevis positiv bild av sig själva. Som replik 

på vad Olweus (a.a.) ansåg kan vara att de som mobbar försöker ha en bra fasad utåt men 

egentligen är inte själkänslan så bra. Det är ju också vad som togs upp i kategorin vara tuff,. 

Där informanterna menade att mobbaren vill verka tuff för sin omgivning. 

 

Men enligt Sharp & Smith (1996) är den vanligaste anledningen till att mobbning uppstår är 

maktmissbruk och att mobbaren har en önskan av att dominera och trakassera andra. Utas 

Karlsson (2001) anser däremot att det är svårt att avgöra om en person vill dominera eller ha 

makt för sin egen skull eller för att uppnå något annat. Hon menar att det som kan tyckas vara 

ett behov av att dominera och ha makt egentligen kan vara ett behov av att få erkännande, 

respekt och till och med kärlek. Vilket kan grunda sig vad våra informanter ansåg vara en 

osäkerhet hos mobbaren.     

 

Det var även några som svarade att en anledning till att mobbning uppstår kan vara vilka 

hemförhållande mobbarna har. Olsson (1999) tar upp och ger som anledning till varför en 

mobbare börjar mobba är hur denne person själv blivit/blir behandlad i hemmet. 
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4.3 Anser du att det finns en skillnad i hur tjejer och killar mobbar 
varandra? Om i så fall hur tycker du att det skiljer sig mellan 
könen? 
 

k fysiskt
k våld

k verbalt
k rakt på sak

t utfrysning
t skitsnack

t verbalt
t utseende

lika
vet ej

ej svarat

0 5 10 15 20 25 30 35

Definition av kategorierna: 

Killar fysiskt – att killar mobbar med olika typer av fysiska aktiviteter som att puttas och slå. 

Killar våld – att killar använder sig av rent våld som slag och sparkar. 

Killar verbalt – att killar i sin mobbning använder sig av kraftigare glåpord och hån. 

Killar rakt på sak – att killar inte försöker dölja mobbning lika mycket. 

Tjejer utfrysning – att tjejer i sin mobbning fryser ut den utsatta och inte låter den delta. 

Tjejer skitsnack – att tjejer prata illa om den utsatte och gör detta bakom dennes rygg. 

Tjejer verbalt – att tjejer använder kraftigare glåpord och retningar mot mobboffret. 

Tjejer utseende – att tjejer använder sig av den utsattes utseende som mål frö mobbningen. 

Lika – att det inte skiljer sig åt hur killar och tjejer använder mobbning. 

Vet ej – har svarat att de inte vet om det finns någon skillnad. 

Ej svarat – har ej svarat på frågan. 

 

Citat: 

Tjej: ”Mellan tjejer är det nog mer snack, både bakom ryggen och rakt ut. Killar är nog mer 

fysiska, de snackar också. Tror dock att tjejer börjar likna killar mer.” 

Kille: ”Det kan nog finnas en skillnad. Tjejer fryser nog ut personen i fråga, snackar skit 

bakom ryggen. Killar säger det nog till han/hon direkt, slåss.” 

Tjej. ”Killar slås och får det överstökat. Tjejer är otroligt elaka mot varandra och som lät 

bryter ner någon psykiskt.” 

Kille: ”Ja. Tjejer gör det mer på ett psykiskt sätt. Killar både fysiskt och psykiskt. Tjejer gör 

det på ett mer osynligt sätt ibland.”  
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Tjej: ”Jag tror inte att det har så mycket med kön att göra utan det beror nog mer på person 

till person, alla är olika.” 

 

Analys: 

Som man ser av svaren så finns det skillnader i hur mobbningen används mellan killar och 

tjejer. Killar anses använda sig mer av olika typer av fysisk mobbning där våldsmobbningen 

framhävs extra mycket. Tjejer däremot använder sig av mer mobbning som inte direkt skadar 

kroppen men som kanske mer sårar den utsattes självkänsla. Det som direkt kom fram i våra 

svar här var att tjejer använder sig mycket av utfrysning och skitsnack. Det framkom även att 

en del tycker att killars och tjejers sätt inte skiljer sig mycket åt utan det är ganska lika. 

 

En anledning till detta kan vara att det är en vanlig bild av hur mobbning ska utföras av de 

olika könen. Att det på så vis har blivit köns stereotyper på hur mobbningen bedrivs om man 

är kille eller tjej. Detta har väl i grunden sitt ursprung i att könen skiljer sig åt i 

kroppsbyggnad. Att det har varit mer en pojksak att slåss och att tjejer mer smyger med sitt. 

Men om läget är likadant i dagens samhälle är inte lika säkert. För som det visade sig i 

resultaten var det några som ansåg att det inte finns någon skillnad mellan killar och tjejer. 

Detta är också något som Höistad (1994) tar även upp och han menar att det finns tendenser 

på att flickor efterliknar killar allt mer i sin mobbning, vilket innebär att de mer börjar gå över 

mot den fysiska mobbningen. Vilket även vi har märkt, att tjejer mer och mer börjar använda 

hårdare ord och att de allt mer hamnar i slagsmål. Detta kan bero på att samhället i dag inte 

blir lika chockerad om en tjej skulle bete sig på detta sätt. Det har bara blivit en del av 

vardagen. 
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4.4 Hur anser du att situationen är på din skola gällande mobbning? 
 

ingen mobbning

segregering

ej synlig

bra

inte bra

vet ej

ej svarat
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Definition av kategorierna: 

Ingen mobbning – att de inte har upptäckt någon mobbning på sin skola. 

