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Sammanfattning 

 
Trots att mobbning är ett känt problem på många skolor råder det brist på kunskap kring 
åtgärdande arbete mot mobbning. Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring 
mobbning i skolan samt undersöka om några personer som har erfarenheter av att vara utsatta 
för mobbning kan finna bra sätt att åtgärda pågående mobbning. Arbetet kommer att fokusera 
på det åtgärdande arbetet. 
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Förord 

Jag vill passa på att tacka de fyra personer som ställt upp med intervjuer. Ni är alla fantastiska 
personer som har delat med er av era värdefulla erfarenheter och uppfattningar. Tack snälla! 

 

Gävle, 10/12 2010   
Sanna Morén Johansson
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Inledning 
 

”Jag har varit mobbad av samma personer i flera år. Sedan blev vi 
vänner ett tag men nu börjar det igen. Jag har försökt att prata med 
våra lärare men dom säger bara att det kommer lösa sig. Det har det 
inte gjort. Istället händer det bara nya saker hela tiden. Dom säger 
bara att jag ska reda upp det själv. Jag orkar inte mer! Jag vill gärna 
ha hjälp att lösa det. Annars kommer jag nog aldrig till skolan igen” 
 
    (Anonym genom BRIS) 

 
BRIS är en förkortning av ”Barnens rätt i samhället” och är en organisation som barn och 
ungdomar under 18 år kan vända sig till om saker de tycker är jobbiga. Brevet hittades på 
deras hemsida under fliken ”vanliga mejl” kan man läsa att mobbning fortfarande är den 
största anledningen till att barn kontaktar dem.  

Man kan bli väldigt lilla berörd när man läser ett sådant här brev och samtidigt inser att 
mobbning är vanligt förekommande. Det finns många barn och ungdomar som blir utsatta för 
mobbning varje dag och många mår riktigt dåligt. Att mobbning förekommer i skolan är 
allmänt känt och eftersom vi har skolplikt i Sverige är alla barn tvungna att vara där. Barn 
som utsätts för mobbning är alltså delvis utelämnade åt de vuxna i skolan och därför känner 
jag ett stort ansvar att som blivande lärare förebygga och åtgärda mobbning. 

Kunskaper kring det förebyggande arbetet är enligt min uppfattning lättare att få tag i än 
kunskapen om det åtgärdande arbetet. Forskningen som finns kring de akuta 
mobbningsåtgärderna har visat sig vara begränsat. Därför kommer denna studie i huvudsak att 
handla om vad man som lärare kan göra när mobbningen är ett faktum. Erfarenheter från 
personer som tidigare varit mobbade kommer att samlas in genom intervju och målet är att 
finna nya sätt att hantera mobbning. 



 8 

Syfte och problemformulering 
 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring mobbning i skolan samt undersöka om 
några individer som har erfarenheter av att vara utsatta för mobbning i skolan kan finna nya 
sätt att åtgärda pågående mobbning. Arbetet kommer att fokusera på det åtgärdande arbetet.  

 

Frågeställningar 
 
Vad uppfattar några individer med erfarenhet av mobbning i skolan att skolpersonalen skulle 
kunna göra för att stoppa pågående mobbning? 

Är det möjligt att urskilja nya tillvägagångssätt mot mobbning genom att lyssna till individer 
som tidigare varit utsatta? 

Vilket sorts stöd upplever personer som varit mobbade i skolan att de fick av skolpersonalen 
och hur hade de önskat att skolan skulle agerat? 
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Bakgrund 
 
Eftersom mobbningsbegreppet är svårdefinierat kommer jag inledningsvis att presentera den 
definition av mobbning som ligger till grund för studien. Därefter kommer en allmän del om 
mobbning där mobbningsbegreppets historia, väsentliga delar av skollag och 
barnkonventionen samt mobbningens påverkan på individen belyses. Avslutningsvis kommer 
några kända åtgärdsprogram, modeller och metoder att presenteras, detta eftersom studien 
handlar om att finna lösningar på det akuta mobbningsproblemet 

 

Definition av mobbningsbegreppet 
 

Eftersom mobbningsbegreppet kan definieras på olika sätt presenteras här Olweus (1992, 
1999) definition, vilken är utvald att ligga till grund för detta arbete. Mobbning innebär, enligt 
Olweus (1999), att en eller flera personer utsätter någon för upprepade negativa handlingar 
under en viss tid. Negativa handlingar i denna bemärkelse omfattar både direkta och indirekta 
handlingar eller ickehandlingar som har för avsikt att skada eller skapa obehag hos en person. 
Olweus belyser fysiskt och verbalt skadliga handlingar men också om utfrysning och 
isolering. Även tidsperspektivet utgör en betydande del när mobbningsbegreppet skall 
definieras. Enstaka kränkningar betraktas normalt sett inte som mobbning. Det brukar heller 
inte vara fråga om mobbning när två fysiskt och psykiskt jämnstarka personer bråkar eller 
grälar. Utmärkande för mobbning är att den som blir utsatt är svagare och har svårt att 
försvara sig (Olweus 1992, 1999).  

 

Skollagen om mobbning 

Enligt skollagen skall all skolpersonal motverka mobbning och kränkande behandling. I 
skollagens allmänna föreskrifter (1 kap 2 §) uppges att: 
 
”Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja 
jämställdhet mellan könen som aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 
mobbning och rasistiska beteenden.” Lag (1999:886) 

 

I kapitlet om åtgärder mot kränkande behandling (14 a kap) framgår det också att skolan är 
skyldig att upprätta en plan mot mobbning. 

”Huvudmannen ske se till att det varje år upprättas en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en 
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redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de 
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års 
plan” Lag (2008:571) 

 
Om någon i personalen känner till att någon elev blivit kränkt är skolan skyldig att utreda 
omständigheterna och ta till åtgärder. Skadestånd kan begäras om skolan inte följer 
bestämmelserna (Lärarens handbok, 2008). 

 

Mobbningsbegreppets historia 

Det vi idag kallar mobbning är ett fenomen som troligen förekommit mycket länge. 
Företeelsen blev synliggjord först i början av 1970-talet då läkaren Peter-Paul Heinmann 
publicerade några artiklar som uppmärksammade fenomenet. Artiklarna gav upphov till en 
vild debatt och begreppet mobbing introducerades (Ljungström 2000). Idag används enbart 
ordformen mobbning (Larsson 2008) och Heinmanns banbrytande arbete mot mobbning anses 
enligt både Olweus (1999) och Ljungström (2000) haft stor betydelse för det fortsatta arbetet 
mot mobbning. 

Även om Heinmanns banbrytande arbete anses haft stor betydelse för det fortsatta arbetet mot 
mobbning kan man se att forskningen gått framåt och att många av hans antaganden 
motbevisats (Ljungström 2000) . Heinmann (1974) menade bland annat att mobbning skulle 
vara ett storstadsfenomen vilket professor Olweus motbevisat genom sin landsomfattande 
forskning i Norge där andelen elever som blev mobbade i storstäderna visade sig vara något 
lägre än på landsbygden. Det skall tilläggas att han även kunnat urskilja en högre grad av 
samtal om mobbning mellan elever och lärare i de större städerna, vilket kan vara en orsak till 
den något lägre siffran (Olweus 1992). Olweus har också funnit entydiga forskningsresultat 
angående sambandet mellan andelen mobbningsfall och skolan respektive klassernas storlek, 
dels från sin mindre studie i Stockholm i början av 1970-talet och dels från en mer omfattande 
studie med mer än 700 skolor. Resultaten som visar att inget samband finns mellan andelen 
mobbningsfall storleken på skolor och klasser stämmer enligt Olweus (1992) bra överens 
även med internationell forskning.  

