
 

Förord 
Mitt  

En kvalitativ undersökning om 
mobbning  
 
En studie om skillnader och likheter mellan 
organisationen Friends och skolans arbetsmetod att 
motverka mobbning 

15p 

Södertörns högskola | Interkulturell lärarutbildning mot yngre barn, 

210 hp |Utbildningsvetenskap C- Examensarbete 15p 

| Höstterminen 2010 

Av: Jessica Patel 
Handledare: Jenny Magnusson 
 



 
 

2 

Förord 
Mitt examensarbete är för alla barn och ungdomar som är under 18 år som någon gång känt 

sig ensam, upplevt utanförskap och blivit mobbad. Jag vill rikta ett stort tack till fritidsledaren 

och skolkuratorn samt till organisationen Friends. 

 

Jag vill även tacka min familj och vänner som har stått ut med mig under mina dalgångar och 

höga berg under mitt skrivande.  

 

Jessica Patel 

Norra Botkyrka 2011-01-24 
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Abstract  
Title: A qualitative study of bullying- the differences and similarities between the 

organization Friends and schools’ methods to prevent bullying 

 

Author: Jessica Patel.  

Term: Autumn semester 2010.  

Supervisor: Jenny Magnusson 

 

This qualitative study is about the differences and similarities between the organization 

Friends and schools’ methods to prevent bullying. Aggression, bullying and discomfort in 

schools  result in that many students do not dare to go to school because of their fear that they 

might get attacked and become systematically bullied. Bullying is a universal and persistent 

problem. In this study the reader will receive a better understanding and get an insight into the 

problems that teachers and students experience and struggle with every day in dealing with 

bullying in schools. Bullying has been a major problem among children for a long time. It was 

about 40 years ago the word bullying was first employed. Despite all the measures and 

methods to address bullying, the problem of bullying still remains. This study focuses on the 

problem of bullying in multicultural schools. The research is based on two multicultural 

schools in Botkyrka municipality. It examines how they work to prevent bullying and their 

collaboration with the organization Friends.  

  

 

Keywords: bullying (physical, physics, electronics) peer supporter, equal treatment 
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1. Inledning 
”Alla barn är lika mycket värda. Ingen annan är som du. Du och alla andra barn och unga ska 

respekteras. Det spelar ingen roll vad du har för familj, vilket land du kommer ifrån, vilket språk du 

talar, vad du tror på, om du är tjej eller kille, vem du blir kär i eller om du har något 

funktionshinder” (www.barnombudsmannen.se)   

 

När barn börjar grundskolan kommer de med stor glädje till skolan, de förväntar sig att de 

skall lära sig skriva, lära sig alfabetet och träffa nya vänner. Allt känns roligt och spännande. 

Men under skolgången börjar några elever känna obehag och rädsla när de skall gå till och 

från skolan. Bästa vännen sviker, barnet har ingen att vara med i skolan och på rasten. Barnet 

börjar känna sig ensam och uppgiven. De känner inte lika stor glädje som de gjorde när de 

började skolan. De är rädda för vad som skall hända när de går till och från skolan, rädda för 

att höra uttalande om vad de har på sig eller rädda för att få stryk. Mobbning är ett stort 

samhällsproblem som påverkar barn i alla åldrar oavsett kön, etnicitet, kultur och klass 

(Damber, 2008, s.8).  

 

Att arbeta på en skola handlar inte bara om att ge eleven den bästa undervisningen utan det 

handlar även om att elever skall trivas i skolan och inte bli utsatt för mobbning eller annan 

form av kränkning. I Sverige finns det en lag om skolplikt som innebär att varje enskild elev 

skall gå till skolan oavsett om man vill eller inte. Enligt den svenska lagen får varken 

mobbning eller trakasserier förekomma i de svenska skolorna (www.barnombudsmannen.se ). 

På vilket sätt skall mobbning motverkas och förebyggas? Hur skall skolan agera mot 

mobbning, mot de utsatta och mot mobbaren? Detta examensarbete handlar om hur skolor 

arbetar mot mobbning; om huruvida skolorna skall anlita en organisation som Friends eller 

om de skall förlita sig på deras egna resurser.  
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2. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur skolor arbetar för att motverka och 

förebygga mobbning. Jag kommer att studera likheter och skillnader mellan två skolors arbete 

mot mobbning samt organisationen Friends arbetssätt mot mobbning.  

2.1 Frågeställning 

Följande frågeställningar kommer att besvaras i detta arbete:  

 

1. Hur arbetar de två utvalda skolorna mot mobbning? 

2. Hur arbetar organisationen Friends mot mobbning?  

3. Vilka skillnader och likheter finns det mellan skolornas och organisationen Friends 

arbetssätt och metoder för att motverka mobbning? 
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3. Metod 
Jag kommer i detta examensarbete att tillämpa kvalitativ metod. Larsen (2007) menar att 

kvalitativ fakta inte är statistiska kvaliteter hos intervjupersonen. Larsen (2007) menar även 

att sådana fakta många gånger kallas mjuk fakta (Larsen, 2007.s.22). Kvalitativ undersökning 

är grundad efter empiri. När man använder sig av kvalitativa undersökningar träffar forskaren 

intervjupersoner som skall delta i undersökningen. En fördel med att använda sig av kvalitativ 

metod är att man kan reducera bortfallen, det vill säga det finns inte lika stor risk som i 

kvantitativa undersökningar att många som medverkar i undersökningen struntar i att till 

exempel besvara utsända enkäter. En annan fördel med kvalitativ metod är att undersökaren 

kan få en bättre helhetsinsikt av företeelsen. Undersökaren får även möjlighet att ställa 

följdfrågor direkt till intervjupersonen och kan få mer kompletta svar. Om något skulle vara 

oklart så kan man reda ut det på en gång (Larsen, 2007.s.27). Med anledning av ovan fördelar 

och att metoden är grundad efter empiri anser jag att  kvalitativ undersökning  passar bäst som 

metod för att besvara frågeställningarna i mitt examensarbete.  

 

Mitt examensarbete handlar om hur skola A och B arbetar mot mobbning i jämförelse med 

organisationen Friends arbetssätt mot mobbning. Jag har använt mig av Larsens (2009) bok 

”Metod helt enkelt”. Det kvalitativa material jag har samlat in till examensarbetet omfattar 

inspelnings-, intervju – och observationsmaterial samt relevanta teorier som berör mitt 

forskningsämne.  

 

Jag valde att utföra min kvalitativa undersökning på två skolor i Botkyrka kommun. Jag valde 

Botkyrka kommun dels för att de är min hemkommun och dels för att det var de enda 

skolorna som ville ställa upp i min undersökning. Jag valde även att undersöka skolor där jag 

inte hade gjort min verksamhetsförlagda utbildning. Anledningen till det är för att det är bättre 

att välja  en skola där man inte känner någon. Där kan man vara mer anonym, vilket är bra när 

man skall intervjua undersökningspersoner. 

 

Det var inte lätt att få tag på en föreläsare på organisationen Friends som var beredd att svara 

på mina frågor. Jag ville ha ett personligt möte med en föreläsare som kunde tänka sig att 

ställa upp i en intervju. Enligt Friends föreläsare hade de inte tid att träffas och bli intervjuad 

av mig. Jag valde då istället att skicka e-post till samtliga tio föreläsare. Bara en svarade. 



 
 

9 

Fredrik är förläsare på organisationen Friends och har arbetat på organisationen i tre år.  

Eftersom det svar jag mottog inte var tillräckligt djupgående valde jag att komplettera med 

information från Friends hemsida och boken ”Din vän” av Sara Damber (2009).  

3.1 Intervju  

Kvale (1997) anser att samtalet är en betydelsefull form av mänsklig interaktion. Individer 

samspråkar med varandra genom att fråga och svara på frågeställningarna (Kvale, 1997,s.13). 

Larsen (2009) anser att en kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre strukturerade. 

Eftersom jag ville få en djupare förståelse angående skolpersonalens och organisationen 

Friends arbetsmetoder använde jag mig av kvalitativ intervju som var både strukturerad med 

öppna svar och spontana frågor. Mina undersökningspersoner fick även frågorna via e-post 

innan jag skulle träffa dem så att de kunde få möjlighet att förbereda sig inför intervjun. 

Larsen (2009) hävdar att det är betydelsefullt att fundera över vad man skall fråga och hur 

frågorna skall formuleras (Larsen, 2007.s.82, 84). Jag hade frågor som jag hade formulerat 

ner på papper men hela tiden dök det upp spontana frågor i mitt huvud när jag intervjuade 

skolpersonalen på skola A och B samt Fredrik från organisationen Friends. Däremot när jag 

intervjuade skolpersonalen på skola A och organisationen Friends valde jag mer strukturerade 

frågor än spontana frågor, det vill säga intervjuer med intervjuformulär med öppna svar. 

 

På skola B valde jag mer spontana frågor, det vill säga jag hade inga frågor nedskrivna på 

papper som jag skulle ställa till biträdande rektor utan alla frågor dök upp spontant. Enligt 

Larsen (2007) kan man i ostrukturerade intervjuer använda en lista med frågor eller stödord 

(Larsen, 2007.s.84). Jag hade varken en lista med frågor eller stödord utan jag visste vad jag 

ville fråga biträdande rektorn. Jag ville pröva mig fram i en spontan ostrukturerad intervju 

utan frågor som var formulerade på ett papper. Biträdande rektorn fick tala öppet och fritt om 

mitt forskningsämne. I varje intervju med mina undersökningspersoner ställde jag 

bakgrundsfrågor såsom ålder, befattning, arbetslivserfarenhet och så vidare, vilket Larsen 

(2009) rekommenderade i sin bok. Larsen (2009.s.86) anser även att man skall försöka avstå 

från ”varför-frågor”, ”ledande frågor” och ”Ja och nej- frågor”, något som jag tog till mig 

under mina intervjuer. Jag valde att göra individuella intervjuer med alla intervjupersoner som 

deltog i mitt examensarbete. 
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3.2 Urval 

Mina ambitioner för den kvalitativa undersökningen var att jag ville använda mig av en 

urvalsmetod som är den vanligaste i kvalitativa undersökningarna, det vill säga icke- 

sannolikhetsurvalet. Larsen (2007) skriver att det inte alltid är grundläggande att kunna dra 

allmänna slutsatser utan syftet är att undersökningen skall komma fram till den mest tänkbara 

insikten inom ett visst område (Larsen, 2007.s.77).    

3.3 Etiska riktlinjer 

Eftersom detta examensarbete handlar om ett känsligt ämne frågade jag skolpersonalen och 

Fredrik från organisationen Friends om jag kunde använda deras namn i mitt examensarbete, 

vilket de samtyckte till. I arbetet har jag trots allt valt att ändra mina undersökningspersoners 

namn. I skola A och B benämns undersökningspersonerna efter deras befattning, det vill säga 

skolkurator, fritidsledare och biträdande rektor. Föreläsaren som arbetar på organisationen 

Friends har jag valt att benämna Fredrik. 

 

Etisk medvetenhet är grundläggande för all sorts undersökning och jag ville att 

skolpersonalen på skola A och B och Fredrik på organisationen Friends skulle lita på mig som 

undersökare. En garanti för detta var att allt privat material kommer att bevaras konfidentiellt. 

