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Abstract  

 

By: Alev Dogan, Autumn term of 2011. The processing of bullying - a qualitative 

study of how the school will take their share of responsibility. Teacher education, 

University College Södertörn.  

 

Supervisor: Jenny Ask 

 

The Swedish school system’s curriculum states that some of the schools goals are to; 

help to develop pupils’ sense of belonging, solidarity and responsibility for people 

outside the restricted group, combat discrimination and degrading treatment of 

individuals or groups and to show respect for individuals. (Lgr 11). Eriksson and 

other authors in School – an arena for bullying (2002) refer to the professor and 

psychologist Dan Olweus, who points out that bullying can develop serious 

consequences for the bullied one. Some of them are being ashamed of themselves and 

build a poor self-esteem that can take their whole life to recreate. It is probably known 

as one of the most common social issues in a school environment, whether it’s about 

younger or older pupils, yet many times also the unsolved ones. For this reason I 

chose to investigate how the adults at schools have an attitude towards: 

 What bullying is caused by? 

 How they perceive and define its responsibility to detect and counteract 

bullying? 

 How do the adults work to resolve the bullying-related situations and conflicts 

at the school? 

This has been examined by one perspective, through the interviewed councilor’s, 

principal’s and teacher’s aspects. The results of the study showed that the they take 

care of the cases that come to them with their action plans but find it difficult to detect 

what may be hidden. In addition, the hidden bullying is very common among older 

pupils, where there seems to be a sensitive subject for them to pick up, hence the 

unsolved cases.  

 

Key words: bullying, social roles, bullying consequences and the school’s efforts. 

Nyckel ord: mobbning, sociala roller, mobbningens följder och skolans insatser. 
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1. Inledning & bakgrund 

 

Skolan har sedan långt tillbaka varit en social institution för många elever och lärare 

och det är här de första vänskapsbanden etableras för ett barn. Under ett gemensamt 

tak i flera år, sker ett socialt samspel. Dessvärre finns det alltid barn som blir 

drabbade av motsatsen, att sakna någon eller några att dela skolvardagen med. Det 

blir tyvärr ofta också något som förbises av lärare och andra pedagoger på skolor. 

Trots all uppmärksamhet mot att bekämpa mobbning som sker i skolor exempelvis i 

form av organisationer som Friends, verkar problemet fortfarande vara stort och 

bestående. Fysiska som verbala attacker är för många barn vardagsmat och skapar 

således otrygghetskänslor, skam och rädsla. Många vuxna i skolan talar ofta om vad 

kunskapsmålen för deras elever är men missar ideligen att fokusera på den sociala 

biten, som är minst lika viktigt. Jag har varit åskådare till s.k. rastvakter på många 

skolor, som bl.a. har i syfte att förhindra att bråk, mobbning i all dess former och 

utanförskap skapas. Vad har de för funktion om deras insatser inte inverkar på ett 

resultatrikt sätt? På tv4:s nyhetsmorgon konstaterades det nyligen att antalet 

mobbningsanmälningar till barn- och elevombudsmannen har fördubblats sedan förra 

året. Det framgår flera gånger under programmet att detta är en konsekvens av att 

vuxna inte tar det på speciellt stort allvar och att de behöver agera mer för att det ska 

kunna ske en förändring
1
. 

 

Med detta som utgångspunkt har jag valt att undersöka hur den intervjuade personalen 

som har olika yrkesroller på skolor, har för syn på mobbning och för hur insatser för 

motverkan för mobbning kan se ut. Den svenska skolan lägger stor vikt vid att alla ska 

känna sig trygga och lika villkor ska gälla för alla för att skapa trivsel, som i sin tur 

också ska bidra till arbetsro. För att leva upp till dessa krav är det nödvändigt att som 

anställd på skolan vara medveten om fenomenet och samtidigt arbeta aktivt för att 

motverka det (Lgr 11). 

 

                                                 
1
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=skolorna_hanterar_mobbningen_fel&v

ideoid=1903316 

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=skolorna_hanterar_mobbningen_fel&videoid=1903316
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=skolorna_hanterar_mobbningen_fel&videoid=1903316
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2. Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att undersöka insatta skolpersonalers syn på mobbning och hur 

de arbetar för att motverka mobbning och utanförskap. Vuxnas engagemang i 

förebyggande arbete mot mobbning avgör hur skolan kan utvecklas i frågan. 

Avsaknaden av metoder och åtgärder kan leda till att personalen kan känna sig 

oförmögna att påverka skolmiljön och relationerna i denna, vilket också ökar risken 

för att de väljer att inte någon ställning i frågan alls och mobbningen får negativa 

följder för den utsatte (Fors, 1994: 20).  

 

 

2.1  Frågeställningar 

- Vad anser de intervjuade är mobbning? Hur definierar de det och vad beror det 

på? 

- Hur avgränsar de sitt eget ansvar för att upptäcka och motverka mobbning? 

- Hur arbetar personalen för att lösa mobbningsrelaterade situationer och 

konflikter på skolan? 

 

 

3.  Metod 

 

Min studie behandlar ett samhällsvetenskapligt forskningsområde och dess synsätt är 

det intersubjektiva som syftar till att tolka och förstå omgivningen ur en individs, 

alltså subjektets perspektiv. Detta innebär att undersökaren har en hermeneutisk 

kunskapssyn på forskningsområdet. Den hermeneutiska synen bygger bl.a. på 

uppfattning och tolkning, att forskaren är en del av det den undersöker och empirisk 

data (Thomassen, 2007:182). Det centrala är att tolka uttalanden och fokusera på att 

dessa har en djupare mening än det som direkt uppfattas (Dalen, 2007:14). Jag valde 

att göra undersökningen ur skolpersonalens perspektiv eftersom jag anser att 

fenomenet är mer vanligt att granskas ur ett barnperspektiv i media och litteratur. 
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Dessutom råder det ingen tvekan om att fenomenet säkerligen kommer att vara ett 

angeläget problem när vi studenter senare kommer ut till arbetsmarknaden. Därför 

ville jag sätta mig in i dem intervjuade personalens situation och förstå områdesfrågan 

ur deras synsätt, både på hur de ser på definitionerna av problemet och arbetet mot 

detta.  

 

 

3.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade. Det innebär att 

samma frågor ställs till alla informanter och att frågorna har öppna svarsmöjligheter. 

Detta för att lättare kunna jämföra respektive informants individuella svar. Kvalitativ 

metod ger en bred och nyanserad bild av ett ämne eller forskningsområde utifrån 

individuella erfarenheter och upplevelser (Stukát, 2005:32, Larsen, 2009: 83).  

 

3.2 Urval 

Urvalet av informanterna i studien har skett genom att förfrågan skickats till olika 

skolor. Detta gick till i form av selektion utifrån att jag först tittat på respektive 

skolors hemsidor som belyser mitt undersökningsområde. Till min hjälp har jag 

använt mig av Larsens metodbok för genomförande av empirisk data (2009: 39). 

Dessa skolor har egna lokala planer som arbetar speciellt för att förebygga mobbning. 

I min undersökning har jag valt att intervjua tre skolpersonaler med olika befattningar, 

två på en skola och en på en annan. Dessa två informanter i samma skola arbetar på en 

gymnasieskola medan den tredje är rektor på en grundskola. Syftet med detta är att se 

vilken typ av mobbning som förekommer mest på respektive skolor och hur processen 

i arbetet sker för personalen med elever från samtliga åldersgrupper.  

 

3.3 Etiska riktlinjer 

I min studie har jag följt de fyra huvudkraven som vetenskapsrådet, Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990) tar upp: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 

Informationskravet ska informera de intervjuade om deras uppgift i undersökningen 

och villkoren för det. Personerna som intervjuas ska veta att det är frivilligt och kan 
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när som helst avbrytas. Undersökaren informerar också om vad studien har för syfte 

och att det är anonymt. Samtyckeskravet går ut på att deltagare själva får bestämma 

över sitt deltagande, och konfidentialitetskravet innebär att allting inom studien sker 

under tystnadsplikt och ska vara praktiskt oåtkomligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna. Nyttjandekravet syftar på att deltagarens information endast får användas 

för forskningsändamål och ingenting annat (Vetenskapsrådet, 1990: 7-14). 

 

3.4 Genomförande  

Intervjuerna började först med att jag ställde några allmänna frågor om 

informanternas sysselsättning i skolan samt vad de har för andra erfarenheter förutom 

detta. Dessa spelades in på band och transkriberades efteråt. Detta för att jag anser att 

det är viktigt med ögonkontakt eftersom det ger en klarare bild av vad informanten 

har för inställning när den svarar. Ansiktsuttryck och kroppsspråk kan också vara 

bidragande faktorer till vad informanten egentligen uttalar, enligt min mening känns 

intervjuerna på det sättet mer naturliga. Det var något svårt att hitta informanter från 

början och många verkade vara väldigt stressade och talade om att de inte hann med 

vilket försvårade processen i arbetet. Tidigare hade jag tänkt göra intervjuerna med 

lärare, men eftersom de flesta var väldigt upptagna fick jag välja annan personal som 

arbetar på skolor. Detta resulterade i att personal från tre olika yrkeskategorier blev 

mina informanter och som jag också uppskattade eftersom jag då fick synliggöra 

fenomenet ur olika aspekter. Tiden för intervjuerna varierade mellan 20 minuter till 

nästan två timmar. 

 

3.5 Beskrivning av informanterna 

Namnen i redogörelsen är fiktiva, vilket innebär att respondenterna är anonyma och 

har andra namn i verkligheten. Intervjuerna är gjorda med skolpersonal som arbetat 

relativt länge inom sin verksamhet. Jag anser att detta kan bli lättare för dessa att se 

kontexten i beteendemönstren hos eleverna lättare och kunna kartlägga i 

områdesfrågan. Det fanns också stora skillnader på tiden för intervjuerna, varför några 

av dessa blev mer informationsrika. 

 

1. Skolkuratorn Ulla 



8 

 

Ulla 37, är socionom och har arbetat på två skolor inklusive denna gymnasieskola 

som jag besökte. Hon har tidigare arbetat inom socialtjänsten mellan 1997-2003. 

Sedan dess har hon varit verksam i skolor. När jag kontaktade skolan blev jag 

hänvisad till elevhälsan där jag fick tala med en av skolans kuratorer. Jag fick 

kontakt med Ulla som berättade att de har regelbunden kontakt med klassens 

mentorer, varför jag kunde tala med henne om ämnet mer ingående. Vid problem 

som mobbning kontaktas ofta elevhälsan och är ofta mer sakkunniga i området, 

förklarade hon. Hon talade om att klassmentorerna i sin tur kan påverka klassen 

mer med motarbetandet mot liknande problem.  

 

När jag träffade henne fick jag ett intryck av henne som trevlig men också lite 

nervös. Hon var väldigt snabb med att svara på mina frågor och hade frågat mig i 

förväg hur lång intervjun skulle vara. Trots det gav hennes intervju mer utförlig 

information än vad jag väntat mig. Hennes intervju tog ca 43 minuter.  

 

2. Läraren Ola 

Ola är 62 år och arbetar på samma skola som Ulla. Även han har arbetat på två 

skolor, inklusive denna. Ola har varit i verksamheten i 37 år och arbetar som 

samhälls-, psykologi- och kriminologilärare, varför jag ansåg det som intressant 

att intervjua honom. En kombination av dessa ämnen kan möjligtvis hjälpa en 

lärare att få en klarare bild av problemet, var mina första tankar. 

 

Ola var sjuk dagen jag skulle intervjua honom och glömt meddela det till mig 

vilket kom som en överraskning när jag väl kom dit, men två dagar senare fick jag 

tag på honom och gjorde intervjun. Han var fortfarande lite sjuk och svarade 

väldigt snabbt på mina frågor, eftersom han klämde in intervjun under en rast då 

han skulle ha lektion efteråt. Dessvärre blev det inte så grundligt och tog ca 20 

minuter.  