Segregering – att den mobbning som finns beror på problem mellan nationaliteter. 

Ej synlig – att det existerar men är inte synlig för den som inte vet. 

Bra – att situationen är under kontroll och den mobbning som sker är inte utbredd. 

Inte bra – att det sker mobbning på skolan och är utbredd. 

Vet ej – vet inte hur situationen är. 

Ej svarat – har ej svarat på frågan. 

 

 

Citat:  

Tjej: ”I mina ögon är det bra. Jag har inte märkt någonting som jag anser vara mobbning. 

Men jag ser inte allt.” 

Tjej: ”Jag tycker inte att det finns så mycket mobbning på skolan. Lite finns det ju men inte så 

mycket.” 

Kille: ”Jag tror inte det finns så mycket mobbning här men så klart finn det lite.” 

Tjej: ”Det finns mobbning här på ………folk pratar illa om andra och fryser ut varandra.” 

Kille: ”Det förekommer mycket mobbning på den skolan. Mycket som lärarna inte vet om.” 

 

Analys: 

Här ser man att många av svaren tyder på att det inte finns någon mobbning på deras skola 

eller att situationen är bra. Det framkommer dock också att det finns mobbning men den är 

inte synlig. Här visas det också att vissa inte tycker att situationen är bra och några få lyfter 
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extra mycket fram att det råder segregering på deras skola. På denna fråga var det också några 

som inte visste hur situationen är. Det interna bortfallet blev här tre stycken. 

 

Som man såg i vårt resultat så var svaren uppdelade mellan två läger. De som ansåg att 

situationen var bra och att det inte fanns någon mobbning och de som ansåg att situationen var 

mindre bra och det finns mobbning men att den inte syns. Detta kan bero på att undersökning 

genomfördes på två olika skolor och att skolornas klimat kanske skiljer sig åt. Den ena skolan 

är en relativt liten gymnasieskola där alla elever är i en gemensam byggnad. Den andre är en 

större skola som är utspridd över ett stort område. Där de olika programmen har egna 

byggnader som man bedriver all sin undervisning. Detta tror vi kan leda till att på den andra 

skola är det svårare att få en generell bild hur situationen är på hela skolan. Medens på den 

första så blir det lättare att se vilka som blir utsatta eftersom man nästan dagligen ser alla som 

går på skolan.   

 

 

 

4.5 Hur arbetar din skola för att förhindra mobbning? 
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Definition av kategorierna: 

Kamratstöd – skolan har kamratstödjare som ska arbeta mot mobbning. 

Tala med eleverna – att personalen på skolan ska tala med eleverna om situationen på skolan. 

Samtal om – har samtal och föreläsningar om mobbning. 

Inget – har uppfattningen att skolan inte gör något för att förhindra mobbning. 

Kuratorn – kuratorn pratar med elever om mobbning. 

Gör mycket – anser att skolan arbetar mot mobbning men kan inte ge specifika exempel. 
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Inte mycket – anser att skolan gör ett dåligt jobb i att motverka mobbning. 

Vet ej – vet inte hur skolan arbetar för att förhindra mobbning. 

Ej svarat – har ej svarat på frågan. 

 

Citat:  

Tjej: ” Jag vet inte riktigt, men jag hoppas att dom gör något om det skulle hända. Och 

diskuterar och löser det med det samma.”  

Tjej: ”Ja, vi har frivilliga som är kamratstödjare och så pratar man om hur viktigt det är att 

stå emot det.” 

Kille: ”Ingen aning. Märks inget särskilt.” 

Tjej: ”I gymnasiet arbetar man inte så mycket med det eftersom det inte brukar uppstå 

mobbning. Men i min skola brukar man tala med alla elever hur de mår.” 

Kille: ”Dom pratar med mobbarna och låter offren gå till kuratorn. Ibland polisanmäler dom 

det.” 

 

Analys: 

Av svaren här blev det en stor dominans för kategorin vet ej. Vilket tyder på att de som 

svarade detta inte vet hur deras skola arbetar mot mobbning. Av de som gav exempel blev det 

vanligaste svaret blev att deras skola har kamratstödjare. Det visade sig även att man har 

samtal om mobbning och att man talar med eleverna. Det var även visa som ansåg att deras 

skola inte gör någonting alls mot mobbning. Det blev också lika i antal svar mellan 

kategorierna att skolan gör mycket respektive gör inte mycket för att förhindra mobbning. Här 

blev det interna bortfallet tre. 

 

Att så många svarade vet ej kan bero på att skolorna inte har gått ut till sina elever och 

informerat om hur de arbetar mobbningen. Vilket medför att eleverna inte vet. Det kan kanske 

även bero på att många elever inte bryr sig om att ta reda på det. Med anledning att de inte är 

utsatta själva eller har någon i sin umgängeskrets som har varit eller är utsatt. Att det interna 

bortfallet här är tre stycken kan också vara på grund av att de inte vet hur skolan arbetar. 

