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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka varför elever tar kontakt med vuxna när de varit med om 

mobbningssituationer, vilket stöd de fått och skulle vilja ha, liksom undersöka varför elever 

inte pratar med någon vuxen. Av 150 elever hade 50 tjejer och 56 killar (70 %), kommit i 

kontakt med mobbning i någon form, vissa i flera mobbningssituationer. Eleverna uppgav att 

de tagit kontakt med vuxna för att ”de mådde dåligt” och för att ” få stopp på mobbningen”. 

Det fanns inte några statistiskt signifikanta skillnader avseende i vilken utsträckning 

mobbade, mobbare och åskådare respektive tjejer och killar tagit kontakt med vuxna om de 

varit med i någon mobbingsituation, eller när det gäller hur nöjda de var med stödet från 

vuxna. När eleverna värderat kontakterna med vuxna var de nöjda med 32 av 40 kontakter. 

Vad gäller stödet från vuxna anger eleverna att de önskar ”konkreta lösningar” och ”att de 

vuxna skulle lyssna mer”. Anledningar till att eleverna inte tagit kontakt med vuxna för att få 

stöd var att de ”vågade inte” och ”visste inte vem de skulle prata med”.  För att få stopp på 

mobbningen föreslog eleverna ”bättre kunskap och effektivare åtgärder mot mobbning” samt 

”noll tolerans mot mobbning”. 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the reason why students contact adults if they are 

involved in any kind of bullying, what support they had received and wished for, as well as to 

investigate why student don’t contact adults. About of 150 students, 50 girls and 56 boys 

(70%) had experienced bullying of different kinds; some had more than one kind of 

experience. The students expressed that they had contacted adults when they “felt unwell” and 

to “stop bullying”. There were no statistical significant differences between bullied, bullies 

and bystanders or girls and boys regarding their contacts with adults and their satisfaction 

with received support. When the students had evaluated their contacts with adults 32 of 40 

were content with the support. Regarding support from adults, students wish for “concrete 

solutions” and “that adults would listen more”. Reasons why student had not contacted adults 

were that they “dared not” and “did not know who to talk to”. To stop the bullying the 

students proposed “better knowledge and efficient actions against bullying” as well as “zero 

tolerance to bullying”. 
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”Dom kallar mig för hora fast jag inte är det och för att jag alltid säger vad jag tycker.”  

 

”Vet inte om dom skrattar, blir också ’slagen’ i magen eller huvudet utan att jag vet av vem.”  

 

”Det handlar inte om att ’retas’ på högstadiet, utan snarare en form av trakasserier.”  

 

Från Barnombudsmannens årsrapport 2002 
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Introduktion 
 
Mobbning 
 
Mobbning är när en person upprepade gånger och under en viss tid utsätts för negativa 

handlingar från en eller flera personer (1). När en person tillfogar eller försöker tillfoga en 

annan person skada eller utsätter en annan person för kränkande och obehagliga saker, räknas 

detta som en negativ handling. Olweus (1) beskrev att det negativa och kränkande kan ta sig 

uttryck i direkt mobbning med till exempel slag, sparkar, skällsord, kränkande och hånfulla 

kommentarer eller hotelser. Den indirekta mobbningen vilken exempelvis innebär att inte få 

vara med i kamratkretsen eller att bli baktalad, kan vara lika smärtsamt att utsättas för. De 

flesta mobbningssituationer skedde i klassrummen, korridorerna och på skolgården. Endast en 

liten del av mobbningen sker utanför skolan (1). 

 

I en studie av Mishna (2) som gjordes i en mindre stad i Kanada i klass fyra och fem beskrevs 

mobbning som komplicerat och förvirrande. Elever, lärare och föräldrar kunde på grund av 

sina erfarenheter och kunskaper definiera mobbning på helt olika sätt. Författaren intervjuade 

enskilda lärare, elever och föräldrar för att ta reda på vilka handlingar de ansåg var mobbning. 

Några av eleverna ansåg att mobbning var när en äldre elev skadade en yngre elev, samt när 

en elev kallade någon för fula saker och njöt av att skada och skrämma andra elever (2). Vissa 

av lärarna tyckte det var svårt att avgöra om en händelse verkligen var mobbning och synen 

på mobbning varierade. Lärarna ansåg att vissa konflikter skulle eleverna hantera själva och 

kunde inte definieras som mobbning, trots att eleverna själva kände sig mobbad. Därför 

vidtog lärarna inga åtgärder (2). 

 

En enkätundersökning, Skolbarns hälsovanor (HBSC) (3) som har genomförts vart fjärde år i 

ett växande antal länder sedan 1985 har sedan 1993 med frågor om mobbning. Enkäten 

besvarades anonymt av elever i åk 5, 7 och 9 i skolan under en lektionstimme. År 2002 deltog 

28 länder och Sverige uppvisade en lägre mobbningsfrekvens än andra länder (3). 

Enkätundersökningen som gjordes 1993/94, 1997/98 och 2001/02 (3) visade att i många av 

länderna bl.a. USA och i majoriteten av länderna i Europa stod pojkarna för mobbningen i 

större utsträckning än flickorna, framför allt den direkta mobbningen (3, 4).  

De elever i Sverige som varje vecka var utsatta för någon form av mobbning uppvisade fyra 

till fem gånger mer psykosomatiska symtom än de elever som inte blev mobbade. De äldre 

eleverna visade sig utöva mobbning mer än vad de yngre eleverna gjorde (3). En norsk studie 
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av Fekke, Pijpers och Verloove-Vanhorick (5) visade att en av sju elever var inblandade i 

mobbning regelbundet antingen som offer eller som mobbare (5). Studier som är gjorda i Ko-

rea och Afrika har också visat att mobbning är vanligt förekommande bland elever (6, 7).  

 

Enligt barnombudsmannen (8) finns inga säkra siffror som säger att mobbningen har ökat i 

Sverige, men inte heller minskat, utan tycks vara lika sen i början av 1980-talet. Femton pro-

cent av elever i årskurs fyra uppgav att de blev utsatta för mobbning i någon form. Elva pro-

cent uppgav att de blivit mobbad en eller flera gånger och fyra procent svarade att de blivit 

mobbade mer än en gång i veckan. En tredjedel av denna mobbning upptäcktes inte av lä-

rarna. Enligt Barnombudsmannen (8) är mobbning inte enbart ett problem för skolan utan 

måste ses i ett större perspektiv då samhället har ansvar för att barn och unga skyddas mot 

övergrepp (8).  

 

Olweus (9) menade att förekomsten av mobbning är relaterat till sämre uppväxtförhållanden 

och familjeproblem. På vissa skolor där man sett en högre förekomst av mobbning än på 

andra skolor, hade många av barnen trassliga familjeförhållanden (9). I Barnombudsmannens 

rapport från 2006 (8) beskrevs att det är lika stor andel flickor som pojkar som angett att de 

har blivit utsatta för mobbning, men det är fler pojkar (tio procent) än flickor (fyra procent) 

som uppger att de har varit med och mobbat (8).  