 

3. Rektorn Silvia 

Silvia är i övre medelåldern och arbetar som rektor på en skola för elever mellan 

årskurs 0-6, som hon gjort i drygt sex år. Hon är i grunden förskollärare som så 

småningom fortbildat sig i pedagogik och skriver idag en avhandling kring barn 
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med särskilt behov av stöd. Hon har sammanlagt arbetat i verksamheten som 

pedagog i 29 år och har även arbetat med människor i kris i samarbete med 

försäkringskassan, som rektor på fem förskolor och som specialpedagog på ett 

gymnasium. På denna gymnasieskola hade hon också skapat en kurs som hon 

ledde mellan 2001-2005, som samtliga elever, lärare och föräldrar gick igenom 

och deltog i. Kursen behandlade etik i skola och arbete. Några centrala frågor i 

kursen bestod av existentiella frågor som: vem är jag och vad erbjuder mig i livet?   

 

Silvia bemötte mig väldigt bra och gav intrycket av att uppskatta att bli intervjuad. 

Det fanns två tavlor i hennes kontor där den ena används av henne och den andra 

av barnen när de ska kommunicera. Detta ansåg hon vara viktigt eftersom barn 

ibland har lättare att uttrycka sig i bilder och enskilda ord. Hon hade även en 

kristallampa och en glittrig ripslöpare med blanka, silvriga stenar på, i olika 

former och storlekar. Dessa föreställer ädelstenar. Anledningen till att inredningen 

ser ut på det sättet bygger på skolans filosofi som menar att alla människor är som 

ädelstenar från gruvor, man behöver bara putsa de för att få fram det bästa. En 

sådan sten får alla barn ta med sig när de har varit på besök hos henne och hon 

talade även om att på denna skola undviker barnen inte att komma till rektorn, 

utan känner sig trygga och vill komma till henne. Silvia tog sin tid att svara 

detaljerat på mina frågor. Hennes intervju var kanske den mest informationsrika 

och tog en timme och 44 minuter. 

 

 

4. Tidigare forskning 

 

Caroline Rüdén skrev en avhandling, som hon kallar Mobbning i skolan. En 

utforskande och jämförande studie mellan metoder mot mobbing och skolors 

handlingsplaner mot mobbing. Syftet med hennes uppsats var att undersöka vilka 

metoder tre skolor baserar sina åtgärdsprogram mot mobbning på. Hennes nyckelord 

är: mobbning, skola, elever, åtgärdsprogram, likabehandlingsplaner samt metoder. 

Studien är en kvalitativ idéanalys, alltså är baserad på texter och dokument som ligger 

till grund för analysen. (Rüdén, 2008). 
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En liknande studie gjorde Johanna Elvestål och Camilla Gustafsson om hanterandet 

av mobbning i Att hantera mobbning - En fallstudie om hur man på en skola arbetar 

förebyggande och mot mobbning. Studien var kvalitativ med syftet att lyfta fram hur 

mobbningsteamet på skolan arbetar samt hur planen kan se ut? Nyckelbegreppen är: 

mobbning, mobbningsteam, mobbningsplan och förebyggande arbete. (Elvestål & 

Gustafsson, 2006).  

 

Karl Ljungström skrev ett kompendium för behandling av akut mobbning där han 

med hjälp av tidigare gjorda artiklar som bl.a. föräldrar till mobbade barn deltagit i, 

förklarar definitionen av mobbning, hur det kan upptäckas samt hur konsekvenserna 

påverkar de drabbade. I detta kompendium beskriver han också ett vanligt problem 

som uppstår vid skolmobbning - nämligen att det är ett dolt problem för vuxna i 

skolan. I kompendiet Mobbning i skolan - ett kompendium om mobbning samt om 

mobbningsbehandling enligt Farstametoden förklarar han en metod som kan 

effektivisera arbetet för lärare i förebyggandet av mobbning. (Ljungström, 2006). 

 

Ulrika Bronsman och Ulrika Kjellberg Isip skrev Lära för livet – elevproblematik 

utifrån skolkuratorsperspektiv som syftar till att undersöka vilka problem som 

skolkuratorer upplever att elever har och hur de går till väga i arbetet med deras 

svårigheter. De har utgått ifrån att använda sig av en kvalitativ undersökningsmetod 

som innefattar sju intervjuer med skolkuratorer i en kommun. Deras nyckelord i 

avhandlingen är: elevproblematik, skolkurator, individualiserat samhälle och 

samverkan. Ur dessa jämför de kuratorernas erfarenheter och beskrivningar i frågan. 

(Bronsman & Kjellberg Isip, 2008). 

 

Dessa avhandlingar belyser alla på olika sätt hur bearbetningen mot mobbning sker 

och/eller bör ske.  De skiljer sig visserligen i några mindre väsentliga punkter och 

fokus från min uppsats som exempelvis när det gäller urval, men är i överlag 

intressanta som diskussionsmaterial som jämförelser med mitt arbete. De har alla 

utfört sina undersökningar av personal som undervisar eller arbetar med elever i olika 

åldrar. Somliga har varit selektiva och begränsat sig till en skola, medan andra vidgat 

sina undersökningar till fler skolor.  
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Mina utgångspunkter i mitt arbete är hur mobbningen förklaras ur dem intervjuades 

individuella synvinklar, i vilka kontexter mobbningen kan påverka elever samt hur 

personalen värderar sitt eget arbete för förebyggande åtgärder i ämnet. 

 

 

5. Teoretisk ram/anknytning 

 

Nedan följer några begrepp som jag ska ge en närmare presentation av och förklara 

hur dessa kan te sig i olika aspekter. Anledningen till varför jag valt dessa är för att 

jag anser att de är de första och mest relevanta sakerna som man behöver få 

kännedom om mobbning, för att kunna gå vidare med behandlingen av detta.  

 

Undersökningens centrala begrepp är: mobbning, sociala roller, mobbningens följder, 

skolans insatser och åtgärder.  

 

5.1 Definitionen av mobbning 

Det finns flera förklaringar till vad mobbning kan innebära, och blir således väldigt 

svårt att avgränsa, menar Eriksson, Lindberg m fl. (2002). För att kunna tala om 

mobbning måste vi först veta vad begreppet i sig innebär. Inom forskningen används 

termen för olika slags icke-önskvärda beteenden som t ex utfrysning, våldshandlingar, 

förödmjukelse, trakasserier, verbala hot, retningar, ryktesspridning, stöld 

och/förstörelse av egendom. I en mer enkelriktad mening anses mobbning vara när en 

individ utan att vara provokativ, upprepade gånger under en längre tid blir föremål för 

andras avsiktliga försök till att skada eller såra denne, oftast i form av social isolering, 

psykningar eller fysiska övergrepp (Eriksson, Lindberg m fl., 2002: 27). En 

mobbningssituation uppstår inte när två fysiskt eller psykiskt jämnstarka personer 

konfronterar varandra, utan mobbning uppstår då den ena parten har svårt att försvara 

sig mot mobbarens eller mobbarnas öppna attacker (direkt mobbning) eller avslag 

(indirekt mobbning) (Eriksson, Lindberg m fl., 2002:42).  

 

Höistad (1994) menar att mobbning kan sammanfattas med förakt, förnedring, 

kränkning, förföljelse och hån. Att bli mobbad är att bli kränkt som människa och att 
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så småningom förlora en del, eller i vissa extrema fall, hela sitt människovärde. Hans 

definition på mobbning är: en grupp som trakasserar en eller flera. I vissa fall handlar 

det om en enskild som plågar en annan, alltså när en person blir systematiskt utsatt av 

en eller flera. Mobbning kan enligt honom beskrivas på tre olika sätt: 1) psykisk, 2) 

verbal och 3) fysisk mobbning.   

 

1) Psykisk mobbning: den vanligaste formen av mobbning och som är den 

svåraste att upptäcka. Det är den tysta varianten av mobbning som ofta 

sker i det fördolda, men ibland också öppet i form av suckar, viskningar, 

grimaser, gester och att betrakta den utsatte som luft, inte lyssna på den vid 

tilltal eller låtsas att denne inte befinner sig i rummet (Höistad, 1994:42). 

 

2) Verbal mobbning: den här typen är ofta lättare att upptäcka men 

nödvändigtvis inte alltid, enligt Höistad. Att säga elakheter kan göras tyst 

och bakom ryggen. Det är enligt hans studier en metod som tillämpas mest 

hos flickor. Ryktesspridning för att få andra på sin sida, hota, håna och 

retas är några andra och anmärkningar på frisyr och kläder är några 

exempel. Felen hittas och finns där, så länge man vill hitta fel hos den 

utsatte (Höistad, 1994:46). 

 

3) Fysisk mobbning: Höistad menar att den som är lättast att upptäcka är den 

fysiska mobbningen. Tecken som sönderrivna kläder, blåmärken och 

stulna saker är några exempel och är vanligast hos pojkar i de lägre 

klasserna. Trots att det är den mest märkbara typen av mobbning, görs det 

mesta så att det ska märkas så lite som möjligt, ofta i syfte att inte bli 

upptäckt, konstaterar Höistad (1994:48).  

 

När Ljungström (2006) ska ge sin definition på vad mobbning kan vara beskriver han 

det som när en eller flera personer systematiskt under en viss tid, fysiskt eller psykiskt 

trakasserar en annan person, mobbningsoffret. Detta är också ofta dolt för vuxna och 

mobbarna är extra försiktiga i närheten av vuxna. Ofta sker också mobbningen i 

klassen, speciellt av klassens högstatuselever (Ljungström, 2006:7). 
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Ljungström menar i sin avhandling att det finns oklara definitioner på vad mobbning 

är och kritiserar en uppmärksammad mobbningsforskare i Norge som gjort 

enkätundersökningar i Sverige. Ljungström hävdar att undersökaren har fått en helt 

annan definition på mobbning än den som de flesta andra innefattar, som också menar 

att mobbning syns och kan hindras av t ex rastvakter. P.g.a. detta har den norske 

forskaren bl.a. anklagat skolpersonalen för slapphet och också fått extremt höga 

procenttal för antalet barn som blir utsatta för mobbning. Ljungström menar däremot 

att detta kan vara resultatet av att undersökaren tolkat det grova våldet och de 

alldagliga bråken som något permanent och upprepande. Och en viktig poäng han då 

missat blir därför den mobbningen som inte alltid syns ute på rasterna. Om skolan 

enbart skulle utgå ifrån den synliga mobbningen, skulle den dolda och enligt honom, 

mest verkliga mobbningen bli bortglömd som skulle resultera i att offren får fortsätta i 

sitt lidande. Han menar också att den systematiska upprepningen av mobbning är mer 

plågsam psykiskt än de plötsligt uppblommande och försvinnande trakasserierna 

(Ljungström, 2006:7).  

 

Eva Larsson (2000) menar att det inte är frågan om mobbning om några barn bråkar 

med varandra på ”vanligt ”vis, d.v.s. så länge balansen mellan de är jämn och båda 

parter får ungefär lika i utbyte av kränkningar med varandra och så länge deltagandet 

är frivilligt. Hon menar att mobbning inte heller ska uppfattas som när exempelvis två 

tonårsflickor blir av någon anledning osams som leder till att vänskapen avbryts och 

de istället går omkring och förtalar och tittar snett på varandra (Larsson, 2000:14). 

 

Vad som däremot kan tolkas som mobbning, enligt Larsson (2000) är när en 

maktposition uppstår, och den ena parten är ofrivillig att delta i bråket eller 

kränkningarna. Men det gäller inte vilken maktposition som helst. Maktbalansen, 

statusen positionen eller graden av frivillighet är inte heller alltid avgörande, hävdar 

hon. Detta kan missförstås och det är inte mobbning om t ex en lärare säger åt en elev 

upprepade gånger att ta av sig kepsen och inte lägga fötterna på bordet eller om en 

förälder tillrättavisar sitt barn. Visserligen uppstår positionerna som makthavare och 

underordnad vid sådana situationer, men är ofta inga direkta kränkningar och den 

auktoritet som utgår från läraren/föräldern är kreativ och har i syfte till att 

eleven/barnet ska lära sig något som han behöver kunna. En mobbares makt bygger på 

en auktoritet som är destruktiv. Syftet är inte att lära och glädjas åt utvecklingarna 
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tillsammans utan handlar i största grad om att skada den andre, överdriva och 

nedvärdera skillnaderna mellan de. Mobbarens mål är att öka klyftan mellan honom 

själv och den han trycker ned (Larsson, 2000:15).  