Konfidentiellt i undersökning innebär att all konfidentiell fakta som identifierar individerna 

som deltar i undersökningen inte kommer att klargöras i examensarbetet. För att skydda 

undersökningspersonerna i min undersökning ändrades deras tilltalsnamn, personuppgifter 

och deras privata liv i examensarbetet (Kvale, 1997.s.109). Informerat samtycke innebär 

också att de som deltar i undersökningen när som helst kan drar sig ur undersökningen. Mina 

intervjupersoner gav mig muntligt samtycke. E-post med information skickades till skolan 

och organisationen Friends om mitt syfte och vad mitt examensarbete kommer att handla om. 

Jag talade även med några elever från Friends-gruppen och frågade lite om deras roll som 

kamratstödjare på skola A. Eftersom examensarbetet handlar om ett känsligt ämne och det var 

elever under 18 år som jag samtalade med var jag tvungen att tänka på forskningsetik och 

etiska riktlinjer. Varje kamratstödjare från Friends-gruppen och kamratstödjarnas föräldrar 

fick  skriftlig information om vad mitt examensarbete skulle handla om. Varje kamratstödjare 

från Friends-gruppen och föräldrarna/målsmän gav sitt samtycke genom att både 

kamratstödjarna och deras föräldrar/målsmän skrev under informationspappret (Bilaga 4) 

(Kvale, 1997.s.107).  
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3.4 Observation 

Larsen (2009) menar att observation handlar om konsekventa iakttagelser. Observation är 

något som man iakttar och sedan antecknar i sitt anteckningsblock. All observation skedde i 

den naturliga och sociala kontexten som jag var i (Larsen, 2009.s.89). Enligt Karl Popper 

observerar eller iakttar vi miljön från dess egen synvinkel (Thomassen, 2008,s.89). 

Observationen som jag har valt att göra är en konsekvent observation av en högstadieklass 

och grundskoleklass i Norra Botkyrka. Mina ambitioner var att använda mig av en mer icke- 

deltagande- och passiv deltagandeobservation för att studera skolkuratorns, skolpersonalens 

och elevernas beteende och interaktion mellan varandra. Som observatör ville jag inte att min 

närvaro skulle påverka klassen som jag valde att undersöka. Min närvaro på skolan bidrog 

trots allt till att det väcktes nyfikenhet bland eleverna om vem jag var och varför jag satt där 

(Larsen, 2009.s.90). Tyvärr kunde jag varken observera skola B eller Fredrik från 

organisationen Friends utan jag fick nöja mig med det svaren jag fick via e- post. På skola B 

fanns det varken tid eller engagemang för en observation och intervju med ”Här för dig-

gruppen”.  

3.5 Analys 

Efter insamling av kvalitativa data som bestod av observationer, intervjuer, inspelningar och 

anteckningar analyserades detta material. Jag valde att använda mig av innehållsanalys som är 

den mest använda inom kvalitativa studier. För att analysera de intervjuade individernas 

berättelse i undersökningen har jag försökt tolka och koda den information som dessa har 

angivit och summerat den. Larsen (2009) skriver att analysen av kvalitativ data medför att 

arbeta med större textmängd, det vill säga förkorta datamängden genom att ta bort det som 

inte är väsentligt (Larsen, 2009.s.101). Jag tog bort det som var oväsentligt för mitt 

examensarbete och valde att fokusera mer på det som berörde min forskningsfråga.  
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4. Styrdokument 
I Sverige finns det två olika lagstiftningar som rör skolmiljön. De heter arbetsmiljölagen och 

skollagen. Lagstiftningarna skall bestämma hur svenska skolor arbetar mot mobbning och 

vilket ansvar arbetsgivaren har. Enligt BO (barnombudsmannen) finns det omfattande brister i 

lagstiftningen mot mobbning och kränkande behandling. Samtliga kommuner i Sverige har en 

förpliktelse gentemot skolan att arbeta efter de ramar och riktlinjer som Sveriges riksdag har 

fattat beslut om. Detta tyder på att kommunen har en oerhörd frihet om hur arbetet på skolan 

skall framställas (Barnombudsmannen, 1997.s.24, 25). Enligt FN:s barnkonvention skall varje 

barn och ungdom bli behandlad på ett anständigt sätt och inte bli utsatta för mobbning och 

annan kränkande behandling. Varje skola är pliktskyldig till att elever inte blir utsatta för 

mobbning och annan kränkande behandling (Skolverket, 2009.s.75).   

4.1 Vad säger lagen om mobbning? 

Lagen om diskriminering, trakasserier och kränkning är entydig om att det inte får existera 

diskriminering, trakesserier eller kränkning i de svenska skolorna. Enligt lagen skall varje 

skola arbeta tillsammans med att förebygga kränkande behandling om det uppkommer. I 

skollagen kapitel 1 § 2 står det att skolan skall arbeta effektivt mot alla former av kränkande 

behandling som t.ex. rasistiskt uppförande och mobbning. I kapitel 14 a i skollagen finns det 

en rad olika föreskrifter om åtgärder mot kränkande behandling. Lagstiftningen berör alla 

yrken inom skolvärlden. Fullmaktsgivaren har en skyldighet för att skolpersonalen uträttar de 

åtaganden som lagen kräver. Fullmaktsgivaren skall se till att varje arbete inom skolvärlden 

har en åtgärdsplan för att arbeta emot kränkande behandling av barn och ungdomar. Varje 

skola har förpliktelser att motverka och förebygga alla former av kränkande behandling som 

uppstår bland barn och ungdomar (Skolverket, 2009.s.41). 

4.2 Diskrimineringslagen 

Lagen om diskriminering uppkom 1 januari 2009 och berör alla samhällsområden inklusive 

(för)skolan. Diskrimineringslagen går ut på att man på inga villkor får missgynna barn och 

ungdomar. Lagen medför även att (för)skolor måste arbeta verksamt mot orättvis behandling. 

Lagöverträdelser kan inrapporteras till Diskrimineringsombudsmannen (DO) och man kan 

även efterfråga diskrimineringsersättning av den som ansvarar (i allmänhet kommunen) för 

förskolan eller skolan (www.friends.se).  
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4.3 Likabehandlingsplan 

År 2006 kom Barn- och elevskyddslagen. Enligt den skall samtliga skolor i Sverige ha en 

likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen är ett grundläggande redskap i arbetet mot 

mobbning. Med bistånd av en likabehandlingsplan som är anpassad efter skolan gynnar man 

barns och ungdomars lika rättigheter och hämmar alla former av kränkande beteende. Skolan 

skall ta upp grundläggande ställningar såsom att ta upp vardagsarbeten för kritiska tillstånd, 

förebyggande arbete och uppföljning. All skolpersonal och alla elever samt rektorerna skall 

vara med och ta fram en likabehandlingsplan som passar skolan. I likabehandlingsplanen skall 

det framgå att varje skola skall se till att barn och ungdomar blir behandlade lika oavsett 

genus, etnisk tillhörighet, religion eller annan religiös tro, sexuell läggning eller handikapp 

(www.skolverket.se). Barn och ungdomars delaktighet är en given omständighet för att 

likabehandlingsplanen skall bli effektiv.  

 

Brå (2009) anser att skolorna i Sverige är pliktskyldiga att arbeta mot mobbning och 

kränkande behandling. De menar att man skall arbeta med den årliga likabehandlingsplanen 

mot mobbning och kränkande behandling. Den årliga likabehandlingsplanen skall syna  vad 

skolan skall göra mot mobbning om det förekommer. Brå (2009) anser att 

likabehandlingsplanen skall vara realistisk och utgå ifrån det nuvarande klarläggandet av 

skolans verksamhetsbehov. I enlighet med svensk lag skall den årliga likabehandlingsplanen 

mot mobbning och kränkande behandling följas upp och granskas ordentligt (Effekter av 

antimobbningsproblem. Vad säger forskningen, Brå, 2009.s.10). 

 

Dahlkwist (2010) anser att det skall finnas tre faser i likabehandlingsplanen. Det första stadiet 

är det gynnande arbete. Han menar att i det stadiet skall arbetet ämna till att stärka allas lika 

värde. Arbetet skall vara gynnande, långsiktigt samt planmässigt. Det andra stadiet är 

förekommande. I det andra stadiet menar Dahlkwist (2010) att man skall försöka förebygga 

risker för orättvis behandling, kränkande behandling eller mobbningar. Förekommande och 

pågående kartläggningar av skolan skall göras ideligen. Det tredje sista stadiet är utförande 

arbete. I det tredje sista stadiet genomför man åtgärder och undersöker om mobbning och 

kränkande behandling existerar (Dahlkwist, 2010.s.17).  
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5. Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning om mobbning, om olika antimobbningsprogram samt metoder 

mot mobbning. Med åren har en rad olika insatser, handlingsplaner och tillvägagångssätt 

vuxit fram. I Sverige finns det ett stort antal olika åtgärdsprogram för att motverka och 

förebygga mobbning och kränkning behandling (Skolverket, 2009.s.96). Under de senaste 

åren har mobbning uppmärksammats mer i landet. Man har valt att förebygga och öka 

insatserna mot mobbning i kommunen och i skolan. Många skolor har åtgärdsprogram mot 

mobbning även om kvaliteterna i dessa åtgärdsprogram kan vara oerhört varierande. Olika 

temadagar och utbildningar för skolpersonal och elever har också blivit vanligare sedan 

början av 1990-talet men mobbning finns trots allt kvar (Barnombudsmannen, 1997.s.8). 

Skolan har stora krav på att man skall motverka mobbningen men det finns dock inget krav på 

ett specifikt tillvägagångssätt som man skall använda. Det finns mängder av olika 

antimobbningsprogram som förs ut på marknaden till olika skolor men dessvärre är det inte 

enkelt att komma överens om ett arbetssätt eller ett antimobbningsprogram som passar just 

den specifika skolan (Skolverket, 2009.s.96).  

 

Skolverket (2009) menar att arbetet mot mobbning och kränkande behandling dock kan vara 

olika mellan skolorna beroende på hur vanligt mobbningen och kränkande behandling är på 

skolan. Skolverket (2009) skriver att mobbningen har blivit ett oerhört samhällsproblem och 

att det har producerat ett utbud av olika specifika pedagogiska program och metoder för att 

arbeta emot, förebygga och åtgärda mobbning (Skolverket, 2009).  Även om man inte väljer 

att arbeta med dem specifika pedagogiska program mot mobbning så har man möjligheten att 

utforma och konstruera sitt eget antimobbningsprogram eller använda sig av något av de 

andra kända antimobbningsprogrammen.  

5.1 Tidigare forskning om åtgärdsprogram  

Det finns en mångfald av olika mobbningsprogram och metoder för att motverka och 

förebygga mobbning och kränkande behandling. Några utav åtgärdsprogrammen är t.ex. 