Resten av resultatet visar både att det sker olika former att arbete mot mobbningen på 

skolorna och att det inte görs så mycket. Detta kan också vara ett resultat av att 

undersökningen genomfördes på två olika skolor. Det kan också vara så att informanterna har 

olika lärare i sin undervisning och att dessa lärare har olika engagemang i att förhindra 

mobbning.  
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Av de svaren vi fick som svarade något var det flest som nämnde att de hade kamratstödjare 

på sin skola. Enligt Höistad (1994) ingår kamratstödjarna som del i en mobbningsgrupp, och 

som i sin tur är en del av arbetet mot mobbningen. Kamratstödjarna är de elever som är med i 

mobbningsgruppen och de har som uppgift att bland annat att ta kontakt med de elever som är 

lite utstötta. 

 

 

 

4.6 Hur vill du att din skola ska arbeta för att förhindra mobbning? 
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Definition av kategorierna: 

Prata om mobbning – att det ska förekomma mer samtal om mobbning. 

Temadagar – att skolan ska anordna temadagar med aktiviteter om mobbning för hela skolan. 

Som de gör – att skolan ska fortsätta med sitt sätt att förhindra mobbning. 

Börja tidigt – att arbetet att förhindra mobbning ska börja redan i de lägre årskurserna. 

Någon att prata med – att det ska finnas någon tillgänglig som man kan prata med. 

Lärarna uppmärksamma – att lärarna ska vara mer observanta på vad som sker. 

Lärarna våga mer – att lärarna ska våga ingripa mer om de skulle upptäcka mobbning. 

Angripa direkt – att skolan ingriper direkt och inte väntar för länge. 

Hårdare åtgärder – att åtgärder för den som mobbar ska bli hårdare. 
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Vet ej – vet inte hur de vill att skolan ska arbeta. 

Ej svarat – har ej svarat på frågan. 

 

Citat: 

Tjej: ”Vara mer uppmärksam på vad som händer i klassrummet och på raster. Förebygga 

det, om skadan redan är skedd, förhindra det på ett tidigt stadium.” 

Kille: ”Har inte tänkt på det. Eftersom det inte finns så mycket mobbning så kan det vara 

svårt men annars fungerar nog temadagar och annat.” 

Tjej: ”Det är viktigt att den som blir mobbad får prata ut. Den behöver så mycket stöd som 

möjligt. Jag tror också att det är viktigt att man pratar med den som mobbar. Man glömmer 

alltid den personen.” 

Kille: ”Som nu. Skolans lärare måste vara uppmärksamma och våga göra något åt det.” 

Tjej: ”Prata mycket om det i klassrummet, samarbetsövningar, diskussioner m.m. Varit bra 

om någon föreläsare kommit hit till de klasser där mobbning förekommer.” 

 

Analys: 

Här var det många som svarade vet ej och även det interna bortfallet var högt med åtta 

stycken som inte svarade på frågan. Detta till trots så var det många som ville att skolan skulle 

ha mer aktiviteter som föreläsningar och temadagar om mobbning. Det togs även upp att det 

skulle finnas någon att kunna prata med. Det visade sig också att en del tyckte att lärarna 

skulle vara mer uppmärksamma på vad som sker och inte blunda för de problem som finns.  

 

Att ange någon specifik anledning till detta är svårt att spekulera i eftersom det kan finnas 

många faktorer som kan påverka. Men vad vi tror spelar in kan vara att det är en stor fråga 

som kräver lite eftertanke, vilket kan leda till att vissa av informanterna hellre hoppar över 

frågan istället för att svara. Det var även den näst sista frågan på enkäten vilket gör att 

informanterna kanske ville bli färdiga med den, och därför inte orkade svara.  Detta tycker vi 

är lite tråkigt eftersom det var en av de frågor som vi ansåg vara mest intressanta. Det interna 

bortfallet och det antal som svarade vet ej på frågan kanske hade varit annorlunda om vi hade 

använt oss av en annan metod. Hade vi använt oss av en intervju istället kanske våra 

informanter hade känt det lite mer personligt, vilket kanske hade lett till att de svarade 

någonting. 
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4.7 Vad anser du att man kan göra när man märker att en person 
blir utsatt för mobbning? 
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Definition av kategorierna: 

Säga till någon – berätta för någon personal på skolan eller någon vuxen vad som sker. 

Vara kompis – vara kompis med den som blir utsatt. 

Agera – att på något sätt försöka stoppa mobbning. 

Prata med mobbaren – genom att prata med mobbaren försöka få denna att sluta. 

Prata med den mobbade – prata med den mobbade om det som skett. 

Uppmärksamhet till den mobbade – att på något sett ge den mobbade positiv uppmärksamhet. 

Vet ej – vet inte vad den skulle göra. 

 

 

Citat:  

Tjej: ”Jag skulle ha gått till personen som mobbar och sagt att hon/han måste be om ursäkt. 

Efter detta skulle jag ha pratat med den personen som blir utsatt och försökt hjälpa hon eller 

han.” 

Kille: ”Uppmärksamma personen. Ställa upp för personen när det behövs. Men det viktigaste 

är att skapa en skola där det inte accepteras av eleverna.” 

