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Abstract 

Bullying is today a major problem in schools worldwide. Far too many children are forced to 

undergo bullying day in and day out without anyone seeing or doing something. My purpose 

with this study is to find out how four F-6 schools in a municipality south of Stockholm are 

describes their work to get zero tolerance for bullying at their school. 

My questions are: 

• How does the four F-6 schools' anti-bullying group in a municipality south of Stockholm 

describes their work to have zero tolerance for bullying? 

• What do the employees in the school anti-bullying groups consider that bullying is? 

• Why do the employees in the school anti-bullying groups think bullying occurs? 

• Who do the employees in the school anti-bullying groups think are bullies or are being 

bullied? 

To get my results I have done four interviews with those in charge of the school's anti-

bullying group. My theory is based on standards, what is acceptable behavior and normative 

theory, hypotheses, what is right and wrong as well as desirable or undesirable behavior. My 

conclusion of the study is that schools can work in different ways to fight bullying and that 

they should adapt their practices after the school´s own problems and circumstances. I have 

also come to the conclusion that the causes bullying, who or which exposes or is exposed has 

no correct answer, everyone has different ideas about it. 
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1. Inledning 

I anslutning till skolstarterna i höstas (2012) sände SVT dokumentärfilmen Bully som rörde 

upp starka känslor hos människor världen över. I filmen som är från 2009-2010 och regisserad 

av Lee Hirch får vi följa Alex 14 år som varje dag blir retad, förnedrad och attackerad för sitt 

utseende. Vi får även följa Kelby Johnson som kom ut som lesbisk och blir utfryst av såväl 

barn som vuxna, vi möter också David Long som är pappa till Tayler som efter flera års 

mobbning i skolan valde att ta sitt liv 2009. Efter att folk världen över sett denna dokumentär 

fylldes både Twitter och Facebook med ilska, ångest och folk mindes sina egna otrevliga 

erfarenheter. Folks stora undran är förstås hur gör man? Hur kan vi förhindra att barn ska 

slippa ha en klump i magen varje dag de ska gå till skolan? (Källqvist 2012).  

Ska mobbning behöva gå så långt att barn ska må dåligt dag ut och dag in eller ska det värsta 

hända att de väljer att ta sina liv innan någon får upp ögonen och gör något? 

Signaturen JF skriver en insändare i Södermanlandsnyheterna:    

Varför ser ingen mobbningen? 

Jag tycker att de ska vara lag på att ingen ska bli mobbad. 

Det händer massa händelser i skolan med mobbning, varför vill ingen se eller 

höra?  

Alla verkar döva. Är alla rädda för problem? 

Lärarna är inte intresserade eller så ser dom inte oss ... 

Om och om igen så händer det. Det är inte fel på oss som är 

mobbade utan det är fel på er som är mobbare. 

Så hjälp oss nu att stödja alla som blir mobbade i stället. 

Från mig, jag skriver vad jag tycker och mina känslor ... Jag blir 

mobbad själv. JF (Södermanlands nyheter 2012-10-15).  

 

Enligt signaturen JF måste alla människor tillsammans hjälpas åt och försöka se signalerna 

barnen förmedlar om att de inte mår bra. De som kretsar runt barnen kan inte längre blunda 

för det. De måste hjälpa dem som är utsatta men också de som mobbar.   

Det finns många studier kring mobbning med olika infallsvinklar. Jag har i denna studie valt 

att specificera mig på antimobbningsgruppernas arbete i F-6 skolor som ligger i en och 

samma kommun, vilket ger en annan infallsvinkel än det som är vanligt. I denna studie 

kommer du som läsare få veta mer om mobbning bland barn i skolan. Hur fyra F-6 skolor i 

samma kommun söder om Stockholm arbetar i sina antimobbningsgrupper för att förhindra 



5 
 

mobbningen som kan finnas eller uppkomma. Du kommer också få läsa mina informanters 

resonemang kring vad mobbning är, vad som är orsaken till att mobbning uppstår samt vem 

eller vilka som blir mobbare och vem eller vilka som blir mobbade. Informanternas 

resonemang kommer sedan att kopplas ihop med olika författares resonemang och hypoteser 

kring det.  Studien riktar sig mot alla som arbetar eller har barn runt omkring sig för att kunna 

se till att de mår bra eller som är intresserad av mobbning i allmänhet och vad man kan göra 

för att stoppa det.  

1.2 Bakgrund 

Statistiken visar att 7-8% av både pojkar och flickor blir mobbade i skolan vilket motsvarar 

ungefär 50 000 elever eller 1650 skolklasser (Skolverket 2011). Lagstiftningen för skolan det 

vill säga Skollagen (Skollagen 2010 kap 6) samt Diskrimineringslagen (Diskrimineringslagen 

2008 kap 3) säger att det är nolltolerans mot kränkningar i skolan och skolan har därför ett 

ansvar att försöka förhindra att eleverna utsätts för kränkande behandling.  

 

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga 

och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

(Skollagen kap 6-Åtgärder mot kränkande behandling)   

 

Att förebygga och förhindra trakasserier 

15 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att 

förebygga och förhindra att något barn eller någon elev eller student som 

deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband 

med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier.  

(Diskrimineringslagen Kap 3- Aktiva åtgärder) 

 

Ofta sitter mobbningen kvar hela livet som en stor och tung ryggsäck. Trots att vi har lagarna 

som säger att man själv har rätt att behandlas lika bra som alla andra elever i en skola så finns 

det fortfarande enligt statistiken barn i skolorna runt om i Sverige som tvingas genomgå 

mobbning dag ut och dag in. Enligt FN:s barnkonvention har alla barn lika rättigheter och är 

lika mycket värda. Alla barn har rätt till att inte bli slagna och ingen får vara elak mot ett barn 

(Barnkonventionen). 
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1.3 Syfte  

Syftet med min studie är att ta reda på hur fyra F-6 skolors antimobbningsgrupper i en 

kommun söder om Stockholm beskriver sitt arbete för att få nolltolerans mot mobbning på 

just sin skola. Jag vill även få en överblick över hur mina informanter som är med i skolans 

arbete mot mobbning resonerar kring vad mobbning är och hur det uppstår samt vem eller 

vilka som utför och utsätts för mobbning.  

1.4 Frågeställningar  

 Hur beskriver  fyra F-6 skolors antimobbningsgrupper i en kommun söder om 

Stockholm sitt arbete för att få nolltolerans mot mobbning?  

 Vad anser personalen i skolornas antimobbningsgrupp att mobbning är? 

 Vad tror personalen i skolornas antimobbningsgrupp är orsaken till att mobbning 

uppstår? 

 Vem eller vilka tror personalen i skolornas antimobbningsgrupp blir 

mobbare/mobbade?   