Farstametoden, Friends-programmet, Olweus-programmet med mera. Dessa åtgärdsprogram 

skiljer sig i varierande utsträckning beroende på vilken alternativ form av åtgärdsprogram 

man väljer att använda sig av och hur man vill förhindra mobbning. Somliga åtgärdsprogram 

utgör en kostnadsfråga, det vill säga att det kostar att använda sig av en viss variant av 
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åtgärdsprogram såsom Friends-programmet. En del av dessa åtgärdsprogram koncentrerar sig 

mer på att motverka och förebygga mobbning medan andra åtgärdsprogram koncentrerar sig 

på att vara åtgärdande såsom i ett akut tillstånd. Olweus-programmet och Friends-programmet 

är både förebyggande och åtgärdande. Några av dessa åtgärdsprogram är direkt inriktad på 

mobbning medan andra riktar sig mot ett mer generellt värdegrundsarbete (Skolverket, 

2009.s.96).  

 

Runt om i Sverige finns förpliktelser att motverka och förebygga mobbning. Under 20 års tid 

har det skett en större utbredning av  så kallade antimobbningsprogram. BRÅ 

(Brottsförebyggande rådet) har genomfört en stor efterforskning som är baserad på 

internationell forskning om antimobbningsprogram.  Undersökningen åskådliggör att om man 

använder sig av antimobbningsprogram så minskar mobbning och kränkande behandling. 

Undersökningen visade likaså att kvantiteten av mobbare och mobbade reducerades. 

Kvantiteten av mobbning sänktes med 23 procent och mängden mobbare sänktes med 17 

procent i skolor där man använde sig av antimobbningsprogram (www.bra.se).  

 

Brittiska forskare har gjort en världsomfattande undersökning om mobbningsåtgärder i 

Europa under de senaste 25 åren. Undersökningen visade att mobbningen kunde reduceras 

med 20 procent om skolan arbetar med systematiska åtgärder. Forskarna utgick ifrån en 

vetenskaplig grund och undersökte 593 åtgärdsprogram mot mobbning och kränkande 

behandling. Forskarna tog även fram olika beståndsdelar som kunde minska mobbningen i 

skolan såsom utbildning av målsmän, bättre uppsikt på skolgården, kamratstödjare, 

föreskrifter och disciplinära åtgärder i klassrummet. I undersökningen rekommenderade 

forskarna Olweus-programmets åtgärdsprogram som en vetenskapligt sammanfogat 

handlingsplan och ett resultatrikt sätt att förhindra och förebygga mobbning och kränkande 

behandling (”Arbetet mot mobbning ger effekt”, 2008,www.lararnastidning.net).  

5.2 Olika åtgärdsprogram mot mobbning  

I detta avsnitt kommer jag att presentera några kända antimobbningsprogram som är relevanta 

för mitt examensarbete. Jag har valt de tre populäraste antimobbningsprogrammen och de 

heter Friends-programmet, Farstametoden samt Olweus-programmet.  
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5.2.1 Organisationen Friends 

Presentation av programmet 

Enligt Friends-programmet bör man vara försiktig med att ta kontakt med föräldrarna. De 

menar att man bör vänta med första samtalet då man tar kontakt med elevers målsmän. Inom 

Friends-programmet försöker man påverka gruppklimat, miljön på skolan och individernas 

inställningar och uppfattningar. Genom att arbeta på detta sätt så kan man påverka och 

förebygga mobbning och kränkande behandling i skolan. Beteckningen Friends kommer från 

Sara Damber som grundade organisationen år 1997 med hennes egen bakgrund av att själv ha 

blivit mobbad när hon gick i skolan (Skolverket, 2009.s.108).  

 

Grundidén med Friends-programmet handlar om att hjälpa olika skolor att ordna det 

förbyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandling. För att motverka och 

förebygga mobbning och kränkande behandling utbildar man skolpersonal och elever. 

Friends-programmet går ut på att se elever som en betydelsefull resurs mot mobbning och 

utbilda elever till skolans kamratstödjare. Skolpersonalen får en halvdags utbildning av en 

föreläsare som arbetar på organisationen Friends. På utbildningen talar man om mobbning och 

kränkande behandling, formar ett ömsesidigt synsätt och en god värdegrund på skolan. Ett 

antimobbningsteam/trygghetsteam mot kränkande behandling och mobbning inrättas på 

skolan. Antimobbningteamet/trygghetsteamet består av elevrådspersonal, skolledare och 

pedagoger. Antimobbningsteamet/trygghetsteamet har ideligen samverkan och teamet verkar 

för  att leda arbetet mot mobbning och kränkande behandling på skolan och ge stöd åt 

kompisstödjarna. För att Friends-gruppen skall bildas så röstar klasskamraterna fram två 

elever från varje årskurs till att vara kompisstödjare. Rollen som kompisstödjare skall fungera 

som en god förebild för sin klass och skola. Han eller hon skall visa hur en bra kompis är. 

Man har en viss förväntan på kamratstödjarna då de skall  kunna ingripa i olika situationer om 

mobbning eller annan kränkande behandling skulle uppstå. Skolpersonalen skall rapporteras 

om någon elev känner sig utstött, mobbas eller utsätts för annan kränkande behandlingar 

(Skolverket, 2009.s.108).  

 

Kamratstödjarna skall träffa antimobbningsteamet/trygghetsteamet så ofta det går. På möten 

skall man tala och diskutera om olika saker såsom enskilda elevers utsatthet, grupperingar i 

klasser samt hur man kan arbeta förebyggande och åtgärdande mot kränkande behandling och 
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mobbning och utanförskap. De skolor som avtalat samarbete med Friends utnämns även till 

”Friends skolor” och det innebär att det påbörjade arbetet på skolan följs upp av 

organisationen Friends. Detta sker via återträffar, fortutbildningar, utskick av nyhetsbrev och 

tillgång till informationsutbyte på Friends hemsida. De skolor som har avtalat med 

organisationen Friends föreslås även delta på olika aktiviteter som arrangeras av Friends 

(Skolverket, 2009.s.108, 109).    

5.2.2 Olweus-programmet  

Presentation av programmet 

Olweus-programmets avsikt är att reducera mobbningsproblemet på skolor genom att 

förbättra positiva kamratrelationer, se till att skolan blir lugn och omstrukturera den 

existerande miljön på skolan. Olweus-programmet är grundad efter professorn Dan Olweus. 

År 1969 inledde Olweus den första vetenskapliga undersökningen av mobbning i världen. 

Olweus undersökte 900 Stockholmspojkar och svaret utgavs i boken Hackekycklingar och 

översittare. Forskning om skolmobbning (1973). Man började använda Olweus-programmet 

för första gången år 1985. Olweus-programmet är ett mobbningsförebyggande program som 

är manualbaserad. I Olweus-programmet finns det en skriven handledning för skolpersonalen 

som består av 10 avsnitt. I den skriftliga handledningen står det klart och tydligt hur man skall 

gå tillväga och hur det skall introduceras. Olweus åtgärdsprogram är baserat på fyra 

grundreglar som har tagits fram från forskning om utveckling och förändring av de 

problembeteende som är i fokus.. Även om man försöker motverka mobbning på skolan så 

skriver Olweus att man skall påverka så att både hemmiljö och skolmiljö kännetecknas av 

värme, omtanke och intressen från de vuxnas sida. Man skall även ha tydliga gränser mot 

oacceptabelt beteende och man skall använda sig konsekvent av ”icke-fientlig” och icke-

kroppslig påföljd om en elev bryter mot regler som är uppskrivna. Man skall även ha kontroll 

och tillsyn över elevers aktiviteter i skolan men även utanför skolan. Skolan, hemmet och 

vuxna skall fungera som auktoriteter (Skolverket, 2009.s.137). Inom Olweus-programmet 

utarbetar man ett rastvaktsystem som  grundar sig på klassens regler mot mobbning, samt 

genom klass- och föräldramöten. Vuxna och arbetsledningen har skyldigheten för 

åtgärdsprogrammet och de måste stödja det. Olweus-programmet är verkbart på skolnivå 

(sociala miljön), individnivå och klassrumsnivå. Olweus-programmet är fungerande både på 

lång- och kortsikt men även i förebyggande syfte och i akuta lägen. Eleverna får fylla i ett 

frågeformulär för att ta reda på hur stor mobbningen är och hur den yttrar sig på skolan 

(Skolverket, 2009.s.138).    
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5.2.3 Farstametoden 

Presentation av programmet 

Farstametoden går ut på att upptäcka och behandla akuta mobbningssituationer i skolan. 

Metoden syftar till att vara omedelbart åtgärdande mot mobbning. Farstametoden framställdes 

på 1980-talet av Karl Ljungström som arbetade som mellanstadielärare och speciallärare. 

Farstametoden introduceras som en behandlingsmetod mot mobbning men skall dock inte 

föreställas som psykoterapi eller behandling utan meningen är att hejda akut mobbning. 

Farstametoden är manualbaserad och är oerhört väl strukturerad. På skolan inrättar man ett 

antimobbningsteam på två eller fem personer bestående av elevvårdspersonal såsom 

pedagoger och fritidspersonal. Skolverket skriver att för att man skall ingå i mobbningsteamet 

bör det dock inte handla om befattning utan välvilja och förmåga. Enligt skolverket bör det 

finnas en individ i antimobbningstemat som på inga villkor har någon undervisning på skolan. 

Antimobbningsteamets uppdrag är att spåra upp och åtgärda akuta fall av mobbning och 

kränkande behandling (Skolverket, 2009.s.98, 99).  

 

När mobbning uppstår på skolan skall någon i antimobbningsteamet kontaktas. Sedan träffas 

antimobbningsteamet och tar reda på och fastställer situationen; om det i själva verket är 

mobbning och vilka som är inblandade i detta. När man har fastställt situationen och tagit reda 

på vilka som är indragna i mobbningen genomförs en konversation med den utsatta. 

Konversationen med den utsatta är grundläggande eftersom det ger upplysning om tillståndet. 

I nästa steg har man så kallade konversationer med mobbaren/mobbarna. Mobbaren/mobbarna 

tas en i taget oförberedda ut från undervisningen till en konversation med två personer i 

antimobbningsteamet. Antimobbningsteamet använder sig av en mall och konversationen med 

mobbaren/mobbarna är väl strukturerat. Skolpersonalen som är med i antimobbningsteamet 

skall visa att det är dem som bestämmer och de markerar sin roll genom att leda 

konversationen. Ljungström skriver att det lämnas lite utrymme för mobbaren/mobbarna att 

uttala sina åsikter (Skolverket, 2009.s.98).  

 

Ljungström beskriver hur mobbaren/mobbarna troligtvis opponerar sig under 

behandlingssamtalet: Mobbaren blir först förvånad över att skolpersonalen vet så mycket, 

rädsla för eventuella bestraffningar, skam över det som hon/han har gjort, lättnad när hon/han 

inser att skolpersonalen inte tänker ge påföljder åt eleven, respekt mot skolpersonalen, som 

behandlar henne/honom med respekt, tacksamhet över att bli av med rollen som mobbare. 
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Avsikten med konversationen är att få mobbaren/mobbarna att inse att deras uppträdande är 

oacceptabelt och attityden måste ta slut. Under tiden kontrolleras och observeras 

mobbaren/mobbarna och efter en till två veckor har man ett uppföljningssamtal med dem. När 

man arbetar med Farstametoden väntar man med att ge information till föräldrarna/målsman 

om mobbningen som förekommer på skolan. Om mobbningen inte upphör så tar 

skolpersonalen kontakt med föräldrarna/målsman (Skolverket, 2009.s.99).  
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6. Teoretiskt perspektiv  
Mobbning bland barn blev vanligare under 1960-talet i Sverige. Den vetenskapliga 

forskningen om mobbning inleddes under 1970-talet (Fors, 1994.s.1). Begreppet ”mobb” som 

är ett engelskt begrepp har används under en lång epok inom socialpsykologin och sociologin 

som ger en föreställning om en stor grupp av individer. Etnologen Konrad Lorenzo var först 

att använda begreppet ”mobb” och mobbning och framställde begreppet som en grupp med 

djur som attackerar en större djurgrupp (Olweus, 1973.s.10, 11). Läkaren Peter- Paul 

Heinermann introducerade det nya ordet mobbning till Skandinavien år 1969. Heinermann 

skrev om mobbningen på de svenska skolgårdarna och väckte stor uppståndelse. Han ansåg 

att mobbning var en grupps angrepp mot en individ (Pikas, 1989.s.23). Olsson (1998) har 

försökt att hitta ett svensk ord för mobbning och det närmaste han hittade var ordet plåga. Han 

antyder att mobba är att plåga. Att någon går ut för att plåga och förstöra en annan individ 

(Olsson, 1998.s.19).  