 

Aktörer i olika mobbningssituationer; mobbad, mobbare eller åskådare 

I en studie från Canada (10) gjordes intervjuer med elever för att få en uppfattning om deras 

erfarenheter och åsikter om mobbning. Eleverna ansåg att de som framförallt blev mobbade 

hade annorlunda kläder, annan etnisk bakgrund, sämre ekonomisk status, ett annorlunda 

utseende eller var överviktiga, vilket även Janssen m fl beskriver (11). Olweus (1) beskrev att 

barn och ungdomar som blir utsatta för mobbning ofta är blyga, tystlåtna och tillbakadragna 

vilket gör att de kan ha svårt att sätta gränser för hur långt andra får gå om de slåss eller retas 

(1). Han menade att de elever som mobbar kan se det som en utmaning att trakassera andra 

elever för att se hur långt de kan gå innan den som blir utsatt säger ifrån. De mobbade 

eleverna beskrevs ofta som mer ängsliga och osäkra än andra elever och de hade ingen riktig 

kompis i klassen (1). 

 

I en studie av Lyznicki, McCaffree och Robinowitz som gjordes i Chicago (12) menade man 

att barn och ungdomar med vissa personlighetsdrag har en betydligt större risk att bli 
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mobbare. Mobbare beskrevs som impulsiva, hade ett hetlevrat humör, en dominerande 

personlighet, brist på empati, svårigheter att följa regler, lätt till frustration, positiv inställning 

till våld, samt gradvis minskat intresse för skolan och de använder ofta fysiskt våld. Mobbaren 

är trots sin tuffa attityd ofta osäker och lite ängslig under ytan (1, 12). I en studie (12) beskrev 

man att barn och ungdomar i familjer där föräldrarna inte hade tydliga gränser, inte 

engagerade sig och såg efter sina barn och ofta tillät barnen göra handlingar som är fel, 

riskerade att bli mobbare (12). Även barn (12, 13) som inte hade en sund relation till sina 

föräldrar, samt där föräldrarna bestraffade sina barn fysiskt och lät barnen bevittna fysiskt 

våld i hemmet, löpte en större risk att bli en mobbare (12, 13). I en studie av Patterson (14) 

beskrevs att elever som mobbade andra ofta hade en negativ bild av sig själva. De kände att 

de ofta var frustrerade och inte passade in bland sina skolkamrater (14).  

 

I en studie av Fekke, Pijpers och Verloove-Vanhorick (15) beskrevs att mobbning inte bara 

förekom mellan elever som mobbar och elever som är mobbade utan också ansågs vara ett 

gruppfenomen, som andra elever blir involverade i på grund av att de bevittnar en 

mobbningssituation. Åskådaren kunde bistå mobbaren eller försöka hjälpa den mobbade men 

kunde även dra sig undan och inte engagera sig alls (15). Mobbning involverade ofta flera 

personer och i de fall där åskådaren inte försöker stoppa mobbningen kan mobbaren tolka det 

som ett stöd att fortsätta mobbningen. Det har även visat sig att när åskådaren ingrep och 

försökte stoppa mobbningen gav det positiva effekter. Den eller de elever som utförde 

mobbingen fick då inget medhåll och därför upphörde mobbningssituationen, eller åtminstone 

förvärrades den inte. Det är därför viktigt att engagera elever i mobbningsfrågor så de kan lära 

andra elever strategier för att effektivt kunna ingripa mot mobbning (15). 

 

Entman, Murnen och Hendricks (16) beskrev att en elev som mobbade andra kände sig 

bekräftad genom att utsätta någon eller några för mobbning när andra elever tittade på. 

En elev som bevittnade en mobbningssituation kände att den riskerade kompisrelationen med 

den som mobbade om de berättade om mobbningen för någon vuxen och var rädd för att bli 

hotade eller tvingade av den som utförde mobbningen att inte berätta om händelsen (16).  

Fleisher och Schwartz (17) beskrev att åskådare till mobbning ofta var osäkra och ängsliga 

elever som inte riktigt visste hur de skulle förhålla sig när de bevittnade någon form av 

mobbingsituation (17). De kunde också vara rädda för att själva bli utsatta för mobbning och 

påverkas negativt och känna både ångest och rädsla (16, 17). En åskådare kan genom att 

skratta uppmuntra och förvärra mobbningssituationen utan att vara direkt medveten om detta 
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(16).  

 

Coloroso (18) beskrev att när en elev utsätts för någon form av mobbning av andra elever, kan 

de börja mobba andra för att lindra sina egna känslor av maktlöshet (18). En elev som både är 

mobbad och utför mobbning mot andra elever upplever ofta självförakt. Eleven vill absolut 

inte komma i något underläge vilket resulterar i att hon eller han går till angrepp mot andra 

elever för att inte riskera att själv bli utsatt för någon form av mobbning (18). 

 

Mobbningens konsekvenser 
 
I flera studier beskrevs att elever som varit med om mobbning riskerade att få både fysiska 

och psykiska problem (16, 19- 23). De elever som blev utsatta för mobbning under en längre 

tid kunde få mycket allvarliga psykiska och fysiska problem som till exempel ångest, 

depression, skuld, skam, förlust av bra självkänsla, sömnsvårigheter, panikattacker, 

självskadebeteende, sängvätning samt förseningar i både den fysiska, mentala och 

känslomässiga utvecklingen. Dessa symtom kunde visa sig både under den tid eleven blev 

utsatt för mobbning men också senare i livet (12, 19- 23). I vissa fall kunde eleverna även 

utveckla posttraumatiskt stressyndrom (16). Posttraumatiskt stressyndrom visar sig genom att 

minnesbilder av tidigare trauman i livet gör sig påminda och mardrömmar kan utlösas av helt 

vanliga vardagssituationer (24). Ju allvarligare mobbning eleven utsattes för desto flera 

symtom uppvisades. Antal symtom berodde också på vilket stöd eleven fått av någon vuxen 

(19).  