2. Definition av vad är mobbning? 

Jag kommer här att presentera olika författares definitioner av vad mobbning är och sedan en 

kort sammanfattning av deras definition.  

Psykologiprofessorn Dan Olweus som är en internationellt känd expert på mobbning sedan 

1970-talet definierar mobbning så här: ” Det är mobbning när en eller flera individer, 

upprepade gånger och över en tid, blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera 

individer” (Olweus 1986, S.8). Med negativa handlingar menar Olweus när en individ 

tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag antingen verbalt eller med 

fysisk kontakt.  

Gunnar Höistad som är författare, tidigare verksam som lärare samt barnombudsmans 

definition på mobbning lyder: ”En grupp som trakasserar en eller flera”, ”När en person blir 

systematiskt utsatt av en eller flera” (Höistad 1994, S.41).  

Christer Olsson en legitimerad psykolog och kurator samt författares definition av mobbning 

som utgår ifrån den mobbade lyder: ” Mobbad är den elev som på fredagskvällen vid tanken 

på vad som eventuellt kan hända nästa vecka i skolan blir ledsen, och möjligheten att känna 

glädje den kvällen är förstörd” (Olsson 1998, S.19).  
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Författaren som är docent i pedagogik och pedagogisk psykologi Anatol Pikas definierar 

begreppet mobbning så här: ” Med mobbning avser jag medvetna, icke-legitima fysiska eller 

psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen som riktas mot en enskild individ i 

underläge av en grupp vars medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion” (Pikas 

1987, S.42).  

2.1 Sammanfattning av definitioner 

Det vi kan läsa om författarnas olika definitioner på vad mobbning är så märker vi att de alla 

utgår ifrån samma grundtanke. Mobbning är ofta när en ensam individ upprepade gånger 

under en längre tid utsätts för kränkandebehandling både fysiskt och psykiskt av en eller flera 

personer. Jag kommer i min uppsats att utgå ifrån Olweus definition ” Det är mobbning när 

en eller flera individer, upprepade gånger och över en tid, blir utsatta för negativa 

handlingar från en eller flera individer” (Olweus 1986, S.8). 

3. Teoretisk bakgrund 

Begreppet norm kommer ursprungligen från grekiskans nomos som betyder lag (Östnäs 2007, 

S.63). Det är ett vardagligt ord som fångar upp viktiga teoretiska aspekter av det som 

möjliggör makt och ojämlikhet. Begreppet kan visa hur vår kunskap om och förståelse av 

världen samt föreställningar vi har hör samma med makt och ett kontinuerligt skapande av 

över- och underordning. En norm talar om det som anses normalt och vi har då alltid 

föreställningen om det ”icke normala”. Något eller några skiljs hela tiden ut som annorlunda 

eller märkliga. Det finns mängder med normer som omvandlas och förändras. Det som anses 

normalt och lämpligt förändras utifrån sammanhang, tidpunkt och situation (Martinsson, 

Reimers 2008, S.8-10).  

Man talar ofta om normer som regler, det ”normala” eller godtagbara beteendet i till exempel 

sociala grupper (Bergström 1990). Inom sociologin är ett sätt att se det att ofta pratar man om 

att en norm är en delad förväntan av ett beteende som anses kulturellt önskvärt och lämpligt 

(Scott, Marshall 2009). Norm används inom sociologin på olika nivåer. På samhällsnivå som 

lagar och förordningar, som systemregler inom organisationer och större sociala system och i 

det sociala umgängeslivet används det som skick, bruk och förhållningsregler (Östnäs 2007, 

S.63). Normer är regler eller föreskrifter för hur människor bör vara. En del beteenden kan 

skilja sig från vad som anses normativt och om det bedöms av normer så kan det anses vara 

avvikande (Scott, Marshall 2009).  
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Det finns som sagt mängder med normer och uppförandenormer är en av dem som handlar om 

människors relationer i små och stor grupper som har konkreta anvisningar för hur du till 

exempel ska uppföra dig (Baier, Svensson 2009, S.34). Denna norm går in lite i det som 

kallas sociala normer. Utmärkandet med dessa normer är att det mycket tydligt har med vårt 

handlande att göra. De riktar sig endast indirekt mot andra människor. Klädkoder, utseende 

och beteende med mera beskriver vårt sociala sammanhang, vilka vi är och vilka grupper vi 

tillhör (Baier, Svensson 2009, S.45,85).   

Normativ teori är hypoteser eller andra uttalanden i samhället eller i en social enhet, som en 

grupp med människor har om vad som är rätt och fel, önskvärt eller icke önskvärt beteende 

samt rättvist eller orättvist (Scott, Marshall 2009).  

Hur hänger teorin ihop med mobbning? 

Mobbning definieras här med att en eller flera personer tillfogar en annan person skada 

genom fysiskt eller psykiskt våld under upprepade gånger. Att medvetet skada en annan 

person är enligt många människor ett felaktigt beteende vilket bryter mot normen för hur man 

ska vara och hur man bör bete sig mot andra i till exempel sociala grupper. Här nedan 

kommer ett antal författares hypoteser kring orsakerna om mobbning, vem som utsätts och 

vem eller vilka som kan tänkas utföra mobbningen att presenteras. Dessa hypoteser bygger på 

den normativa teorin för individers beteende inom en grupp, där författarna presenterar 

hypoteser för vad de tror utlöser mobbing i gruppen. Genom att å ena sidan skada en person 

medvetet så bryter man eventuellt mot en social norm, men personen som tillfogar en annan 

människa skada anser kanske att den skadade personen förtjänar straff eftersom denne bryter 

mot normen för hur han eller hon uppför sig eller ser ut. Det är författarnas hypoteser som 

kommer att testas emot mina informanters tankar och idéer kring detta.  

3.1 Orsaker till mobbning 

Det finns olika hypoteser kring orsakerna till varför mobbning uppstår, jag kommer att 

presentera olika författares hypoteser kring orsakerna och sedan göra en kort 

sammanställning med likheter och skillnader mellan dem. Hypoteserna hänger ihop med 

tankar kring den normativa teorin och normer för vad som är ett accepterat beteende.  

Dan Olweus (1991) har olika hypoteser om orsaken till att mobbning uppstår. En hypotes han 

har är att det förekommer mer mobbning i stora skolor eller stora klasser, det är större risk att 

hitta mobbade och mobbare. Han tänker sig att det är lättare att göra något åt problemen som 

finns i en liten skola eller en liten klass. En annan hypotes Olweus har är att det finns för få 
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rastvakter som är ute på rasterna i skolan och håller koll på eleverna. Han anser att ju fler 

lärare som är ute på rasten desto mindre mobbning (Olweus 1991, S.23-27).  