 

5.2 De sociala rollerna 

Mycket som författarna Eriksson m.fl. (2002) utgår ifrån inom sina redovisningar för 

skolmobbningsforskningen är Dan Olweus forskningsöversikt inom skolmobbningen. 

Han påstås också många gånger vara vår tids pionjär inom forskningsområdet. Detta 

för att hans empiriska studier av mobbning i skola och teoretiska resonemang, ger 

utförliga förklaringar till fenomenet och anvisningar till att åtgärda problemet. På 

grund av detta har hans forskningsresultat blivit vägledande för många andra forskare 

inom området (Eriksson, Lindberg m fl., 2002:39). 

 

Eriksson m.fl. (2002) hävdar att Olweus menar att skolmobbning utmärks av 

aggressivt beteende som är stabilt övertid. Enligt honom grundar sig denna stabilitet i 

både inre, personliga faktorer och yttre sådana. Aggressionsbenägenheten kan komma 

att utvecklas i värsta fall till bestående karaktärsdrag om mobbaren vuxit upp i sämre 

hemförhållanden som varit bristande i omsorg, gränsdragning mot aggressivt beteende 

och av maktorienterande uppfostringsmetoder såsom fysisk och psykisk bestraffning. 

Han menar att orsaken till att mobbning i skolan uppstår, präglas ofta av faktorer som 

finns utanför skolmiljön. Dessa mekanismer nämner Olweus som ”social smitta”, 

”försvagande av hämningar mot eller kontroll av aggressiva tendenser” och ”minskad 

känsla av individuellt ansvar”. Med social smitta förklarar han att barn har en tendens 

att bete sig mera aggressivt om deras förebilder eller föräldrar gör det. Detta innebär 

också att barns kontroll över sina aggressioner försvagas eller förstärks beroende på 

om föräldrarnas aggressiva beteenden belönas eller bestraffas. En minskad känsla av 

individuellt ansvar uppstår i situationer då fler barn deltar i mobbandet som bidrar till 

att det enskilda barnet inte känner att all skuld ligger på dennes axlar. Det inger en 

sorts trygghet i rollen som mobbare, enligt honom. En ytterligare faktor som han tar 

upp är skolpersonalens syn och reaktioner på mobbningstillfällen. Saknandet av 

motverkande åtgärder eller ineffektiva sådana kan med stor sannolikhet leda till 

framtida kriminalitet och missbruk. Detta har visat sig i en av hans 

uppföljningsstudier att 35-40% av före detta skolmobbare vid 24 års ålder dömts för 
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tre eller fler kriminella akter, jämfört med en kontrollgrupp (aktiva åtgärdsplaner i 

skolan) som hade 10 %. Författarna menar att man genom Olweus synsätt kan 

betrakta mobbning som ett antisocialt beteende (Eriksson m fl., 2002:40).  

 

5.2.1 Mobbaren 

Eriksson m.fl. menar i enighet med Olweus att mobbare utmärks ofta genom 

ogynnsamma uppväxtvillkor där ett aggressivt beteende är vanligt förekommande. 

Det som ligger i grund till detta blir så småningom också intrapsykiska problem. 

Dessa innefattar bl. a: 

 

1) Att barnet (mobbaren) känner ett starkt behov av makt och dominans. 

Mobbaren känner ett behov av att nedvärdera och sänka andra för att få 

kontroll och må bättre själv.  

 

2) Har fientliga känslor eller impulser, detta oftast av de typiska 

uppväxtvillkoren. 

 

3) Målet är att få status och erkännanden från medlöpare som ser upp till den. 

Den upptäcker och uppskattar det faktum att dennes aggressiva beteende kan 

gynna de genom förtjänster t ex i form av pengar eller saker som offret har 

(Eriksson m fl., 2002: 42-43).  

 

Några andra utmärkande drag är att mobbaren har svag medkänsla för offren, är ofta 

också aggressiv mot vuxna, har en positiv värdering av sig själv och är i de flesta fall 

fysiskt starkare än sina kamrater, i synnerhet offren. Enligt hans studier är de fysiska 

attackerna mest förekommande hos pojkar (Eriksson m fl., 2002:43). Men de är 

sociala i den meningen att de ofta är manipulativa och kan konsten att vända saker till 

sin fördel (Eriksson m fl., 2002:70). De tenderar ofta också att attackera barn som inte 

har vänner eftersom de inte förväntar sig att andra barn ska försvara eller ha protester 

mot mobbningen (Eriksson m fl., 2002:78).   

 

5.2.2 Offret 

Eriksson m.fl. (2002) påstår att mobboffer vanligtvis delas in i två 
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undergrupper: passiva och provocerande mobboffer. 

 

1) Passiva offer: det typiska passiva offret är orolig och osäker. De provocerar 

sällan och försvarar sig inte. De har dåligt självförtroende, har få eller inga 

vänner och är ofta fysiskt svaga. ”Passiva offer underkastar sig snabbt 

mobbarens krav, de visar upp tecken på hög känslomässig stress och är 

oförmögna att hävda sig” (Eriksson m fl., 2002:75). 

 

2) Provocerande offer: reagerar med ilska och har generellt sett ett häftigt humör. 

Slåss ofta och vill ge igen, men utan resultat. Är ibland också aktivt ogillade 

av vuxna, oftast även av läraren själv. Det är inte heller ovanligt att de själva 

försökt mobba svaga elever (Eriksson m fl., 2002:76).  

 

Vidare förklarar Eriksson m.fl. (2002) att det finns studier som visar att reserverade 

och utfrysta barn har bristande kunskaper och färdigheter om socialt samspel som 

därmed bidrar till att de saknar det som kan skydda dem mot utsatthet. Gemensamma 

nämnare för båda typerna av offer är att de nedvärderar sig själva, har dåligt 

självförtroende och blir ofta deprimerade eftersom de inte kan få utlopp för sina 

känslor och aggressionen över att bli utsatt ofta underkuvas.  Författarna menar att 

gott självförtroende och sociala färdigheter är mer avgörande om en elev mobbas eller 

inte, och de yttre, oftast utseendemässiga faktorerna, egentligen inte har någon 

relevans till varför mobbningen uppstår. Fysiska handikapp som glasögon eller fetma 

kan visserligen attrahera mobbare till att utsätta dess innehavare för problem, men det 

som väger tyngre är alltså den bristande sociala kompetensen (Eriksson m fl., 

2002:78).  

 

Eva Larsson (2000) menar att offret många gånger också börjar retas och bråka och 

ständigt drar på sig kamraternas ogillande och blir straffat. Många vuxna kan 

förundras över detta eftersom det ofta innebär negativa konsekvenser för denne. Men 

för den mobbade resoneras det ibland annorlunda och hans agerande blir enligt denne 

själv både förnuftsenligt och rätt. Det blir en självklarhet att man ger igen, det blir ett 

tecken på att man åtminstone har något av sin stolthet kvar. Den mobbades ideologi 

blir således alltså: ”Jag blir ändå retad och får problem, så jag kan lika gärna hämnas 

och vara delaktig” (Larsson, 2000:135). 
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Mobbning sker ofta när ingen vuxen finns närvarande och kan bevittna det som sker. 

Men för att offret ska få någon chans att ge igen, blir närvarandet av en vuxen själva 

förutsättningen för om offret överhuvudtaget ska våga sig på det. På grund av detta 

upptäcks inte när offret blir trakasserat, medan denne själv i sitt klumpiga försök till 

hämnd framför t ex rastvakten åker fast. Därför tenderar offret ofta att stämplas som 

en bråkstake eller retsticka själv. Förklaringen till det är många gånger också att när vi 

människor tvingats vänja oss vid att ofta bli kränkta och arga, blir dessa känslor så 

välbekanta att det försvårar reaktionen som är ”måttligt”, på vardagsbekymmer. Av 

denna anledning kan det vara väldigt svårt för utomstående åskådare som 

skolpersonal att kunna skilja på vem som är drabbad och vem som skapar problemen. 

Skillnaden är hårfin och många gånger också icke-existerande i betraktarens ögon. 

Bråken uppfattas som om de vore balanserade d.v.s. att det är jämlikt mellan båda 

parter i deltagandet. Därför är det inte heller så ovanligt att det inte tas tag i ordentligt 

och skolan kommer fram till en lösning av problemen (Larsson, 2000:135). 

 

5.3 Mobbingens följder 

Något som många gånger konstrueras och blir nästintill bestående blir mobbningens 

konsekvenser, vilka negativa följder detta kan innebära. Larsson (2000) hävdar att 

mobbningen inte bara påverkar eleven på ett sätt, utan ofta på flera plan. Några 

vanliga företeelser är depressioner och inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt 

skolk som leder till sämre utveckling och skolresultat. Elever som på något sätt 

känner rädsla, ilska eller ledsamhet har svårare att lära sig något, eftersom känslorna 

blockerar koncentrationen, menar hon. Hon refererar till Goleman som påstår att 

känslorna som stör uppmärksamheten d.v.s. arbetsminnet saboteras. Det innebär alltså 

att den mentala, verkställande funktionen som bidrar till att alla intellektuella 

aktiviteter äger rum minskar. Det kan exempelvis vara allt från att formulera en 

mening till att läsa sammanhängande och komma ihåg vad texten handlar om. Lika 

mycket som utanförskap bidrar till koncentrationssvårigheter bidrar också social 

kompetens till framgång i skolan, enligt Golemans studier (Larsson, 2000:151). 

 

Eriksson m.fl. (2002) diskuterar skamkänslor i samband med att bli utsatt för 

mobbning och tar upp begreppen skam och skuld. De menar att skuld kan beskrivas 

som en sorts oro som skapas på grund av rädslan för att gå emot normer och 
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värderingar. Denna skapas för att personen tänker att den inte kan svara upp till 

omgivningens förväntningar. Begreppet skam innefattar känslor av andra 

kännetecken. Det är allt ifrån lättare form av obehag i sociala situationer, till 

förnedring och kränkning. Författarna menar också att skam påverkar identiteten mer 

direkt eftersom känslan medför att en oro skapas kring den egna livsberättelsens 

tillräcklighet. Det är denna livsberättelse som ska förse individen med en 

sammanhängande biografi, enligt deras mening. De hävdar också att skam uppfattas i 

förhållande till jagets identitet, medan skuld genom känslor eller tankar av att 

individen handlat fel. En person som blivit utsatt känner sedermera djupa skamkänslor 

(Eriksson m fl., 2002:116).  

 

5.4 Skolans insatser 

Fors (1994) menar att många vuxna kan känna sig maktlösa inför 

mobbningssituationer och att vissa av lärarna väljer istället att vara likgiltiga i frågan. 

Mycket på grund av avsaknaden av metoder och åtgärder mot det. Hon menar att 

vuxna kan komma ur sin maktlöshet antigen genom att ta kontrollen över barnen eller 

att göra sig oskuldsfulla. Att göra sig oskuldsfull i detta sammanhang, menar hon 

innebär att göra sig av med ansvar. Ansvaret för att socialisera barnen finns alltid hos 

de vuxna (Fors, 1994:20). Vidare förklarar hon att lärares påverkan av elever sker 

genom den tillitsfulla kontakten. Ofta karakteriseras den omtalade maktrelationen 

mellan elev och lärare också beskyddande. Allt som sker i detta förhållande är upp till 

hur läraren väljer att använda sina förmågor att skapa en fin atmosfär i klassen och 

övriga skolan. Sedan finns relationer mellan lärare och elev som är förnedrande och 

fientliga och påverkan kan ske genom bestraffningar och belöningar. Sådana som är 

manipulerande och syftet är att undvika detta (Fors, 1994:11).   

 

En annan viktig aspekt som Fors (1994) lyfter fram är hur vuxna ibland kan anta eller 

framställa mobbning som något som offret själv mer eller mindre ”skapar”. Vuxnas 

olikartade förståelse av mobbningen kan ge mobbarna mer utrymme att fortsätta 

plågandet. Detta vilseledande nog, inriktar och förutsätter i första hand att förändra 

något hos offret. Förslagen kunde vara att offren skulle banta, sköta hygienen, byta 

skola eller få psykoterapi. Att en vuxen kommer med liknande förslag kan tyvärr leda 

till att offret verkligen tror att det är denne det är fel på och måste förändras. Risken 



19 

 

finns att barnen gör omgivningens uppfattning om dem till sin egen självbild. Om 

vuxna inte kan tolka och förstå mobbningen på rätt sätt kan man inte heller förvänta 

sig att barn ska kunna göra det (Fors, 1994:120). Vuxnas tendens att inte fokusera på 

plågaren och dennes handlingar kan leda till att plågaren inte får den hjälp den 

behöver. Detta kan medföra att de kommer att fortsätta mobba och därmed kan 

bearbetningen av mobbningen förhindras (Fors, 1994:121).  