 

Direkt mobbning som slag och sparkar kan ge synliga skador som blåmärken och är lättare att 

identifiera än indirekt mobbning som till exempel utfrysning och hot (16, 19, 20). På kort sikt 

kan det visa sig genom att eleven har stark motvilja att gå till skolan och inte vill delta i olika 

lektioner eller gå ut på rasterna (16). Huvudvärk var ett vanligt psykosomatiskt symtom som 

är starkt kopplat till att vara mobbad (19, 20). För elever som blivit utsatta för mobbning i 

någon form kan skolarbetet bli lidande, frånvaron ökar och en del elever känner sig rädda 

under stora delar av skoldagen. På lång sikt kan detta leda till att eleverna inte klarar av sin 

skolgång (25). Elever som har blivit mobbade har visat sig trivas i skolan men de kände sig 

mycket ensamma ( 21, 22). Femtio procent av personer som har drabbats av någon form av 

psykisk ohälsa i vuxen ålder, har visat sig varit utsatta för mobbning någon gång under sin 

skoltid (22, 26). Elever som under flera års tid utsatts för mobbning i någon form och gick 
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med ständig ångest, upplevde otrygghet och dåligt själförtroende, kände sig så kränkta att 

självmord kändes som den enda utvägen (1, 20). 

 

Newman, Holden och Delville (27) beskrev att det har visat sig att de som mobbade sina 

kamrater i skolan ofta fortsatte att vara mobbare i vuxen ålder. Vilket ledde till 

relationsproblem med arbetskamrater och att relationer till familjemedlemmar ofta blir 

lidande (27). Olweus (1) menade att om elever under en längre tid tillåts att trakassera andra 

elever utan att någon vuxen försöker förhindra det så innebär det ett tyst godkännande från de 

vuxna. Han ansåg att det är av stor vikt att mobbning förhindras även för mobbarens skull. 

Risken för mobbare att senare i livet halka in i missbruk och brottslighet var också stor (1). 

Psykiska och fysiska hälsoproblem exempelvis, ångest och låg självkänsla var starkt 

förknippat med de elever som både blev mobbade och mobbade andra (8, 17, 21, 22, 28). 

Elever som både utsattes för någon form av mobbning och mobbade andra hade sämre betyg 

än elever som inte hade varit i kontakt med mobbning (29). Elever beskrev i en studie att de 

upplevde det som skamligt att bli utsatta för mobbning, de försökte hålla sig undan och vara 

”osynliga” för att undvika att bli mobbade på något sätt (12, 30). 

  

Lärare och elevers uppfattning om stöd i olika mobbningssituationer 

I en artikel beskrev Misha (2) att tjugofem procent av lärarna underskattade barnens 

erfarenhet av sin mobbningssituation och den skada som orsakades av olika 

mobbningsföreteelser. De ignorerade olika mobbningssituationer på grund av att de inte hade 

kunskap att avgöra om en situation var mobbning eller inte (2). I en studie (31) beskrev 

eleverna att om lärare inte gjorde någonting åt olika mobbningssituationer på skolan så 

tappade eleverna förtroendet för dem. Det resulterade i att eleverna inte berättade för dem om 

de kommit i kontakt med mobbning, vilket då kunde leda till att eleverna drabbades av olika 

psykosomatiska problem (31). I en studie (4) som gjorts i två städer i Bosnien och 

Herzegovina visade det sig att de yngre eleverna i klass fyra-åtta oftare anförtrodde sig och 

berättade om de blivit utsatta för mobbning till lärarna än vad de äldre eleverna gjorde. De 

äldre elevernas relation till lärarna visade sig inte var optimala och borde därför stärkas. Av 

de vuxna var det lärarna som eleverna anförtrodde sig minst åt (4).  

 

Naylor med flera (32) beskrev att lärare och andra vuxna bör vara medvetna om att elever 

ibland inte inser att de är mobbade. De måste lyssna när eleven berättar vad han eller hon 

blivit utsatta för, men även lyssna på vad eleven anser att mobbningen har för negativ effekt 
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på henne eller honom. Ibland kunde eleven till och med behöva hjälp med att definiera 

mobbningen (32). De flesta elever som blev mobbade skämdes och trodde att det var deras fel 

att de blev mobbad, och tyckte det var pinsamt att prata om mobbningen. Det beskrevs därför 

vara viktigt att vuxna bemöter dessa elever med respekt och förståelse så att de inte upplever 

att de blir förödmjukade (12, 31, 23).  

 

Lärarna kunde även vara omedvetna om att mobbning förekommer vilket Crothers och 

Kolbert (31) ansåg vara förvånande med tanke på att forskning har visat att mobbning ofta 

förekommer i klassrummet där en lärare finns närvarande. När lärare inte sätter stopp för 

mobbningen kan det leda till att mobbningen fortgår och i värsta fall förvärras. Denna brist på 

ingripande kan av mobbande elever tolkas som ett tyst godkännande av deras beteende (31).  

 

Elevernas önskemål om stödåtgärder  

I en studie av San Antonio och Salzfass (33) ansåg eleverna att skolpersonalen har stora 

möjligheter att påverka det sociala och emotionella klimatet på skolorna. Elevernas 

synpunkter visade att de värdesatte ärlighet, respekt och god kommunikation från 

skolpersonalen, så att de kunde känna sig fysiskt och känslomässigt trygga i skolan. Eleverna 

önskade att lärarna och annan skolpersonal skulle vistas i korridorerna och andra ställen på 

skolan, så de kunde uppmärksamma pågående mobbning och hjälpa de som blev utsatta (33). 

Mobbning förekommer ibland på toaletter där det inte finns någon vuxen som ser 

mobbningen. Det beskrevs även vara viktigt att engagera föräldrar vars barn är involverade i 

någon form av mobbning, och ge dem råd och erbjuda mentorskap (33). Det beskrevs att 

elever som blivit mobbade, mobbat andra eller sett när någon annan blivit mobbad, kan 

uppleva stöd då kamrater, anhöriga och andra vuxna visar sympati och engagemang i form av 

stödjande handlingar. Det kunde till exempel vara att ställa upp på möten med de inblandade, 

uppmuntra de mobbade, ge råd och föreslå lösningar (34).  

 

I en skrivelse av Barnombudsmannen från 2002 (35) framkom att det redan hösten 1995 

genomfördes en kampanj där 6 000 trettonåringar fick svara på frågan om vad de tyckte att 

man ska göra mot mobbning. Det framkom av elevernas svar att de anser att alla har ett 

ansvar att agera mot mobbning dvs., skolpersonal, elever, föräldrar, de som mobbas och de 

som mobbar. När det gällde stöd till mobbarna ansåg de tillfrågade att de bland annat behövde 

trygghet, någon som älskar dem och någon som berättar att de har gjort fel. De elever som 

svarade var mest kritiska till vuxna i skolan, vilka de uppmanade att sluta blunda. En del av 
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eleverna sa att lärare som går förbi utan att ingripa i en mobbningssituation själva är mobbare 

(35).  