 

Förekomsten av mobbning 

Mycket tyder på att mobbning är ett utbrett problem i skolorna. I en rapport som 
Barnombudsmannen utfärdade 2001 konstateras att närmare 100 000 barn utsätts för 
mobbning i skolan varje år, detta trots att mobbningen uppmärksammats allt mer och att 
handlingsprogrammen mot mobbning blivit betydligt fler (Barnombudsmannen 2001). 
Uppgifterna om mobbningens omfattning skiljer sig dock, bland annat uppger 
handlingsprogrammen Friends, Farstametoden, Skolmedling och Olweusprogrammet olika 
siffror på förekomsten av mobbning, från 1 till 10 % av eleverna (Skolverket 2009). Det råder 
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dock enighet om att mobbning är ett utbrett problem i skolorna. I en tidigare undersökning 
från Skolverket (2007) noterar man till exempel att det i alla årskurser finns elever som 
känner sig kränkta, mobbade och illa behandlade, vilket ytterligare kan bekräftas av BRIS-
rapporten från 2010 (Harnesk 2010) där mobbning fortfarande uppges vara det största skälet 
till att barn kontaktar dem.  

 

Att upptäcka mobbning 

Det talas ofta om att vuxna inte upptäcker eller förstår pågående mobbningsproblemen bland 
barn. I kunskapsöversikten ”På tal som mobbning” (2009) som skolverket låtit göra redovisas 
att det var ungefär hälften så många lärare som elever och föräldrar som ansåg att mobbning 
var ett stort problem på deras skola. Det ger stöd åt Karl Ljungströms (2000) icke 
vetenskapligt förankrade teori om att mobbningen skulle vara ett dolt problem för vuxna 
eftersom barn huvudsakligen mobbar varandra när det inte finns någon risk att bli upptäckt. 
Samma teori tas även upp i en rapport från Barnombudsmannen (2001) där man belyser att 
mobbning delvis skulle vara ett dolt problem och att ett mörkertal kan finnas. Det finns dock 
även siffror som visar att omkring dubbelt så många lärare som elever anser att mobbning 
förekommer ofta eller ibland på deras skola, vilket tyder på att de vuxna har större koll på 
mobbningen än barnen. Huruvida mobbning skulle vara ett devis dolt problem för vuxna kan 
alltså diskuteras. 
 

 
Kännetecken hos mobbare och offer 

Det finns en viss oenighet kring kännetecken hos de inblandade personerna vid 
mobbningsproblem. Pikas (1975) talar om att mobbaren skulle ha begåvning för negativt 
beteende medan Olweus (1973) uppger att typiska karaktärsdrag för mobbaren är en aggressiv 
personlighet och fysisk styra hos pojkar medan offret kännetecknas av en ängslig personlighet 
och svag styrka. Detta förklaras med att det är lätt för mobbaren att kränka någon som har 
svårt att försvara sig. Han framhåller dock att yttre avvikelser spelar en mycket liten roll för 
uppkomsten av mobbning, även om många elever uppger yttre avvikelser som en förklaring 
till mobbningen. Både Olweus och Pikas tycks dock vara eniga om att vissa individuella 
olikheter och personlighetsdrag har en viss betydelse för mobbningens uppkomst. 

 

Elevers syn på stödåtgärder 

Med anledning av att mobbningsproblemen i skolorna fortsatte trots samhällets insatser, 
lämnade Barnombudsmannen (2002) en skrivelse till regeringen med en samling förslag för 
att förbättra förutsättningarna för arbetet mot mobbning. I skriften tar man bland annat upp en 
undersökning från 1995 där man frågat 6000 trettonåringar vad de tycker att man ska göra 
mot mobbning. Bland annat ansåg de att alla elever, föräldrar och lärare hade ansvar för 
mobbningen och att mobbaren och den mobbade skulle behöva särskilt stöd. Kritik riktades 
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mot lärarna som anklagades för att blunda inför mobbningen och många tyckte att 
polisanmälan alltid skulle göras vid mobbning. Enligt en annan studie (San Antonio och 
Salzfass 2007) ansåg eleverna att det vore bra om skolpersonalen kunde vara mer närvarande 
på rasterna så att de skulle se vad som hände och kunna försvara den mobbade. Eleverna 
uppgav också att de upplevde att skolpersonalen hade stort inflytande över stämningen på 
skolan och för att känna sig trygga angav de även att bra kommunikation, respekt och ärlighet 
från skolpersonalen var betydelsefull.  

 

Farstametoden, en åtgärdsmodell mot mobbningsproblem 

Farstametoden är en direkt åtgärdande behandlingsmetod som syftar till att stoppa akut 
mobbning. Metoden utvecklades av läraren Karl Ljungström under mitten av 80 talet 
(Ljungström 2000) och beskrivs vara en vidareutvecklad version av modellen som 
antimobbningsgruppen vid pedagogiska institutionen i Uppsala arbetade fram ett tiotal år 
tidigare med docent Anatol Pikas i spetsen. Enligt skolverkets kunskapsöversikt ”På tal om 
mobbning” (2009) framhåller man dock att Farstametoden inte bygger på någon vetenskaplig 
grund och att förankring till skolans styrdokument saknas. Nämnvärt är att Ljungström varnar 
för oklarheter kring mobbningsbegreppet. Enligt skolverket (2009) ser han olyckligt på att 
mobbning lätt blandas ihop med tillfälliga former av negativa handlingar. Dessutom framhålls 
att han anser att mobbning ofta är ett dolt problem för skolpersonalen och kritiserar därför 
Olweus för sitt sätt att skuldbelägga lärare och andra vuxna i skolan (Skolverket 2009).  

Syftet med Farstametoden är att omedelbart få den pågående mobbningen att upphöra. 
Metoden skall därför betraktas som åtgärdande och inte förebyggande. Däremot framhåller 
Ljungström att mobbningen sällan återkommer efter behandling (Ljungström 2000). Metoden 
beskrivs som mycket enkel att lära sig, är inte särkilt tidskrävande och skolpersonalen kan gå 
en kurs och lära sig mer. En anledning till att Farstametoden upplevs så lättanvänd kan vara 
att upplägget är mycket strukturerad och följer en viss mall. I grunden bygger det på att ett 
behandlingsteam upprättas med 2-5 personer från skolpersonalen och det kan vara i princip 
vilka yrkesroller som helst inom skolan, till exempel lärare, fritidspedagoger eller 
elevvårdspersonal. Det allra viktigaste beskrivs vara teamets engagemang, intresse och 
förmåga. Teamets första uppgift är att vid misstankar träffas och utreda om det föreligger 
mobbning och i sådana fall ta reda på vilka som är inblandade. Därefter kontaktas mobboffret 
och från denna insamlas direktinformation om mobbningen. Nästa steg är att hålla samtal med 
mobbarna. Man börjar med den ledande mobbaren, eller den som uppfattas som värst och 
plockar därefter in var och en av de övriga mobbarna. För ett så bra resultat som möjligt skall 
mobbarna vara helt oförberedda på samtalen och de skall inte ges möjlighet att prata med 
varandra mellan samtalen (Ljungström 2000). 