 

Höistad påpekar att det inte är tillräckligt med en handlingsplan mot mobbning, 

skolan måste också ta ställning mot alla negativa inslag i skolan. Om det finns 

tillräckligt engagerade lärare som markerar redan från början att all form av kränkning 

inte är tillåtet och kommer tas hand om så fort de får syn på det, visar man på ett 

tydligt sätt var man står. Det är oftast sådana tydliga markeringar, redan från början 

som leder till att en lärare får mycket mindre av de här problemen i sin klass. Han 

menar att bara ett sådant litet påstående, om det görs i tid, alltså från början kan göra 

att den mobbning som eventuellt var på gång upphör innan det ens hunnit börja 

(Höistad, 1994:101, 102). I klassen kan en lärare: föra en kontinuerlig dialog med 

eleverna och om kamratrelationer, förstärka statusen hos den elev som riskerar att bli 

utsatt och spela rollspel för att få bättre insikt i de olika rollerna som kan uppstå vid 

en mobbningssituation osv. (Höistad, 1994:102). Han betonar också att lärare inte 

bara ska lära eleverna vilka orsaker som kan ligga bakom mobbning utan också öka 

deras förmåga att känna empati, inte bara med offret utan också med mobbaren, utan 

att acceptera och uppmuntra beteendet. Att lyfta fram att det inte är roligt, utan att en 

person som utsätter någon annan för skada har vuxit upp i en miljö som har sådant 

beteende (Höistad, 1994:10, 107).  

 

Måhlberg & Sjöblom (2001) menar att för att vuxna ska få sina elever att känna att de 

utvecklas mot en bra inriktning och känna sig respekterade krävs det att vi vuxna tar 

ansvar för att utveckla en positiv relation till våra elever. Skapandet av sociala 

relationer till eleverna blir en förutsättning för en hållbar harmonisk miljö i 

klassrummet (Måhlberg & Sjöblom, 2001:45).  
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6.  Resultat/Analys 

 

Nedan följer resultatet av mina genomförda intervjuer med informanterna som jag 

valt att göra med en temabaserad ordning d v s ta upp de i den ordning de kommer i 

frågeställningarnas och teorins uppställningar. Ibland hade informanterna väldigt lika 

svar, varför jag valde att utelämna vissa eller skriva deras svar i en gemensam text.  

 

 

6.1 Informanternas förklaring av mobbning 

Definitionen av mobbning kan förklaras på olika sätt då det finns i olika former. 

Eftersom informanterna har olika befattningar på dessa skolor kan också deras 

förklaringar till vad mobbning kan vara olika. Det är visserligen ett omfattande 

begrepp och beror på vad man sett och har för erfarenheter av det, men jag ansåg ändå 

att det är intressant att höra varje informants unika svar. Det finns enligt samtliga 

författare i tre typer, den fysiska som också är den mest synliga, den psykiska som är 

till skillnad från den fysiska mest osynliga och den verbala som kan uttryckas genom 

att säga elakheter eller göra det bakom ryggen, (Höistad, 1994, Eriksson m fl., 2002, 

Fors, 1994 och Larsson, 2000).  

 

På frågan om vad informanterna ser som mobbning och hur de definierar det, 

refererade kuratorn Ulla till Olweus och Skolverket (Eriksson, m fl., 2002) som 

gjorde en stor granskning av antimobbningsmetoder.  

 

Jag personligen anser att och tänker ofta på maktförhållandet, det är förskjutet. I en konflikt 

handlar det ofta om att två personer möts i olika åsikter som sedan leder till en häftig 

diskussion, men båda upplever och tar varandra på allvar, det blir alltså något ömsesidigt. 

Däremot skulle jag vilja säga att mobbning uppstår när den ena sidan har makten och kränker 

personen, den utsatte är i underläge och kan oftast inte försvara sig främst p.g.a. rädsla. Det 

kan handla om allt från att någon har väldigt hög status, att någon är skrämmande eller att det 

är flera mot en. En förskjutning i maktförhållanden och ofta brukar det upprepa sig även om 

det kan vara väldigt subtilt och svårt att få fatt på. Samtidigt kan också enstaka incidenter av 

kränkande behandlingar uppfattas som det och måste naturligtvis tas tag i, för man vet inte 

vad det är och kan utvecklas till något större.  
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Här var Ulla snabb med att påpeka att de tar tag i det så fort som möjligt för att 

förhindra det från att utvecklas till något mer och nämner i första hand att det handlar 

om maktförhållanden som uppstår. När hon svarade på frågan refererade hon till 

Olweus och Skolverket. Eriksson, Odd & Lindberg m.fl. (2002) menar att mobbning 

är just när ett maktförhållande uppstår då ena parten är i underläge och ofta 

oförmögen att försvara sig själv. Ulla underströk också att det ska hända upprepade 

gånger för att det ska kunna betraktas som mobbning. Vad som kan göra att en 

maktrelation uppstår är bl.a. att mobbaren vanligtvis har högre status och lyckas 

skrämma den utsatte. Dessa förklaringar framgår också i Eva Larssons avhandling 

(2000) och menar att maktpositionen eller den auktoritet mobbaren har är destruktiv 

och har i syfte till att kränka offret och förstora klyftan de emellan (Larsson, 2000:15).  

 

Hon påpekade också att det kan vara subtilt och svårt att sätta fingret på vad som ska 

tolkas som mobbning och inte. Hon hävdade att även en kränkande behandling bör 

behandlas för att det inte ska utvecklas till något värre, enligt henne är det en 

självklarhet för många skolor. Ljungströms (2006) kritik av en norsk 

mobbningsforskare som gjort enkätundersökningar i Sverige, påvisar att han är 

ensidig i sitt tänkande gällande frågan p.g.a. att undersökaren är övertygad om att 

mobbning är något som syns och kan hindras av rastvakter. Ljungström menar att 

undersökaren troligen tolkat de alldagliga bråken som bestående och dragit en slutsats 

därefter. Något som mobbningsforskaren missat blir den osynliga mobbningen. Denna 

yttrar sig framförallt i form av utfrysningar, menar Ljungström. Denna typ av 

mobbning är mer förekommande och att utgå från de synliga skulle leda till att sådana 

här fall skulle bortses (Ljungström, 2006:7). Ulla menar också att det är den typen av 

mobbning, den psykiska och ”tysta”, som är den mer vanliga varianten på skolan.  

 

Silvia påpekar att mobbning är något som vuxna ofta tenderar att fokusera sig på.  

 

Det är inget begrepp som barn använder utan det har framställts av vuxna. Barn är mer 

inriktade på att beskriva kränkande handlingar medan vuxna ofta fördjupar sig i ämnet och 

tror att det är bestående. När barnen besöker mig, är de inte rädda för att komma hit eftersom 

jag har ett tryggt förhållande till de, som gör att det blir enklare att kommunicera för de. Ordet 

mobbning används inte på den här skolan, svarar hon.  
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I likhet med vad Höistad (1994) påstår, förklarar Silvia hur barn kan nyansera och 

beskriva handlingarna i mobbning som förutsätter att sociala situationer mer eller 

mindre uppstår. Att barn får en chans att ge sin sida av historien eller handlingen, som 

ju är väsentligt för att en vuxen överhuvudtaget ska kunna förstå vilka känslor som 

väcks hos barnet. Beträffande ordet mobbning, verkar Silvia ha ordnat upp sina egna 

rutiner och regler som enligt henne är ett fungerande system för skolan. Det är alltså 

dialogen som blir mer viktigt för henne än själva kategoriseringen, och går oftast att 

lösa efter ett enda besök hos henne. Det blir således en förutsättning att mobbning 

eller kränkande behandling egentligen kan uppfattas som vilket beteende som helst. 

Höistad menar att göra elever medvetna om rollerna i en mobbningssituation och att 

kunna visa empati för båda parter är viktigt, för att få grepp om hela situationen för att 

öka chanserna till att minimera att trakasserier och kränkningar av alla slag ska 

upphöra (Höistad, 1994:107).  

 

Ljungström menade i sin avhandling att det finns oklara definitioner på vad mobbning 

kan vara och att den fysiska, som är den mer vanliga typen av mobbning på raster och 

bland yngre barn (äldre har fältassistenter), är lättare att upptäcka, varför han 

kritiserade en norsk mobbningsforskare för sådant som inte går att upptäcka 

(Ljungström, 2006:7). Detta innebär att även yngre barn kan gå omkring tysta med det 

som händer de vid andra tillfällen, när vuxna inte ser eller barnen själva inte vill tala 

om den verbala och psykiska mobbningen som de blir utsatta för. När barnen inte 

riktigt vet var gränsen för kränkningar går, kan de omöjligt kunna avgöra om det 

överhuvudtaget ska kontakta rektorn Silvia. Hur ska något upphöra om man inte kan 

sätta ett namn på det och veta var gränsen egentligen går? För i olika kompiskretsar 

gäller olika regler. Detta kan vara mycket förvirrande för barnen på skolan samtidigt 

som mobbandet riskerar att fortsätta i smyg. Inom det för vissa barn ”tillåtna ramar”. 

En annan risk med detta är också att ett barn som länge blivit utsatt för detta 

”smygmobbning” kan börja se det som ett acceptabelt beteende och tillämpa det på 

andra barn. Detta skapar en ond cirkel som gör att mobbningen kan sprida sig alltmer.  

 

Något som Larsson (2000) tar upp beträffande skillnaderna mellan mobbare och 

mobbade är att den mobbade ofta tenderar att få en etikett som ”retsticka” och 

”bråkstake”, om den på något sätt skulle vilja göra motstånd och det i närheten av en 

vuxen, eftersom det är då den vågar ge tillbaka och göra motstånd. Detta medför 
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också en risk för att offret inte kan bli tagen på allvar och blir betraktat som jämlikt 

med mobbaren (Larsson, 2000:135). Det som däremot kan ses som bra i detta 

sammanhang är att Silvia inte vill ha en benämning på kränkningarna eftersom 

lösningen inte ska ha fokus på barnen inom olika roller som ”mobbare” och ”offer”, 

utan fokus ligger istället på själva händelsen. De olika rollerna kan vara en 

utgångspunkt till att barnen känner sig utstötta och marginaliserade. 

 

 

6.2 Upptäckandet av mobbning 

Att upptäcka mobbning är något som många yrkesverksamma i skolan får i uppgift att 

göra för om de överhuvudtaget ska kunna gå vidare med fallen. Det kan hända när 

man minst anar det och då är det viktigt att hålla ögonen öppna som pedagog på 

skolan. Jag anser att det finns en stor sannolikhet att många av de inte upptäcks för att 

det inte händer framför ögonen på den vuxne i skolan. Ljungström påpekar upprepade 

gånger att mobbningen är dolt för många vuxna och att det finns många fall som inte 

upptäcks, eftersom mobbare ofta är väldigt försiktiga i närheten av dessa. Detta kan 

många gånger tolkas som att den vuxna ser mobbningen men väljer att inte ingripa. 

Offret vill oftast inte heller berätta något om det i rädsla för att den kan intensifieras. 

(Ljungström, 2006:8). Upptäckandet av mobbning kan inte vara det lättaste och 

möjligtvis kräver det att man måste ta hänsyn till vissa omständigheter som kan 

uppstå för varje enskild individ som kan drabbas. Hur upptäcker man mobbning? 

Framförallt ville jag veta hur personalen på skolorna agerade vid sådana situationer? 

 

Agerandet vid upptäckandet av mobbningssituationer sker genom att kuratorn bollar 

med mentorerna om hur de kan hantera situationer i klasser då mobbning sker, menar 

Ulla. Deras uppgift är att finnas till hands som stöd för de som är nära med eleverna. 

Sedan arbetar kuratorn med akuta fall och med klasser där det förekommer kränkande 

behandling. De lyfter, enligt Ulla, alltid frågan i arbetslagen, om det finns konflikter, 

hur det ser ut i klasserna och om det finns någon elev man är bekymrad över, osv. 