 

Coloroso (36) beskrev att vuxna kan uppmuntra barn och ungdomar till att det är modigt att 

vägra delta i någon mobbningssituation. Om en elev utsätter en annan elev för någon form av 

mobbning, kan eleven markera att hon eller han inte vill delta i mobbningen genom till 

exempel att gå därifrån (36). Barn och ungdomar behöver bekräftelse på att vuxna verkligen 

bryr sig och aktivt vill stödja elever som kommer i kontakt med mobbning i någon form, samt 

stoppa förekomst av mobbing. Trots att elever kan uppmuntras till att förebygga mobbning 

och hjälpa till att reducera förekomst av mobbning på skolorna, kan de inte stoppa mobbingen 

själva. Coloroso (36) anser att vuxna måste ta ansvaret och arbeta för att eleverna känner att 

de har stöd från dem och känner att de vuxna bryr sig (36). 

 

Problemformulering 

Mobbning är ett problem som kan leda till svåra konsekvenser för den mobbade, den som 

mobbar samt även för åskådaren (20, 21). Skolarbetet blir lidande, frånvaron ökar och den 

psykosomatiska hälsan försämras vilket i värsta fall kan leda till självmord. Att vuxna inte tar 

mobbningen på allvar eller inte har kunskap om mobbning och dess konsekvenser ökar risken 

för försämrad psykosomatisk hälsa hos elever som är involverade i mobbning. Eleverna 

skäms över att de är mobbade och tycker ofta att de inte får stöd från någon vuxen om de 

berättar om mobbningen. Eftersom elever är ovilliga att berätta om mobbning kan 

vårdpersonal ibland upptäcka symtom på mobbning innan elevens inblandning i mobbning 

blivit känt (37). Det finns endast några få studier, gjorda i andra länder, som visar vilket 

behov av stöd elever skulle vilja ha om de har kommit i kontakt med mobbning i någon form. 

Ingen svensk studie har hittats om vilket stöd elever vill ha om de kommit i kontakt med 

mobbning. Därför är det angeläget att undersöka vad elever som har varit inblandade i någon 

mobbningssituation uppfattar att de har fått för stöd samt vilket stöd de vill ha i samband med 

mobbning. 

 

Syfte 

Att beskriva vad det är som gör att elever tar kontakt med vuxna när de hamnar i olika 

mobbningssituationer, vilket stöd de uppfattar att de fått, och skulle vilja ha, samt beskriva 

varför elever inte pratar med någon vuxen om de har hamnat i någon mobbningssituation. 

Även att jämföra mobbare, mobbade, åskådare, samt tjejer och killar avseende i vilken 
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utsträckning de tar kontakt med någon vuxen samt deras uppfattning om vilket stöd de har fått 

om de hamnat i någon mobbningssituation. 

 

Frågeställningar 

• Vad är det som gör att elever tar kontakt med vuxna om de hamnar i någon form av 

mobbningssituation? 

• Finns det skillnader i vilken utsträckning mobbade, mobbare och åskådare tar kontakt 

med vuxna i samband med mobbning? 

• Finns det skillnader i vilken utsträckning tjejer och killar tar kontakt med vuxna i 

samband med mobbning? 
• Vilket stöd uppfattar eleverna att de har fått av de vuxna om de kommit i kontakt med 

mobbning i någon form? 

• Finns det skillnader i mobbades, mobbares och åskådares uppfattning om stödet de har 

fått i samband med mobbning?  

• Finns det skillnader i tjejers och killars uppfattning om stöd de har fått i samband med 

mobbning? 
• Vilket stöd från vuxna skulle elever vilja ha om de kommer i kontakt med mobbning i 

någon form? 

• Varför kontaktar inte elever någon vuxen om de har kommit i kontakt med mobbning?  

 

Metod 
Design 

Studien hade en beskrivande och jämförande design.  

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Samtliga elever i årskurs 9, från två olika skolor i Gästrikland tillfrågades om att delta i 

studien. Valet av skolorna gjordes genom bekvämlighetsurval, (38). En av skolorna var den 

enda skolan på en mindre ort, den andra skolan var belägen i en mindre stad i ett område där 

många olika samhällsgrupper bor. Inklusionskriterier för att medverka i studien var att 

eleverna var närvarande under den lektion den dagen då studien genomfördes. Av 152 elever 

som var närvarande när studien genomfördes var det 150 elever som deltog, två elever 

avböjde att delta i undersökningen.   
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Åttiotre procent av eleverna på skola I och 80 % på skola II uppgav att de hade kommit i 

kontakt med mobbning i någon form. Av 150 elever, 71 tjejer och 79 killar från de två 

högstadieskolor i årskurs nio hade 106 elever, 50 tjejer och 56 killar (71 %) kommit i kontakt 

med mobbning i någon form. Åttiofyra elever hade sett (varit åskådare) till någon 

mobbingsituation. Några elever hade varit med om flera mobbningssituationer, t ex både 

blivit mobbad och mobbat (se tabell 1). 
 

Tabell 1. Mobbningssituationer fördelade på kön och skola. 

 Tjej Kille Skola I Skola II 

Mobbad 4 (6 %) 9 (11 %) 9 (13 %) 4 (11 %) 

Mobbare 5 (7 %) 3 (4 %) 6 (9 %) 2 (6 %) 

Åskådare 24 (34 %) 27 (3 %) 35 (50 %) 16 (44 %) 

Mobbad/åskådare 9 (13 %) 4 (5 %) 7 (10 %) 6 (17 %) 

Mobbare/åskådare 2 (3 %) 8 (10 %) 6 (9 %) 4 (11 %) 

Mobbare/mobbad/åskådare 6 (8 %) 5 (6 %) 7 (10 %) 4 (11 %) 

Bortfall 21(30%) 23(29%) 29(29%) 15(29%) 

Totalt  50 56 70 36 
I tabellen redovisas endast de elever som kommit i kontakt med mobbning i någon form 

 

Eleverna fick svara på frågan om de hade blivit mobbade, mobbat eller sett någon form av 

mobbning på skoltid, fritid och på både skola och fritid.  Vissa elever hade kommit i kontakt 

med mobbning på flera sätt (se tabell 2). Det var vanligast att mobbning förekommer på 

skoltid. Av 150 mobbningssituationer förekom 101 (67 %) på skoltid, 16 (11 %) på fritiden 

och 33 (22 %) på både skoltid och fritid. Mobbningssituationerna är flera än antalet elever på 

grund av att några elever hade kommit i kontakt med mobbning på flera sätt, t ex både blivit 

mobbad och sett mobbning. 
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Tabell 2. Mobbningssituationer på skola och fritid, samt både på skola och fritid. 

 Fritid Skola Skola/Fritid 
Mobbad  2 (13 %) 6 (6 %)  5 (15 %) 

Mobbare  4 (25 %) 4 (4 %) 0 
Åskådare  6 (38 %) 41 (41 %) 3 (9 %) 
Mobbad/åskådare  2 (13 %) 17 (17 %)  7 (21 %) 
Mobbare/åskådare 1 (6 %) 15 (15 %)  4 (12 %) 
Mobbad/mobbare/åskådare 1 (6 %) 18 (18 %) 14 (42 %) 

Totalt 16 101 33 
Procenten är räknad på 150 mobbningssituationer 

 

Datainsamlingsmetod 

Valet att göra en enkätundersökning byggde på att få in så många svar som möjligt på kort tid.  