 

Aggressionsforskaren Dan Olweus (1973) preciserar mobbning som när en eller flera 

individer vid ständigt upprepade tillfällen under en period utför negativa gärningar (Olweus, 

1973.s.15). Olweus (1986) hävdar att mobbning är en sorts klyscha som används i flera 

betydelser runt om i Skandinavien. Det finns olika definitioner på vad mobbning är (Olweus, 

1989.s.8). Olweus bevisade att mobbning var lika vanligt på stora skolorna som på små 

skolorna. Enligt Olweus fann han inga bevis för att mobbningsoffret skulle vara ”annorlunda” 

än sin omgivning, såsom ”storväxt”, ”född i ett annat land” med mera. I stället betonade 

Olweus att mobbaren har ett offensivt beteende medan den utsatta oftast har ett passivt, 

oroligt och dämpat beteende. Många forskare lyfter fram att en bidragande orsak till 

mobbingen kan vara att den mobbande lever i en dysfunktionell familj. Det kan handla om 

mödrar utan förmåga att sätta gränser eller fäder med strikta uppfostringsmetoder (Skolverket, 

2008.s.12, 13). Olweus (1986) ser på yttre avvikelse och karaktärsdrag om det finns skillnader 

i elevers förhållande och omgivning såsom skol- och familjeomständigheter. Olweus frågar 

sig om den yttre avvikelsen såsom övervikt och hårfärg gör så att eleven blir utsatt för 

mobbning eller om elever som mobbar eller också blir mobbade, fått en annan form av 

uppfostran än elever i allmänhet (Olweus, 1986.s.26). Olweus (1999) antyder att det passiva 

och undergivna mobbningsoffret är en elev som ofta är stillsam, blödig och har lätt för att 

gråta eller som präglas av osäkerhet och dåligt självförtroende (Olweus, 1999.s.16), medan 
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docenten Anatole Pikas (1989) preciserar mobbning som gruppvåld. Med våld menar Pikas 

(1989) både fysisk och psykiskt våld som bedrivs av en grupp mot en individ (Pikas, 

1989.s.23).   

 

Mobbning är ett problem som är svårt att upptäcka bland elever. Det förekommer överallt 

oavsett om det är på en liten eller stor skola eller om det är i innerstaden eller på landet 

(Skolverket, 2008.s.12). Enligt docenten Pikas (1989) har det gjorts undersökningar om 

pedagogens och elevernas syn på orsaken till varför mobbning förekommer. Eleverna anser 

att det är yttre avvikelser som är orsaken till att individen utsätts eller att eleven blir utesluten 

ur en grupp av andra individer. Avvikelserna som anges i docenten Pikas bok är ytliga 

fenomen såsom kläder, någons yttre, hur man uppför sig etc. (Pikas, 1989.s.45). Även Höistad 

(1994) anger de yttre faktorer i hans bok såsom om man är storväxt eller spinkig, hårfärg, 

annorlunda dialekt, fysiskt svag med mera (Höistad, 1994.s.68). Den som utsätter offret för 

mobbning vill visa att han eller hon är hänsynslös. Ofta vill övriga förövare egentligen inte 

mobba men om en individ inleder mobbingen följer de andra efter (Pikas, 1989.s.45). Pikas 

(1989) antyder att om man ställer en fråga till pedagoger vad orsakerna är till mobbning, får 

man många förklaringar. Många gånger handlar det om yttre avvikelser och om den individ 

som utsattes. Eleven framställs såsom oerhört rädd och åstadkommer mobbning genom sin 

egen ängslan (Pikas, 1989.s.46). Höistad (1994) antyder att det yttre dock inte är skälet till att 

man blir mobbad utan att detta används som en dålig ursäkt för att utsätta någon för 

mobbning. Han menar att dessa ytliga faktorer inte gör att man blir utsatt för mobbning 

oavsett om man har fel kläder på sig, om man är spinkig eller storväxt etc. (Höistad, 

1994.s.68).  

 

Fors (1995) antyder samma företeelse som Pikas. Fors (1995) hävdar att det är något hos 

offret såsom uppförande, yttre eller val av kläder som gör att mobbaren plågas. Fors (1995) 

menar att man uppfattar att mobbaren ser och uppfattar något hos den utsatte som leder till att 

mobbaren trakasserar (Fors, 1995. s.15). 
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7. Teoretisk anknytning 
I denna del kommer jag beskriva mina nyckelbegrepp och hur olika forskare definierar dessa 

nyckelbegrepp men även olika modeller och åtgärdsprogram mot mobbning.  

7.1 Mobbning 

Både Damber (2008) och Olweus (1986) diskuterar i sina böcker att mobbning kan ta sig 

olika uttryck. Begreppet mobbning är en variant av trakasserier och kränkningar. Mobbning är 

indirekt mobbning (psykiska handlingar), direkt mobbning (fysiska handlingar), verbal 

mobbning samt elektronisk mobbning (E-mobbning) (Damber, 2008). Mobbning definieras på 

olika sätt det vill säga om det är direkt (fysisk), indirekt (psykisk), verbalt eller elektronisk 

mobbning. Mobbning är ett upprepande beteende mot den utsatta som inte kan försvara sig. 

Mobbning är ingen engångsföreteelse eller fejd, utan en systematisk kränkning av en individ 

eller flera (Damber, 2008.s.15). Mobbning kan ses ur olika synvinklar och tyds beroende på 

vem man väljer att utgå ifrån. Skolpersonal, barn/elever, tonåringar, föräldrar (målsman) och 

forskare kan ha olika åsikter om mobbning och upplevelser utav mobbning, och därmed kan 

det ges olika förklaringar till vad mobbning är (Skolverket, 2009,.s.17).  

7.2 Psykisk mobbning 

Enligt Damber (2008) och Höistad (1994) är den indirekta mobbningen (psykiska handlingar) 

som även kallas för social mobbning väldigt svår att upptäcka. Den är tyst och diskret 

mobbning. Den indirekta mobbningen sker i dolda situationer men även i öppna situationer 

som till exempel genom suckar, tisslanden, grin, gester, ögonuttryck, tysthet, uteslutningar 

och ignorering. Att ignorera och undvika en individ kan vara ett tecken på indirekt mobbning 

(Damber, 2008.s.16). Den som blir mobbad blir även ofta förtalad, hindrad för att få vänner 

och utesluts från kamratkretsen (Höistad, 1994.s.42). Colrosa (2003) antyder att i den 

indirekta mobbningen inkluderas även ryktesspridningar om den mobbade eleven som oftast 

inte känner till ryktena som sprids på skolan. Den indirekta mobbningen sker mest under 

könsmognaden då det är en tid av emotionella, intellektuella, kroppsliga och sexuella 

förändringar.  Detta är en period då dessa elever försöker ta reda på sin identitet och passa in i 

kamratkretsen (Colorosa, 2003.s.41).  
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7.3 Fysisk mobbning 

Enligt Höistad (1994) är den direkta mobbningen (fysiska mobbningen) lättare att upptäcka. 

Man kan se alltifrån snytingar, sparkar, knuffar, tafsningar, snömulningar, hot, blottningar, 

blåmärken, slängda saker och andra kränkningar av den fysiska integriteten. Enligt författaren 

är denna sort av mobbning vanligare i de tidiga åldrarna i grundskolan och används oftast av 

pojkar. Den här typen av mobbning går ut på att det skall märkas och synas så lite som möjligt 

och se till att man inte blir upptäckt (Höistad, 1994.s.47). Coloroso (2003) anser att denna sort 

av mobbning kan vara farlig beroende på hur stark och stor mobbaren är, även om intention 

inte är att skada mobbningsoffret utan bara ”skrämma” kan det vara farligt. Det har även visat 

sig att elever som har rollen som ”mobbare” i större grad ägnar sig åt andra kriminella 

handlingar (Coloroso, 2003.s.40).  

7.4 Verbal mobbning 

Både Damber (2008) och Höistad (1994) anser att den verbala mobbningen kan vara retfulla 

ord och hånflin (Damber, 2008.s.16). Denna variant av mobbning är oftast lättare att upptäcka 

än den indirekta mobbningen. Den verbala mobbningen betyder att man säger elaka och 

otäcka saker. Man skrämmer, driver och retas med den utsatta. Man försöker påpeka allt och 

hitta fel som mobbningsoffret har på sig såsom klädstilen eller frisyren (Höistad, 1994.s.46). 

Enligt Colorosa (2003) är den verbala mobbnigen lika vanlig bland pojkar som hos flickor. 

För mobbaren är det är mycket enkelt att mobba någon med några få ord men det kan vara 

oerhört besvärligt för den som är utsatt för mobbningen. Colorosa (2003) anser att små barn 

som inte har ett utvecklat självförtroende är dem som är mest utsatt för verbal mobbning, även 

om upprepade angrepp kan bryta ner vem som helst oavsett hur gammal man är (Colorosa, 

2003.s.39).   

7.5 Elektronisk mobbning  

Den elektronisk mobbning (E-mobbning/SMS/MMS) betyder att det är ungefär samma 

behandling som fysisk mobbning fast man använder sig av den elektroniska världen. Den 

elektroniska mobbningen kan innebära att man får ett förolämpade meddelande inom 

internetvärlden såsom i ett krypin på en Community, hatiska SMS, en olämplig bild som 

sprids på internet eller att mobbaren skickar ett E-postmeddelande till de övriga i klassen om 

den utsatta. Damber (2008) tar upp några exempel såsom en porrbild som klipps ihop med 
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mobbningsoffers huvud, kommentarer på olika bloggar eller en hemsida. Genom att använda 

sig av denna variant av mobbning slipper mobbaren att möta den utsatta (Damber, 2008.s.17). 

7.6 Kamratstödjare 

Damber (2008) beskriver kamratstödjare som en individ som arbetar i ett förebyggande syfte 

och vill vara en god förebild på skolan. Kamratstödjare är en betydelsefull resurs för klassen 

och på skolan, de vet hur stämningen är i klassen och ser saker och ting från deras perspektiv 

som skolpersonalen och vuxna missar. Enligt Damber (2008) är en god kamratstödjare en vän 

som hälsar på de elever som känner sig ensamma. Kamratstödjarna har kontakt med eleverna 

på skolan som varken skolpersonalen och vuxna har. Kamratstödjarna är elever och de ser 

vardagen i skolan från elevens perspektiv (Damber, 2008.s.73).   
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8. Resultat 
Här nedan följer en presentation av mitt undersökningsresultat utifrån intervjuer med 

undersökningspersoner samt fakta från organisationen Friends hemsida. Jag börjar med 

resultatet från de undersökta skolorna och sedan resultatet från organisationen Friends.  