Gunnar Höistad (1994) har andra hypoteser än Olweus (1991) kring orsakerna att mobbning 

uppstår. Hypoteserna som Höistad har är att det är de yttre faktorerna på den som är mobbad 

som är orsaken till att människor blir mobbade, med yttrefaktorer menar han utseendemässigt, 

som kläder, kroppbyggnad med mera. Höistad har också en annan hypotes om orsakerna till 

mobbning, vilket är att mobboffrets personlighet och beteende ofta kan vara en avgörande 

anledning till att en mobbare testar om det är ett lämpligt offer. Han tror även att många 

genom sitt beteende signalerar till andra att de är misslyckade och ängsliga personer som inte 

vågar ge igen vilket också kan ge en orsak till att mobbning uppstår (Höistad 1994, S.68ff).  

Att det är de yttrefaktorerna som orsakar mobbning enligt Höistad (1994) delar han 

tillsammans med Anatol Pikas (1987) som också har hypoteserna om de yttre faktorernas 

påverkan. Det som Pikas menar gäller för de yttre avvikelser är saker som kläder, utseende 

samt uppförande (Pikas 1987, S.44-45). Uppförandet går in lite i de hypoteser Höistad har om 

personligheten. Personligheten formar ofta oss personer vilket påverkar hur vi uppför oss och 

därför har Pikas (1987) och Höistad (1994) liknade hypoteser om att uppförandet och 

personligheten kan vara en bidragande orsak till att mobbning uppstår. 

 

Christer Olsson (1998) däremot delar inte samma hypoteser som Pikas (1987) och Höistad 

(1994) att det är de yttrefaktorerna som är orsaken till mobbning. Olsson anser för att 

mobbning överhuvudtaget ska kunna utvecklas så behövs det medlöpare, det räcker inte med 

en mobbad och en mobbare. Med medlöpare menar Olsson de personer som finns runt 

omkring mobbningen, de som inte ser det som händer eller de som bara tittar på utan att 

någonting göra. Ofta tror människor att medlöparna är oskyldiga men egentligen är de mycket 

viktiga. De är oljan som smörjer mobbningsmaskinen. Finns inte medlöparna så bildas ingen 

grupp och mobbaren står då ensam. Medlöparna är fega och riskerar ingenting, det vågar inte 

ta ställning (Olsson 1998,S.24). Det framgår inte tydligt i Olssons (1998) hypoteser vad 

orsaken egentligen kan vara. Men antalet medlöpare som finns kan stämma överens med 

Olweus (1991) hypoteser kring orsakerna att det är storleken på klasser och skolor som 

påverkar mobbningen. Är det stora skolor kan det finnas fler medlöpare som ser eller inte ser 

än vid små skolor där ofta alla känner alla och på så sätt kan Olssons (1998) och Olweus 

(1991) hypoteser gå ihop.   
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Orsakerna till mobbning Vems hypoteser?     Delar hypoteser med 

Stora skolor/klasser Olweus  

För få rastvakter Olweus  

Yttrefaktorer Höistad Pikas 

Personlighet/beteende Höistad Pikas 

Medlöpare Olsson Olweus 

 

3.2 Vem eller vilka utför mobbning? 

Här kommer författarnas hypoteser kring vem eller vilka som utsätter andra för mobbning att 

presenteras och sedan en kort sammanställning om likheter och skillnader som de alla delar. 

Hypoteserna bygger på den normativa teorin och normerna för hur ett acceptabelt beteende 

ska vara.  

Barn och ungdomar som löper risk att bli mobbare har ofta vissa gemensamma drag. Vissa 

kännetecken som en mobbare kan tänkas ha är: 

  En mer positiv attityd till våld än andra elever 

  Ett starkt behov av att undertrycka och dominera andra elever med hjälp av makt och 

hotelser för att få sin vilja fram 

 Framstår som tuffa och de visar ingen medkänsla för elever som blir mobbade 

 De kan ofta vara aggressiva mot vuxna, både lärare och föräldrar.  

 

En mobbare omger sig ofta av en grupp bestående av 2-3 kamrater som stöttar mobbaren och 

deltar ofta i mobbningen (Olweus 1999, S.19).  

Dan Olweus nämner även andra hypoteser om känntecken på en mobbare i en annan bok. De 

kan vara fysiskt starkare än sina kamrater, har en låg frustrations tröskel, det vill säga blir lätt 

arga. Mobbarna är inte ängsliga eller osäkra och de har ofta ett gott självförtroende (Olweus 

1991,S.44ff).  

Det som ofta utmärker en mobbare är fysisk styrka tillsammans med en aggressiv personlighet 

enligt Gunnar Höistad (1994, S.68ff). Även bristande empati kan vara en bidragande orsak till 

att man mobbar. Höistad har precis som Olweus (1999) hypoteser om att mobbarna visar 

aggressivitet mot föräldrar och lärare. De har en stor vilja att dominera över andra, en positiv 

inställning till våld och använder våld mer än genomsnittet av eleverna.  
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Hypoteserna som Höistad (1994) och Olweus (1999) har att mobbare ofta har en aggressiv 

personlighet, är fysiskt starkare och mer dominant delar de tillsammans med Janis R Bullocks 

(2002, S.130ff) hypoteser som är att de som mobbar ofta känner sig kraftfulla och överlägsna 

och att de även är motiverade i sitt handlande. Bullock (2002, S.130ff) delar även hypoteserna 

att mobbarna ofta saknar empati och problemlösningsförmåga med Höistad (1994) och 

Olweus (1994).   

Författaren Barbara Coloroso delar även hon samma hypoteser som Höistad (1994) , Olweus 

(1994) och Bullock (2002). Enligt henne kan man sällan identifiera en mobbare genom hur 

den ser ut, mobbare finns i alla former och storlekar. Däremot kan man avslöja mobbarna 

genom deras handlingar. De vet ofta sina repliker och rörelser, ofta över de sina roller hemma. 

De inspireras av filmer, kompisar, lekar, skolan och av den kultur som finns runt omkring 

dem. Mobbningen kan avslöjas genom maktobalans, mobbaren är äldre, starkare, kommer 

från en bättre social miljö och så vidare. De har en avsikt för att skada, där mobbaren 

avsiktligt skadar sitt offer samt hot om fortsatt våld, där de inblandade vet att mobbningen 

kommer att fortsätta (Coloroso 2003, S.34ff). Författarna har alla hypoteser som går ihop i 

varandra att det är mobbarnas handlingar och beteende som kan avslöja dem. De är mer 

dominanta, vill ha makt över andra, aggressiva samt att de saknar empatiförmågan.  