Tjej: ”Ställa upp för personen, inte vara rädd att man själv kanske utsätts då för detta betyder 

mycket mer för personen än att vara tyst och stå bredvid.” 

Kille: ”Ta kontakt med någon vuxen eller på något annat sätt förhindra att mobbningen 

fortsätter.” 

Tjej: ”Försöka prata med personen, men man ska nog inte vara för påträngande. Kanske tala 

om det för skolsystern och kuratorn att man tror att mobbning pågår eller så.” 
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Analys: 

Alla utom en hade en uppfattning om vad man skulle kunna göra om man såg att någon blev 

utsatt för mobbning. Det vanligaste svaret blev att man skulle prata med mobbaren. Därefter 

kom att man skulle säga till någon vad som händer. Det var även många som ansåg att man 

skulle prata med den som blev mobbad. Där det kom fram extra mycket att man skulle vara 

kompis med den utsatte och att man ska ge den mobbade positiv uppmärksamhet. En del 

tyckte även att man på något sätt ska agera, utan att de nämnde några exempel. På den här 

frågan hade vi inget internt bortfall då alla våra informanter svarade på frågan.  

 

Lite överraskande blev det vanligaste svaret på den här frågan att man skulle prata med 

mobbaren. Att man på så vis skulle ingripa för att förhindra att mobbningen skulle fortsätta. 

Men om de flesta hade vågat göra detta i verkligheten är en annan fråga. För vi tror nog att de 

är många som i en riktig situation skulle tveka för att ingripa genom att ta kontakt med 

mobbaren. Speciellt kan detta kanske gälla om man umgås i en grupp som börjar mobba 

någon. Utas Karlsson (2001) benämner ett skäl till detta kan vara att man själv blir betraktad 

som feg eller dum. Men detta tror vi även kan gälla för vem som helst som är åskådare till 

mobbningen. Vi tror med det föregående i tankarna att de andra av svars kategorier är lite mer 

trovärdiga. 
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5. Diskussion 
 

 

 

Vårt syfte med detta arbete var att få fram hur gymnasieelevers beskriver mobbning och hur 

de vill att mobbningssituationer skall angripas. Vi inriktade oss även på en fördjupning 

gällande aktuell litteratur i ämnet och har där igenom fått ta del av en uppsjö av mycket 

intressanta böcker. Vi valde just ämnet om mobbning för att vi ville få en större kunskap inom 

detta innan vi tar vår examen.Vi har tagit del av enorm kunskap genom både litteratur men 

även genom de svar vi fått genom enkäterna och detta har vi nu sammanställt till ett arbete där 

vi berör små som stora frågor. 

 

Vi valde att i vår undersökning att använda oss av en kvalitativ enkätundersökning. Detta 

eftersom vi i vårt syfte ville få fram hur gymnasieelever beskriver mobbning och samtidigt få 

in ett så stort arbetets underlag till uppsatsen som möjligt. Trost (2001) anser det vara rimligt 

att använda sig av en kvalitativ studie när man försöker förstå hur människors sätt att 

resonera. För att uppnå detta använde vi oss av öppna frågor i enkäten, vilket menas med att 

det inte finns några fasta svarsalternativ. Detta gjorde vi för att våra informanter inte skulle 

känna sig begränsade i sina svar. Att vi använde oss av denna form på frågor kan ha varit en 

anledning till att det var en del som svarade vet ej på vissa frågor vilket både Ejlertsson 

(1996) och Trost (2001) anser vara ett problem. Detta till trots fick vi in en hel del svar som 

var oerhört givande och en del svar som var relativt väntade, men även några svar som var lite 

oväntade.  

 

Vi anser att reliabilitetsnivån på vår undersökning är hög på grund av att antalet deltagare var 

så pass stort. Vi tror också att om vi skulle göra om studien på de två skolorna skulle vi få ett 

liknande resultat. Men om man ska se ur ett generaliserbart perspektiv, om man skulle få ett 

liknande resultat på andra skolor, kan det vara svårt att göra liknelser med vårt resultat. 

Eftersom vi tror att alla skolors situation skiljer sig åt, både vad det gäller skolans arbete mot 

mobbning och elevernas åsikter om mobbning. För att lyckas med detta tror vi att man hade 

fått genomföra en mycket större undersökning. 

 

I vår litteraturdel tog vi upp olika definitioner av mobbning. Två definitioner som har haft en 

stor betydelse inom skolmobbningen är de som Olweus och Pikas har kommit med. Där den 
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väsentliga delen i Olweus definition är tidsperspektivet, att mobbningen pågår under en längre 

period och sker upprepade gånger. Han anser att själva mobbningen är negativa handlingar 

utförda av en eller flera och är riktad mot en eller flera individer (Björk,1999).  

 

Pikas däremot ser på mobbningen mer som en medveten handling som utförs genom 

gruppvåld. Han beskriver också mer ingående vilka handlingar som menas som mobbning, 

där han lyfter fram icke-legitima handlingar som fysiska och psykiska angrepp och utfrysning 

från gemenskap. Detta blir en tydlig skillnad mot Olweus som bara beskriver handlingarna 

som negativa (Björk, 1999).  