8.1 Skola A 

8.1.1 Skolpersonalen och kamratstödjarna  

Den första formella kontakten jag fick med skolan var med fritidsledaren och skolkuratorn 

som ansvarade för att hantera mobbningen på skolan. Skolkuratorn är en ung kvinna med 

utländsk bakgrund som har arbetat på skolan i ett år och sex månader och har varit socionom 

sedan fem år tillbaka. Fritidsledaren är en svensk kvinna som har arbetat i 15 år inom 

fritidshem och utav dessa 15 år har hon arbetat fem år som fritidsledare på en skola i Botkyrka 

kommun. Hon är den närmaste vuxenkontakten som eleverna har på skolan. Fritidsledaren har 

ett speciellt uppdrag av skolan där hon skall vistas bland ungdomar under skoltiden och se till 

att organisera olika aktiviteter för att skapa trygghet och välbefinnande på skolan.  

8.2 Hur arbetar skolpersonalen med mobbning på skolan? 

8.2.2 Handlingsplan och likabehandlingsgruppen 

På skola A i Botkyrka kommun strävar skolpersonalen efter en ”mobbningsfri” skola. 

Likabehandlingsgruppen har i uppdrag att förebygga mobbning. I den gruppen ingår 

skolkuratorn, fritidsledaren, skolsköterskan och pedagoger från alla arbetslag. Arbetsstyrkan i 

likabehandlingsgruppen skall hitta olika tillvägagångssätt för att vidta åtgärder om mobbning 

förekommer på skolan. Skolans handlingsplan mot mobbning görs genom att 

likabehandlingsgruppen leder samtalet med mobbaren eller den mobbade. Man försöker samla 

in all information och fakta om den utsatta eller om mobbaren väldigt varsamt. De samtalar 

med båda parterna, det vill säga med mobbaren/mobbarna och med den utsatte. Efter de första 

samtalen tar man kontakt med föräldrarna. Efter samtalen har likabehandlingsgruppen ett 

uppföljningssamtal med mobbaren/mobbarna samt med den utsatta. Likabehandlingsgruppen 

har hela tiden kontakt med den utsatta för att kolla om allt är bra med eleven. Teamet har även 

uppsikt över mobbaren/mobbarna. Några veckor efter har likabehandlingsgruppen samtal med 

mobbaren/mobbarna och sedan har man ett sista uppföljningssamtal för att ha uppsikt över om 
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mobbningen på skola har upphört eller inte. Om behovet finns från båda parterna så finns det 

uppföljningssamtal med en till två veckors mellanrum för att ta reda på om mobbningen har 

upphört (www.botkyrka.se). I det förebyggande arbete ingår det även att man arbetar på skol-, 

klass- och individnivå. 

8.3 Skola A antimobbningsmodell i förebyggande och åtgärdande 

syfte 

Skolnivå 

• Rastvaktssystem 

• Hela skolan engagerar sig aktivt mot mobbning 

 

Klassnivå 

• Klassråd 

• Samtalsgrupper  

 

Individnivå 

• Likabehandlingsplan 

• Föräldrarmöte 

8.4 Skolpersonalen  

Fritidsledaren och skolan anser att de inte behöver samarbeta med organisationen Friends 

eftersom likabehandlingsgruppen och Friends-gruppen på skola A är en väl fungerande 

antimobbningsgrupp och de känner sig starka som individer på skolan. Hon hävdar att det är 

viktigt att ha tilltro till den åtgärdsmetod som fungerar på skolan. Skolan har utsett 

fritidsledaren för att arbeta effektivt med mobbningsfrågor och startade Friends-gruppen 

tillsammans med eleverna från varje årskurs. Fritidsledaren och skolkuratorn arbetar mycket 

mot den systematiska mobbningen som kräver mer av samtal och uppföljning tillsammans 

med likabehandlingsgruppen och med den utsatta eleven.  

 

Tillsammans med fritidsledaren och Friends-gruppen anordnar de temadagar och studiedagar i 

skolan såsom alla hjärtans dag och öppet hus på skolan.  Skolan har även kill-och tjejgrupper 

tillsammans med skolkurator och fritidsledaren. Förutom Friends-gruppen och 
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likabehandlingsgruppen arbetar skolan även med Farstametoden. När jag frågade varför 

skolan använde sig av Farstametoden visste de inte riktigt varför utan de svarade att den fanns 

innan de började arbeta på skola och att alla andra skolor använder sig av den.  

8.5 Hur arbetar kamratstödjarna mot mobbning på skolan? 

Friends-gruppen består av 27 kamratstödjare från olika klasser och årskurser. Det är mer 

flickor än pojkar som är kamratstödjare. Fritidsledaren berättar att hon vill ha mer 

könsfördelning i Friends-gruppen men tyvärr är det väldigt få pojkar som är intresserad av att 

bli kamratstödjare. Kamratstödjarens roll är att finnas för elever som behöver dem samt att 

bistå skolpersonalen med att upptäcka och förebygga mobbning på skolan. Friends-gruppen 

skall bry sig och skall kunna samarbeta tillsammans. Att tillhöra Friends-gruppen betyder att 

man skall ta sin roll seriöst och bli trygg i sin roll på skolan. Jag fick chansen att träffa några 

kamratstödjare från årskurs nio. De flesta av kamratstödjarna som jag talade med hade varit 

utsatta för mobbning när de var yngre och några hade sett med egna ögon vuxenmobbning 

bland skolpersonal och mobbning mellan eleverna. Med bakgrund av kamratstödjarnas egna 

erfarenheter hoppas de kunna hjälpa och stötta de utsatta eleverna. De vill även kunna 

inspirera och vara förebilder för andra elever som går på skolan. Varje år skriver de ett 

skriftligt kontrakt tillsammans med fritidsledaren där det tydligt står vad deras uppdrag 

betyder och vad som förväntas av dem. Varje år har fritidsledaren och Friends-gruppen 

utbildningsdagar med alla i Friends-gruppen. Fritidsledaren och kamratstödjarna fokuserar då 

på deras målsättningar, uppdaterar sina uppdrag som kamratstödjare,  samt utför olika 

övningar i värderingar, samarbete, tillit och kommunikation. Friends-möte har de tillsammans 

med fritidsledaren två till tre gånger i månaden, antingen i varje årskurs var för sig eller alla 

tillsammans.  

 

Skolpersonalen och kamratstödjarna får fortbildning enligt Friends-metoden varje termin. 

Rollen som kamratstödjare är att finns till för eleverna som går på skolan samt för att hjälpa 

skolpersonalen att upptäcka och arbeta mot mobbning. Detta arbete leds av fritidsledaren 

bland dem äldre eleverna från årskurs sex till nio. Så länge som fritidsledaren arbetat på 

skolan har de inte haft något samarbete med organisationen Friends men hela koncepten är 

inspirerat från Friends hemsida. Fritidsledaren får mycket inspiration och använder en del av 

informationen som ges på Friends hemsida.  
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Fritidsledaren anser att som skolpersonal måste man vara lyhörd, stötta och samtala med dem 

som är utsatta men även med föräldrarna. Skolan har ett ansvar för att mobbning inte skall ske 

på skolan och alla är lika ansvariga oavsett om man är stor eller liten, vuxen eller elev, 

skolpersonal, kamratstödjare eller förälder. Alla arbetslag har föräldramöten i början på 

hösten där skolan tar upp sitt förhållningssätt till kränkande behandling och vikten av att 

skolan och hemmen arbetar gemensamt. Skolan skickar likabehandlingsplanen till föräldrar 

och bjuder in dem på föräldramöte och går igenom likabehandlingsplanen där föräldrarna kan 

komma med sina tankar. Föräldrarna vill skicka sina barn till skolan med glädje och litar på 

att skolan ger eleverna en trygghet. Skolan har ideligen kommunikation med föräldrarna till 

den som är utsatt och till den som mobbar. Fritidsledaren och skolkuratorn försöker hitta en 

balans men det är svårt att finna en balansgång mellan föräldrar och eleverna. Fritidsledaren 

har stor empati för de föräldrar vars barn far illa på skolan. Hon menar att föräldrarna måste 

ha det besvärligt när ens barn har det mödosamt i skolan, ingen vill se sitt barn bli mobbad 

eller bli en mobbare. Hon anser att man borde lägga ner mer energi på eleverna som far illa 

och blir utsatta för mobbning på skolan. Föräldrar och vänner är en oerhört betydelsefull 

resurs för den utsatte. Skolan vill lösa alla problem och oftast lyckas de med att motverka 

mobbningen på skolan men ibland polisanmäler föräldrarna mobbaren och låter den utsatte 

byta skola. Skolan vill inte flytta på någon, varken mobbaren eller den utsatte. Fritidsledaren 

strävar efter att ha nolltolerans och målet är att inte ha någon form av mobbning på skolan. 

Hon vill kunna säga ” På denna skola har vi ingen mobbning”.  

8.6 Skolpersonalens syn på var mobbningen äger rum 

Skolkuratorn har aldrig sett med sina egna ögon att det har skett mobbning men hon hör från 

de andra som arbetar på skolan och från eleverna om vem eller vilka som mobbar vem. 

Skolkuratorn använder sig av kartläggningsmetoden (enkätundersökning) där eleverna får 

fylla i vilka platser på skolan de känner sig trygga och otrygga på. Enligt 

kartläggningsmetoden anser skolkuratorn att det sker mobbning i omklädningsrummen och 

vid skolans café. I enkätundersökningen som görs årligen kunde skolkuratorn fastställa 

elevernas svar. Skolkuratorn konstatera att mobbningen ägde rum i omklädningsrummen och 

vid skolans café och att det är hos årskurs sex och sju som det sker mest mobbning. Jag vet 

dock inte när enkätundersökningen gjordes men enligt skolkuratorn utgick hon ifrån elevernas 

svar. Efter kartläggningsmetoden har skolan sett över de platser där mobbning förekommer 

mest och sett till att det är bättre uppsikt där på rasterna genom att ha lärare och 
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fritidspedagoger som rastvakter. Skolan har även börjat med regelbundna klassrådsmöten där 

eleverna tar upp och diskuterar hur det är på rasterna.  

8.7 Skola B 

8.7.1 Biträdande rektorns roll  

Jag intervjuade skolans biträdande rektor på skola B som också ligger i Botkyrka kommun. 

Den biträdande rektorn har arbetat som lärare sedan år 1980 och som biträdande rektor sedan 

år 1992. Skola B satsar på att bli en mobbningsfri skola och har uppnåendemål på skolan. 