 

Kännetecken vem utför 

mobbning 

Vems hypoteser? Delar hypoteser med 

Positiv attityd till våld Olweus Höistad, Coloroso 

Aggressiva mot vuxna Olweus Höistad, Coloroso 

Dominans/makt över andra Olweus Höistad, Bullock, Coloroso 

Bristande empati Olweus Höistad, Bullock, Coloroso 

 

3.3 Vem eller vilka utsätts för mobbning?  

Här presenteras författarnas olika hypoteser kring vem eller vilka som utsätts för mobbning 

och sedan en kort sammanställning vilka likheter och skillnader författarna har. Hypoteserna 

bygger på tankar kring den normativa teorin och normerna för hur ett acceptabelt beteende 

ska vara. De som utsätts följer kanske inte normer för hur de ska vara eller se ut tillexempel 

enligt mobbarna.  

Det finns en del tecken som är typiska för mobboffren. Ofta är de mer känsliga och osäkra än 

andra elever. De är ofta tystlåtna och försiktiga. Om de blir angripna av andra elever reagerar 

de ofta med gråt eller också så drar de sig tillbaka. De som är utsatta för mobbning känner sig 
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ensamma och övergivna och ofta har de inte någon vän i klassen. De nedvärderar sig själva 

och känner sig ofta dumma och misslyckade men också skamsna och oattraktiva (Olweus 

1991, S.41ff).  

Gunnar Höistad (1994) har precis som Olweus (1991) samma kännetecken på mobboffren. De 

är mer ängsliga och osäkra. De är försiktiga, känsliga och tystlåtna. En del mobboffer kan 

reagera överdrivet på vanliga tråkningar som förekommer i många klasser. Ofta har många 

utsatta en nära och positiv kontakt med sina föräldrar (Höistad 1994, S.72ff). Enligt Bullock 

(2002, S.130ff) som också delar samma hypoteser som Olweus (1991) och Höistad (1994) är 

de mobbade ofta yngre, svagare och mer tillbakadragna. De verkar också vara ängsliga, 

försiktiga, osäkra, känsliga och tysta. Ofta reagerar dem genom att skrika och försöka ta sig 

därifrån, de är ofta ensamma och saknar vänskap i skolan.  

Enligt Coloroso (2003) är de som blir utsatta för mobbning av alla slag och storlekar precis 

som de som mobbar. Hypoteserna om kännetecknen som de mobbade har är att de till 

exempel är svaga, osäkra, ensamvargar och så vidare som Olweus (1991), Höistad (1994) och 

Bullock (2002) delar är myter enligt Coloroso (2003). Enligt henne kan det helt enkelt vara 

vem som helst. En mobbare hittar lätt en ursäkt för att utse någon till ett offer, vilket kan vara 

den som är nyinflyttad i området, den som undviker att slåss, den som uttrycker känslor, den 

som råkar befinna sig på fel plats vid fel tillfälle och så vidare (Coloroso 2003, S.68ff).   

 

Vem utsätts för mobbning? Vems hypoteser? Delar hypoteser med 

Tysta, känsliga, försiktiga Olweus Höistad, Bullock 

Yngre, svagare, tillbakadragna Olweus Höistad, Bullock 

Ingen vän i klassen Olweus Höistad, Bullock 

Nedvärderar sig själva Olweus  

Positiv kontakt med sina 

föräldrar 

Höistad  

Vem som helst Coloroso  
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4. Tidigare forskning 

Jag kommer här att redovisa olika studier som gjorts om ämnet mobbning med olika 

utgångspunkter och infallsvinklar.   

Alina Mossadegh och Gulistan Dinc har skrivit en uppsats med titeln ”Mobbning – 

definitioner, orsaker, åtgärder” från år 2006. Deras syfte med uppsatsen var att förtydliga 

definitionen av mobbning. Undersöka vad som orsakar mobbning, vad för typ av mobbning 

det finns samt vad man kan göra för att förebygga mobbning. Nyckelorden de använder sig av 

i uppsatsen är: mobbning, definitioner, typer, orsaker och åtgärdsmetod. Uppsatsskrivarna 

använde sig av en kvalitativ undersökning med intervjuer av skolpersonal på en grundskola i 

ett invandrartätt område i Göteborg. I slutsatserna har de kommit fram till att deras 

referensskola arbetar aktivt med att förebygga mobbning, men det finns många skolor som 

inte gör det och som inte vill erkänna att det finns mobbning. De har också kommit fram till 

att det är viktigt att skolor har en handlinsplan som behandlas vid behov (Mossadegh, Dinc 

2006).  

Stephane Bernard Barda har skrivit uppsatsen ”Går det att förebygga mobbning?” från 2010. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur två skolor arbetar för att förebygga mobbning. 

Nyckelord som finns med i uppsatsen är: mobbning, antimobbningsåtgärder och 

likabehandlingsplaner. Uppsatsskrivaren använde sig av en kvalitativ och jämförande metod. 

Hon gjorde en kvalitativ analys av skolornas likabehandlingsplaner samt två kvalitativa 

intervjuer med rektorn och eleverna. Båda skolorna ligger i Stockholmsområdet men den ena 

har många blandade nationaliteter och den andra är homogent svenskt. Något hon har kommit 

fram till i sin slutsats är att skolors arbete kring mobbning bör bli ännu bättre och att man 

skapar en medvetenhet kring det. Eleverna på skolorna anser att arbetet kan bli bättre om 

pedagogerna tar mer ansvar och har en god relation och dialog med eleverna (Bernard Barda 

2010).  

Dessa båda uppsatser skiljer sig en del från varandra då den övre av Mossadegh och Dinc 

(2006) mer diskuterar begreppet mobbning, orsakerna till mobbning och vilka åtgärder som 

kan göras. Den andra av Bernard Barda (2010) undersöker mer hur två skolor arbetar för att 

förebygga mobbning på sina skolor. Utgångspunkterna i mitt arbete är att ta reda på hur en 

kommuns F-6 skolors antimobbningsgrupper beskriver sitt arbete för att förebygga mobbning 

men vill också få reda på vad personerna i antimobbningsteamen definierar som mobbning, 

varför det uppstår, vem eller vilka som utför och utsätts. 
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Gunilla O Björk som är specialist i klinisk och pedagogisk psykologi har gjort studien 

”Mobbning- en fråga om makt?” Utifrån ett strategianalytiskt synsätt där maktbegreppets 

karaktär är av relationsegenskap. Studien har genomförts genom en kvalitativ analys och 

intervjuer med mobbare, mobbade och andra som varit inblandade. Studien bygger på fyra fall 

där först enskilda eller parvis intervjuer genomförts och sedan gruppintervjuer med de 

inblandade i varje fall. De fyra fallen beskriver mobbningen som ett informellt maktstrategiskt 

handlande. Genom intervjuerna ville Björk ta reda på hur informanterna definierar 

mobbningssituationen och dess karaktär, de egna handlingarna och omgivningens agerande 

samt enstaka situationers betydelse för framväxt och vidmakthållande.  