Av erfarenhet är svarsfrekvensen högre vid personligt utdelade enkäter än vid andra 

insamlingsmetoder (38). Enkäten som användes i undersökningen har tagits fram för denna 

studie. Eleverna fick på första sidan av enkäten fylla i om de var tjej eller kille. Enkäten var 

uppdelad i tre delar, Om du blivit Mobbad, Mobbat eller varit Åskådare. Varje del innehöll 

både öppna och strukturerade frågor som motsvarade syftet. Några exempel på frågar med 

strukturerade svarsalternativ var: ”När skedde mobbningen?” ”Pratade du med någon vuxen 

om mobbningen?” Om ja; ”Vem pratade du med?”  Exempel på en fråga där eleverna fick 

svara fritt var ”Vad var det som gjorde att du tog kontakt med t ex läraren?” Enkäten 

avslutades med en öppen fråga där eleverna fick skriva om sina erfarenheter av mobbning och 

om de hade några tips och råd om hur vuxna kan vara ett bra stöd för elever som kommer i 

kontakt med mobbning i någon form.  

 

Tillvägagångssätt 

Efter att rektorerna hade givit sitt tillstånd kontaktades klassföreståndarna. Ett 

informationsbrev delades ut till eleverna via klassföreståndaren två veckor innan 

undersökningen, som genomfördes augusti 2008. Brevet innehöll information om syftet med 

studien, att undersökningen var frivillig och skulle ske under lektionstid. Vid 

undersökningstillfället informerades eleverna om syftet med studien av författaren på den ena 

skolan och av författarens medhjälpare på den andra skolan cirka fem minuter innan de fyllde 

enkäterna. Eleverna fick sära på bänkarna så att de inte skulle kunna se vad den elev som satt 

bredvid skrev. Närvarande vid undersökningen var en lärare och författaren på den ena skolan 
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och författarens medhjälpare på den andra skolan. Eleverna fick möjlighet att ställa frågor till 

författaren respektive medhjälpare innan de fyllde i enkäten. De ifyllda enkäterna lämnades 

direkt till författaren respektive medhjälpare. 

 

 

Dataanalys 

Data har bearbetats med beskrivande och jämförande statistik. Bearbetning har gjorts i 

statistikprogrammet SPSS. Manuella chitvåberäkningar har genomförts, signifikans nivå 0.05 

(39, 40). De öppna frågorna bearbetades genom att författaren läste svaren flera gånger och 

kategoriserade svaren.  

 

Forskningsetiska överväganden 

För att undersöka om studien som skulle göras bland ungdomar var lämplig att genomföra 

inhämtades godkännande från rektorn på respektive skola. Därefter söktes tillstånd hos 

Forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle. Mobbning är ett känsligt ämne och därför 

utformades enkäterna så att inga personuppgifter skulle lämnas, eleverna fick endast svara på 

om de var tjejer eller killar. Vuxna fanns tillgängliga när enkäten fylldes i och var tillgängliga 

för eventuella frågor från eleverna. Deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som 

helst. Enkäterna förstördes efter att resultatet hade sammanställts. 
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Resultat 
Resultatet redovisas utifrån studiens frågeställningar i löpande text och i tabellform. Svaren på 

de öppna frågorna presenteras i kategorier som i vissa fall styrks med citat.  

 

Elevernas kontakt med vuxna 

Av de 106 elever som hade kommit i kontakt med mobbning hade 23 svarat fritt på frågan; 

”Vad var det som gjorde att du tog kontakt med någon vuxen? Det var 7 elever som blivit 

mobbade, 2 elever som mobbat och 14 elever som sett mobbning som svarat på frågan. 

Svaren har delats in i kategorierna ”Mådde dåligt” och ”Ville få ett stopp på mobbningen”. De 

som hade blivit mobbad beskrev att de mådde dåligt på grund av mobbningen och ville ha 

någon att prata med. Därför kontaktade de någon vuxen för att få hjälp att få stopp på 

mobbningen. De ville att det skulle få ett slut. De uppgav att de blivit sparkade och retade på 

idrottslektionen och ”brutit ihop” på grund av mobbningen. Vissa elever i klassen sa elaka 

kommentarer varje dag och de mobbade eleverna vantrivdes i skolan. En elev mådde så dåligt 

av trakasserierna, hon beskrev att hon hade tänkt ta självmord.  

 

”För att jag tyckte att de skulle få veta att jag inte mådde så bra eftersom vissa inte var så 

trevliga mot mig”. 

 

Av de elever som hade sett mobbning uppgav en elev att hon mådde dåligt när hon såg en 

annan elev bli sparkad. Några andra elever ville att både föräldrar och lärare skulle veta om 

mobbningen så de kunde göra någonting åt det, samt få råd om vad de skulle göra. En del 

elever valde att ta kontakt med någon lärare eller förälder eftersom de var lättast att få tag på. 

Det framkom även av svaren att en elev kontaktat sin mentor för att hon kände att hon kunde 

lita på den personen. Åtta av eleverna uppgav att de tagit kontakt med någon vuxen men har 

inte skrivit varför de tog kontakt.  

 

”Det såg ut som han mådde väldigt dåligt och berättade det för läraren” 

 

De elever som mobbat hade själva inte tagit kontakt med någon vuxen, utan de hade blivit 

kontaktade av någon vuxen på grund av att de mobbat någon.  

”Dom tog kontakt mig” 
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Skillnader i elevers kontakt med vuxna vid mobbning 

Av de 37 elever som uppgett att de blivit mobbade var det 9 elever, 4 tjejer och 5 killar som 

tagit 16 olika kontakter med någon eller några vuxna (se figur 1). Av de 29 elever som 

uppgett att de mobbat tog två elever, 1 tjej och 1 kille kontakt med någon vuxen. Av de elever 

som hade sett mobbning var det 20 elever, 8 tjejer och 12 killar av de 84 elever som tagit 26 

kontakter med någon eller några vuxna. Det var ingen statistisk signifikant skillnad i vilken 

utsträckning de mobbade, de som mobbat och åskådare tagit kontakt med någon vuxen 

(χ2= 4.16 < 5.991, p=0,125).   

 

Av 50 tjejer och 56 killar som kommit i kontakt med mobbning i någon form var det 31 

elever, 13 tjejer och 18 killar som tagit kontakt med någon vuxen (se figur 1). Det var ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan tjejerna och killarna avseende i vilken utsträckning de tog 

kontakt med någon vuxen (χ2= 0.48< 3.841, p= 0,488).  