Elever, skolpersonal och föräldrar skall få en insikt om vad mobbning är och även bli 

informerad om skolans handlingsplan. Handlingsplanen skickas till varje elev i början av 

läsåret. Enligt biträdande rektorn har skola B ett väl fungerande antimobbningsteam och har 

även väl fungerande metoder när de arbetar mot mobbning, även i förebyggande syfte 

(www.botkyrka.se). Biträdande rektorn på skola B anser att mobbning sker i olika 

grupperingar och årskurser. Varje år gör skolan en kartläggning över vart mobbningen finns 

och det visade sig att mobbningen sker på rasterna, i omklädningsrummen och på idrotten. 

Man har börjat sätta in resurser på idrotten, i omklädningsrummen och på rasterna genom att 

använda sig av rastvakter.  

 

Antimobbningsmetoden på skolan har varierat med åren och just nu arbetar skola B med en 

handlingsplan mot mobbning och med ett eget antimobbningsprogram som inspirerats av 

Farstametoden och Friends-programmet.  Skola B arbetar även med ”Den röda tråden” (bilaga 

3). Antimobbningsteamet och skolpersonalen skall vara medvetna och involverade i ”Den 

röda tråden” och den uppdateras varje år av skoledningen. Föräldrarna är även med och 

påverkar skolans antimobbningsarbete. Föräldrarna skall vara med och påverka anser 

biträdande rektorn på skola B. Hon anser att föräldrarna skall vara lika involverade som 

skolpersonalen och eleverna och att föräldrarna skall känna att de kan bidra med något och 

känna delaktighet.  

8.8 Hur arbetar man mot mobbning?  

För att motverka och förebygga mobbning och kränkande behandling så görs en anmälan till 

rektorn på skola B. På skola B gör man tre olika anmälningar mot diskriminering, trakasserier 

och annan kränkande behandling. Den första anmälan heter enkel utredning och där skriver 

man namn på den person som blivit utsatt, namn på den/de som har utsatt personen och sedan 
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vad, när och var det hände. I den andra anmälan görs en långtgående utredning men 

blanketten är precis som den första. Den sista anmälan är mer utförlig och blanketten skall 

omedelbart lämnas in till rektor. Efter tre anmälningar så görs det en utredning om det som 

har hänt.  

 

Anledningen till varför de använder sig av två metoder är för att de ville göra något eget av 

alla program och metoder som finns. Skola B antimobbningsteam heter ”Här för dig” och 

teamet består av två stödkamrater från varje årskurs. Stödkamraterna skall fungera som stöd 

och ha ett vakande öga. Den som känner sig utsatt och utanför kan ta kontakt med de som 

ingår i antimobbningsteamet och sedan tar man upp problemet med skolpersonalen.  Eleverna 

skall även arbeta effektivt i klassrummet med värderingar och attityder. I klassrummet arbetar 

man även med att förbättra självförtroenden och människosynen. Enligt skola B:s hemsida 

anser de att metoden ger en bra grundtrygghet (www.botkyrka.se ).  

 

Antimobbningsteamet ses tre gånger per termin och på deras utbildningsdagar går man 

igenom olika övningar och stärker deras roll som stödkamrater. Biträdande rektorn är själv 

med i ett trygghetsteam/antimobbningsteam som heter ”Här för dig ” och i den ingår  även en 

pedagog tillsammans med två elever från varje årskurs som är kamratstödjare. Den här 

antimobbningsgruppen skall informeras eller ta reda på vad som sker i skola 

(www.botkyrka.se ).  

 

Skolpersonalen skall känna till handlingsplanen och de skall även informeras om hur 

situationen på skolan är. Kunskapen om mobbning skall öka bland skolpersonalen genom 

föreläsningar, temadagar och diskussioner i arbetslaget. Enligt biträdande rektorn skall det 

alltid finnas två personer ur teamet som arbetar med varje fall. I antimobbningsteamet finns 

det skolpersonal från varje arbetslag samt den biträdande rektorn. Man skall ha kontakt med 

antimobbningsteamet så fort man anar att mobbning sker (www.botkyrka.se ).  

8.9 Skola B antimobbningsmodell 

• Skolpersonalen har gjort vad de kan och dokumenterat händelsen.  

• Skolan anmäler till antimobbningsteamet. 

• Antimobbningsteamet diskuterar med den utsatta och dokumenterar konversationen. 
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• Antimobbningsteamet talar med mobbarna och dokumenterar konversationen. 

• Arbetslaget får en anmälan av antimobbningsteamet. Skolpersonalen har dagliga 

kontakter med den utsatta och mobbaren/mobbarna. Man tar kontakt med föräldrar/ 

målsman och informerar om vad som har hänt och vad som skall göras.  

• Om situationen inte förbättras så kallar pedagogerna mobbaren/mobbarens föräldrar 

till ett möte. Representanter från antimobbningsteamet och skolledningen deltar på 

mötet. Ett åtgärdsprogram upprättas.  

• De ansvariga pedagogerna skall ha daglig kontroll över situationen. Om mobbningen 

inte upphör skall skolan använda sig utav en annan effektivare åtgärd och föräldrarna 

skall kontaktas för ytterligare ett möte (www.botkyrka.se).   

8.10 Tidigare samarbete med organisationen Friends 

Jag frågade biträdande rektorn om de hade samarbetat med organisationen Friends. Hon 

berättade att skolan hade ett samarbete för några år sedan. Hon trivdes ganska bra med dem 

och de fick hjälp med mobbningen på skolan. Avtalet med organisationen Friends gick ut och 

biträdande rektorn berättade att hon ansåg att det var för dyrt att anlita organisationen Friends. 

Biträdande rektorn berättade att det hela handlade om en kostnadsfråga. Biträdande rektorn 

ansåg att hon ville skapa och bygga något eget utifrån kända antimobbningsprogram, såsom 

Farstametoden och Friends-programmet. Hon ville ha en bra metod och ett program som 

passade bäst för eleverna och skolan.  

8.11 Organisationen Friends 

8.11.1 Föreläsare och utbildare på organisationen Friends 

Fredrik är föreläsare och utbildare på organisationen Friends. Han har arbetat på Friends i tre 

år och trivs väldigt bra med sitt arbete. När jag frågade Fredrik varför han valde att arbeta för 

Friends svarade han att det var för att han ville skapa ett tryggare arbetsklimat i skolan och att 

arbeta med trygghetsfrågor. Fredrik gillar även att kunna samarbeta med elever och 

skolpersonal i sitt arbete.  
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8.12 Varför grundades Friends? 

Enligt Fredrik är Friends en organisation som arbetar förebyggande mot mobbning. Det är den 

största organisationen som kämpar mot mobbning. Organisationen Friends startades år 1997 

av Sara Damber som själv blivit utsatt för mobbning under hennes skolgång. Saras mobbning 

upphörde när en pojke från hennes skola fick nog och sa ifrån. Denna händelse var en av  

anledningarna till varför Sara startade organisationen Friends. Hon ansåg att kompisstödjare 

skulle vara gynnsamt för utsatta elever i skolan. Friends är en svensk institution som arbetar 

för att barn och ungdomar skall ha en trygg miljö och inte utsättas för mobbning och 

kränkande behandling under sin skolgång. På organisationen Friends arbetar det cirka 40 

anställda och de har fem olika kontor runt om i Sverige, såsom i Stockholm, Göteborg, 

Linköping, Malmö och Umeå. Organisationen Friends har arbetat med cirka 1600 skolor 

sedan organisationen startade. Enligt Fredrik är Friends varken politiskt eller religiöst 

beroende och stiftelsen är inte en vinstdrivande organisation och får inga statliga bidrag. 

Friends arvoden kommer ifrån föreläsningar och olika finansiärer, såsom företag (t.ex. Telia 

och Swedbank), stiftelser och privatpersoner, vilket täcker kostnaderna för att bedriva 

organisationen Friends (www.friends.se/ Damber, 2008.s.10).  

8.13 Vision och uppdrag  

Organisationen Friends vision är att alla barn och ungdomar skall känna sig trygga och inte få 

ont i magen när de går till skolan och att alla har rätt till en vän (Damber, 2008.s.11). Målet 

med organisationen Friends program är att se barn och ungdomar som en betydande del i 

arbetet mot mobbning och utbilda eleverna till kamratstödjare. När jag frågade Fredrik om 

samarbetet mellan organisationen Friends och skolorna ansåg han att de mottog ett var ett 

generellt och positivt bemötande när de var ute på skolorna. Skolorna bokar in organisationen 

Friends och sedan tar Friends kontakt med skolan som de skall arbeta med. En föreläsare från 

organisationen Friends tar kontakt med den berörda skolan innan Friends kommer på det 

första besöket. Friends har olika former av utbildningar för vuxna men det operativa arbetet 

och kontakten mellan skolan och de som har hand om eleverna är skolans uppgift anser 

Fredrik. Organisationen Friends har en utbildning för skolpersonal där föreläsaren går igenom 

hur man arbetar aktivt och effektivt förebyggande mot mobbning. Friends har ett enda 

uppdrag och det är att kämpa mot mobbning i skolan. Det gör organisationen Friends genom 

utbildning, rådgivning och uppföljning med den berörda skolan (www.friends.se).  
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8.14 Friends arbetssätt och utbildning för skolpersonal 

Enligt Fredrik utgår Friends ifrån olika varianter av analysmodeller. Dessa handlar om att  

mobbning och kränkningar påträffas på olika sätt såsom  i gruppen och hos individen. 

Fredrik anser att det finns olika förklaringsmodeller till hur man kan motverka mobbning och 

kränkningar på skolorna. När Fredrik fick frågan om han rekommenderar varje skola att 

arbeta med Friends så ansåg han att varje skola bör ha en aktiv handlingsplan mot mobbning 

och kränkning. Det finns olika metoder att använda och han själv anser personligen att 

organisationen Friends arbetsmetod och tillvägagångssättet är den bästa. Men bara att man 

agerar och har ett väl fungerande arbete är väldigt bra anser Fredrik. 

När en föreläsare från organisationen Friends kommer till skolan hjälper de till genom 

produktivt och långsiktigt arbete mot kränkning och diskriminering samt för likabehandling. 

För att skolan skall arbeta aktivt och bekämpa alla former av mobbning så behöver alla på 

skolan arbeta tillsammans med likabehandlingsplanen. Skolpersonalens aktiva engagemang är 

en avgörande förutsättning för att bekämpa mobbning och kränkande behandling. Friends 

metoder handlar om att försöka engagera, inspirera, ge insikt och redskap om hur man kan 

arbeta mot mobbning och kränkande behandling. För att Friends skall komma och hjälpa 

skolan måste varje skola vara insatta och medvetna om vad som skall göras, det vill säga att 

alla på skolan är med på vad som kommer att ske (www.friends.se). 

 

Innan man påbörjar ett arbete tillsammans med organisationen Friends måste man börja  det 

långsiktiga arbetet med en utbildning för skopersonalen anser Fredrik. Utbildningen ges i tre 

delar (Skolverket.2009.s.108). Utbildningen ges under en halv dag på den berörda skolan. 

Under en fyra timmars utbildning talar man om mobbning, orättvis behandling samt 

kränkningar. Man talar om olika orsaker såsom utsatthet och strategier för att upptäcka 

problem i god tid. Föreläsaren ger anvisningar och bra idéer på vad den berörda skolan kan 

göra för att skapa en god atmosfär på skolan och motverka all mobbning och kränkande 

behandling som förekommer. Under utbildningens gång talar föreläsaren om hur man bygger 

upp ett bra förebyggande arbete med elevinflytande. Efter utbildningen för skolpersonalen går 

föreläsaren för att träffa alla elever i ett teaterframförande. Teaterframförandet varar ungefär 

30 minuter och avsikten med detta är att skapa en grund till debatt om framförandet. 