Grunden till att ett förebyggande arbete mot mobbning överhuvudtaget ska ske är det 

först och främst viktigast att personalen är överens om vad de ska göra åt problemet 

och kommer fram till en lösning tillsammans. En skolledning som inte är 
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välfungerande och kommunicerar riskerar också att inte lyckas med målen som varje 

skola bör uppnå. Detta enligt läroplanen är bl.a. följande: 

 

Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan ska 

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen, 

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och  

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett (Lgr 11). 

 

Detta är en självklarhet för många skolor, men frågan är om fallet alltid är så? Varför 

skulle mobbningen i sådana fall bara öka och skapa debatt som det nu visat sig enligt t 

ex media? 

 

Höistad menar att för att vi människor ska bli hela måste våra behov tas hänsyn till. 

För att detta ska ske är vi beroende av andra människor. ”Lösningen på vår ensamhet 

är andra människor. Målet för vår kärlekslängtan är andra människor. Förutsättningen 

för att bli sedd är andra människor”, menar han (Höistad, 1994:10). Detta kan tolkas 

som att även om mobbningen inte alltid är synlig, kan det synliggöras med andras, 

utomståendes hjälp. Oavsett om den drabbade väljer att berätta om problemet eller 

inte. Lärare och annan skolpersonal kan med sin kännedom av hur klassmiljöerna ser 

ut och hur de har fått lära känna eleverna ändå dra några men små slutsatser om hur 

de kan gå till väga för att minska mobbandet. Detta är precis vad Ulla också återger 

när hon säger att hon i första hand tar kontakt med mentorer. De har i regel en 

närmare relation till eleverna, mer än vad andra lärare gör.  

 

När jag frågade Ola vad han gör när han upptäcker mobbning, sade han att det först 

och främst är lite svårare med äldre elever. 

 

Framförallt får man gå smidigt fram som t ex vid utvecklingssamtal kan man fråga hur det 

fungerar i klassen. Man kan och bör absolut inte ställa frågan rakt ut: känner du dig mobbad? 

Känner du dig utfryst? Sådant vill äldre elever helst inte svara på och undviker situationen. 

Sedan är det också en självklarhet att anmäla till skolledningen även om de oftast inte vill att 
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det ska komma ut till andra vuxna. Om skolledningen vet behöver inte föräldrarna alltid bli 

kontaktade. Att gå smidigt fram är också viktigt för att i gymnasiet handlar det mer om den 

passiva mobbningen än den aktiva, fysiska. Allt är mer verbalt här och utfrysningar och prat 

bakom ryggen är vanligt förekommande.  

 

Den vanligaste typen av mobbning, i synnerhet bland äldre elever är den ”tysta”, 

psykiska varianten, menar Höistad. Det är också något som Ola konstaterar. Detta 

sker ofta i form av prat bakom ryggen, att titta snett och frysa ut, sucka eller inte svara 

vid tilltal. Oftast är det också den som är svårast att upptäcka enligt Höistad 

(1994:42). Ola nämnde att det är viktigt att tänka på att vara försiktig och inte vara rak 

på sak alla gånger, utan linda in det lite smidigt. Men det finns en risk med att eleven 

trots det, inte vill svara på allmänna frågor som kan ge en vägledning om hur det 

egentligen ligger till i t ex klassrumsmiljön. Silvia säger att agerandet på mobbning är 

individuellt. Hon tar upp ett exempel som inträffat 3-4 gånger, nämligen att några 10-

11 åringar hade hört talas om en ny lek som kallas ”Makt och slav” och som ville testa 

det på en kille som just den/och de veckorna var rastvärd. Spelet har enligt henne 

börjat sprida sig i många skolor runtom i landet. Det går ut på att ett barn ska göra 

som hans kamrater säger under en hel vecka och de utsätter honom för olika typer av 

kränkningar.  

 

Vi sätter stopp för det omedelbart och för detta krävs närvaro av vuxna som observerar och 

ser. Därför är det som rektor viktigt att vara väldigt tillgänglig, ständigt mitt i smeten. Komma 

åt problemen väldigt snabbt och inte låter det växa.  Sedan är det ofta också en viss ålder som 

man måste ta hänsyn till i satsandet på det. Grunden hos barn läggs oftast under puberteten. 

Många hävdar att mellan 0-6 år är det grundläggande, att barnet bildar ett samvete i 6-års 

ålder. Därefter blir det svårare, ännu svårare innan puberteten och nästan omöjligt efter 

puberteten, att gå tillbaka och bryta vanor, för det har blivit en beteendekaraktär hos individen. 

Barn mobbar och mobbas för att vi vuxna har tappat kontrollen. Mycket av anledningarna till 

varför barn mobbar sker utanför skolan, har sina rötter därifrån. Hemmet är det primära. 

Dessvärre har vi inte alltid kontakt med barn innan 6- års ålder och barn har alltid en 

ryggsäck, ett bagage, erfarenheter med sig hemifrån. Bra som dåliga. Barn visar genom att 

mobba att >>jag tror inte på er vuxna, ni har gjort bort er<<. Barn kränker varandra för att de 

har sett vuxna kränka varandra. 

 

Här är Silvia väldigt bestämd och påpekar att mycket av barnens destruktiva 

beteenden gentemot sina kamrater ofta har sin grund utanför skolan. Detta är också 

något som Eriksson m.fl. (2002) hävdar och att aggressionsbenägenheten utvecklas i 
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värsta fall till bestående karaktärsdrag. Skolmobbning utmärks av aggressivt beteende 

som är stabilt övertid och om mobbaren vuxit upp under ogynnsamma förhållanden 

som varit bristande i omsorg, gränsdragning mot aggressivt beteende och 

maktorienterade uppfostringsmetoder som bestraffning i olika former. Samtliga 

författare menar att barn tenderar att bete sig aggressivt om deras föräldrar eller andra 

anhöriga gör det. Detta bidrar i sin tur till att barnens kontroll över sina aggressioner 

försvagas eller förstärks beroende på hur föräldrarnas aggressioner generellt blir 

bemötta i hemmet (Eriksson m fl., 2002:40). Barnens beteenden är ett svar på deras 

besvikelse gentemot vuxna som misslyckats med sina uppgifter som 

ansvarsinnehavare, menade Silvia. Barns besvikelser på vuxna kan alltså få uttryck 

genom aggressivitet mot andra barn, sådana som de faktiskt får en destruktiv 

maktrelation över. 

 

Fors (1994) menar att många vuxna kan känna sig maktlösa inför 

mobbningssituationer och att vissa pedagoger istället väljer att vara likgiltiga i frågan. 

Mycket på grund av avsaknaden av metoder och åtgärder mot det. Hon menar att 

vuxna kan komma ur sin maktlöshet antigen genom att ta kontrollen över barnen eller 

att göra sig oskuldsfulla. Att göra sig oskuldsfull i detta sammanhang, menar hon 

innebär att göra sig av med ansvar. Ansvaret för att socialisera barnen finns alltid hos 

de vuxna (Fors, 1994:20). Detta är också precis vad Silvia gör och enligt henne själv 

är hon i kontroll och har en konstruktiv maktrelation över barnen. Hon menar att hon 

alltid är beredd med metoder och åtgärder, och har olika kreativa sätt att lösa 

problemen tillsammans med barnen samt diskutera både svårigheter och bra saker i 

livet.  

 

 

6.3 När drar man gränsen? 

Lika svårt som det är att veta hur mobbning kan uppstå och upptäckas, lika svårt är 

det också att veta när man ska dra en gräns för vad som är acceptabelt beteende eller 

inte. Detta kan vara väldigt svårt, enligt min mening, förutom vid alla former av 

synliga kränkningar förstås. När vet man att det har gått för långt? Höistad menar att 

om en lärare sätter gränser redan från början, i tid för vilka regler som gäller 
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beträffande mobbning, kan det få en förhindrande effekt från att det överhuvudtaget 

ska uppstå (Höistad, 1994:102).  

 

Vid frågan om när man vanligtvis börjar ingripa i en konflikt, var både Ulla och Ola 

överens om att ofta göra det om det handlar om direkta slagsmål, och om man har 

elever som direkt förolämpar andra elever, kallar de för fula saker.  

 

Ola säger: Att de återigen har en skyldighet att se till att elever sköter sig, fungerar som de 

borde fungera på ett normalt sätt. 

 

Vad som är en normalt fungerande klass eller skola i denna fråga beskrevs av Ola som 

att alla trivs, inga större konflikter äger rum och att personalen rent allmänt har en god 

kommunikation både med elever och vuxna på skolan. Detta kom Ola in på lite senare 

också. Om det finns lärare som inte tar hänsyn till att bidra med att skapa en 

harmonisk miljö i en klass riskerar den också att vara ”blind” för andra saker som att 

de drabbade förlorar tilliten till den vuxne som ska vara en konstruktiv auktoritet 

(Larsson, 2000:15) och får sämre självförtroende, som mobbarna fortsätter att se som 

en måltavla. Sådana förhållanden bildar en ond cirkel som kan vara svårt att ta sig ur. 

Då har läraren mer eller mindre gett klartecken om att det är acceptabelt att kränka 

någon annan och har därmed misslyckats med sin roll som lärare. Även Ljungström 

poängterar detta och påvisar att skolan aldrig får bevara mobbingfallet och svika 

offret! (Ljungström, 2006:35). 

 

Silvia menar att en gränsdragning ska ske så fort som möjligt och barnen ska eller bör 

säga till en vuxen omedelbart. Den vuxna skriver sedan en rapport om incidenten och 

därefter skriver hon en mer omfattande rapport om det. Detta sker vanligtvis i tre steg: 

 

1) Prata med barnen 

2) Gå vidare med ärendet om konflikter inträffar mellan barnen 

3) Ringa föräldrar och förklara 

 

Dessutom har de ingen tystnadsplikt när det gäller yngre barn, och att de mår väldigt 

dåligt av situationen, är arga och utåtagerande. Alla vuxna i arbetslaget ska ha 

kännedom om det för att kunna hantera det barnet på rätt sätt, menar Silvia.  
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En annan utgångspunkt för ett lyckat arbete i förebyggandet mot mobbning blir då att 

skolan och hemmet har en regelbunden kontakt som gör föräldrar medvetna om vad 

som pågår när de inte är närvarande. Bäst resultat har också visat sig komma fram i 

sådana processer. Föräldrar kan få svar på sådant som väckt frågor hos de gällande 

deras barns beteende som de möjligtvis lagt märke till. Måhlberg & Sjöblom (2001) 

syftar på detta när de nämner att se föräldrar som en resurs är något pedagoger borde 

tillämpa. De anser det vara det mest effektiva verktyget när det gäller samverkan.”… 

samverkan anser vi vara medverkan”, skriver de (Måhlberg & Sjöblom, 2001:117). 

Alltså ju fler vuxna som har ansvar för att ett barn ska må bra, desto lättare blir det 

också för skolpersonal att dra en gräns för vad som inte är acceptabelt. När föräldrar 

får en bra kontakt med personalen håller de sig också uppdaterade för vad skolan 

faktiskt gör för att lösa sådana problem.  

 

 

6.4 Att sätta sig i offrets situation 

Många vuxna som arbetar på skolan kan ha svårigheter med att förstå både den som 

mobbar och den som mobbas och är obekant med båda rollerna. Detta resulterar ofta 

också i att ingen åtgärd görs. I synnerhet kan detta tänkas vara en vanlig åsikt bland 

de drabbade varför de många gånger heller inte vill erkänna sin utsatthet, enligt 

författarna. Här vill jag än en gång belysa mitt ämnesområde med det hermeneutiska 

perspektivet (Thomassen, 2007:182). Därför ville jag också att informanterna skulle 

sätta sig själva i den utsattes situation. Varför jag inte ville att de inte skulle sätta sig i 

mobbarens är för att jag anser att all personal som arbetar på en skola utgår ifrån att 

motverka all form av kränkande behandling, som framförallt tas upp i läroplanerna.  

 

En sak som jag alltid undrat är hur personal på skolor upplever mobbningen på ett 

personligt plan och om detta kan ha spelat en större roll i deras liv som unga. Därför 

valde jag att fråga Ulla om hon någonsin själv hade blivit mobbad? Jag hoppades på 

att hon skulle svara även om frågan var lite personlig. Ulla svarade utan svårigheter. 