I sin slutanalys kommer Björk fram till att mobbning är ett socialt fenomen som upprepas och 

gäller ett spel om makt som finns under ytan, där deltagandet i maktspelet är en framtida 

integrering. Dessa spel fortsätter då de som räknas och inte räknas ständigt vill ha ett behov av 

bekräftelse som då uppmärksammas i dessa maktspel. Det gäller att spela med i reglerna som 

gäller. Hennes slutsats är att vem som helst kan drabbas av mobbning samt att mobbningen är 

en relationsegenskap och en fråga om maktspel i speciella situationer. Coloroso (2003) har 

hypotesen att vem som helst kan utsättas för mobbning. Olweus (1991), Höistad (1994), 

Bullock (2002) och Coloroso (2003) är alla inne på hypoteser kring att mobbning handlar om 

makt eller en dominans över andra.  

Katarina Eriksson Barajas och Anne-Li Lindgren (2009) har gjort studien ”Den ”rättfärdige” 

mobbaren. Elevers föreställningar om mobbning i skolbioaktiviteter”. Nyckelord som 

används i studien är mobbning, grundskolan, etnografiska data och film i skolan. Studien 

handlar om att elever i grundskolan får se två filmer som handlar om mobbning och sedan 

diskutera detta tillsammans i klassen samt skriva egna texter vad mobbning är och orsakerna 

till mobbning. Man har i studien studerat elevernas samtal med varandra och de egna skrivna 

texterna efter att de sett någon av filmerna Ondskan (2003) och Om en pojke (2002) under 

skoltid. Författarnas analys ger stöd åt annan forskning som visar att mobbning ofta sker på 

grund av att någon uppfattas annorlunda oftast utseendemässigt. I studien hänvisar eleverna 

till utseendet men att det egentligen handlar om något annat. Enligt eleverna handlar det om 

den mobbades personlighet tillexempel att vara rädd eller att ha för gott självförtroende. De 

tror även att gruppdynamiken i sig kan leda till mobbning och att det därför finns rädsla att 

ingripa. Författarna kommer också fram till att visa film om svåra ämnen att tala om som 

tillexempel mobbning är en meningsfull resurs i undervisningen och gör det lättare att samtala 

om det i klassen. Höistad (1994) och Pikas (1987) har bland annat hypoteser kring att 

mobbning sker på grund av utseendet tillexempel kläder eller kroppsbyggnad.    
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Rapporter från skolverket   

I skolverkets rapport ”På tal om mobbning – och det som görs” från 2009 beskrivs åtta olika 

metoder som skolor kan använda sig av i sitt arbete för att motverka mobbning. Dock är det 

bara tre av dessa program som har ett uttalat syfte att motverka mobbning i skolan vilka är 

farstametoden, friends och Olweusprogrammet. De andra fem som är komet, lion quest, SET-

social och emotionell träning, stegvis och skolmedling är inte lika klara om detta men används 

på skolor för att förhindra att det uppstår mobbning (S.96).  

4.1 Farstametoden 

Farstametodens syfte är att upptäcka och behandla akuta mobbningssituationer i skolan. Karl 

Ljungström en mellanstadielärare och speciallärare utvecklade metoden i mitten på 1980-talet. 

Metoden är både manualbaserad och väl strukturerad. I skolan har man ett behandlingsteam 

bestående av två-fem personer och dessa personer har till uppgift att upptäcka och åtgärda 

akuta fall av mobbning. Arbetet går först ut på att träffas och utreda en viss situation som 

inträffat om det är mobbning eller inte och vilka de inblandade är.  Man därefter ett samtal 

med offret och sedan tas mobbaren ut för samtal med två i behandlingsteamet. Föräldrarna 

kontaktas inte förrän långt senare. Samtalens syfte är att få mobbaren/mobbarna att förstå att 

deras beteende är oacceptabelt och måste upphöra omedelbart (S.98ff).  

4.2 Friends 

Friends grundades av Sara Damber 1997 som själv har erfarenhet av att ha blivit mobbad i 

skolan. Programmets syfte är att påverka skolmiljön, gruppklimat och individers attityder och 

värderingar och i och med detta förebygga mobbning i skolan. Målet är att förebygga 

mobbning i skolan genom att utbilda barn och vuxna i det förebyggande arbete. Man utbildar 

eleverna till kompisstödjare och det är dessa elever som är en viktig resurs i arbetet. 

Kompisstödjarna röstas fram i klasserna och deras roll blir sedan att uppmärksamma och 

rapportera till vuxna om de ser eller hör någon som blir utstött, mobbas eller utsätts för 

kränkande behandling (S.108ff).  

4.3 Olweusprogrammet 

Programmet utvecklades av professorn Dan Olweus och började användas 1985. Programmet 

kräver engagemang av alla på skolan såväl elever som personal men inkluderar också 

föräldrar. Syftet som programmet har är att minska mobbningsproblem som finns på skolor 

genom att utveckla positiva kamratrelationer men också att göra en trygg skola och skolmiljö. 

Man arbetar med programmet på tre olika nivåer, skolnivå där gemensamma regler uppförs 

mot mobbning, på klassrumsnivå diskuterar lärare och eleverna tillsammans mobbning och 
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regler mot mobbning och på individnivå ingriper läraren direkt vid mobbning och samtalar 

med mobbningsoffret och mobbaren (S.137ff).  

4.4 Skolmedling 

Skolmedling har funnits som metod sedan början av 1990-talet och introducerades i Sverige 

av Eleonore Lind. Syftet är att lösa konflikter som uppstår mellan elever på skolan och 

utveckla strategier hos eleverna för att hantera konflikter på lång sikt. Programmet har två 

inriktningar en där eleverna medlar i konflikter i skolan och den andra där lärarna medlar i 

konflikter i skolan. Genom att lösa konflikter på rätt sätt så kan man försöka undvika att 

mobbning uppstår, då mobbning ofta har sin grund i en konflikt (Skolverket 2009, S.162ff ).  

Skolverkets rapport ”Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning” 

(2011), är en omfattande utvärdering av metoderna som skolor kan använda sig av i sitt arbete 

mot mobbning. Skolverket är dock kritiska till att skolorna använder sig av färdiga 

programrecept. Programmen som granskats är farstametoden, friends, olweusprogrammet, 

lion quest, SET, komet, skolmedling och stegvis, som alla innehåller insatser som kan vara 

effektiva men också ineffektiva. Hela studien bygger på enkätundersökningar och intervjuer 

(S.6ff).  

De viktigaste resultaten skolverket har kommit fram till i studien handlar om hur effektivt 

arbete mot mobbning bör bedrivas och inte vilka program som fungerar bäst. En viktig sak är 

att hela skolan är med i arbetet, all personal och alla elever ska vara medvetna om hur man 

agerar vid kränkningar och mobbning. En förutsättning för att motverka mobbning är att ha ett 

bra skolklimat där eleverna får vara delaktiga i skolansaktiviteter och sitt eget 

handlingsutrymme. Ett bra arbete mot förebyggning av mobbning ger också ett bra 

skolklimat. Insatserna mot mobbning behöver grunda sig i en analys där den enskilda skolans 

egna problem och förutsättningar är i fokus (S.15ff).  