Även samtalen följer en strikt struktur. Det går ut på att de vuxna ska markera att beteendet är 
oacceptabelt samtidigt som de visar respekt. Mobbaren skall dock inte få möjlighet att 
försvara sig, utan det går ut på att de vuxna berättar att de vet vad som pågår och att det är 
oacceptabelt. Därefter skall mobbaren frågas vad han eller hon tänker göra för att förbättra 
situationen. Ljungström (2000) menar att man lättare uppnår resultat om eleven själv får 
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forma sina åtgärder. De föreslagna åtgärderna skrivs ned och man avslutar samtalet med att 
bestämma en tid för ett uppföljningssamtal. Kontakt med mobboffrets föräldrar skall enligt 
Ljungström (2000) ske först en vecka efter behandlingssamtalet eftersom det finns en risk att 
föräldrar påverkar förändringsprocessen i klassen. På Farstametodens hemsida har man dock 
tagit till sig kritik från skolor som vill informera föräldrarna i ett tidigare skede och redogör 
för möjligheten att ringa föräldrarna redan samma kväll, även om det fortfarande 
rekommenderas att vänta en vecka med föräldrakontakten (Ljungström 2010). 

Förändringsprocessen, som enligt metoden börjar efter samtalen, kan leda till skuld- och 
skamkänslor hos mobbarna (Skolverket 2009). Offret kan därför under en övergångsperiod bli 
utsatt för ännu värre mobbning och behöver eventuellt skyddas extra under några dagar. Efter 
en vecka brukar dock processen vara bearbetad i klassen och mobbningen upphör. Om 
mobbningen inte skulle upphöra rekommenderas att metoden upprepas en gång. Skulle det 
inte bli resultat vid andra tillfället skall rektorn kopplas in och det är då dennes ansvar att 
träda in och ta beslut om eventuell flyttning av mobbarna eller polisanmälan (a.a). 

 

Olweusprogrammet 

 
Olweusprogrammets grundare, Dan Olweus, tog doktorsexamen i psykologi vid Umeå 
universitet 1969 (Wikipedia 2010). Han hade tjänstgjort som rektor vid Ericastiftelsen i 
Stockholm och bedrivit forskning kring utåtagerande pojkar. Vid den tiden hade 
mobbningsfenomenet börjat uppmärksammats i den internationella diskussionen och Olweus 
såg likheterna i hans egen forskning. Han kom att forska om mobbning i över 20 år och anses 
vara grundaren till mobbning som forskningsområde (Olweus 1992). Första versionen av 
Olweusprogrammet började användas 1985 och finns även i en utvecklad version (Skolverket 
2009). Syftet med programmet är både att förebygga och att förhindra existerande mobbning. 
Det fokuseras mycket på trygghet, kamratrelationer och förbättring av skolmiljön. En allmän 
förutsättning uppges vara engagemang från hela skolan, både skolpersonal, elever och 
föräldrar (Olweus International 2007). I övrigt bör åtgärdsprogrammets fyra grundläggande 
principer lyftas. Den första av principerna, vilka alla är förankrade i Olweus egen forskning, 
kännetecknas som tidigare nämnt av engagemang, intresse och värme. Den andra och tredje 
principen handlar om fasta gränser och en konsekvent användning av påföljder vid brytande 
mot uppsatt regler och den sista principen handlar om att vuxna i skola och hem skall fungera 
som auktoriteter. I sammanfattningen av programmet bör även nämnas att det är ett ganska 
krävande program i form av engagemang, tid och pengar. Det krävs alltså att alla kommuner 
och skolor är beredda att avsätta resurser om man vill arbeta med programmet. Skolverket har 
i sin kunskapsöversikt på tal om mobbning (2009) även kritiserat Olweusprogrammet bland 
annat för att bygga på gammal forskning. Olweus själv försvarar dock programments 
vetenskapliga grund genom att belysa att forskningen är gammal men fortfarande relevant, 
något han anser stärker resultatens trovärdighet (Olweus 2009). 

 
När Olweusprogrammet ska införas på en skola rekryterar man en instruktör (Olweus 
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International 2007). Det kan vara en lärare som arbetat länge eller någon från 
administrationen på kommunen. Instruktören har en central roll i arbetet och väljs därför med 
stor omsorg. Kunskaper om skolsystemet och skolkulturen värdesätts och det får gärna vara 
en person med långvarig bakgrund som lärare och erfarenheter av vuxenutbildning betraktas 
som en fördel. Instruktörerna utbildas under elva heldagar. Därefter följer tre dagar med 
handledning. Instruktörerna får mycket material med sig i form av artiklar, 
åhöraranteckningar, material som andra skolor använt samt olika former av film och ljud. När 
utbildningen är klar certifieras instruktörerna för fem år framåt och om de vill fortsätta vara 
instruktörer efter fem år måste de gå kursen igen. Ute på skolorna är det instruktören som 
ansvar för utbildningen av personalen och det ordnas samtalsgrupper där nyckelpersoner 
utses. Grupperna skall regelbundet träffas och fokus skall ligga på ledarskap och 
förhållningssätt. Instruktören skall hjälpa grupperna att komma igång med sitt arbete, men det 
är mening att gruppen själva skall kunna bedriva arbetet på skolan. Kontakten med 
instruktören anses rimlig ungefär 15-20 timmar per år och skola efter att programmet införts. 
Vid svåra mobbningsfall kan instruktören fungera som handledare, men skall aldrig ta över 
det praktiska arbetet (Skolverket 2009). Det åtgärdande arbetet delas istället upp på skolnivå, 
klassnivå och individnivå (Olweus 1992). 

 

På skolnivå handlar det om att med hjälp av frågeformulär och kontakttelefon undersöka 
mobbningen på skolan. Det anses lämpligt att ha en eller flera studiedagar om mobbning där 
målet är att formera en gemensam handlingsplan som samtliga i skolpersonalen accepterar 
och är införstådda med. Ansvaret ligger gemensamt på alla vuxna i skolan. På skolnivå ligger 
också ansvaret för en utemiljö där man försöker förhindra skymda platser där mobbnig kan 
pågå utan att någon vuxen ser. Miljöarbetet syftar även till att uppmuntra eleverna till 
aktivitet. Olweus (1992) menar att uttråkade barn mobbar mer. Även rastvaktsystemet är 
mycket uppmärksammat då det anses behöva förbättras. Ofta behövs det fler vuxna bland 
eleverna även på rasterna, men fokus ligger mycket på ett ökat aktivt ingripande, dels för att 
stoppa negativa handlingar och dels för att markera vilka beteenden som inte är acceptabla. 
Arbetet med att sätta gränser behöver många gånger stöd även hemifrån. Föräldramöten och 
ett gott samarbete med föräldrarna anses därför viktigt (Olweus 1992). 
 