 

Jag har haft turen att inte ha blivit utsatt för någon aktiv form av mobbning, däremot har jag 

varit i sammanhang där jag inte trivts av olika anledningar och då kan man ju fundera på vad 

det är. Under min uppväxt red jag mycket och hade många kompisar som var lika 
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hästintresserade som mig. På något sätt lutade jag mig mycket mot det och det var där jag 

hade min identitet och min tillhörighet. 

 

Jag frågade henne om hon ansåg att det underlättade att ha ett intresse utanför skolan? 

 

Det handlar om att ha en ordentlig självkänsla, vilket inte alltid är det lättaste, men det 

skyddar ju också mot väldigt mycket. Att vara utsatt för trakassering och utfrysning gröper ju 

hål i självkänslan rejält. Så allt som handlar om att bygga upp sig, sin självkänsla och sin 

tilltro, sin känsla för att ”jag är värdefull och förtjänar gott” skyddar ju för att man kanske 

markerar på ett annat sätt. Att man vågar säga ifrån och ber om hjälp på ett annat sätt tror jag, 

än om man lätt hamnar i den här ”Åh, det är mig det är fel på”. Så jag kan tänka att självkänsla 

skyddar mot väldigt massa destruktiva beteenden. Men man kan aldrig säga att: ”du måste 

bygga upp din självkänsla, så att du kommer att sluta bli mobbad”, för det är aldrig den 

personens fel. Är du i en situation där du blir utsatt så kan du heller inte jobba med din 

självkänsla, för att då måste kränkningarna upphöra. Man måste vara trygg för att kunna jobba 

med sig själv så att man mår bättre. Det är ett jätteuppbyggningsarbete för de som varit utsatta 

för mobbning i en stor del av sin skoltid att komma igen, det för ju med sig väldigt mycket 

psykosociala följdeffekter. Därför är det väldigt viktigt att alla gör vad de kan och det duger 

inte med att säga ”vi gjorde allt vi kan”, utan det måste upphöra! 

 

Här ger Ulla en väldigt bra och målande skildring på vad som kan hända om 

mobbning fortsätter att pågå. Hon tar upp vikten av att ha en ordentlig självkänsla 

som blir som en sorts sköld vid mobbningsförsök. Både Eriksson m.fl.(2002) och 

Larsson (2000) tar upp vikten av hur allvarliga problem mobbning kan orsaka. Några 

typiska drag är att offret känner sig deprimerad och nedvärderar sig själv. Undvikande 

av svåra och hotfulla situationer, inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt skolk 

som leder till sämre utveckling och skolresultat är vanligt. Den uppmärksamhet som 

eleven motvilligt blir tvungen att tillägna obehagskänslorna som uppstår hos denne. 

Elever som känner rädsla, ilska eller ledsamhet har svårare att lära sig något, eftersom 

känslorna hindrar koncentrationen (Larsson, 2000: 151).  

 

Andra allvarliga problem som ofta också tenderar att bli ett resultat av dessa ovan 

nämnda konsekvenser är att skuld och skamkänslorna uppstår. Eriksson m.fl.(2002) 

menar att skam påverkar identiteten mer direkt eftersom känslan medför att en oro 

skapas kring den egna livsberättelsens tillräcklighet (Eriksson m fl., 2002:116).  

Ulla berättade att hon inte hade några problem med att få kompisar och aldrig hade 

blivit utsatt. Men att hon däremot inte trivts i vissa sammanhang och inte vetat vad det 
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berott på. Ändå lyckades hon ge en klar och informationsrik bild av problemet. 

Frågan är om det är engagemanget eller andra faktorer som kan spela in här? 

 

Ola konstaterade att han aldrig haft det svårt med kompisar och anser sig rent 

generellt vara en social person.  

 

Jag var ingen taskig unge, jag fick nog lära mig det hemma att vara schysst mot andra 

människor, oavsett om det är barn eller vuxna. Jag var inte omtyckt av alla, men hade heller 

inga ovänner vad jag kommer ihåg. Jag hade en förmåga att smälta in i olika typer av grupper 

redan som barn. Jag har inte heller minne av konflikter med andra barn och var varken störst 

eller starkast i klassen, men däremot kaxig och hade alltid större och starkare kompisar som 

kunde hjälpa mig. En del kan säga att man blir mobbad för att man är lång, tjock, smal, kort 

osv., men det har egentligen inte så mycket med det att göra. Utan det är personligheten som 

gör att du blir mobbad. Att du sticker ut på ett sätt som andra inte riktigt kan acceptera. 

 

Olas erfarenheter betonar att hemförhållanden är viktiga och varit en förutsättning för 

hans sociala roll inte bara i hemmet utan också i skolan. Detta har enligt honom också 

medfört att fick en bra position i kamratskapet. Eriksson m.fl. menar att det finns 

studier som visar att reserverade och utfrysta barn har bristande kunskaper och 

färdigheter om socialt samspel som därmed bidrar till att de saknar det som kan 

skydda de mot utsatthet. Det som kan skydda de mot utsatthet är alltså i denna 

bemärkelse social kompetens och gott självförtroende. Dessa faktorer är mer 

avgörande om de blir utsatta för mobbning eller inte (Eriksson m fl., 2002:78). I likhet 

med Ola menar författarna också att utseendemässiga attribut som glasögon eller 

fetma kan vara icke-bestående föremål för utanförskap men det som har an avgörande 

roll är bristen på att vara social och kunna anpassa sig efter omgivningen (Eriksson m 

fl., 2002:78).  

 

Utifrån detta kan man tydligt och upprepade gånger se att ett gott självförtroende är 

nyckeln för trivsel i skolan och många gånger förhindrar en från att bli mobbad. En 

populär persons utseende är alltså inte speciellt viktigt, om den har en attraktiv 

personlighet och självförtroende som gör att alla andra vill socialisera sig med den. 

Det är snarare fråga om beteendet som spelar en stor roll här. Ola nämnde att det kan 

handla om att sticka ut ur mängden, att man inte beter sig som andra elever. Frågan 

som jag senare kommer att ta upp i diskussionsdelen kommer att vara vad ett 
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egendomligt beteende betraktas vara? Eftersom det finns olika sätt att sticka ut ur 

mängden. Sedan kan man inte alltid veta vad som är accepterat beteende i en viss 

klass eller skola, eftersom det kan finnas oändligt många varianter av det. Hur vet 

man egentligen vad som är ”rätt” beteende när alla har olika intressen och viljor? 

 

 

6.5 Skolans handlingsplan 

De flesta skolor har handlingsplaner för situationer som kräver lösningar och 

mobbning är inget undantag. På de skolor jag varit på konstaterade samtliga 

intervjuade att alla skolor har sådana planer.  

 

Ulla sade att alla skolor måste ha en likabehandlingsplan för att motverka all form av 

kränkande behandling. Det är en plan som revideras varje år utifrån en kartläggning 

som görs anonymt bland elever (i form av enkätundersökningar) och den psykosociala 

miljön och upplevelsen av miljön utifrån just trygghet och förekomst av kränkande 

behandling. 

 

Det är en stor skola så det är svårt att göra det på ett annat sätt än enkätundersökningar. När 

det stora arbetet görs formar man olika mål för läsåret, vad vi ska åtgärda utifrån vad vi sett i 

enkäterna. Sedan har vi också en handlingsplan för att hantera akuta fall av mobbning. Det är 

där vi kommer in, elevhälsan. Man gör då en kartläggning om vad som hänt, när, hur, hur ofta 

osv. Sedan gör man en handlingsplan tillsammans med den eleven för att det ska gå vidare, 

säger hon. 

 

Här beskriver Ulla att de har två sorts planer, både för akutmobbning och för en som 

är systematiserande och/ kanske inte alltid syns, där av enkätundersökningarna. Detta 

är ett sätt att synliggöra s.k. dold mobbning. Där kan eleverna som vågar erkänna 

skriva vad de upplever och vad som plågar de. Lärarnas uppgift blir då att se till att 

skapa samma sorts atmosfär för alla elever i klassen.  

 

Höistad poängterar att det inte är tillräckligt med en handlingsplan mot mobbning 

utan skolan måste också ta ställning mot alla negativa inslag i skolan. Han tar också 

upp några konkreta förslag som han anser kan underlätta för en lärare att skapa trivsel 

i skolan. Nämligen att lärare emellan diskuterar fram en handlingsplan, att de ser över 
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vuxna som kan närvara vid raster (då mobbning sker ofta där vuxna inte finns) och 

diskutera hur skolan kan skärpa sig och visa att man tagit en stark ställning mot 

mobbning. Det är viktigt att det markeras tydligt att detta är något som tas på allvar 

och har negativa följder både för den drabbade och den som drabbas (Höistad, 1994: 

101-102).  

 

Detta är något som enligt Höistad visat sig vara effektivt, men en fråga som uppstår är 

huruvida lärarna kan ta till sådana metoder när det handlar om större skolor? Ulla 

konstaterade att skolan är väldigt stor vilket därmed gör arbetet mot mobbning lite 

svårare i den aspekten. Hon påpekade också att fältassistenter som är närvarande på 

rasterna endast är två och skulle behöva vara fler. En större skola förutsätter också fler 

personal som håller i frågor som dessa, vilket inte alltid blir fallet. De akuta fallen av 

mobbning verkar vara det som först och främst tas hand om gällande handlingsplaner. 

Hur processen sedan gås vidare är väldigt individuellt beroende på vad för problem 

eleven har.  

 

Silvia konstaterade att fokus ligger på att människan är god och att man ska utgå ifrån 

ett tankesätt att de vill ha tryggt och trevligt tillsammans.  

 

Vi ser ständigt möjligheter, förmågor och inte brister och förbereder oss inte för krig, utan för 

fred. Hur kan vi göra det tryggare? Så fokus på att motverka mobbning skulle innebära att 

man redan är i krig. Det sättet kan vi inte jobba på för det är mina fördomar överhuvudtaget 

om jag pratar om mobbning. Jag måste gå i barns nivå och se om barnet verkligen vet vad det 

gör? Och om det har någon avsikt med detta? Om jag har en människosyn som att jag tror att 

barn faktiskt vill mobba sina kamrater, då är jag på fel väg. Jag måste ha en människosyn som 

baserar sig på att människan är god, inte aggressiv. För det har vi en filosofi här i skolan som 

du ser på stenarna. Vi säger att människan är liksom en gruva, rik på ädelstenar. Vi besitter 

dessa egenskaper, dessa ädelstenar lyser ju inte utan måste putsas eftersom det är smutsigt, 

geggigt och dammigt. Ju mer du putsar den, desto mer kommer den att lysa och det riktiga 

värdet kommer fram. Men värdet har funnits där redan innan. Det är du som hittar och putsar 

den. Det är det som också putsas vid svårigheter och konflikter. Vi skapar insikter hos dessa 

allteftersom de kommer och berättar sina historier om hur allt hände och hur de kände sig, och 

vi ser efter om hur de kunde ha betett sig istället? När de har förstått det tar de en sten från 

kontoret och går härifrån som minne från den dagen de var här. En symbol från kontoret till 

abstrakt. Eftersom barn har svårare att begripa abstrakta saker är det här ett bra sätt för de att 

delta i filosofin bakom och förstå den. Barn vet mer än man tror. Misstag blir en läxa, läxan 



33 

 

blir en vinst. I konflikten kommer man fram till insikten att vi människor behöver varandra. Vi 

arbetar inte med färdiga tankar, utan förebygger och självklart finns en handlingsplan på hur 

vi arbetar och det är material i form av kort som är från The Virtues Project
2
. Korten beskriver 

olika tillstånd och egenskaper som t ex tålamod i syfte att belysa två sidor av det, hur tålmodig 

är du? Eller hur man förlorar tålamodet? Dessa ord gör de medvetna om sig själva. T ex >>Du 

besitter den här egenskapen, du är tålmodig<<. 

 

Likt Höistad anser Silvia att vi människor behöver varandra för att komma fram till 

något i en konflikt och generaliserar det med ädelstenar som behöver ”putsas” dvs. 

hur våra erfarenheter kan bearbetas och utvecklas till något positivt. Med detta menar 

hon att man kan lära sig att se en sak ur olika perspektiv med hjälp av interaktionen 

med varandra (Höistad, 1994:10). 