Det som i studien sägs fungera för att förhindra mobbning är att skolan har ett systematiskt 

och engagerat arbete för att motverka mobbning. De har ett bra skolklimat med goda 

relationer och ett gemensamt förhållningssätt. Skolorna kartlägger skolmiljön, utvärderingar 

av tidigare insatser och uppföljningar för att kunna utveckla sitt arbete mot mobbning. Skolan 

har en grupp som arbetar mot mobbning där olika personal med specialkompetens ingår, men 

att hela skolan ändå är engagerade i arbetet. Vid mobbning ska skolan reagera direkt, där då 

strukturerade samtal sker med de inblandade. Eleverna i skolan deltar aktivt i arbetet mot 

mobbning. De lär känna varandra i de olika klasserna genom olika aktiviteter. Ordningsregler 
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som gäller på skolan ska vara formade tillsammans med eleverna. All personal på skolan ska 

ha fått olika utbildningar som ökar deras förståelse för arbetet mot mobbning. Elever och 

personal uppfattar att arbetet tas på allvar och att reglerna tillämpas rättvist, samt ett positivt 

skolklimat (S.77ff).  

Studien visar även att genom att skolor har ett välfungerande vaktsystem där personalen 

tillexempel har gula västar är en bidragande orsak till att mobbning minskar. Systemet bygger 

på en kartläggning av ”farliga platser” på skolgården och att rastvakterna då finns där samt att 

de vistas bland eleverna och deltar i deras aktiviteter (S.78).  

 

Enligt skolverket bygger ett framgångsrikt antimobbningsarbete på att skolorna metodiskt, 

långsiktigt och med all personal och elever delaktiga arbetar för förebyggande, främjande och 

upptäckande/åtgärdande insatser för att minska förekomsten av mobbning (Skolverket 2011).  
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5. Material och metod 

Jag kommer här att presentera hur jag har gått tillväga med min uppsats när det gäller vilket 

material och vilken metod jag har valt att använda mig av.  

Det finns många olika sätt att försöka förebygga mobbning på bland Sveriges alla skolor. Jag 

har i min uppsats valt att fokusera på hur fyra F-6 skolor i en kommun söder om Stockholm 

arbetar för att motverka mobbning. Mitt tillvägagångssätt vid undersökningen kallas 

”explorativt”. Detta betyder att jag som forskare inte har så stor kunskap om mitt problem 

område när jag startar undersökningen. Syftet är att inhämta så mycket kunskap som möjligt 

om ett bestämt problemområde (Patel, Davidson 2003, S.12).  

Jag har i min uppsats valt att arbeta kvalitativt, vilket menas med att datainsamlingen i 

forskningen inriktar sig på ”mjuka” data som tillexempel intervjuer eller tolkande av text 

material (Patel, Davidson 2003, S.14). En svaghet som kan finnas med mitt material är att jag 

begränsar mig till en kommun istället för att undersöka skolor i olika kommuner. Uppsatsen är 

inte rikstäckande, då det kan finnas andra problem i småstäder som kan vara intressanta att se.  

5.1 Intervjuer 

Jag valde att genomföra min undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ 

intervju är lämplig för att få information om andra informanters erfarenheter, tankar och 

känslor (Dalen 2007, S.9). Genom mina intervjuer fick jag fram informanternas tankar och 

erfarenheter, hur de definierar mobbning, vad som är orsaken till att det uppstår samt vem 

eller vilka som utsätter/utsätts men också hur skolans arbete ser ut för att förebygga 

mobbningen. Genom att jag bara gör intervjuer blir en svaghet i uppsatsen att man inte kan 

göra en statistisk analys. Jag skulle kunna ha gjort enkäter som jag kunnat skicka ut till flera 

skolor för att få reda på vad flera vuxna i skolorna anser om mobbning, jag skulle även ha 

kunnat vända mig till eleverna på skolan och få in deras åsikter.  

Att som forskare ha en förförståelse med uppfattningar och åsikter om det fenomen man vill 

undersöka är viktigt. Detta anses viktigt för att forskaren ska kunna göra bra tolkningar av 

informationen som forskaren fått under intervjun, som sedan kopplas ihop med de material 

och teorier som valts för undersökningen (Dalen 2007, S.13). Dock kan det finnas problem 

om forskaren har fördomar om det han eller hon studerar vilket kan påverka resultaten.  

5.2 Tillvägagångsätt vid intervjuerna 

För att hitta mina informanter mailade jag rektorerna på skolorna vars mailadress jag hittade 

på kommunens hemsida och frågade dem om jag kunde få mailadressen till den personen som 
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hade ansvaret för deras antimobbningsteam. Av rektorerna fick jag tillbaka mail med den 

ansvariges mailadress och mailade då vidare till dem. I mailet presenterade jag mig själv lite 

kort samt berättade vad jag ville göra. Personerna fick då själva välja om de ville vara med i 

studien eller inte. Alla ställde upp. Jag gav dem några förslags datum på när intervjuerna 

kunde hållas och de fick själva bestämma tiden när det passade dem bäst för att slippa ha en 

tidspressande intervju. Tre av intervjuerna spelades in med en diktafon efter godkännande av 

informanterna. Vid den fjärde intervjun glömdes inspelning och den genomfördes med 

anteckningar som underlag.    

Jag använde mig av intervjuformen semistrukturerad eller så kallad delvis strukturerad 

intervju där samtalet är inriktat på vissa bestämda teman som valts ut i förväg. Jag utarbetade 

utifrån Monica Dalens bok ”Intervju som metod” (2007, S.31) en intervjuguide (Se bilaga 1) 

som innehåller centrala teman och frågor som ska täcka in det jag vill ha reda på. Jag började 

med inledande bakgrundsfrågor som ska göra att de intervjuade mår bra och känner sig 

avslappnade och efter det kommer frågor som fokuserar mer på själva studien (Dalen 2007, 

S.31). Detta sätt är som Patel och Davidson (2007, S.71ff) kallar standardiserade intervjuer, 

vilket betyder att vi ställer lika frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson. 

Utgångspunkten är lite att kunna jämföra och generalisera de intervjuades svar. Frågorna var 

strukturerade så att de var ”öppna” vilket betyder inga fasta svarsalternativ utan de intervjuade 

fick möjlighet att svara fritt.   