 

Vad vi känner här är att det är två olika definitioner som båda är bra men som också har sina 

brister. Framför allt då att Olweus definition kan kännas lite vag i sin beskrivning av vad som 

egentligen är en negativ handling. Visserligen har Olweus (1991) beskrivit de negativa 

handlingarna med att de är när en person tillfogar eller försöker tillfoga någon annan någon 

form av skada. Men det framkommer inte direkt i definitionen. Detta är ju något som Pikas 

förklarar bättre men som tidigare skrivit tar han inte upp tidsperspektivets betydelse. Något 

annat som vi heller tycker riktigt stämmer med Pikas definition är att han ser mobbning som 

gruppvåld. Visst mycket mobbning bedrivs av en grupp men inte uteslutande. Vad vi anser 

hade varit en god lösning är att slå samman dessa två definitioner till en för att få en komplett 

definition. 

     

Om man ser till vårt resultat som vi fick på frågan om vad som menas med mobbning för dig, 

så är det glädjande att vi bara fick ett internt bortfall på bara en av informanterna. Detta visar 

att nästan alla hade en egen uppfattning av vad mobbning är. Men det innebär i och för sig 

inte att alla har en helt korrekt bild av allt som mobbning innefattar. 

     

Mobbning för oss är när en eller flera individer på något vis utsätts för handlingar som inte är 

av godo. Vare sig det är en stor sak för omgivningen eller inte så måste man alltid tänka på att 

försöka se hur det varit att själv vara den utsatte. Mobbning kan vara såväl fysisk som psykisk 

men den är lika illa i vilken skepnad den än tar form vid. 

 

Olweus (1999) tar upp att man tidigare har trott att de elever som blir mobbade har blivit det 

på grund av deras yttre fysisk. Men enligt Olweus är det inte så vanligt som man tidigare har 

ansett utan orsakerna ligger mer åt personliga egenskapar. 
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Liknande slutsats har även Höistad (1994) kommit fram till. Han menar att de yttre faktorerna 

hos den mobbade ofta används som förklaring till varför det sker, men Höistad anser att det 

inte att är själva orsaken. Han anser som Olweus att den egentliga orsaken är vilken 

personlighet mobboffret har.  

 

Både Olweus (1999) och Höistad (2001) tar också upp att det finns elever som kan bidra till 

sin egen mobbning. Olweus kallar dessa för provocerande mobboffer och vad som 

kännetecknar dessa kan till exempel vara att de är hetlevrade och försöker ge igen men som 

oftast misslyckas. De kan även ses som besvärliga på grund av att de är rastlösa eller 

klumpiga. Höistad ger som andledningar ett dessa elever har sociala svårigheter eller att de 

viker undan vid konfrontationer.  

 

I våra resultat kom även detta upp och kategorin att den mobbade var annorlunda var det näst 

mest benämnda svaret på frågan om varför man tror att mobbning uppstår. Trots detta var det 

inte många som ansåg att detta låg till grund för att mobbning ska uppstå. Om man ser till alla 

kategorierna är det en oerhört stor andel av våra informanter som anser att problemet till att 

mobbning uppstår ligger hos den som bedriver mobbning.  

     

Varför mobbning uppstår har vi alltid trott beror på utseendet och att man är annorlunda. Men 

vi har ju fått visat för oss i detta arbete att det även finns andra orsaker. En av oss har själv 

blivit utsatt medens den andre har varit den som stått lite på den andra sidan så att säga. Vi 

båda är ju vuxna nu och ser på livet lite mer med erfarenhet men vi kan ändå inte ge ett svar 

på varför det som hände i de yngre åren hände överhuvudtaget. Den som blev utsatt för 

mobbning blev aldrig hjälpt av någon på skolan även om alla i princip visste vad som 

föregick. Om det var rädsla, nonchalans, uppgivenhet eller någon annan orsak till att de inte 

stoppade situationen har vi ingen aning om men att det var ett rent helvete kan i klartext 

sägas.  

 

Höistad (1994) menar att det är uppenbart för alla som har stött på mobbning att det finns en 

skillnad mellan om det är killar och tjejer som orsakar mobbningen. Enligt honom är pojkars 

mobbning lättare att upptäcka än tjejers, för att den är mer utåtriktad och mer högljudd. Enligt 

Höistad rör sig oftast killars mobbning sig om verbal och fysisk mobbning.  
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Olweus (1999) anser att det är betydligt vanligare att killar mobbar än flickor. Han anser 

också att det finns en ganska klar skillnad mellan hur killar och tjejer mobbar. Enligt honom 

står killar för en större del av direkt mobbning medan tjejer mer utövar indirekt mobbning.  

 

Jämför man detta med våra resultat, ser man att våra svar pekar åt samma håll. Våra 

informanter ansåg att killars sätt att mobba främst bestod av verbal och fysisk mobbning, och 

de lyfte fram extra mycket att killar använder sig av våld. Medens de tyckte att tjejers form av 

mobbning mer bestod av skitsnack och utfrysning. Detta stämmer väl överens med vad både 

Olweus och Höistad benämnde.  

 

Av erfarenhet så kan vi båda säga att skillnader finns och är ibland även väldigt tydliga. 

Däremot kan man inte dra allt jämt över en kant utan det finns en tendens att rollerna mellan 

tjejer och killar ibland skiftar. Tjejer kan mycket väl använda hårda ord och handgripligheter 

medens killar kan vara mer utstötande men det hör väl kanske inte till vanligheterna.  