Teaterframförandet handlar om hur man skapar god atmosfär i klassrummet och i skolan. 

Efter teaterframförandet skall varje klass välja ut två kamratstödjare (www.friends.se). När 

det har gått en vecka efter utbildningen skall trygghetsteamet ha ett inbokat möte tillsammans 
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med de nya kamratstödjarna. Enligt organisationen Friends skall kamratstödjarna ha ett 

Friends-möte varannan vecka men om det inte går så skall man ha ett Friends-möte minst en 

gång i månaden (www.friends.se).  

8.15 Friends utbildar elever och föräldrar 

Friends ger så kallade ”miniutbildningar” för klasser i förskolan upp till årskurs två. Dessa 

föreläsningar varar i ungefär i 40 minuter. Här skall alla elever och vuxna sitta i en cirkel. 

Under utbildningen förekommer det olika former av övningsuppgifter, framställningar och 

teaterkonst. Man försöker knyta an till teaterframträdande och går igenom vissa saker såsom 

hur man är en bra vän på ett leklystet och trivsamt sätt. Utbildningen skall ge inspiration och 

ge insikt om mobbning och hur man utför ett arbete förebyggande. Eleverna får ge sina egna 

tolkningar och resonera om mobbing (www.friends.se). 

 

Föräldrar får även två timmars utbildning av en föreläsare från organisationen Friends men 

enbart om skolan vill det. Detta sker under kvällstid och intentionen är att försöka få med 

föräldrarna i skolans arbete emot kränkningar och för en tryggare miljö för eleverna på 

skolan. På utbildningen talar man inte om de enstaka fallen utan mer på ett allmänt plan. På 

utbildningen kan någon från skolledningen närvara om någon förälder har någon fråga om 

skolan eller om mobbning.  

 

Föreläsarens uppgift är berätta hur arbetet med organisationen Friends fungerar på den 

berörda skolan. Under utbildningen berättar Friends om deras ställning i detta och skolan talar 

om mobbning, skolans ansvar och den grundläggande rollen som förälder (www.friends.se).   

8.16 Kamratstödjarutbildningen 

Enligt Friends bör maxantalet elever som är kompisstödjare vara 24 elever per grupp. I 

enlighet med Friends bör kamratstödjarutbildningen vara i en lokal utanför skolan som skolan 

själv bokar. Friends bedömer att eleverna som är med på utbildningen behöver svängrum för 

lek och olika övningsuppgifter. Föreläsaren försöker inspirera kamratstödjarna genom lek, 

övningar och diskussioner. När kamratstödjarutbildning ges får inga vuxna närvara på 

utbildningen förutom föreläsaren. Under utbildningens gång går man igenom rollen som en 

god kamratstödjare och det kommande arbetet t.ex. möte, planläggning, aktiviteter och 

uppdrag. Barn och skyddslagen klargörs för dem nya kamratstödjarna och föreläsaren 

poängterar att det är de vuxnas ansvar på skolan att stoppa orättvis behandling och mobbning. 
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Man reflekterar även hur det är på skolan. Föreläsaren uppmuntrar de nya kamratstödjarna att 

de kan göra det bättre på skolan (www.friends.se). 

8.17 Friends uppföljning 

När föreläsaren från Friends har varit på skolan och utbildat skolpersonalen, elever, 

kamratstödjare samt föräldrar så bevarar Friends kontakten med skolan genom återträffar,  

fördjupningsutbildningar, nyhetsbrev med mera. Kompisstödjare från hela Sverige får även 

närvara på ”Friends-dagar” som organisationen arrangerar. Här får alla kamratstödjare 

möjligheten att träffas, ge inspiration och byta erfarenheter med varandra. Varje skola ansluter 

sig automatiskt till Friends supporttjänst som är till för att ge skolan fortsatt stöd och hjälp. I 

supporttjänsten ingår skolrådgivning, bistånd, stöd som berör kompisstödjarnas arbete och 

likabehandlingsplaner med mera. Friends utbildning är skräddarsydda för att bekämpa 

mobbning på skolan (www.friends.se). 
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9. Diskussion  
I detta avsnitt kommer jag att diskutera och reflektera kring det resultat jag har kommit fram 

till. Diskussionen kommer att handla om hur skolorna och organisationen Friends arbetar mot 

mobbning. Arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling på skola A och B skiljer 

sig lite. Jag kommer att diskutera kring mina frågeställningar tillsammans med relevant teori 

som berör forskningsämnet. 

9.1 Hur arbetar skola A och B med likabehandlingsplanen? 

Arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling på skola A och B skiljer sig något. 

Likheterna mellan dessa skolor är att de båda satsar på en mobbningsfri skola. Skillnaden är 

dock att Skola B:s antimobbningsprogram utgår ifrån deras egen handlingsplan som heter 

”Den röda tråden” som tidigare nämnts. Skola A däremot utgår inte ifrån samma 

handlingsplan som skola B utan ifrån deras egen handlingsplan som är baserad på 

Farstametoden. Om man jämför Dahlkwists (2010, s.17) tre stadier: gynnande, förekommande 

och utförande arbete med skola B:s handlingsplan så går det dock inte att finna några av dessa 

beståndsdelar förutom klartläggande av skolan. När man ser över skola B:s 

likabehandlingsplan så kan man uppleva den väldigt diffus, obegriplig och vag. 

Likabehandlingsplanen är oerhört kortfattad och är inte saklig över skolans 

verksamhetsbehov. Det står inte ”hur” man arbetar med mobbning och kränkande behandling 

på skola B.  

 

Friends-programmet är i själva verket en förbyggande metod men likaså ett åtgärdande 

arbetssätt mot mobbning. Farstametoden åsyftar till att följa upp och bearbeta akuta 

mobbningssituationer. Enligt skolverket kan det dock benämnas som en åtgärdande metod 

mot mobbning och kränkande behandling (Skolverket, 2009.s.98, 108). Skola A:s 

likabehandlingsplan är en välstrukturerad plan och liknar oerhört mycket Farstametoden 

eftersom skola A försöker att fastställa mobbning genom att ta reda på vilka som är 

inblandade i mobbningen. Konversation sker med de utsatta och med mobbaren/mobbarna.   

Sedan följer man upp mobbningen och ser till att den upphört. Detta är precis vad 

Farstametoden går ut på genom att man åtgärdar akuta fall när mobbning förekommer 

(Skolverket, 2009.s.98, 99).  
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Skolverket (2009) anser att skillnaden mellan Farsta- och Friendsmetoderna är att 

organisationen Friends rekommenderar att man skall ha recidiverande konversationer. Enligt 

skola A likabehandlingsplan har man återkommande samtal under dem följande dagar och 

veckorna precis såsom Farstametoden och Olweus-programmet som jag tidigare nämnt. När 

man har haft det första samtalet med den utsatta och med mobbaren/mobbarna så tar 

antimobbningsteamet kontakt med föräldrarna/målsman (Skolverket, 2009). Skolverket 

(2009.s.109) framhåller att samtalen förbereds genom att erhålla omständigheterna från den 

utsatta, kamratstödjarna, skolpersonal och eleverna på skolan. Detta är även hur det går till på 

skola A. Om man jämför skola A och skola B likabehandlingsplaner så anser jag att skola A 

har en välstrukturerad plan mot mobbning och kränkande behandling där de går igenom 

likabehandlingsplanen stegvis. Skola B däremot använder sig inte av några konkreta lösningar 

på hur de löser mobbning på skolan utan dem följer enbart ”Den röda tråden” och 

anmälningar görs hos antimobbningsteamet om att mobbning och kränkande behandling 

försiggår.  

9.2 Likheter och skillnader mellan skola A och B 

antimobbningsprogram?  
Om man gör en jämförelse mellan skola A och B kan man se klart och tydligt att de arbetar på 

två helt olika sätt och det finns stora skillnader. Som jag tidigare beskrev i mitt resultat väljer 

skola A att arbeta med ett skräddarsytt antimobbningsprogram såsom Farstametoden vid akuta 

fall och sedan använder de sig av organisationen Friends program i förebyggande syfte. Skola 

B å andra sidan väljer istället att arbeta med ett eget konstruerat anti- mobbningsprogram som 

de själva byggt upp genom att ta olika beståndsdelar från kända antimobbningsprogram såsom 

Farstametoden och organisationen Friends. Skolverket (2009.s.96) skriver att arbetet mot 

mobbning och kränkande behandling kan variera beroende på hur mobbningen ter sig. Även 

om man inte väljer att arbeta med ett känt antimobbningsprogram så kan skolan själv skapa ett 

antimobbningsprogram såsom skola B gjort.  

 

En annan jämförelse mellan skola A och B uppvisar en mindre likhet gällande Olweus-

programmet. I skola A:s likabehandlingsprogram och antimobbningsprogram kan man se 

olika beståndsdelar från Olweus-programmet. Som tidigare nämnts så arbetar man efter tre 

nivåer i Olweus åtgärdsprogram. Olweus-programmet fokuserar på skol-, klass och 

individnivå (Skolverket, 2009.s.108, 138).  Även om skola A arbetar med Farsta- och 
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Friendsmetoderna så kan man se väldigt tydligt att de även arbetar med Olweus tre nivåer.  

Skola B använder sig inte helt och hållet av Olweus-programmet men de använder sig av den 

nivå som kallas för skolnivå. Skolnivån innebär att de arbetar för att det skall vara bättre 

uppsikt på rasterna och att skolan som helhet arbetar aktivt mot mobbning. 

9.3 Kamratstödjare 
Som jag tidigare nämnt så använder skola A många av de åtgärden som är specifikt för Farsta- 

och Friendsmetoderna. Man kan se klart och tydligt att skola A arbetar med ett förebyggande 

arbete, det vill säga att de har en grupp som heter Friends-gruppen. Friends-gruppen är 

etablerad på skolan och skall fungera som förebyggande arbete mot mobbning och kränkande 

behandling samt vara en förebild för eleverna (Skolverket, 2009, www.friends.se). Detta är 

något som jag kunde se på skola A. Friends-gruppen på skolan var väletablerad och var en 

välfungerande antimobbningsgrupp.  

 

Organisationen Friends anser att man skall utöva inflytande på miljön på skolan, 

gruppklimatet men även individernas normer och förhållningssätt. För att inverka på miljön 

på skolan, gruppklimatet och individernas förhållningssätt utbildas elever till skolans 

kamratstödjare. Kamratstödjarna ses som en framstående resurs i det förebyggande arbetet 

mot mobbning och kränkande behandling. Olweus-programmet är ungefär som Friends-

programmet, det vill säga att man skall både förebygga och minska mobbningen på skolan 

genom att omstrukturera miljön och göra den säkrare. Båda programmen är överens om att 

skolmiljön behöver omstruktureras genom att göra skolan till en säkrare miljö (Skolverket, 

2009.s.108, Damber, 2008.s.73). Detta är något som jag kunde se tydligt på skola A där 

fritidsledaren på skolan försökte inverka på skolans miljö, gruppklimat och elevernas 

förhållningssätt genom att utbilda nya och gamla kamratstödjare, något som jag anser är 

väldigt bra.  