 

 

6.6 Insatser för trivsel 

Många av mobbningsfallen går ofta i första hand till elevhälsan på många skolor om 

inte läraren eller mentorerna i klassen får information om det innan. Elevhälsan 

innefattar bl.a. kuratorn som får anmälningar om det, enligt vad som också framkom i 

metodbeskrivningarna. Som tidigare nämnt var det också dit jag blev hänvisad när jag 

först kom till gymnasieskolan Ola och Ulla arbetar på. Bronsman och Kjellberg Isip 

(2008) menar i sin studie att de anser att elever känner sig hjälpta av skolkuratorn men 

att fler kuratorer borde anställas på skolor. Många gånger blir kuratorerna också 

tvungna att prioritera elevhälsoteamen och elever även i andra problem, att de får 

”skjuta upp” det förebyggande arbetet, menar de (Bronsman & Kjellberg Isip, 

2008:22).  

 

Ullas påståenden under intervjun förutsätter att skolan har en väldigt effektiv 

arbetsplan. Hon hävdade att de är bra på att hantera fallen som de får nys på, de som 

kommer till dessa. Det som däremot skulle kunna förbättras är att deras nät skulle 

behöva bli tätare, därför tror hon att personalen på skolan missar en hel del 

information, saker som de inte får kännedom om. I och med att skolan är så stor är 

                                                 
2
www.virtuesproject.com: ”dygdernas projekt” (Kavelin, Kavelin Popov & Popov, 1991). Ett projekt 

som har i syfte till att hjälpa barn att uppfatta saker som de redan uppfattat på ett visst sätt, till att 

upptäcka att det finns andra definitioner. Vidga deras vyer. Grundsynen är att alla barn har förmågan 

till att utveckla sig själva tillsammans med sina goda egenskaper.  

 

http://www.virtuesproject.com/
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det, enligt hennes utsago, ett ständigt arbete att få alla lärare till att tycka att även att 

skapa trivsel i den sociala miljön är deras uppdrag. Elvestål och Gustafsson (2006) 

liksom mig, refererar också till Höistad (1994) som beskriver olika sätt att arbeta mot 

mobbning. Detta sker i hans åtgärdsplan att man utser två grupper på skolan, en 

mobbningsgrupp och ett mobbningsteam. I mobbningsgruppen ska både elever och 

personal vara engagerade, vara observanta och meddela om de ser eller hör något som 

kan beskrivas som mobbning. Personalen ska helst också vara från olika 

personalkategorier av den enkla anledningen att de möter elever i olika sammanhang. 

Detta underlättar således för personalen på skolan att få ett bredare perspektiv av 

händelser som uppstår då alla bland personalen också kan se olika sidor av eleverna.  

Mobbningsteam anser han ska väljas ut bland människor som är villiga att ta itu med 

problem och som respekteras av eleverna. När de väl blir utvalda är det viktigt att de 

utbildas till att ta ställning i en mobbningssituation. Det är viktigt att de inte tvekar 

och agerar snabbt och skapar så pass god relation till eleverna att dessa kan känna 

förtroende för dem (Elvestål & Gustafsson, 2006:7). Dessa beskrivningar om personal 

i arbete med mobbningsfrågor var också några konstateranden som alla tre 

respondenterna hade.  

 

Slutligen kom vi in på vad en lärare kan göra för att skapa trivsel i skolan och även 

här var Ulla och Ola överens om att man först och främst behöver vara väldigt lyhörd 

och tydlig i sin roll som ledare i klassrummet. Att man kliver in i och leder arbetet i 

det, utan att för den sakens skull vara en diktator. Att man som vuxen skapar 

relationer med sina elever och blir en som ungdomarna vänder sig till. Att vara en 

öppen, relationsskapande och intresserad person av att alla ska må bra, att vilja se de 

frågorna och inte backa för att ta tag i problem.  

 

Det viktigaste för en lärare att skapa trivsel i skolan är att skapa en relation till sina elever. Att 

du anstränger dig för att lära känna dina elever. Ju mer du lär känna dina elever i en grupp, ju 

bättre kan du göra ditt jobb och nå de mål som ska nås. Markera tidigt att undervisningen 

gäller lika för alla. De ska veta vad de kan förvänta sig av dig och vice versa. Det handlar om 

ett ömsesidigt givande och tagande, säger Ola. 

 

För att kunna gå till botten med problem är en utgångspunkt att goda relationer 

etableras, detta är i alla fall vad jag anser är viktigt för att få mer konkret information 
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om personerna som har dessa. Fors (1994) förklarar att lärares påverkan av elever sker 

genom den tillitsfulla kontakten och att ansvaret av socialiseringen ligger hos de 

vuxna. Att inte veta vad man ska ta ställning till eller hur i en för eleverna obehaglig 

miljö kan leda till att vissa elever, oftast mobbare kommer att fortsätta med sitt 

destruktiva beteende mot andra elever. Offer kan missuppfatta situationerna i klassen 

eller skolan och tro att det är på det sättet det ska se ut. Författaren menar att många 

elever därför vänjer sig vid en viss behandling som den ofta råkar ut för. 

Silvia menar att en skola alltid kan förbättras eftersom det hela tiden finns möjligheter 

i alla situationer. Ingenting är aldrig perfekt, men 100 % är målet. Med tre påståenden 

beskriver hon också vad det viktigaste är för en lärare att tänka på för att skapa trivsel 

i skolan:  

Vi här på skolan 

1) Svär inte 

2) Slåss inte 

3) Säger sanningen 

 

Silvia utgår ifrån att ta upp sådant som inte är tillåtet, inte får göras. I det här fallet 

säger hon inte: ljug inte, men indirekt påpekar det nästan när hon säger: säg 

sanningen. Jag anser att barn visserligen har en tendens att busa och ibland inte säger 

sanningen, men ett sådant påstående (som skolan har som ett av de allmänna 

kriterierna för trivsel) kan verka opassande. Detta är självklart beroende på hur man 

väljer att se det, hur påståendet ter sig i skolan i övrigt och hur man väljer att prata om 

det bland barn och personal. Mitt första intryck var dock att det fick en negativ klang. 

Men vid närmare eftertanke kan det helt också vara något objektivt. Måhlberg & 

Sjöblom (2001) menar att barn har en tendens att fokusera sig på sådant som är icke-

tillåtet och att pedagoger bör undvika att använda negationer i sina rutiner på skolan. 

Många gånger visar det sig, enligt dem att barn gör de exakta motsatserna av olika 

anledningar och vill utmana lärarna. Det man istället bör fokusera sig på är att 

framhäva det som är tillåtet, säga och göra regler för det man får göra. På det sättet får 

det en mer positiv attityd och inriktning (Måhlberg & Sjöblom, 2001:114). Enligt 

Silvias utsago verkade systemet fungera galant. När hon nämnde att 100 % är målet 

att satsa på, berättade hon också att det var 96 % som enligt deras undersökningar var 

nöjda med skolans förebyggande insatser mot mobbning och kände sig trygga.  De 

fyra procenten utgör en väldigt liten del, men är fortfarande något som inte får 
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försummas. En fråga som då uppstår är hur denna eller dessa få elever förhåller sig till 

skolans grundrutiner? Huruvida det är en avgörande roll för deras inställning till 

skolan? Sedan vill jag också koppla hennes påståenden till det hon sade när jag 

frågade henne hur hon förklarade mobbning. Hon hävdade att tänker man problem 

(krig), så är man redan i krig. Detta menar Måhlberg och Sjöblom (2001:114) är 

precis det som händer när man fokuserar sig på ordet inte, alltså det som inte är 

tillåtet. På det sättet motsäger Silvia sig själv.  

 

 

6.7 Om insatserna inte blir resultatrika   

Det är inte alltid mobbningsfall blir lösta, inte ens de som blir anmälda. Ett vanligt 

antagande man som läsare om mobbningsåtgärder kan få är att fallen som anmäls blir 

lösta. Detta är också något som inte diskuteras i litteraturen som denna avhandling 

bygger sin grund på. Jag ville ta reda på vad personalen som jag intervjuade hade för 

åsikter om icke-verkningslösa metoder. Hur gör personalen om ingenting visar 

resultat på utveckling? 

 

Om insatserna mot mobbning inte blir hållbara, börjar man alltid med ett samtal med 

den utsatte, sedan fortsätter de med den/de som är en del av det (mobbarna) och 

därefter kontaktar man vanligtvis föräldrar. Den biträdande rektorn (oftast 

tillsammans med rektorn) kontaktar föräldrar för information om vad som pågår. Ofta 

räcker detta för att situationen ska upphöra, men sedan finns det saker som händer 

utanför skolan, som eleverna har med sig in på skolan. Detta kan t ex vara internet och 

facebook där det pågår saker som är svåra att styra över men som ändå drabbar 

skolsituationen och som skolpersonalen måste handskas med. Det de har att ta till i 

värsta fall är: varning, avstängning, polisanmälan (och detta vid undantagsfall, vid 

misshandel och dylikt), konstaterar både Ulla och Ola. 

 

Silvia svarade att de regelbundet gör enkätundersökningar i form av gubbar som 

barnen fyller i vilket humör eller tillstånd de känner att de befinner sig i vid tillfället 

(glad, ledsen eller lagom). Dessa undersökningar görs en gång per månad, i syfte att 

minimera risken för att något barn känner sig otryggt och mår dåligt. Silvia berättar 

också att de varje hösttermin jobbar mycket med värdegrundsfrågor, speciellt de två 
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första månaderna så att man kan se att de lär sig rutinerna på skolan och tänker mer på 

sitt uppförande. Skulle barnen efter sommarlovet glömma dessa går de igenom det 

igen, det är rutin att de gör det två månader under höstterminen. Sedan ser man oftast 

mot våren hur barnen blommar och hur fin relationerna mellan barnen blir, menar 

hon. 

 

Silvias utgångspunkter verkar i detta avseende mer lovande, genom att hon har gjort 

till rutin att upprepa värdegrundsfrågorna i några månader varje hösttermin. Detta gör 

också enligt henne att de barn som glömt bort rutinerna på skolan, blir påminda om 

dem. Så småningom börjar de tillämpas igen. Detta utgår från att denna rutin fungerar 

på alla barn och det låter som att Silvia har lösningen på alla sådana problem som kan 

uppstå. Sedan kanske metoden skulle vara verkningslös hos äldre elever som gör det 

mer komplext att arbeta förebyggande mot ämnet. Detta eftersom inte endast det 

dolda (där mobbarna är försiktiga i närheten av vuxna) utan också den psykiska 

(utfrysningar, respektlöshet osv.) mobbningen oftast tillämpas i kombination med 

varandra.  

 

 

7.  Diskussion  

 
Syftet med resultaten och analysen av intervjuerna är att besvara mina 

frågeställningar, som jag utgått ifrån.  

 

För att göra det mer intressant valde jag också två olika skolor, undervisande för olika 

åldrar, yngre och äldre för att se om det fanns skillnader i besvarandet av frågorna. 

 

 

7. 1 Vikten av förståelsen  

Det som i regel finns i litteraturen om mobbning var vad informanterna också gav 

svar på. Mobbning kunde te sig på olika sätt t ex genom fysiska och psykiska attacker 

och det som framförallt togs upp i både litteraturen och intervjuerna var den dolda 

mobbningen. Detta var ett återkommande ämne under hela uppsatsens gång. De 

intervjuade hade väldigt konkreta och ibland omfattande svar på vad det kan vara, 



38 

 

vilket inte är så märkligt av de olika typerna att döma. En annan framstående 

synpunkt var den s.k. maktrelationen som uppstår mellan mobbaren och offret, att 

förolämpningar sker på ett icke-ömsesidigt sätt, som bl.a. Larsson (2000) och 

Eriksson m fl. (2002) förklarar. En klar bild om vad som uppfattas som mobbning i 

respektive skola eller för enskild informant som blev intervjuad, utgör en viktig grund 

för att överhuvudtaget kunna arbeta med problemet. Kan inte de som arbetar 

tillsammans med elever kunna ge en förklaring på vad det är t ex se skillnad på 

mobbning och det som inte är det, kan dessa omöjligt kunna veta hur de ska arbeta 

vidare med problemet om det skulle uppstå. Det är just detta som kan leda till alla 

dessa dolda och oupptäckta fall som bara ökar. Ses eller uppmärksammas inte 

problemet, blir det bara värre. Att vara klar och medveten om det förutsätter också att 

skolan får en bra kontakt med sina elever och prioriterar deras problem lika mycket 

som annat i skolan, enligt min mening. Det är viktigt och gäller att sätta sig in i 

elevernas situationer, för att lättare förstå och tolka deras handlingar och känslor.  