 

Mobbad n=37  Mobbat n=29  Åskådare n=84 

     

4 tjejer 5 killar 

tagit kontakt 
 

1 tjej 1 kille 

tagit kontakt 
 

8 tjejer 12 killar 

tagit kontakt 

     

16 kontakter 

med vuxna 
 

2 kontakter 

med vuxna 
 

26 kontakter 

med vuxna 

     
 

Figur 1. Elevernas kontakter med vuxna  
Vissa av eleverna hade tagit kontakt i en mobbningssituation, men inte i en annan och med flera vuxna. Därför är 
kontakterna flera än antalet elever som tagit kontakt  
 

 

Elevernas uppfattning om stöd från vuxna 

Några av de elever som kommit i kontakt med mobbning tog kontakt med en vuxen; 

skolsköterska, lärare, förälder eller annan vuxen. Några av eleverna tog kontakt med flera av 

de vuxna som ibland vidtog fler än en stödåtgärd. T ex hade en elev som blivit mobbad 

uppgett att både en lärare och en förälder vidtagit stödåtgärder (se tabell 3). Av de sex 

kontakter som eleverna tagit med skolsköterskan var alla nöjda. Tretton av 18 var nöjda med 



14 
 

kontakten med lärare. När det gäller kontakten med förälder var elva av 12 nöjda. Två av fyra 

var nöjda med kontakten med en annan vuxen (tabell 4).   

 

Tabell 3. Stödåtgärder som de vuxna vidtagit när eleverna tagit kontakt med en eller flera 
vuxna. 
 

 
 

 
Mobbad 

 
Mobbat 

 
Åskådare 

Skolsköterska 
Möten, råd eller lösningar. 

Kombination av åtgärder. 

5 
2 
3 

 3 
3 

 
Lärare 

Möten, råd eller lösningar. 
Kombination av åtgärder. 

 
4 
3 
1 

 
1 
1 

 
13 
9 
4 

 
Förälder 

Möten, råd eller lösningar. 
Kombination av åtgärder. 

 

 
5 
3 
2 

 
1 
1 

 
8 
5 
3 

Annan vuxen 
Möten, råd eller lösningar. 

    Kombination av åtgärder. 
 

2 
2 

 
 
 

2 
2 

Antal stödåtgärder 16 2 26 

En del av eleverna hade tagit kontakt med flera vuxna. Därför är summan antalet kontakter olika.  

 

Tabell 4. Elevernas uppfattning av stödet de fått av någon vuxen i samband med en 
mobbningssituation 
 

 
 

Mobbad 
Tjej   Kille 

Mobbat 
Tjej   Kille 

Åskådare 
Tjej   Kille 

Skolsköterska 
 Nöjd 

Inte nöjd 

1            2 
1            2 

 

              3 
3 

Lärare 
Nöjd 

Inte nöjd                 

2            2 
2 
              2                                               

              1 
 
              1 

5           8 
5           6 

 2 
 

Förälder 
Nöjd 

Inte nöjd 

2            2 
2            2   

        

   1 
   1  
 

3           4 
3           3 

 1 

Annan vuxen 
Nöjd 

Inte nöjd 
 

3 
2 
1                     

  1 
 

 1 

Bortfall 2                2         
 

Fler elever har svart på den öppna frågan än på frågorna med bundna svarsalternativ.  
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Skillnader i elevers uppfattning om stöd vid mobbning  

Av de 14 elever som blivit mobbade var elva nöjda med stödet från vuxna (se tabell 4). Av två 

elever som mobbat var en nöjd med stödet från vuxna. Av de 24 som varit åskådare till 

mobbning var 20 nöjda med stödet från vuxna. Det var ingen statistisk signifikant skillnad i 

uppfattning om stöd mellan elever som blivit mobbade, mobbat eller varit åskådare (χ2= 1.31 

< 5.991, p= 0,520).   

Av de 17 tjejer som tagit kontakt med någon vuxen var 16 nöjda med det stöd de fått. Av 23 

killar som varit i kontakt med vuxna var 17 nöjda med stödet. Det var inte någon statistisk 

signifikant skillnad mellan tjejer och killars uppfattning om stöd  (χ2= 3.68< 3.841, p= 0,055).   

 
 
Elevernas önskemål om stöd 

Nitton elever har genom den öppna frågan angivit att de inte var nöjda med stödet från vuxna 

och beskrivit sina önskemål om stöd. Svaren har delats in i två kategorier; ”Konkreta 

lösningar” och ”De vuxna ska lyssna mera”. Eleverna uttrycker i sina svar att lärare och 

andra vuxna borde föreslå bättre åtgärder på mobbningsproblemen. De vuxna bör ha en bättre 

förståelse för hur eleverna påverkas av att komma i kontakt med mobbning i någon form. 

Eleverna beskriver att de önskar att vuxna vore bättre förberedda på att hantera 

mobbningssituationer. De vuxna skulle ha förståelse för att de mobbade eleverna ofta mår 

dåligt på grund av mobbningen, och stödet från de vuxna har stor betydelse för hur allvarligt 

mobbningen påverkar eleverna. De vuxna måste ta sig tid att lyssna och kunna vidta åtgärder 

som kan få stopp på mobbningen. En elev som mobbat skrev att han önskade att de vuxna 

skulle lyssna bättre. Han beskrev att när de vuxna inte lyssnar och bara skäller, då blir man 

inte tagen på allvar, och det känns som att man inte får det stöd man behöver.  

 

”Lärarna borde göra bättre saker för att stoppa mobbningen, vara ett bättre stöd och ha 

bättre förståelse för hur de som blir utsatta för mobbning känner sig.”  

 

 
Anledningar till varför inte elever pratar med någon vuxen. 

Tjugo elever, fyra av dem som blivit mobbade, tre av dem som mobbat och 13 av dem som 

sett mobbning hade svarat på frågan.”Varför pratade du inte med någon vuxen?” Svaren har 

delats in i två kategorier; ”Vågade inte” och ”Visste inte vem jag skulle prata med”.  

Några av eleverna som kommit i kontakt med mobbning tog inte kontakt med någon vuxen 
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för att de hade en känsla av att de vuxna inte alltid tog dem på allvar. Eleverna ansåg även att 

mobbningssituationen kunde förvärras om de kontaktade någon vuxen. Elever beskrev att de 

ibland var osäkra om vissa situationer är mobbning eller inte, därför valde de att inte prata 

med någon vuxen.  