5.3 Urval av skolor och informanter 

Då kommunens skolor är indelade i fyra så kallade distrikt valde jag att ta en skola i varje 

distrikt att titta på. Detta för att jag tror att skolor inom samma distrikt arbetar på liknande 

sätt, och jag vill se hur skolor arbetar på olika sätt inom samma kommun om det skiljer sig 

eller är lika. Jag valde även att begränsa mig till skolor med förskoleklass till årskurs 6 och 

inte högre, därför att jag utbildar mig till lärare i lägre åldrar och jag tror även att man arbetar 

mer aktivt med att motverka mobbning i lägre åldrar.  

Jag valde att intervjua någon som hade ansvaret i skolans antimobbningsteam för att kunna få 

ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Detta för att jag tror att de har mer tankar och idéer 

kring vad mobbning är, varför de uppstår samt vem eller vilka som utsätter och utsätts. De 

intervjuade har även valt att vara med i teamet och har ett intresse för arbetet mot mobbning 

och då tror jag att jag får ut mer av dem än annan personal på skolan som inte är aktiva i 

teamet.   
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5.4 Etiska riktlinjer  

Jag som forskare måste följa de forskningsetiska principerna som finns när jag gör ett arbete 

som denna uppsats. De forskningsetiska principerna har som syfte att ge normer för 

förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. Det finns fyra 

huvudkrav som en forskare ska följa, dessa är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990). 

Informationskravet 

Som forskare måste jag informera mina deltagare i undersökningen om vilket uppgift de har i 

mitt arbete samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska upplysas att de 

medverkar frivilligt och får avbryta sin medverkan. Jag bör även berätta lite kort om mitt 

arbetes syfte, vad jag vill undersöka och hur det genomförs.  

Samtyckeskravet 

Jag som forskare måste ha de medverkandes samtycke, att det är okej för dem att de är med i 

undersökningen jag gör. Är personerna under 15 år måste jag ha förälder/vårdnadshavarnas 

samtycke. De har rätt att avbryta sin medverkan utan att det blir några konsekvenser för dem.  

Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter jag som forskare får ta del av gällande andra personer, skolor och så vidare ska 

förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem. Personerna ska inte kunna identifieras av 

utomstående.  

Nyttjandekravet 

Uppgifterna jag som forskare tar del av får endast utnyttjas för forskningens ändamål. De får 

inte användas i andra sammanhang som media, olika typer av beslut etc.  

Jag har i mitt arbete följt dessa principer genom att jag inte talar om vilken kommun det 

handlar om men också inte vilka skolor det gäller. Jag har även valt att byta namn på de 

intervjuade för att de som läser arbetet inte ska kunna identifiera dem.    



21 
 

5.5 Presentation av de intervjuade  

Britt har jobbat på sin skola sedan 1995 och varit aktiv i antimobbningsgruppen sedan 2003.   

Hon valde att vara med då hon jobbat länge inom barnomsorgen och anser själv att hon har 

lätt för att ta kontakt med föräldrar genom erfarenhet och ålder. Hon ömmar för barnen, tänk 

om det var mina barn eller barnbarn som var utsatta. Det måste finnas någon som tar hand om 

dem och det är samtidigt ett extra intresse för henne.  

I den rena anitmobbningsgruppen är de två stycken som jobbar, men i irisgruppen som träffas 

varje vecka är det en representant från varje arbetslag, oftast fritidspersonal som har koll på 

eleverna och är intresserade av elevernas samvaro med varandra. De finns över överallt, på 

rasterna, i matsalen och så vidare. Namnet kommer ifrån iris i ögat, gruppen ser allt som 

händer och är med överallt. De träffas 1 timme varje vecka. Det anses vara en fördel att ha 

personal som inte har eleverna i en klass för då ser man eleverna och saker med andra ögon.  

Rikard har jobbat på sin skola sedan år 2008 och har varit med i skolans antimobbningsgrupp 

sedan 2009. Skolan hade till en början inte något antimobbningsteam, men sedan fick han 

förfrågan om att vara med och starta upp det, vilket han ville då han har det som ett extra 

intresse. Gruppen består av 3 vuxna och 2 elever från varje klass. Eleverna är med på mötena 

ett par gånger/ termin.  

Margit har jobbat på sin skola i 40 år och varit aktiv i skolans hjälpgrupp i ca 10 år. Hon valde 

att vara med i hjälpgruppen då hon ser det omöjligt för klasslärarna att ta ut elever och prata 

med dem under lektion så som hon själv kan göra. Hon är samtidigt intresserad av att veta hur 

eleverna mår i skolan och kommer dem väldigt nära. I skolans hjälpgrupp är de sex vuxna 

som arbetar men just nu är de bara två av dem som är aktiva då de andra fyra ska skolas in i 

arbetet. Hjälpgruppen träffas 30 minuter varje vecka och diskuterar vad som hänt, nya saker 

som behövs göras samt saker som blivit lösta. 

Anita har jobbat på sin skola sedan 1992 och alltid varit aktiv i skolans antimobbningsteam. 

Hon valde att vara med i teamet då det ligger lite i fritidspedagogiken med gruppdynamik och 

sociala beteenden. De har mycket kunskap om grupp och samspel men också gruppsykologi 

och pedagogiken vad som händer i själva gruppen med beteendet. I skolans trygghetsgrupp är 

de fem stycken som jobbar, de träffas 1 gång per månad och diskuterar hur det är på skolan. 

Skolan har även ett trygghetsråd bestående av 4 elever från varje klass i årskurs 3-5 som 

träffas 2 gånger /termin och pratar om att se och vad de kan göra. De är personalens förlängda 

ögon och förmedlar det de ser. Det är personalen som väljer ut vilka som ska vara med.  



22 
 

6. Analys och resultatredovisning 

Jag kommer här att redovisa mitt resultat jag fått via mina intervjuer samt analysera dem. 

Intervjuerna kommer att redovisas varje fråga för sig med informanternas svar efter 

varandra. Efter varje fråga och resultat kommer jag analysera mina informanters svar och 

jämföra med de hypoteser som grundas på teorier om sociala normer samt tidigare forskning.  

6.1 Definitionen av mobbning? Vad är mobbning? 

Här kommer en presentation av mina informanters definition av vad mobbning är som sedan 

knyts ihop med varandras definitioner samt författarnas definitioner.  

Britts definition vad mobbning är lyder ”Den gamla teorin som finns, att det ska vara 

upprepande, när man är på någon hela tiden. De som blir ledsna är för dem en 

mobbningssituation mer än de som vågar stå tillbaka. Du kan bara blänga på en person för att 

den ska känna sig rädd. Så fort ett barn känner sig rädd måste man göra något åt situationen”. 

Rikard definierar mobbning ”En svagare part blir upprepade gånger utsatt på olika sätt av 

starkare grupper”.  

Margits mobbnings definition är ”En person som upprepade gånger blir utsatt ”.  