På klassnivå sätts gemensamma regler upp tillsammans med eleverna. Det skall vara konkreta 
regler som klargör vilka konsekvenser som vidtas om man bryter mot reglerna, men också 
positivt vinklat arbete där positivt beteende belönas med beröm. Klassrumsövningar som 
rollspel och diskussioner kring filmer används i programmet och det fokuseras mycket på 
gemenskapen genom att göra roliga eller positiva saker tillsammans. Inlärning genom 
samarbete anses ha goda effekter på sammanhållningen i klassen. Klassråd, föräldramöten och 
enskilda samtal används också flitigt i Olweusprogrammet (Olweus 1992). 

Åtgärder som vidtas på individnivå är i regel mer åtgärdande än förebyggande. När man 
konstaterat att mobbning pågår är det viktigt att agera snabbt. Samtal av allvarlig karaktär 
skall enligt metoden hållas med både mobbare och mobboffer. Budskapet till mobbarna skall 
vara att mobbning inte accepteras och att skolan kommer göra allt för att få stopp på det som 
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sker. Efter de enskilda samtalen rekommenderas det att man samlar mobbarna i grupp. De 
önskvärda resultaten skall också följas upp och om ingen förändring sker menar Olweus att 
man skall markera allvaret i situationen genom att låta rektorn medverka i ett eller flera 
samtal. Samtalet med mobboffret skall däremot hållas med verklig försiktighet. Skydd skall 
upprättas mot eventuella trakasserier och den mobbande bör ge sitt medgivande till 
åtgärderna. Kontakten med föräldrarna skall vara tät och det anses positivt om hjälp för både 
mobbaren och mobboffrets föräldrar kan upprättas, till exempel i form av upprättande av 
samtalsgrupper. Den som följer Olweusprogrammet uppmanas också att använda fantasin och 
ta hjälp av neutrala elever i klassen (Olweus 1992). 

 

Friends 

 
Till följd av egna erfarenheter av mobbning startade Sara Damber en organisation vid namn 
Friends (Brodén Andersson, 2001). Syftet var från början att stoppa mobbning och 
kränkningar inom skolan, men verkar nu även inom förskolan och idrottsföreningar. 
Organisationen startades 1997, samma år som det blev krav på att skolorna utarbetade 
handlingsplaner mot mobbning, och drivs sedan dess utan statliga bidrag och vinstintresse. 
Organisationen ingår som en fristående del i ett nätverk där bland annat fryshuset i 
Stockholm, Barnens rätt i samhället och Rädda barnen ingår. På Friends hemsida uppges att 
aktuell forskning ligger till grund för metoden men det råder brist på referenser (Friends 
2010), vilket även påtalas i Skolverkets kunskapsöversikt från 2009. Man hänvisar däremot 
rikligt till de lagar som finns uppsatta kring ämnet och på hemsidan finns flera länkar bland 
annat till skollagen och barnkonventionen (Friends 2010). Sammanfattningsvis uppger 
(Friends 2010) att de utgår från ett helhetstänk mot mobbning där de förmedlar kunskap, 
tillhandahåller rådgivning och följer upp. 
 
Friends metod mot mobbning är ingen kortsiktig lösning på mobbningsproblem (Friends 
2010). Mobbning anses vara ett mer komplext problem och arbetet bedrivs därför långsiktigt 
med det förebyggande arbetet i centrum (a.a). Ansvaret ligger främst på de vuxna och när en 
skola valt att arbeta med Friends inleder man därför metoden med att utbilda personalen under 
en halv dag (Skolverket 2009). Det handlar om att skolan skall formulera gemensamma 
strukturer, förhållningssätt och mål (a.a). Ett trygghetsteam bestående av skolpersonal 
upprättas, gärna blandat från elevvård, lärare och skolledare. Gruppens uppgift är att vara 
ledande med antimobbningsarbetet på skolan och deras första uppgift är att kartlägga 
mobbningen på skolan. Två kamratstödjare i varje klass skall röstas fram av klassens elever 
och tillsammans med det vuxna antimobbningsteamet ska de träffas regelbundet och diskutera 
klimatet i klassen, till exempel mobbning, attityder, utanförskap och grupperingar. En 
heldagsutbildning ges till de utvalda kamratstödjarna och därefter skall de fungera som 
förebilder genom att säga ifrån när det behövs, hålla ögonen öppna och rapportera till teamet 
samt komma med idéer för att främja klimatet i klassen. Det skall dock framhållas att det är 
de vuxna som har huvudansvaret och det skall aldrig överlämnas på kamratstödjarna. Övriga 
elever på skolan introduceras i arbetet genom en teaterföreställning som sedan skall diskuteras 
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i klassen. Det handlar om att arbeta förebyggande i klassen och bygga en gemensam 
värdegrund samt arbeta med självkänsla och attityder (Brodén Andersson, 2001) 

När akut mobbning ändå uppstår används en metod som liknar Farstametoden (Skolverket 
2009). Det skall dock framhållas att denna del av antimobbningsarbetet är förhållandevis liten 
och att Friends metod huvudsakligen bygger på den förebyggande delen. När mobbning 
uppstått börjar vuxenteamet samla information från mobboffret och kamratstödjarna. Därefter 
hålls de första enskilda och oförberedda samtalen med mobbarna. Samtalen skall hållas med 
en eller två vuxna från antimobbningsteamet och genomsyras av respekt. Inget känslomässigt 
eller moraliserande skall tas upp i samtalet. Fler samtal hålls sedan dagarna och ibland även 
veckorna efter det första samtalet. Dokumentation under samtalen rekommenderas till fördel 
för uppföljning och utvärdering. Föräldrakontakten skall enligt Friends hållas med försiktighet 
eftersom förändringsprocessen i klassen riskerar att påverkas negativt (Friends 2010). 

 

Skolmedling 

I början av 1970-talet började rättsväsendet i USA att utveckla och använda sig av medling i 
samband med rättskonflikter. Ur detta växte det sedan fram ett intresse från skolan och under 
1980-talet började medlingsformerna att användas även där. När det gäller skolmedling i 
Sverige framhålls två projekt, ”Medkompis” och ”Medling i skolan” (Skolverket 2009). 

”Medkompis” har utvecklats av Eleonore Lind, som också införde skolmedlingen i Sverige. 
Hon är utbildad inom medling och samtalsterapi och uppges ha suttit i en rad styrelser i 
samband med medling och konflikthantering. Programmet går ut på att utbilda lärare så att de 
kan utbilda sina elever till medlare. Utbildningen omfattar sammanlagt 15 timmar och delas 
upp på 6 tillfällen. De vuxna handleder sedan eleverna i deras medlingsarbete och finns där 
för att ta över om det skulle bli allvarliga problem. De vuxna fungerar även som 
medlingssamordnare och tar emot ärenden som de utreder om det är läge att medla i. 
Angående mobbning menar Lind att det är en plågsam långvarig process som inte skall 
blandas ihop med konflikten som är tillfällig. Däremot menar hon att mobbning kan 
förebyggas genom att man tar itu med konfliktproblemen innan de hinner eskalera och övergå 
till mobbning (Skolverket 2009). 