 
En stor faktor som vi tror spelar in när det gällde svaren på frågan om hur eleverna ansåg att 

situationen var på deras skola, är att mycket av mobbning som bedrivs inte är synlig. Vilket 

också många skrev i sina svar. Vi håller med Olsson (2001) som anser att det i stort sett finns 

mobbning på alla skolor på något sett. Ytterliggare orsaker kan vara de som Höistad (2001) 

tog upp att mobbaren spelar oskyldig eller att den som blir utsatt förnekar eller försöker tona 

ner det som sker. Vilket kan leda till att omgivningen inte anser att situationen är så farlig. 

Om så skulle vara fallet anser vi att omgivningen borde bli lite mer uppmärksamma och läsa 

mellan raderna. Detta kan också vara orsaker till att så pass många som det var som svarade 

vet ej.  

     

Resultatet på förgående fråga kan man kanske även koppla till det som skolverkets 

undersökning (2002) kom fram till. Att de som har deltagit i undersökningen vill ge en positiv 

bild av sin skola eller kan det röra sig om att informanternas definitioner av vad som är 

mobbning skiljer sig åt. Vilket man också kan se på resultatet på första frågan från enkäten. 

 

Om man ser till hur litteraturen vill att man ska göra för att förhindra mobbning, var det 

många som ansåg att det var viktigt att skolan har en handlingsplan mot mobbning. Där bland 

annat Höistad (1994) anser att alla på skolan ska vara med och gemensamt formulera en 

handlingsplan för hur skolan ska förebygga och förhindra mobbning. Vidare anser Höistad att 
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det borde vara en självklarhet att alla skolor ska ha en sådan här handlingsplan, men att 

verkligheten tyvärr inte är så. Barnombudsmannen (2001) anser också att det ska finnas en 

skolplan mot mobbning som ska användas när sådana problem uppstår. Detta ska även 

regelbundet följas upp om eleverna anser att det förekommer mobbning. Även Olsson (2001) 

tycker att det är viktigt att en skola ska har en handlingsplan. Han anser dock att det är av 

oerhörd vikt att den är enkelt och kortfattat skriven och att den är förankrad i verkligheten. 

Detta tror vi är en väldigt viktig detalj för att arbetet mot mobbning ska gå så lätt som möjligt. 

Har man inte en konkret beskrivning om hur man ska gå tillväga så tror vi att risken finns att 

många lärare inte vet direkt vad de ska göra.      

     

En som går mot strömmen är Forsman (2003) som anser att det inte är nödvändigt med en 

plan mot mobbning, han ser hellre att varje fall ska behandlas individuellt. Detta är väl inte 

heller helt fel men vi tror att även om man möter varje fall på ett individuellt sätt så måste 

man ha någon form av mall att gå efter. 

     

Det framkommer även en önskan från Barnombudsmannen (2001) att skolans personal ska ha 

relevant utbildning för att handskas med denna problematik. Enligt Höistad (1994) är det 

många lärare som känner en hjälplöshet inför mobbning eftersom de inte vet vad de ska göra. 

Med detta i åtanke, att Barnombudsmannen önskar att skolans personal ska ha en relevant 

utbildning för att kunna ta hand om mobbning och att Höistad beskriver att lärare känner sig 

hjälplösa. Tycker vi att det är oerhört konstigt att ett ämne som detta inte har en större och en 

mer given plats i en utbildning för blivande pedagoger. 

 

Om man istället ser till hur vårt resultat blev det lite olika svar. Men något som gör det svårt 

att dra några riktiga paralleller är att många svarade vet ej på fråga om hur deras skola arbetar 

mot mobbning.  

 

Tyvärr var det även många som svarade vet ej på frågan om hur de vill att deras skola ska 

arbeta för att förhindra mobbning. Trots detta var det många som ville att skolan skulle ha 

mer aktiviteter som föreläsningar och temadagar om mobbning. Detta tyder på att många av 

informanter anser att det behövs mer information om mobbning för att öka förståelsen. Vilket 

Fors (1994) också tar upp. Hon vill att vuxna ska kunna förmedla sina kunskaper om 

mobbning till eleverna på ett sätt som gör att de kan ta till sig informationen. Vuxna ska alltså 

kunna förklara vad mobbning är och hur man ska förhindra den. Vi tror att det är extra viktigt 
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det som Fors (a.a.) tar upp om att det gäller att förmedla kunskapen till elever på ett sätt som 

de kan ta till sig. För gör man inte det tror vi inte att budskapet och kunskapen kommer fram 

överhuvudtaget. 

     

Det togs även upp att det skulle finnas någon att kunna prata med. Det finns det säkert på 

skolorna men dessa personer kanske är dåliga på att nå ut till eleverna och visa att de finns. 

Det visade sig också att vissa av informanterna ansåg att lärarna skulle vara mer 

uppmärksamma på vad som sker och inte blunda för de problem som finns. För att 

uppmärksamma mobbning problem gäller det att man som Björk (1999) anser att man först 

måste erkänna den mobbningssituation som råder. Men att inte erkänna detta anser vi som 

Olsson (1999) att det är brist på civilkurage hos skolans personal.  