 

Utifrån mitt forskningsresultat kan man se att skola A:s antimobbningsmetod och arbetssätt är 

i princip taget och inspirerat från organisationen Friends hemsida. Enligt organisationen 

Friends program utbildar man skolpersonal, elever och kamratstödjare i tre delar. Den första 

är den fyra timmars utbildning för skolpersonal, den andra är teaterföreställningen för elever 

och den tredje är kompisstödjarutbildning (www.friends.se, skolverket, 2009.s.108). 
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Skillnaden med skola A är att fritidsledaren inte utbildar skolpersonalen och hon har heller 

ingen teaterframställning utan hon utbildar enbart nya och gamla kamratstödjare varje termin.  

 

Enligt Skolverket är det fritidsledaren och skolkuratorn som har huvudansvaret för att 

kamratstödjarna får sin fortbildning enligt organisationen Friends metoder (Skolverket, 

2009.s.108).  Detta är något som man kan se klart och tydligt på skola A. Både fritidsledaren 

och skolkuratorn lägger ner väldigt mycket tid på Friends-gruppen i skolan. Fritidsledaren har 

blivit utsedd av rektorerna på skola A att hantera mobbningen på skolan genom att förebygga 

och motverka akuta problem på skolan. Fritidsledaren som har huvudansvaret talar väldigt 

mycket med barnen och ungdomarna och vistas bland eleverna på skolan. Skola A försöker se 

eleverna som en betydelsefull resurs på skolan genom att utbilda kamratstödjare från varje 

årskurs precis enligt organisationen Friends arbetsmetod.  

 

Skola B däremot har en helt annan arbetsmetod i jämförelse med skola A. Skola B har ingen 

Friends-grupp med kamratstödjare som skola A men däremot använder de sig av en egen 

konstruerad antimobbningsgrupp som heter ”Här för dig gruppen”. Denna 

antimobbningsgrupp arbetar på ett helt annat sätt där man inte kan se några beståndsdelar 

tagna från Farsta-och Friendsmetoderna eller Olweus-programmet.  

9.4 Tidigare arbete med organisationen Friends  

Skola B har tidigare arbetat med organisationen Friends och enligt biträdande rektorn på 

skolan var de oerhört nöjda med deras insats men skola B kunde dock inte fortsätta arbeta 

med organisationen Friends. Skola B upplevde att det hela handlade om en kostnadsfråga och 

vad som är angeläget för skolan. Om man ser över organisationen Friends prislista så är det 

stora summor det handlar om. Varje ”Friends paket”, som de väljer att kalla det, kostar olika 

beroende på vilket paket man väljer. Enligt biträdande rektorn på skola B blev det enormt dyrt 

att anlita en organisation som Friends. Hon antydde att det blev en stor kostnadsfråga och 

oerhört dyrt i längden för skola B.  

 

Skola A har aldrig arbetat tillsammans med organisationen Friends och enligt fritidsledaren 

har de aldrig behövt göra det eftersom de är så självsäkra på sina arbetssätt och metoder som 

de har idag. Skola A är oerhört nöjd med sina arbetsmetoder och de val av 

antimobbningsprogram som de arbetar efter. Jag granskade organisationen Friends hemsida 
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och fann massvis med olika arbetssätt, litteratur, etc. Man kan se hur organisationen Friends 

arbetar och hela deras arbetsplan, arbetssätt och metoder finns tillgängliga för skolorna i 

Sverige och även för privatpersoner. Man behöver bara gå in på deras hemsida och ta del av 

informationen som finns där utan att köpa ett ”Friends paket”. Detta är något fritidsledaren 

gör på skola A, det vill säga att hon tar del av det som står på organisationen Friends hemsida 

och sedan använder hon alla metoder och arbetssätt i utbildningssyfte.  
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10. Slutsats 
Som slutsats har jag kommit fram till att det finns olika sätt att arbeta mot mobbning och att 

skolor kan fokusera på olika saker. Skolorna har mycket gemensamt men arbetar på olika sätt 

för att bekämpa mobbning. Man skall förlita sig på de arbetssätt och de metoder man 

använder sig av. Skola A arbetar med Farstametoden och organisationen Friends program för 

att bekämpa mobbning. Deras arbetssätt och metoder är ett välfungerande verktyg mot 

mobbning och kränkande behandling. Skola B däremot arbetar genom att använda sig av ett 

eget konstruerat antimobbningsprogram som är baserat på olika kända 

antimobbningsprogram.   

 

Utifrån min forskning kan man konstatera att organisationen Friends är ett väldigt bra 

program för att förbygga mobbning och kränkande behandling. Programmet är ett resultatrikt 

antimobbningsprogram som många skolar kan ta del av. Antingen genom att anlita 

organisationen Friends för en viss summa pengar beroende på hur omfattande hjälp man 

behöver, eller så kan man göra som skola A där man går in på hemsidan och tar del utav 

informationen om hur organisationen Friends arbetar.  

 

Efter den här undersökningen kan jag säga att det inte finns några direkta skillnader mellan 

skolorna och organisationen Friends mer än att det arbetar på olika sätt. Likheterna är att alla 

arbetar för att motverka och förbygga mobbning och kränkande behandling. Jag vill avsluta 

mitt examensarbete med att säga att det är betydelsefullt att ha tilltro till en åtgärdsplan och 

metod som passar just den specifika skolan och tro på ett förebyggande arbete mot mobbning 

och kränkande behandling. Det finns som sagt många olika metoder att använda sig av för att 

motverka mobbning men det viktigaste kanske inte är vilken metod man använder utan att 

man faktiskt försöker stoppa mobbning.  
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11.2 Otrycka källor 

11.2.1 Intervjutillfällen 

100312, ca en timme med skolkuratorn på skola A 

100318, ca en timme med fritidsledare på skola A 

101018, ca 40 min med biträdande rektor på skola B 

11.2.2 Observation 

100318, ca en timme med fritidsledaren och kamratstödjarna 

100324, ca en timme och halv timme med fritidsledaren och möte med Friends från årskurs 

sex. 
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Bilaga 1 

Frågor till organisationen Friends     

 

1) Vad har du för befattning och hur länge har du arbetat på organisationen Friends?  

2) Varför valde du att arbeta på Friends? 

3) Hur många är anställda på organisationen Friends?  

4) Vad står organisationen Friends för och varför grundades den?  

5) Hur fungerar samarbetet mellan skolan, organsiationen Friends samt hem? 

6)  Vad anser skolpersonalen och eleverna om er organistaion Friends? 

7) Har organisationen Friends någon form av utbildning för skolpersonalen och eleverna 

när det gäller att att bekämpa mobbning och kränkande behandling? 

8) Hur fungerar skolan efter att organisationen Friends har varit på skolan?  

9) Rekommenderar organsiationen Friends att varje skola bör arbeta med er? Om ja, 

varför? 

10)  Vad har organisationen för regler och riktlinjer?  

11) Hur motverkar organisationen Friends mobbning och kränkande behandling?  

12) Hur utförs arbetet på skolan? Resultat och mål? 

13) Vad kostar det att köpa Friends- paketet? 

14) Hur använder organisationen Friends pengarna som ni får in? 

15) Har organsiationen Friens några sponsorer? 

16) Finns det något ni vill förändra på organisationen Friends? 

17) Hur många skolor arbetar ni med i Sverige?  

18) Hur mycket tid och lägger organisationen Friends på varje skola? (Planering, 

föresläsning, utvärdering/ uppföljning?  

19) Har ni flera projekt på en gång? 

20) Hur ser era arbetsdagar ut?  

21) Finns det fall då organisationen Friends inte har kunnat göra något?  

22) Finns det något ni vill lägga till? 
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Bilaga 2 

Intervju frågor till skola A och B    
1) Vad har du för befattning? 

2) Hur länge har du arbetat på skolan? Hur ser ni på mobbning? 

3) Vad kännetecknar mobbning för dig?  

4) Har du sett att mobbning förekommer i skolan? Om ja, i så fall vilken typ av mobbning 

förekommer det? 

5) Vad kännetecknar en mobbare? 

7) Har skolan en likabehandlingsplan?  

8) Vad anser ni att orsaken är till mobbning? 

9) Vad gör skolan för att motverka mobbning? Vad gör skolan för att mobbaren skall sluta 

mobba?  

10) Har ni något samarbete med en organisation såsom organisationen Friends eller med 

någon annan? Om nej, skulle ni vilja ha det? 

11) Vem anser du har ansvaret för att mobbning inte skall ske på skolan?  

12) Hur samarbetar ni mellan hem och skola när det gäller mobbning? 

13) Har skolan kamratstödjare, åtgärdsplan eller något likande för att motverka skolan?  

14) Använder ni någon form av en antimobbningsprogram? 
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Bilaga 3 
 

Den röda tråden 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Februari 
Föräldrarmöte 
Information 
Delgivning 
Utvärdering 
 

Mars 
Arbetet 
fortsätter 

Januari 
Arbetet 
fortsätter 
 

April 
Delgivning 
Utvärdering 
Kartläggning 
 

Maj 
Kartläggning 
Sammanställning 
Revidering 
 

Juni 
Revidering klar 

Juli 

December 
Arbetet fortsätter 
AL diskussioner 
 

November 
Arbetet 
fortsätter 

Oktober 
Arbetet 
fortsätter September 

Föräldrarmöte 
Information 
Val av område 

Augusti 
Den reviderade planen 
presenteras 
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Bilaga 4 
 

Fredag den 12 mars 2010 
Till föräldrar och målsman!  
 

Mitt namn är Jessica Patel och är lärarstudent på Södertörns Högskola. Jag går nu min sista 

termin på lärarprogrammet mot yngre åldrar och skall skriva ett examensarbete om mobbning. 

Jag kommer att besöka ditt barn i hans eller hennes klass där jag kommer att samla in material 

till mitt examensarbete. Min vistelse på skolan och i klassrummet kommer att vara från några 

dagar till veckor. 

 

Mitt examensarbete handlar om att belysa dilemmat som finns i dem mångkulturella skolorna 

och undersöka skolpersonalens och elevernas synvinkel och dess orsak till mobbning samt hur 

skolpersonalen kan motverka mobbning i skolan. Undersöknings materialet kommer endast 

att bestå av observation och intervjuer för att få det bästa resultatet. All information av 

observation och intervju kommer att behandlas konfidentiellt det vill säga att materialet 

kommer anonymiseras. Namn, personuppgifter och kännetecknade detaljer kommer att ändras 

i examensarbete. För att intervjua elever behöver jag ett tillstånd från en målsman samt att 

eleven själv är med på intervju. Deltagande av intervju är frivilligt och kan avsluta sitt 

deltagande närsomhelst. Efter avslutad undersökning kommer all material att slängas och 

förstöras i ett sekretets tugg. Den biträdande rektor Johan Daréus är välunderrättad om mitt 

examensarbete och har gett mig sitt godkännande för observation och intervjuer av skolan och 

elever.  

Vid frågor och funderingar, vad god och kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar 

 

Jessica Patel 

E- mail: Jessica01.patel@student.sh.se 

070 770 3993  

 

Målsmans underskrift  Elevens underskrift 

 

………………………………….. …………………………………   

 