Projektet ”Medling i skolan” drivs av Linda Marklund och är ett skolmedlingsprojekt som 
omfattar omkring 100 skolor i norrbotten. Marklund har tidigare skrivit en avhandling om 
skolmedling och har nu blandat Linds ”Medkompis” med ett norskt projekt. Till skillnad från 
”Medkompis” är utbildningen för ”Medling i skolan” mycket mer omfattande och ges mycket 
längre tid. Mobbning tas upp under utbildningen och både förslag på förebyggande och 
åtgärdande arbete påstås få utrymme. När personalen har utbildats utses en grupp elever till 
medlare. Uttagningen skrev via intresseanmälningar som sedan sorteras. Helst skall 
medlingsgruppen representera hela skolan vad gäller kön, klass, betyg och etnicitet. För att få 
bra resultat framhålls att alla på skolan måste känna till programmet, oavsett om man är 
medlare eller inte, därför brukar en temadag om konflikter och medling att hållas. Av 
lärargruppen fungerar fyra personer som ansvariga för medlandet, dessa skall helst vara 
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intresserade och engagerade. Målet med medlingen sägs vara ett lugnare klimat på skolan och 
därmed uppges det också fungera både förebyggande och åtgärdande mot mobbning 
(Skolverket 2009). 

Det skall framhållas att medling handlar om både på fakta och känslor. Man tar alltså reda på 
vad som hänt samtidigt som man tar hänsyn till känslor. Syftet med medling är att på fredlig 
och frivillig väg finna försoning eller en lösning på problemet. Medlarna skall fungera helt 
opartiskt och endast verka för att föra dialogen vidare. För lärarnas del bör noteras att arbetet 
med skolmedling kan ta en hel del tid då föräldrar skall informeras, temadagar skall ordnas, 
elever skall utbildas och medling skall genomföras (Skolverket 2009).  
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Metod 
 
I denna del kommer studiens genomförande att presenteras. Bland annat kommer insamlingen 
av deltagare, val av intervjuform, bearbetning av insamlingsmaterialet samt etik och 
tillförlitlighet att beskrivas. 

 

Insamling av deltagare 

För att finna personer som ville delta i studien startades en öppen grupp på facebook där vem 
som helst kunde bli medlem. För att få stor spridning på gruppen, och därmed fler chanser att 
hitta deltagare, bjöds ett hundratal vänner in till gruppen. Genom statusuppdateringar har 
samma bekantskapskrets även regelbundet uppmanats att sprida gruppen vidare. Det skall 
belysas att en stor del av de som kommit i kontakt med gruppen är unga människor och att 
detta även var väntat eftersom merparten av personerna som fick inbjudan till gruppen är unga 
och i sin tur har många unga kontakter. 

Längst till vänster på facebookgruppens sida presenterades studiens syfte och deltagare till 
intervjuerna efterlystes i textform (Se bilaga 2). Deltagarnas möjlighet att vara anonyma 
nämndes och för dem som var intresserade av att delta föreslogs en intresseanmälan via en 
mejladress som även den presenterades på facebooksidan. Ingen av deltagarna har blivit 
personligt tillfrågade, alla medverkande har själva anmält sitt intresse. Det var fyra personer 
som hörde av sig till mig. Den ena hörde av sig via facebook, den andra via telefon, den tredje 
muntligt och den fjärde ställde upp via den tredje. 

 

Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna har genomförts på det Kvale (2008) kallar ett halvstrukturerat sätt. Frågorna har 
varit öppna med vissa ramar och möjlighet till omkastad frågeordning och spontana 
följdfrågor. En viss styrning av de intervjuade personerna bedömdes dock nödvändig eftersom 
insamlingen skulle täcka problemfrågornas område. De mer styrda frågorna skall enligt Lantz 
(2007) också vara lättare att jämföra och analysera kvantitativt med varandra, vilket delvis är 
önskvärt medan de mer öppna svaren ger en begränsad möjlighet till kvalitativ analys.  

Eftersom jag trodde att min sida på facebook skulle nå personer från hela landet var avsikten 
från början att genomföra intervjuerna via telefon eller mail. När det visade sig att det var 
möjligt att träffa samtliga personer samt att dessa visade intresse av att mötas i verkligheten 
valde jag att intervjua deltagarna öga mot öga. Personerna som intervjuats har själva fått välja 
tid och plats för intervju, detta för att möjliggöra en så bekväm situation som möjligt och 
därmed öka de medverkandes tillit för att berätta om känslosamma upplevelser. Två av 
deltagarna intervjuades i sina hem, en ville hellre ses på ett café och den sista intervjun ägde 
rum på en skola. Deltagarna fick inte tillgång till frågorna innan intervjun, vilket Krag 
Jacobsen (1993) belyser som en fördel eftersom han anser att oförberedda svar fungerar bäst 
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ur ett förmedlarperspektiv. De medverkande har alla varit införstådda med arbetets syfte och 
de har alla blivit lovande att vara anonyma. Namneni resultatet är fingerade med syfte att 
skydda deltagarna. Samtliga intervjuer har i samtycke med deltagarna spelats in och syftet 
med det var att få mer uppmärksamhet över åt själva intervjun, vilket även Kvale (2008) anser 
vara viktigt. 

 

Bearbetning av intervjuerna 

Intervjuerna spelades in digitalt med hjälp av en diktafon. Varje intervjuinspelning blev cirka 
30 minuter lång. Inspelningarna lyssnades noggrant igenom tills några särskilt centrala delar 
kunde urskiljas i varje intervju. Eftersom det viktiga innehållet riskerar att försvinna när man 
skriver ner varje ord från en intervju (Kvale 2008) skrevs enbart citat från de mest centrala 
delarna. Citaten sorterades sedan i kategorier och utifrån dem jämfördes och analyserades de 
olika intervjuerna. Studien bygger på några personers uppfattningar om mobbning och 
skolans åtgärdsarbete. 

 

Tillförlitlighet 

Kvale (2008) menar att det är viktigt att mäta det som syftet avser att mäta. I denna studie 
användes samma intervjuunderlag till samtliga intervjuer. Eftersom frågorna hade en relativt 
öppen karaktär hände det att frågeordningen kastades om ibland och att svaren på vissa frågor 
redan hade framkommit innan frågan var ställd. Följdfrågor var ibland nödvändiga för att få 
ett tydligt svar på de ställda frågorna. 

Kvale (2008) menar även att man som intervjuare bör vara påläst om intervjuns område innan 
utförandet av intervjun. I denna studie har den teoretiska bakgrunden skrivits innan 
intervjuerna, vilket kan intyga en väl påläst intervjuare. Studiens tillförlitlighet stärks även av 
citat i resultatdelen. Kvale (2008) pekar dock på att tillförlitligheten även kan påverkas av 
intervjupersonernas ärlighet. Han menar vidare att intervjuunderlaget kan tolkas olika 
beroende på vem som tolkar det. Det är därför möjligt att intervjupersonerna i denna studie 
försökt förmedla något som tolkats fel. 
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Resultat och analys 
 
Här följer resultatet av fyra intervjuer. Personerna som intervjuats har alla varit utsatta för 
mobbning i skolan. Samtliga deltagare är idag unga vuxna. 
 