     

Det här problemet kanske kan i sin tur leda till att en av de andra kategorierna, att vissa 

informanter ansåg att man ska ingripa direkt när mobbningen sker. Detta svaret hänger 

samman med det som Pikas (1989) tog upp att elever vill att lärare ska bekämpa mobbningen 

direkt när den visar sig. Vi tror att en anledning till att båda dessa kategorier togs upp bland 

våra svar kan höra samman med det som tidigare nämnts, och som Höistad (1994) också 

nämnde att det finns en risk att lärarna är rädda för att göra fel. 

 

Vi håller med Olsson (2001), som anser att det finns tre grundförutsättningar som man ska 

bygga allt mobbningsarbete på. Att man skapar en medvetenhet om de problem som finns. Att 

hela skolan har en gemensam attityd mot mobbning. Att det är oerhört viktigt att skolan med 

personal arbetar tillsammans med eleverna och tar tillvara på deras idéer och erfarenheter.  

 

I resultatet på frågan om vad eleverna ansåg att man kunde göra om man märkte att någon blir 

utsatt för mobbning, var det många som skulle prata med den mobbaren. Detta blev vi lite 

överraskade över och att det verkligen är sant får vi hoppas på. Vi kan i alla fall hoppas att de 

skulle säga till någon vad som sker så att de kan ta tag i det istället. Om så många också hade 

tagit kontakt med den utsatte och prata med denne, försöka vara kompis och ge den 

uppmärksamhet skulle det var väldigt positivt. För som Olweus (1999) tycker är det viktigt att 

man arbetar för att lyfta fram de elever som blir utsatta, och att man då speciellt lyfter fram 

den mobbade elevens positiva sidor. Om både skolans personal och den mobbades 

skolkamrater skulle göra detta, så anser vi att man har kommit långt på vägen. Men framför 
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allt tycker vi, som några av informanterna svarade, att det viktigaste är att man reagerar och 

där ifrån agerar. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 58



6. Sammanfattning 
 

 

 

Vi ville i detta examens arbete få fram hur dagens gymnasieelever beskriver vad mobbning är 

och hur de vill att mobbningssituationer ska angripas. Vilket vi också benämnde i vår 

problemprecisering. Våra problemfrågeställningar inför det här arbetet var: 

 

 Vad är mobbning och hur beskrivs den av dagens gymnasieelever? 

 Hur kan man förhindra och förebygga mobbning och hur vill eleverna att detta ska 

ske? 

 

Som man ser i frågeställningarna riktar vi oss mot vad litteratur säger i den första delen av 

frågorna och våra informanters åsikter i den andra delen. Vi kände båda två att de här frågorna 

var av stort intresse för vår framtida lärarroll.  På så sätt att vi har skaffat oss kunskap från 

litteraturen, som vi annars inte hade fått i vår utbildning. Men även att vi har fått tagit del av 

vad eleverna egentligen har för åsikter om mobbning och framförallt har vi fått en inblick i 

hur de vill att man ska arbeta mot mobbning. 

    

 I vår litteratur del beskriver vi mobbningen ur ett bredare perspektiv för att få en så god bild 

som möjligt av vad mobbning är. Vi tar upp olika forskares definitioner, vad som 

kännetecknar ett mobboffer och en mobbare, grupptryckets påverkan, könsskillnader i 

mobbning, hur man upptäcker mobbning och hur man förhindrar mobbning. Där vi har lagt en 

extra tyngd på det sist nämnda området för att vi känner att det är där den största kunskapen 

behövs.  

     

I vår empiriska del valde vi att bara koncentrera oss på gymnasieelever. Vi genomförde en 

enkätundersökning på två olika gymnasieskolor i nordöstra Skåne. Vi valde att i enkäten 

använda oss av öppna frågor för att vi ansåg att vi på så sätt skulle få fram så mycket som 

möjligt från våra svar.  

     

Resultatet vi fick var att de flesta av våra informanter ansåg att mobbning var olika former av 

trakasserier, kränkningar och isolering. De ansåg att anledningen till mobbning till stor del 
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ligger hos den som mobbar. Skillnaden mellan könen var till största del att killar mobbar med 

någon form av våld och genom att använda sig av verbal mobbning, medens tjejer mer 

använder sig av skitsnack och utfrysning. Deras situation på skolan ansåg de flesta att det inte 

fanns någon mobbning. Men dessvärre var det inte många som visste hur deras skola arbetar 

mot mobbning. Hur de själva vill att arbetet mot mobbning ska vara var det många som ville 

att man skulle prata mer om det och anordna temadagar. Men tyvärr var det också många här 

som svarade vet ej. Många av informanterna skull om de såg någon bli mobbad, ta kontakt 

med mobbaren, den mobbade eller säga till någon annan.   

 

 

 

6.1 Hur kan vi gå vidare 
 
Anledningen till att vi valde att skriva om ämnet mobbning var att vi båda två kände att det 

var ett område som vi ville ha en större kunskap om. Vi anser båda två att vi nu har uppnått 

det och vi känner nu att vi har fått en breddare kunskap för vad mobbning innebär och vilka 

faktorer som spelar in samt hur man förebygger. Framför allt känner vi en trygghet i att ha fått 

en inblick i hur gymnasieelever vill att man ska arbete mot mobbning och kommer att ha 

deras synpunkter i bakhuvudet när vi sedan själva ska börja arbeta. 