 

Det framkommer att många av de elever som kommit i kontakt med mobbning inte tagit 

kontakt med någon vuxen för de visste inte vem de skulle prata med. Några av de mobbade 

eleverna uppgav att det inte alltid var någon ide att berätta för någon vuxen om mobbningen, 

på grund av att de vuxna inte gjorde någonting åt situationen. Ett exempel är en tjej som blivit 

utsatt för mobbning vid flera tillfällen, hon hade försökt pratat med dem som mobbat henne 

för att de vuxna inte hade hjälpt henne, så mobbningen bara fortsatte. Eleverna vågade inte 

berätta för någon vuxen att de blev utsatta för mobbning eller att de mobbat andra på grund av 

att de skämdes. En del av dem som mobbade uppgav att de inte brydde sig, och därför 

kontaktade de inte någon vuxen  

 

”Det blir inte alltid bättre av att blanda in vuxna” 

 

 
Elevernas förslag på åtgärder för att stoppa mobbning 

Eleverna fick avslutningsvis skriva fritt om sina erfarenheter och funderingar kring mobbning. 

Svaren har delats in i kategorier. ”Bättre kunskap och effektivare åtgärder mot mobbning”, 

och ”Noll tolerans mot mobbning”. Eleverna beskrev att de önskar att de vuxna ska ta större 

ansvar och skaffa sig bättre kunskap om mobbning. Eleverna föreslog att de vuxna borde gå 

kurs där de får lära sig att hantera och stoppa mobbning. Att vuxna tar sig tid är också viktigt 

anser eleverna. Eleverna beskrev att lärarna ska se till att alla elever trivs i klassen och kunna 

känna sig trygga i skolan.  

 

Nio elever anser att effektivare åtgärder och bättre kunskap om mobbning behövs. Lärare ska 

försöka skapa en bra sammanhållning i klassen och se till att ingen är utanför. De vuxna borde 

skaffa sig bättre kunskap om hur de kan stoppa mobbning, det hjälper inte att bara anmäla det 

till polisen. En elev skrev att hon blev utsatt för mobbning av en tjej som hade varit hennes 

kompis, vilket gjorde att hon kände sig så usel att hon ville dö. 

 

”Jag var ganska utfryst förr. Det var nästan ingen som pratade med mig. Jag skämdes över 
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att inte ha några vänner och sa aldrig något till mamma och pappa, men de fattade nog.” 

 

Sju elever ansåg att det är de vuxnas ansvar att se till att det är nolltolerans mot mobbning på 

skolorna.  Eleverna anser att lärare och annan skolpersonal har ett ansvar att agera mot 

mobbning, och se till att absolut ingen mobbning förekommer på skolan.  

 

”Lärare måste öppna ögonen, för ibland är det dem man minst anar som utsätter mest”. 

 

”Jag tycker att alla ska få en chans här i livet. Och då måste man få vara sig själv. Ingen är 

perfekt. Jag tycker inte att andra har rätt att mobba folk. Dom är ju heller inte perfekt”! 

”Alla människor är lika värda tycker jag!” 

 
Diskussion 

Huvudresultat 

 

Av 150 elever som deltog i studien hade 106 elever, 50 tjejer och 56 killar (70 %), kommit i 

kontakt med mobbning i någon form. Vissa hade varit i kontakt med flera 

mobbningssituationer. Eleverna uppgav att de tagit kontakt med vuxna för att ”de mådde 

dåligt” och för att ” få stopp på mobbningen”. När jämförelser gjordes mellan grupper 

framkom inte några statistiskt signifikanta skillnader avseende i vilken utsträckning mobbade, 

mobbare och åskådare respektive tjejer och killars tagit kontakt med vuxna om de varit med i 

någon mobbingsituation. När eleverna värderat kontakter med vuxna är de nöjda med 32 av 

40 kontakter. Det fanns inga signifikanta skillnader vad gäller mobbade, mobbare och 

åskådares respektive tjejer och killars nöjdhet med stödet från de vuxna. När det gäller stödet 

från vuxna angav eleverna att de önskar ”konkreta lösningar” och ”att de vuxna skulle lyssna 

mer”. Anledningar till att eleverna inte tagit kontakt med vuxna för att få stöd var att de 

”vågade inte” och de ”visste inte vem de skulle prata med”.  Som förslag till att få stopp på 

mobbningen förslår eleverna ”bättre kunskap och effektivare åtgärder mot mobbning” samt 

”noll tolerans mot mobbning”. 

 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie hade 106 (70 %) av eleverna varit med om någon mobbningssituation.  

Av de 106 eleverna var det 37 (35 %) elever som blivit mobbad, 29 (27 %) som mobbat och 

84 (79 %) som sett mobbning. I en studie av Forero, Mclellan, Rissel och Bauman (41) visade 
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det sig att 23,7 procent mobbade andra och 12,7 procent blev mobbade (39). Detta visar att 

andelen elever som blivit mobbade i föreliggande studie är större. 

 

Trettioen elever hade tagit kontakt med någon vuxen om de hamnat i en eller flera 

mobbningssituationer. Av de 37 elever som blivit mobbade hade endast 9 (24 %) elever tagit 

kontakt, av 29 elever som mobbat hade två (7 %) tagit kontakt, och av de 84 elever som sett 

mobbning var det 20 (24 %) elever som tagit kontakt. Eleverna beskrev att de tagit kontakt 

med någon eller några vuxna för att de mådde dåligt på grund av mobbningen, och ville få 

hjälp att få stopp på mobbningen.  

 

I Folkhälsoinstitutets rapport (3) skriver man att både tjejer och killar har svårare att prata 

med någon vuxen om de kommit i kontakt med mobbning desto äldre de blir, vilket stöds av 

en studie gjord i Bosnien (4). I en Holländsk studie (15) där elever mellan 9-11 år deltagit 

visade det sig att 75 procent av eleverna som regelbundet blev mobbade berättade för någon 

vuxen att de blir utsatta för mobbning. Femtiotre procent av eleverna som blev mobbade 

berättade för någon lärare om mobbningen och 67 procent av eleverna berättade för sina 

föräldrar att de blev mobbade. I föreliggande studie var andelen som kontaktade vuxna lägre, 

endast 25 %  

 

I föreliggande studie fanns ingen statistiskt signifikant skillnad avseende i vilken utsträckning 

tjejer, killar respektive mobbade, mobbare och åskådares kontaktat någon vuxen. I 

föreliggande studie beskrev några elever att det inte alltid blev bättre av att kontakta någon 

vuxen. BO beskriver att en fjärdedel av de elever som blivit utsatta för mobbning inte fått 

någon hjälp. Några elever berättade inte för någon vuxen om problemet (35). BO har beskrivit 

att lärare som ingripit i en mobbningssituation och löst problemet gjorde att eleverna kände 

sig nöjda med stödet de fått (35).  