Raster 

Det framgår tydligt att rasterna hade en speciell betydelse för de intervjuade personerna. 
Lärarnas frånvaro tycks ha ökat mobbningens omfattning i tre av fyra fall. Sofies uppfattning 
är att hon var mer skyddad när hon hade lärarnas ögon på sig. En uppfattning som tycks råda 
är att den verbala och fysiska mobbningen främst förekom när lärarna inte såg. Simon berättar 
att han blev utsatt för olika slags kränkningar varje rast. När de stod utanför klassrummet och 
väntade på läraren brukade han bli slagen eller utsatt för andra negativa handlingar. Några 
intervjuer tyder även på att mobbningen också kom från elever i andra klasser, vilket gjorde 
att mobbarna blev fler när rasterna inföll samtidigt. Uppfattningarna om att mobbningen 
skulle vara värst på rasterna fanns dock inte bland alla intervjuade. Caroline, som hade det 
jobbigast på vissa lektioner, menar att hon hade möjlighet att gå undan när det var rast. Hon 
berättar att hon lärde sig var man kunde vara ifred. 

 

Skolpersonalens kännedom om mobbningen 

Vid intervjuerna framkom att någon eller några lärare oftast hade kännedom om mobbningen. 
Sofie menar att det var uppenbart för lärarna att hon mådde dåligt. Hon beskriver sig själv 
som väldigt känslosam och berättar att hon brukade sitta och gråta helt synligt. Det råder inga 
tvivel om att lärarna visste vad som pågick. Även Carolines lärare såg vad som hände. I 
intervjun nämnde hon bland annat en händelse där läraren valde att inte agera: 

”En lektion gick det över styr av de som mobbade mig verbalt, det gick så 
långt att en av dem som fryste ut mig gick och sa till läraren att du måste 
stoppa det här, men hon gjorde ingenting.” 

Dessa tillfällen är dock inget bevis för att mobbning alltid skulle vara uppenbar för lärarna. 
Pia menar att skolpersonalen hade ”dålig koll” och att hon fick en ”oj-reaktion” när hon 
berättade om mobbningen. Emellanåt uppträder även en osäkerhet kring lärarnas kännedom 
om mobbningen. Simon berättar att mobbarna ofta höll tillbaka när lärarna var i närheten. Han 
menar därför att mobbningen kanske inte alltid var uppenbar för dem. Han framhåller dock att 
det förekom tillfällen då de rimligen borde ha uppfattat mobbningen, men att de då inte 
brydde sig. Såhär säger han om lärarnas engagemang: 

”De brydde sig inte liksom så, de tog liksom inte tag i det, de  
ignorerade det” 

Att lärarna inte skulle bry sig är för övrigt en rådande uppfattning som stämmer överens med 
samtliga intervjuer. Däremot tyder intervjuerna på att det kunde finnas andra vuxna som 
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brydde sig. Pia och Simon berättar om fritidsledarna som arbetade på deras skolor. 
Fritidsledarna beskrevs som lite yngre personer i 25-årsåldern som var mer avslappnade än 
lärarna. På rasterna fanns de tillgängliga för eleverna och de såg mycket mer än lärarna. De 
uppfattades också som lättare att prata med och mindre strikta än till exempel kuratorn. 

”Ungdomsledarna, fritidsledarna, de uppmärksammade en, kom 
och tröstade en om man visade att man var ledsen, vilket man i och för sig oftast 
inte gjorde […] Fast om man var själv med dem så berättade man ju mer hur 
det var” 

Stödet från skolpersonalen tycks inte varit särskilt bra. Det framkom dock att vissa brydde sig 
mer än andra. I intervjuerna finns uppfattningar om allt från mobbande till riktigt bra lärare. 
Bland annat berättar Caroline hur hon blev kränkt av en lärare: 

”Hon sa att jag var ful i håret, hade ful hårfärg och fula kläder. Och det sa 
hon inför alla.”  

I övrigt tycks intervjuerna fokusera mer på vad lärarna inte gjorde, till exempel att de inte 
brydde sig, inte såg, inte ville se, inte ingrep, inte tog tag i problemen och inte arbetade 
förebyggande mot mobbningen. 
 

Skolpersonalens engagemang 

Något som framträder i intervjuerna är besvikelsen över skolpersonalens bristande 
engagemang och vilja att stötta. Uppfattningen är att det konkreta åtgärdande arbetet inte var 
tillräckligt. Avsaknaden av stöd tycks ligga till grund för den underliggande uppfattningen om 
att lärarna inte brydde sig, vilken återfinns i samtliga intervjuer. Såhär sa Caroline om lärarna: 

”När de såg mig sitta i korridoren så kom de fram och sa; men 
vad stark du är som står ut, och sedan gick de. […] De tog inte tag i det. De gjorde 
helt enkelt ingenting.” 
 

I de fall där intervjupersonerna hade bytt skola upplevdes även det som ett svek. Pia ville 
hellre att mobbarna skulle byta skola, men så blev det inte. Hon sa: 

 ”Det var ju mig de flyttade på” 

Men det var inte alla som fick möjlighet att komma bort från mobbningen. Caroline ville byta 
klass, men det fick hon inte. 

Det framgår även en outtalad men påtaglig besvikelse över att skolorna inte haft något 
fungerande förebyggande arbete mot mobbning. Kamratstödjare fanns dock vid två skolor, 
men det fungerade dåligt. Sofie berättar att hon aldrig ville prata med någon kamratstödjare. 
På Carolines skola var det mobbarna själva som blev utsedda till kamratstödjare. Hon tror att 
de vuxna ville få mobbarna att bli snälla, men så blev det inte. Någon annan uppfattning om 
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förebyggande arbete mot mobbning förekom i princip inte. Däremot vittnar intervjuerna om 
att det förekom samarbetsövningar i början av terminerna. Såhär sa Sofie: 

”Det fanns ju lärakännavarandrauppgifter som skulle vara förebyggande men som 
fungerade förnedrande, förlöjligande, tidslösande […] Snarare blev det etablerat 
vilka som var coola och vilka som var töntarna, svart på vitt, tack kära klassledare!” 

Något annat som nämndes vid några intervjuer var enstaka värderingsövningar, men de tycks 
inte haft någon positiv inverkan mot mobbningen. 

 

Stöd behövs 

Vilka åtgärder som vidtagits mot mobbningen skiljer sig i de olika beskrivningarna. Trots att 
någon eller några åtgärder vidtagits i samtliga fall upplever ingen av de intervjuade 
personerna att det var tillräckligt. Intervjupersonernas känsla av att inte få stöd från 
skolpersonalen utgör en påtaglig del av intervjuinnehållet, även i de fall där åtgärder har 
vidtagits. 

Vilka åtgärder som vidtogs mot mobbningen tycks också hänga samman med 
hemförhållandena hos de olika personerna. Uppfattningen är att de som haft mer stöd från 
sina föräldrar och ett välfungerande samarbete mellan skola och hem tycks ha fått bättre hjälp. 

Det har framkommit exempel på både bra och dåliga åtgärder mot mobbning. Det skall dock 
framhållas att det största missnöjet riktas mot det som inte åtgärdats alls. Vid intervjuerna 
berättades om olika tillfällen där mobbaren och den utsatta deltagit i samtal. Simon berättar att 
han och den värsta mobbaren fick träffas tillsammans med sina föräldrar och läraren.  

”Jag berättade att det brukade vara sådär jämt. Men hans föräldrar bara satt och 
skyddade honom, han är så snäll, han är så duktig, han gör ingenting hemma. Han 
målade upp massa grejer som fick mig att känna att det var mitt fel att de gör som de 
gör. Det enda minnet jag har är att vi pratar om det och jag skämdes och var 
frustrerad för att allt nonchalerades och som att det bara är jag som är löjlig ungefär 
[…] Det vart bara värre efter samtalet.” 