     

Vi känner just nu att ämnet mobbning för oss är så kallat mättat men att forska vidare kring 

ämnet kanske väcks på nytt senare. Vi kommer att vara mer vakna i sättet på att se konflikter 

och försöka använda oss av den kunskap vi vunnit genom denna uppsats. En tanke som kan 

avsluta denna uppsats och vara intressant inom detta område är att iaktta och observera 

situationer för att se om man kan upptäcka och avbryta beteende som senare kan leda till 

mobbning.   

 

 

 

 

 60



 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61



Källförteckning  
 
Barnombudsmannen (2001). Blunda inte för mobbningen. Förlagshuset Gothia, Stockholm 
 
Birnik H. (1999). Lärare och handledning. Studentlitteratur, Lund 
 
Bjurwill C. (2001). A, B, C och D. Studentlitteratur, Lund 
 
Bliding M., Holm A. & Hägglund S. (2002). Kränkande handlingar och informella miljöer. 
Skolverket, Stockholm 
 
Bjerrum Nielsen H. & Rudberg M. (1991). Historien om flickor och pojkar. Studentlitteratur, 
Lund 
 
Björk G. (1999).  Mobbning – en fråga om makt. Studentlitteratur, Lund 
 
Brännlund L. (1991). Konflikthantering. Natur och kultur, Falkenberg 
 
Carlgren I. & Marton F. (2001). Lärare av imorgon. Lärarförbundets förlag, Stockholm 
 
Ekstam K. (2000). Handbok i konflikthantering. Liber AB, Malmö 
 
Eisele P. (2003). Experimentell och tillämpad socialpsykologi. Studentlitteratur, Lund 
 
Ejlertsson G. (1996). Enkäten i praktiken. Studentlitteratur, Lund 
 
Fors Z. (1995). Makt, maktlöshet, mobbning. Liber utbildning AB, Stockholm 
 
Fors Z. (1993). Obalans i makt: fallstudier av barnmobbning. Avhandling, Göteborgs 
universitet, Psykologiska institutionen  
 
Forsman A. (2003). Skolans texter mot mobbning. Universitetstryckeriet, Luleå 
 
Höistad G. (1994). Mobbning. Informationsförlaget, Stockholm 
 
Höistad G. (2001). Mobbning och människovärde. Förlagshuset Gothia, Stockholm 
 
JämOs handbok mot könsmobbning i skolan (2000). Jakobsbergs tryckeri AB, Stockholm 
 
Lennéer Axelson B. & Thylefors I. (1996). Om konflikter.  Natur och kultur, Falkenberg 
 
Lind E. (2001). Medkompis. Brain Books AB, Jönköping 
 
Lärarens handbook. (2001). Lärarförbundet, Stockholm 
 
Maltén A. (1995). Lärarkompetens. Studentlitteratur, Lund 
 
Nilzon K. (1999). Barn med känslomässiga problem. Studentlitteratur, Lund 
 
Olsson C. (2001). Mobbning och våld i verkligheten. Warne förlag, Partille 



 
Olweus D. (1991). Mobbning i skolan. Almqvist & Wiksell förlag AB 
 
Olweus D. (1999). Mobbning bland barn och ungdomar. Rädda barnens förlag 
 
Pikas A. (1989). Så bekämpar vi mobbning i skolan. Tryckkontakt AB, Uppsala  
 
Raundalen M. (1997). Empati och aggression. Studentlitteratur, Lund 
 
Sharp S. & Smith P. (1996). Strategier mot mobbning. Studentlitteratur, Lund 
 
Svenska språknämnden (2000). Svenska skrivregler. Liber AB, Stockholm 
 
Trost J. & Levin I. (1999). Att förstå vardagen. Studentlitteratur, Lund 
 
Trost J. (2001). Enkätboken. Studentlitteratur, Lund 
 
Utas Karlsson K. (2001). Lära leva samman. Konfliktlösning i skola och arbete, Jonstorp  
 
Wahlström G. (1996). Hantera konflikter – men hur? Runa förlag AB, Hässelby 



Bilaga 1 
Hej! 
 
Vi är två stycken som läser till lärare i Kristianstad, vi heter Linus Djurberg och Malin 
Prahl. Vi gör en undersökning om vad elever vet om mobbning och hur de anser att det 
kan förhindras. Vi skulle bli glada om du ville hjälpa oss med den här undersökningen 
genom att svara på följande frågor. Ert deltagande är givetvis anonymt. 
Efter varje fråga finns det rader där du skriver dina svar. 
Tack för hjälpen! 
 

  Man                  Kvinna                      Ålder:______ 
 
1. Vad menas med mobbning för dig? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Varför tror du att mobbning uppstår? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Anser du att det finns en skillnad i hur tjejer och killar mobbar varandra? Om i så 
fall hur tycker du att det skiljer sig mellan könen? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 



 
4. Hur anser du att situationen är på din skola gällande mobbning? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Hur arbetar din skola för att förhindra att mobbning? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Hur vill du att din skola ska arbeta för att förhindra mobbning? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Vad anser du att man kan göra när man märker att en person blir utsatt för     
mobbning? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 