 

7.2 Orsak och verkan 

Varför mobbning sker är nog den andra frågan som kommer upp gällande ämnet. 

Några författare och informanter menar att detta är något som kan kopplas till elevens 

primära grupp, dess hemförhållanden. Detta påstog både Eriksson m fl. (2002) och 

Silvia under intervjun. Hon poängterade att det var ett sorts rop på hjälp om att bli 

uppmärksammad och känna sig accepterad. Det som framkom var att barnen som 

mobbar mår väldigt dåligt och vill indirekt synliggöra detta. Man mobbar alltså för att 

man själv mår dåligt och inser många gånger att man också kan få andra att må dåligt. 

Detta gäller för både yngre och äldre elever och mobbaren kännetecknas ofta också 

med att han eller hon inser att den har makt över en situation och utnyttjar det till sin 

fördel. I detta fall tolkar jag det som att deras fördelar eftersom att de inte mår väl att 

kunna påverka någon annan negativt. De får ett maktbehov som göds för varje gång 

deras attacker blir framgångsrika. Ett bekräftelse- och maktbehov uppstår och 

utspelas.  

 

De som tar skada av deras behov är offren som i sin tur också behöver all den 

bekräftelsen som mobbare är ute efter för att känna att de duger. Det gör alla under sin 

uppväxt, i synnerhet under skoltiden, vilket utgör den större delen av barndomen. 
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Detta sätter också sina spår hos offren när de blir äldre och många minns sina 

barndomsår som hemska på grund av detta. Att bli utsatt är en bidragande faktor till 

varför många människor lider av dåligt självförtroende. Under barn- och 

ungdomsåren håller alla på att bilda sina egna identiteter och upptäcka sig själva och 

detta berövas en när man blir utsatt. Att ständigt bli förolämpad och sviken tär på 

människans självkänsla. Istället för att bygga upp ett självförtroende och må bra, 

koncentreras känslorna på att nedvärdera sig själv. Att ständigt få höra att man är inte 

duger, speciellt om ingen åtgärd görs, börjar se till att man verkligen tror på det. 

Offret inser inte vad den har för potential och kanske väljer t.o.m. att begränsa sig t ex 

genom skolk, som så småningom leder till dåliga betyg som innebär sämre 

förutsättningar för framtiden (Larsson, 2000:151). Det byggs en ond cirkel. Därför bör 

det stå som en av de viktigaste prioriteringarna i skolan, eftersom skolan är en plats 

som inte bara skapar förutsättningar för framtiden, utan också förutsättningar för 

människans självkänsla. Det är ju trots allt där som barn obligatoriskt måste spendera 

merparten av sin vardag på, i skolan.  

Ola menade att utseendemässiga faktorer inte spelar någon större roll, huvudasken är 

att man har ett gott självförtroende och inte har ett ”egendomligt” beteende. Det är 

detta som utmärker de elever som inte har sociala problem i skolan. Både Eriksson m 

fl. (2002) och Ulla nämnde att om man har ett gott självförtroende skyddar det mot 

mycket, men är man i en situation där man blir utsatt så kan man heller inte jobba med 

sin självkänsla, för att göra detta måste kränkningarna upphöra. En utgångspunkt är 

att man måste vara trygg för att kunna arbeta med sig själv. Jag anser att ett gott 

självförtroende är för många mobbade få förunnat. Det kan generaliseras med att 

jobba hårt på ett arbete, men ändå inte kunna få någon lön på grund av dyra lån som 

tar hela livet att betala. Det verkar i sin rätta mening vara lönlöst (!). 

 

 

7.3 Ansvaret 

Vad som uppfattas som skolans ansvar kan ibland av skolpersonalen uppfattas som 

hemmets ansvar. Det är för många vuxna på skolan svårt att veta var gränsen ska gå. 

Ska de få ta hand om hela situationen själva? Hur mycket behöver de göra? Hur 

mycket behöver hemmet göra? Det är alltid frågor som diskuteras. Vilka ska ta 
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ansvaret för vad? Sedan är alla elever i skolor väldigt olika och har olika behov och 

problem, vilket gör deras arbete ännu svårare. Måhlberg och Sjöblom (2001) menar 

att föräldrar är en tillgång, en resurs i deras arbete i att skapa goda relationer i skolan. 

Det är, enligt de den bästa metoden till att elever utvecklas både socialt och i skolans 

ämnen och rutiner (Måhlberg & Sjöblom, 2001:45). En viktig sak som Elvestål och 

Gustafsson (2006) tar upp är hur de förklarar i sin studie för sina respondenter att det 

inte enbart är referensskolans mobbningsteam som ska ha klart för sig hur de ska 

reagera i en mobbningssituation, utan alla i skolan måste veta det. När de sedan hade 

frågat sina respondenter om de trodde att alla på skolan visste hur de skulle agera var 

de alla ense om att det visste de. Men sade också att alla kanske inte alltid vågar 

agera. Elvestål och Gustafsson tolkade detta som att alla lärare inte ingriper och 

menade att det inte finns några ursäkter till varför man inte ingriper (Elvestål & 

Gustafsson, 2006:29). Varför vuxna inte ingriper i skolan kan vara av olika skäl, men 

jag måste säga att jag håller med Elvestål och Gustafsson i detta. Det finns verkligen 

ingen ursäkt för att inte ingripa. Hur många gånger har man inte sett lärare ignorera 

även synlig bråk i skolan? Har man valt att arbeta på en skola ska man också anpassa 

sig efter det som händer där. Hur ska barn kunna lita på sig själva eller någon annan 

när vuxna som ska vara föredömen eller åtminstone lära eleverna något, sviker de?  

 

8. Sammanfattning och slutsats 

 
Alla tre informanter som blev intervjuade verkade vara klara med vilka rutiner som 

gäller vid mobbningsarbetet. De konstaterade att på deras skolor arbetar de aktivt mot 

problemet men att det visserligen finns några brister i skolorna t ex fler personal 

(fältassistenter) som kan arbeta mer ingående t ex på rasterna.  

 

En utgångspunkt för dessa var bl.a. att ta tag i det så fort som möjligt om de märker 

att sådana situationer uppstår, innan det eskalerar. Personalen på skolorna sade att de 

tar hand om det väl och behandlar alla anmälningar som kommer till dessa. De säger 

också att de försöker vara observanta och göra allt för att upptäcka den mobbning som 

inte alltid är synlig. Ändå har antalet anmälningar till elevombudsmannen ökat. Detta 

är också något som Bronsman och Kjellberg Isip (2008) påpekar och menar att för få 

eller fel åtgärder tillämpas som gör att det fortsätter att existera och att det fortsätter år 
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efter år utan att skolan lyckats komma tillrätta med det (Bronsman & Kjellberg Isip, 

2008:28). Så som det inte räcker med att endast ha handlingsplaner som Höistad 

(1994) påstod, räcker det enligt mig inte heller med att vara mer observant, för all 

mobbning är inte synlig mobbning. Vuxna på skolan ska inte heller behöva inspektera 

alla, som också kan tolkas vara en kränkande behandling gentemot elever. Med andra 

ord skapar detta på det sättet ett dilemma. En slutsats man då lätt kan dra är att den 

osynliga mobbningen är mer bestående än de öppna. Det sägs också i litteraturen att 

de fysiska attackerna är mer vanliga bland yngre barn, vilket enligt informanternas 

utlåtanden verkar stämma ganska bra. Men vad händer med all den osynliga 

mobbningen bland yngre barn? Jag undrar också varför själva mobbningen ökat så 

mycket? Är det för att vuxna som har ansvar i skolan inte är tillräckligt observanta 

och prioriterar annat eller har mobbarna helt enkelt blivit skickligare på att inte bli 

upptäckta? Har dessa skickliga mobbare dessutom också sjunkit i åldrarna? 

 

Jag finner att den utlösande faktorn och samtidigt den kompletterande biten till den 

onda cirkeln till icke-upptäckta fall kan många gånger vara att den drabbade inte vill 

erkänna. Förnekar att vara utsatt p.g.a. att den känner skam över att få en etikett som 

”mobbad”. Inte bara skammen som hon/han känner för sitt beteende rent allmänt från 

sina skolkamrater, utan även skammen över att vara och erkänna sin utsatthet. En 

annan faktor anser jag kan vara rädslan för att hämnd från mobbarens sida.  

 

Sammanfattningsvis vill jag påpeka att undersökningen gett mig en hel del 

information samtidigt som jag inte blev speciellt överraskad över. Jag hade förväntat 

mig att få liknande svar på mina frågor och dessa ovanstående bekräftade bara detta. 

Mobbning i all dess former förekommer i alla åldrar och definieras på olika sätt. Det 

jag i huvudsak ville veta mest om var åtgärden mot mobbning och hur skolorna tog 

ställning till detta? Skolorna verkade engagerade i frågan, men sedan vet man inte hur 

det ser ut i praktiken för där kan skenet bedra och tenderar också ofta att göra det. Är 

det verkligen så bra som de beskriver? Jag vill också poängtera att lika många 

osynliga fall som det finns, finns också synliga och fortfarande olösta sådana. Om 

skolorna skulle ha problem med att lösa de synliga, är det inte konstigt att de osynliga 

inte blir lösta alls. Först måste de synliggöras, för att lösas. Detta kan man inte heller 

alltid kräva av eleverna att de berättar att de är utsatta. Så en fråga som upptäcktes 

under uppsatsens gång kvarstår, nämligen hur man gör för att synliggöra pågående 
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mobbning? Jag anser att informanterna får processen att motarbeta mobbning att låta 

enklare än vad det egentligen är. Det är ett komplext problem som alltid kommer att 

finnas där och som inte direkt har några mirakelmetoder för att lösa det… 
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Bilaga  

 

Kort bakgrund om informanten: 

 
Namn: 

 

Ålder: 

 

Utbildning: 

 

Antal år i verksamheten: 

 

Antal skolor:  

 

I vilken årskurs hon/han undervisar: 

 

Tidigare arbetslivserfarenhet: 

 
 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur lyder skolans lokala plan gällande mobbning? På vilka sätt arbetar ni här på 

skolan för att aktivt motverka mobbning? 

2. Vad tror du att t ex rastvakter har för inverkan för att motverka mobbning? Trots 

att många skolor har system som detta, verkar mobbingstatistiken bara öka och fler 

anmälningar till barn- och elevombudsmannen ske (ange källa, tv4 nyhetsmorgon). 

Vad tror du att det kan bero på? Vilka faktorer kan ha bidragit till detta? 

3. Vad anser du är mobbing? Hur definierar du det? 

4. Vad har du som personal på skolan för erfarenheter gällande mobbning? 

5. Hur agerar du i en situation om du upptäcker mobbing? 

6. Hur reagerar du när eller om mobbing pågått länge och dina insatser inte varit 

resultatrika? 

7. Det finns olika typer av mobbning, som passiv och aktiv mobbning. Vilken av dessa 

är mer förekommande tror du? Motivera varför. 

8. Var går gränsen för dig? När brukar du vanligtvis ingripa i en konflikt? 

9. Har du någonsin blivit utsatt för mobbning själv? Om ja, hur kändes det och vad 

kan ha varit anledningen/arna till det? Om nej, vad tror du bidrog till att du inte 

blev utsatt? 

10. Tar du kontakt med föräldrar först när deras barn blir mobbat, eller försöker du 

först lösa problemet själv tillsammans med resten av personalen? 

11. Hur talar du om för en förälder att hennes/hans barn är mobbat, om den själv inte 

redan talat om det för den eller dessa? 

12. Vilka är skolans bra insatser mot mobbning och vilka skulle kunna förbättras? 

13. Vad är det viktigaste för en lärare att tänka på för att skapa trivsel i skolan? 