Att sammanföra mobbaren och den utsatta uppfattades i det här fallet inte som någon bra 
åtgärd oavsett om syftet var gott. Sofie har andra erfarenheter av samtal. Hon kallar det 
medling och åtgärden vidtogs när en välvillig lärare tog kontakt med kurator och 
skolsköterska. 

”Jag tyckte om försöken till medling. Det kändes tryggt men det var skitjobbigt att gå 
dit. När vi väl var där var det jätteskönt men sedan återgick det ju till det vanliga. Vi 
var arga på varandra men jag fick se att det var en människa och inte bara någon 
äckelhatare. […] Medling, sjukt bra!” 
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Mobbningen upphörde dock inte med hjälp av samtalen. Inte heller i Pias fall, där rektorn 
samtalade med mobbarna, hjälpte samtalandet. Mobbningen tycks ha upplösts först när de 
mobbade, av konstruerade eller naturliga skäl, slutat på skolorna. 

Vilka åtgärder som vidtogs mot mobbningen tycks också hänga samman med 
hemförhållandena hos de olika personerna. Uppfattningen är att de som haft mer stöd från 
sina föräldrar och ett välfungerande samarbete mellan skola och hem tycks ha fått bättre hjälp. 

 

Önskade åtgärder 

Trots att samtliga deltagare kritiserade skolan starkt för det bristande stödet hade några av 
dem relativt få konkreta förslag på åtgärder. Något som återkom i intervjuerna var förslaget 
om att skolan borde bli bättre på att arbeta aktivt med förebyggande åtgärder mot mobbning. 
Såhär sa Caroline om skolpersonalen: 

”Jag tror att de måste bry sig mycket, och ta tag i det på en gång vid minsta lilla. Man 
kan inte låta saker passera. Inte peka ut några utan prata generellt om det, 
förebyggande.” 

Även Pia menar att man måste samtala om mobbning innan det blir akut. Det kan tolkas som 
att arbetet mot mobbning behöver finnas kontinuerligt i vardagen. Simon berättar att 
mobbarna kunde härja fritt eftersom skolpersonalen inte satte stopp. Det skulle också kunna 
ses som att noll tolerans mot kränkningar behöver finnas från skolpersonalens håll.  

Andra förslag som undersökningspersonerna lyfte var utökad föräldrakontakt, mer utbildning 
till skolpersonalen och fler vuxna bland eleverna. Sofie, som har erfarenhet av medling, 
menar att det kan vara ett bra sätt att hantera akut mobbning. Hon tror också att skolan 
behöver strukturera en hård handlingsplan som verkligen följs.  

Simon tar upp självkänsla som en avgörande faktor mot mobbning. Han menar att tillräckligt 
dålig självkänsla kan göra att man upplever sig mobbad fast ingen annan anser att man är det. 
För honom upphörde mobbningen först när hans egen självkänsla blev stark nog att 
upprätthålla en viss karaktär, när han kunde vara sig själv. Han tror också att det kan behövas 
någon person som stöttar och ”får en att förstå att man duger som man är”.  

Som ett sista alternativ för att bryta mobbning kom förslag om att byta klass eller skola. Dessa 
förslag nämndes i regel i slutet av intervjuerna och beskrevs mer eller mindre som en sista 
utväg. Caroline formulerade sig såhär: 

”Det är ju egentligen ingen lösning att byta skola. Men i vissa fall så tycker jag att 
man måste få den möjligheten, att byta skola eller i alla fall klass.” 

Det skulle kunna tolkas som att ett skol- eller klassbyte ses som en sista utväg. 
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Diskussion 
 
Diskussionsdelen är indelad i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. 
I metoddiskussionen kommer metoden att analyseras och i resultatdiskussionen 
kommer resultatet att kopplas mot bakgrunden. Syftet finns med som en röd tråd 
genom hela diskussionen. Jag vill göra er uppmärksamma på att de slutsatser 
som formulerats skall betraktas som tolkningar då arbetets begränsade 
omfattning omöjliggör generella slutsatser. 
 

Metoddiskussion 

Insamling av intervjudeltagare 

Intervjupersonerna fann jag med hjälp av en grupp på facebook. Min förhoppning var att 
komma i kontakt med ett stort antal personer. Tyvärr spred sig gruppen dåligt men efter ett 
par veckor hade fyra personer anmält sitt intresse. Det är svårt att säga om framgången hade 
varit större om jag sökt deltagare på andra sätt. Jag är väl medveten om att gruppen på 
facebook kommit i kontakt med fler yngre än äldre personer. Om jag hade annonserat till 
exempel i tidningen hade jag kanske fått en annan urvalsgrupp. Eftersom skolan förändras 
relativt snabbt skulle intervjudeltagarnas unga ålder även kunna ses som en fördel då det 
fortfarande inte var alltför många år sedan de gick i skolan. 

 

Bearbetning och insikten om begränsningar 

Bearbetningen av intervjumaterialet var mycket tidskrävande. De fyra inspelningarna utgjorde 
tillsammans en speltid på två timmar. Inspelningarna har sedan lyssnats av ett flertal gånger. 
Första gången gick det fortast att lyssna, för då pausades inte inspelningen. De nästkommande 
gångerna pausades inspelningarna för att viktiga citat eller övergripande uppfattningar skulle 
hinna antecknas. Att tolka det någon annan försöker förmedla är även ganska tidskrävande på 
så sätt att det kräver betänketid för att minimera misstolkningsrisken. Mycket energi gick 
därför åt till att försöka byta perspektiv och förstå det som blev sagt. När resultatet var 
färdigställt skickades resultatdelen till deltagarna för att utesluta att någon känner sig 
misstolkad, oförstådd eller obekväm med det som sammanställts. Vad gäller tidsaspekten tog 
själva förarbetet med intervjumaterialet flera dagar och då var den skriftliga delen inte ens 
påbörjad. Att genomföra långa intervjuer med ett brett och intressant innehåll kan i efterhand 
betraktas som övermäktigt. Att sammanställa en text på fyra sidor utifrån ett intervjumaterial 
på två timmar gör att innehållet blir relativt ytligt och ofördjupat. En risk är även att det som 
egentligen upplevts som viktigast försvinner i mängden. Vikten av att begränsa och 
specificera sitt arbete har därför utgjort en värdefull lärdom. 
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Etik och känslor 

Under arbetets gång har deltagarnas känslor kring intervjuerna övervägts. Rädslan för att 
skada någon har varit påtaglig och det som skrivits är därför genomtänkt och utvalt med 
omsorg. Krag Jacobsen (1993) menar dock att rädslan för att skada någon brukar vara 
överdriven, vilket förstås är min förhoppning. För att ge deltagarna bästa möjliga trygghet har 
de fått läsa och godkänna det som skrivits i resultatet och samtliga har varit nöjda. 