 

Eleverna i föreliggande studie uttryckte att både lärare, föräldrar, skolsköterskor och annan 

skolpersonal måste öka förståelsen och kunskapen om mobbning för att kunna vara ett bra 

stöd till de elever som kommer i kontakt med mobbning i någon form. Det var ingen 

statistiskt signifikant skillnad avseende mobbade, mobbare och åskådare när det gäller 

uppfattning om stöd från vuxna. Det fanns dock en tendens till att tjejer var mer nöjda med 

stödet än vad killarna var. I föreliggande studie uttryckte eleverna att de vuxna skulle lyssna 

mera, ha bättre kunskap och utbildning, samt ha bättre lösningar på att förebygga och 
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förhindra mobbning. Lärare och annan skolpersonal borde även utbilda sig hur man kan 

förbättra kommunikationen mellan eleverna. Det stärks av resultatet från en kanadensisk 

studie (42) där menade man att lärare och annan skolpersonal borde stärka det sociala 

samspelet mellan eleverna (42). Barnombudsmannen (35) beskrev att elever som kommit i 

kontakt med mobbning önskade att skolpersonal, föräldrar och andra vuxna kunde komma 

med bättre lösningar på mobbningsproblemen, både för de som blir mobbad eller som 

mobbad (35). Detta stöds också av studier från andra länder (4, 36, 43). Barnombudsmannen 

beskriver att enligt tidigare undersökningar som gjorts satsar lärare i lågstadiet på att stärka 

det sociala samspelet mellan elever och förebygga mobbning i betydligt större utsträckning än 

lärare på högstadiet (35). 

 

 Föreliggande studie visade att eleverna ansåg att det finns brister i de vuxnas kunskap om hur 

de ska hantera mobbning, vilket stöds av en studie av San Antonio och Salzfass (33). De 

beskrev att elever anser att lärare och annan skolpersonal har möjlighet att påverka och 

minska förekomst av mobbning på skolorna om de skaffar sig mera kunskap och engagerar 

sig mera än de gör idag (33). 

 

I föreliggande studie tog en del av eleverna inte kontakt med någon vuxen om de kommit i 

kontakt med mobbning. De hade en känsla av att de vuxna inte brydde sig och tog dem på 

allvar, och därför inte tagit kontakt.  Några av eleverna beskrev att de inte visste vem de 

skulle prata med om de kommit i kontakt med mobbning. Vilket stöds av andra studier (1, 2). 

Olweus beskrev att några elever hade valt att inte berätta alls för någon vuxen att de blivit 

utsatta för mobbning i rädsla av att inte bli tagen på allvar, eller att mobbningssituationen 

förvärrades ytterligare (1). Barnombudsmannen skriver att många elever som kommit i 

kontakt med mobbning inte berättar för någon vuxen (35). 

 

Metoddiskussion 

 

Valet av metod gjordes för att mobbning är ett känsligt ämne och därför ville författaren göra 

en studie där eleverna fick vara anonyma. Data har samlats in med hjälp av en enkät 

framtagen för denna undersökning. Försök har gjorts för att hitta ett vedertaget formulär som 

motsvarar syftet men har inte hittats. (En förfrågan har gjorts via mail till Dan Olweus, men 

inget svar har erhållits.) Enkäten är inte validitets testad, vilket är en svaghet. Enkätsvaren och 

de frågor eleverna ställde  i samband med datainsamlingen indikerar att en pilotstudie skulle 
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ha genomförts. Författaren upplevde att en del elever tyckte enkäten var omständig att fylla i. 

Internt bortfall har förekommit på frågor med bundna svarsalternativ samtidigt som eleverna 

svarat fritt på den öppna frågan. Om enkäten varit enklare till sin struktur är det möjligt att det 

interna bortfallet varit mindre och att svaren på de öppna frågorna varit än mer uttömmande.  

 

Av 189 elever var 152 (79 %) närvarande vid datainsamlingen. Av de 152 elever deltog 150. 

Bortfallet var 39 elever sammanlagt på de båda skolorna. Två elever avböjde att delta. Tio 

elever var sjuka, 27 elever hade andra lektioner som musik, idrott och slöjd och två elever 

avböjde att delta i undersökningen. Svarsfrekvensen var god. Grupperna av tjejer och killar, 

respektive mobbade, mobbare och åskådare har varit små, det gör att skillnader mellan 

grupper är svårt att statistiskt säkerställa. Urvalet av elever skulle därför ha varit större.  

 

Allmän diskussion 

Arbetsmiljöverket menar att både elever och skolans personal ska känna till den 

handlingsplan mot mobbning som finns på skolan. Det ska vara tydligt vem som har ansvaret 

och vart man ska vända sig. För att arbeta förebyggande mot mobbning är det en förutsättning 

att alla lär sig om mobbning (44). Olweus (1) skriver att det är de vuxnas vilja och 

engagemang som kan vara avgörande för hur mycket mobbning som förekommer bland barn 

och ungdomar. Samarbetet mellan skola, föräldrar och annan personal som arbetar med barn 

och ungdomar är en förutsättning för att kunna stoppa och förebygga mobbning (1). 

 

I denna studie hade endast 24 % av de som blev mobbade tagit kontakt med någon vuxen. 

Eleverna har uppgett att det finns brister på kunskap om mobbning hos lärare och annan 

skolpersonal. Vidare framför eleverna att de vuxnas attityd till och ställningstaganden mot 

mobbning kunde vara tydligare. Författaren anser att skolorna kontinuerligt bör genomföra 

undersökningar för att få god kännedom om elevernas erfarenheter av mobbning och hur 

eleverna uppfattar att skolans personal hanterar olika mobbningssituationer. Dessutom 

indikerar resultatet att skolpersonal och andra vuxna kan behöva kunskap och stöd om 

mobbning för att i sin tur vara ett gott stöd för eleverna. Barnombudsmannen beskriver att nio 

av tio skolor brister i arbetet mot mobbning på grund av att eleverna själva inte fått varit med 

och tagit fram en likabehandlingsplan utifrån skolas specifika behov (45). Skolledningen bör 

därför överväga att ta med eleverna i detta arbete, för att få ta del av deras erfarenheter samt 

ge förutsättningar för delaktighet. 
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Författaren föreslår att intervjuer med lärare och elever bör göras för att få kunskap hur om 

lärare och elever upplever de stöd de ger och får på olika sätt.  

 
Det skulle vara intressant att göra ytterligare studier för att följa elevernas uppfattningar och 

behov av stöd, samt att undersöka olika antimobbningsprogram för att få kunskap om hur 

effektiva dessa åtgärdsprogram är. Det skulle även vara intressant att följa införande av 

antimobbningsprogram, för att få en uppfattning om hur man omsätter det i praktiken. 

 

Slutsatser 

Endast 30%  som kommit i kontakt med mobbning i någon form hade tagit kontakt med 

vuxna. När eleverna tagit kontakt är de till 80 % nöjda med det stöd de fått. De elever som 

inte tagit kontakt angav att de inte vågar eller inte vet vem de ska kontakta. För att få stopp på 

mobbningen efterfrågar eleverna bättre kunskaper, effektivare åtgärder liksom noll tolerans.  
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