Det finns dock även andra etiska aspekter som gjort sig påminda. Eftersom intervjuerna 
handlat om mobbning, som enligt Olweus (1993) kan vara känslomässigt förödande, har det 
hela tiden funnits en rädsla för att starta en smärtsam process hos intervjudeltagarna. Krag 
Jacobsen (1993) menar att detta kan få negativa konsekvenser för intervjun, då den som 
intervjuar inte vågar gå på djupet eftersom denne är rädd att utlösa smärta hos den 
intervjuade. Det tycks handla om en balans mellan att våga ställa de nödvändiga frågorna och 
att inte gå över gränser och därmed orsaka plåga. Krag Jacobsen (1993) påpekar dock att 
konsekvenserna av en även kan vara positiva. Han menar att man till exempel kan få nya 
värdefulla insikter om sitt liv. 

 
 

Resultatdiskussion 
 
Skolpersonalens ansvar och engagemang 
 
Vid intervjuerna framkom att samtliga undersökningspersoner saknade engagemang från 
skolpersonalen. Att personalen inte brydde sig var en vanligt förekommande uppfattning och 
det stöd som deltagarna uppfattat att de fått är mycket begränsat. Enligt Olweus (1992) är 
skolpersonalens engagemang en nyckelfaktor för att åtgärda mobbningsproblem. Även 
Ljungstöm (2000) pekar på engagemangets betydelse för ett framgångsrikt 
antimobbningsarbete. En rimlig slutsats kan därför bli att skolpersonalen behöver engagera 
sig mer för att motverka mobbning. Intervjuerna tyder dock på att detta kan vara 
problematiskt eftersom de upplevt att många vuxna väljer bort att uppmärksamma 
mobbningsproblem eftersom de är känslomässigt betungande. Eftersom kritik mot lärarna 
även har utfärdats av Barnombudsmannen (2002) där de anklagats för att blunda för 
mobbningen, kan det bristande engagemanget tolkas som ett stort problem. Problemet skulle 
enligt Barnombudsmannen (2002) till viss del kunna åtgärdas av mer utbildning för lärarna, 
vilket också är ett förslag som framkom i ett par intervjuer. 

Att skolpersonalen tycks engagera sig dåligt öppnar också för en del funderingar kring 
skolans struktur. Är det verkligen sant att nästan inga lärare bryr sig om deras elever far illa? 
Samtliga informanter framhöll att ingen eller enstaka lärare visade sitt stöd. Kan det bero på 
att lärarna försöker hålla en distans till eleverna? Eller har de för mycket att göra? Vidare vore 
det intressant att se mobbningen ur lärarens perspektiv. 
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Inga nya tillvägagångssätt mot mobbning 

Samtliga intervjupersoner lyfte fram förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas mot 
mobbning. Åtgärdsförslagen är egentligen inget nytt och de stämmer mycket väl överens med 
de utarbetade åtgärdsprogram och metoder som redan existerar mot mobbningsproblem, till 
exempel kamratstödjare och medling. En av undersökningspersonerna menade att man borde 
införa en tipstelefon dit eleverna kan ringa om de blivit vittne till någon form av mobbning. 
Den föreslagna åtgärden om en tipstelefon används till exempel i ”Farstametoden” 
(Ljungström 2000). 

Inga nya åtgärdsförslag framkom mot mobbning. Utifrån intervjuinnehållet kan jag också 
uppfatta en viss uppgivenhet bland undersökningspersonerna. De ställer sig alla skeptiska till 
frågan om mobbning går att stoppa. Det skulle kunna tolkas som att det pågående 
mobbningsproblemet är mycket komplext och att inga enkla lösningar finns. Det skulle också 
kunna vara en orsak till att så få åtgärder vidtas trots att skolan är skyldig att utreda 
omständigheterna och ta till åtgärder om någon i personalen känner till att någon elev blivit 
kränkt (Lärarens handbok 2008). 

 

Stöd från skolpersonalen 

Utifrån intervjuerna uppfattade jag att intervjupersonerna kände sig svikna av skolan. Stödet 
från skolpersonalen tycks ha upplevts som långt ifrån tillräckligt eller i vissa avseenden 
obefintligt. Intervjudeltagarna halkade alla in på gamla minnen och berättelser om hur 
skolpersonalen inte brydde sig tillräckligt. Däremot har samtliga deltagare någon vuxen från 
skolan som gav sitt stöd. Det kunde vara lärare, rektorer, fritidsledare eller andra vuxna i 
skolan. Trots att syftet med arbetet kretsade kring åtgärder mot mobbningsproblem kretsade 
intervjuerna till stor del kring det stöd som skolpersonalen gav eller inte. Att stöd utgör en 
mycket viktid del för elevernas välmående kan även bekräftas av undersökningen som 
presenteras i bakgrunden där 6000 trettonåringar fått besvara frågan om vad de tycker att man 
borde göra mot mobbning. Trettonåringarna ansåg att de mobbade behöver mer stöd och de 
anklagar lärarna för att blunda inför mobbningsproblemet (Barnombudsmannen 2002). Att 
stöd behövs och är viktigt kan därför betraktas som en rimlig tolkning. Vikten av åtgärder 
skall därmed inte förnekas, men insikten av stödets betydelse har blivit en stark lärdom från 
arbetet. Och med en kommentar från Sofie avslutar jag detta arbete: 

 ”Det behövs mer stöd, det är hårt att vara utsatt!” 
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Bilaga 1 

 

Intervjuunderlag 

 
Kan du berätta lite om vilka som utsatte dig för mobbning/negativa handlingar? 
I vilka situationer? När? Var? Vilka? Vilken ålder? Antal mobbare? Kön? 

Kan du beskriva på vilket sätt du blev utsatt för mobbning? 
Direkt? Indirekt? Fysiskt? Verbalt? Psykiskt utfryst? 

Hur kände du under den här perioden? Hur mådde du? Trivdes du? 

Vilken betydelse upplever du att fritiden hade? 

Fanns det någon vuxen som visste att du var utsatt? I skolan? Hemma? Hur kunde de veta?  
Såg de? Berättade du? Hur mottogs det? 

Vilket stöd upplevde du från de vuxna i skolan? 

Hur fungerade det förebyggande arbetet mot mobbning i klassen? Kamratstödjare? 
Värderingsövningar? 

Kan du berätta lite om vilka åtgärder som vidtogs, hemma och i skolan? 

Hur samarbetade skolan med hemmet? 

Vilka åtgärder hjälpte dig? På vilket sätt? Fanns det några åtgärder som försämrade läget? 

Såhär i efterhand, hur hade du önskat att lärarna skulle agerat? Vad hade du önskat under den 
utsatta perioden? 

Hur hade du absolut inte velat att lärarna skulle agera? 

Hur upphörde mobbningen? 

Hur tror du att man skulle kunna stoppa mobbning? Förslag! 

Vad tror du har hjälpt dig att komma vidare i livet? 
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Bilaga 2 
 
Information från gruppsidan på facebook. 
 
 
 
Vi som vill ha en skola utan mobbning! 
 
Personer som varit utsatta för mobbning sökes. Sprid gruppen till alla dina vänner! 
 
Jag studerar sista terminen på lärarprogrammet och söker personer som vill delta i min studie 
om mobbning. Syftet med arbetet är att öka förståelsen kring mobbning i skolan samt finna 
bra sätt att hantera mobbning när den är ett faktum. 
 
Deltagandet sker i form av intervju, antingen via telefon eller mail. Självklart kommer alla 
medverkande att vara anonyma. 
 
Är du intresserad? 
Maila mig på: plu07smn@hig.se 
 
Med vänlig hälsning 
/Sanna 