Anita talar om mobbning och definierar det ”Om en person utsätts av en grupp. Att man 

systematiskt utsätter någon annan för negativa handlingar eller kränkningar. Man väljer ut en 

person”.  

Mina informanter definierar alla mobbning att det ofta är en ensam individ som utsätts av en 

eller flera personer under upprepade gånger. Dessa upprepade gånger är viktigt för att det 

överhuvudtaget ska kallas mobbning. Både Höistad (1994) och Olweus (1986) definition av 

mobbning stämmer överrens med mina informanters definitioner. Enligt både Olweus (1986) 

och Höistad (1994) är det ofta en person som är utsatt av en eller flera individer under just 

upprepade gånger som gör att det kallas mobbning. Pikas (1987) har samma definition som 

informanterna, Olweus (1986) samt Höistad (1994) men han formulerar det annorlunda, han 

nämner vilket de andra inte gör att personen som blir utsatt av andra ofta blir det både 

psykiskt och fysiskt vilket är viktigt att tänka på då mobbning innefattar både fysiskt och 

psykiskt våld. Pikas (1987) tar även upp i sin definition att man utsätter människor för 

mobbning medvetet, man har en tanke bakom sina handlingar att såra någon.  

Det är bara Olsson (1998) som gör en definition av mobbning som utgår ifrån den som är 

mobbad. Utifrån Olssons (1998) definition kan man tolka och förstå det som att mobbning är 
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en pågående handling då den utsatte är rädd och ledsen över vad som kommer att hända nästa 

vecka igen trots att den nu är säker hemma under helgen. Detta är det som Höistad (1994), 

Olweus (1986), Pikas (1989) och informanterna har med i sin definition av mobbning att det 

pågår under en längre tid och sker inte bara en gång.  

6.2 Vad är orsakerna till att man mobbas? 

Här kommer först varje informants tankar kring mobbningens orsaker presenteras som sedan 

kopplas ihop med de andra informanternas tankar om orsakerna samt jämföras med de 

hypoteser som grundas på teorier om sociala normer och tidigare forskning.  

Det finns många tankar och hypoteser kring orsakerna varför man mobbas. Britt har tankarna 

kring att det handlar om ett gruppbeteende. Man är som person missnöjd med tillvaron och 

vill då ha en hackkyckling, man vill ofta ha någon att skylla på. Britt tror att man ofta mobbar 

andra när man inte själv mår bra eller när man inte trivs i sin situation. 

Rikard tror att orsakerna till att man mobbas är olika från person till person. Han tror sällan att 

det handlar om mobboffret. Framför allt tror han att det handlar om en osäkerhet på 

mobbarens sida, att man vill hitta sin egen position. Det finns något som ligger i bagaget som 

gör att man mobbas.  

Margit anser det väldigt svårt att veta vad orsakerna till mobbning är. Hon tror att klimatet i 

gruppen kan vara av en betydelse. Gruppen har en negativ ledare som vill hävda sig på något 

sätt och mobbar då andra eftersom att personen själv är rädd för att utsättas.  

Anita tror att orsaken till mobbning i grunden handlar om avundsjuka eller ett 

bekräftelsebehov.  Den som utsätter andra för mobbning vill bli sedd och bekräftas. Man vill 

på något sätt provisera detta på någon för att kunna bli sedd och bekräftas, man väljer ut ett 

offer. Anita tror att det ofta är ett medvetet handlingsbeteende eller system eleverna har som 

hamnar i den här mobbningsgruppen. Ofta utsätter man någon som man vet inte säger något. 

Det är sällan en mobbningssituation är mellan två starka individer, det är ett negativt beteende 

som tar över.  

Både Britt och Margit tror att orsakerna till mobbning ligger i gruppen, antingen klimatet i 

gruppen eller gruppens beteende. Det finns någon i gruppen som är lite mera ledare som vill 

hävda sig eller också är missnöjd med tillvaron och vill då på så sätt hacka ner på någon för 

att visa vem han/hon är. Detta är lite de Rikard är inne på att det finns en osäkerhet hos 

mobbaren och att han/hon vill hitta sin position i gruppen och blir på så sätt ledaren i gruppen. 
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Genom att mobba andra så blir man sedd och bekräftad av andra runt omkring vilket är det 

som Anita är inne på, att det handlar om en avundsjuka eller ett bekräftelse mönster. Det alla 

informanter är överens om är att mobbningens orsaker handlar om ett beteende i en grupp 

eller om en enskild individ.  

Mina informanter tror att orsakerna till att mobbning uppstår handlar om beteende hos de som 

mobbar, Höistad (1994) däremot tror att orsakerna handlar om de mobbades personlighet och 

beteende som gör dem till offer. Det som Höistad (1994) tror går ihop med normen för hur 

man ska bete sig. Mobbaren anser att den mobbades personlighet och beteende är fel, de 

bryter mot normen enligt dem vilket gör att han eller hon mobbar denna för det och därför 

skapas en mobbningssituation. De utsatta visar genom sitt beteende att de är svaga individer 

som inte vågar ge igen. Detta är även något som Pikas (1987) tror är orsakerna till att 

mobbning uppstår. Det har att göra med personligheten enligt honom, hur vi är som personer 

och hur vi beter oss i olika situationer, detta är normen hur vi ska bete oss i olika situationer 

och anser någon att vi inte följer den så blir vi ett offer och en mobbningssituation kan uppstå. 

Det är ingen av informanterna som nämner yttre faktorer som en tänkbar orsak till mobbning 

som både Pikas (1987) och Höistad (1994) har delade hypoteser om ifall det inte handlar om 

beteende. Även Eriksson Barjas och Lindgren (2009) har i sin studie intervjuat elever som 

hänvisar till att utseendet skulle ha en koppling till att man mobbar andra men de är mer inne 

på att det handlar om makt eller ett gott självförtroende än utseendet.  

Olweus (1991) hypoteser om att orsakerna har något att göra med stora skolor och klasser är 

det ingen av informanterna som nämnt, lika så Olssons (1998) hypoteser att det inte finns 

någon mobbning utan medlöparna. Olsson (1998) och Olweus (1991) är inne på lite samma 

hypoteser att är det en stor skola eller en stor klass finns det ofta fler medlöpare runt omkring 

vilket kan göra att det är större risk för mobbning. Olweus (1991) är även ensam om att ha 

hypotesen att för få rastvakter skulle vara en bidragande orsak till att mobbning uppstår.  

Vad som är orsaken till att mobbning uppstår är som sagt väldigt svårt att veta, mina 

informanter och författarna har alla olika och liknade hypoteser men det finns ingen av dem 

som har ett exakt svar. Informanterna tror mer att det handlar om ett beteende hos mobbarna 

och gruppklimat i gruppen som orsakar mobbningen om det inte är utseendet som även det 

kan vara en bidragande orsak, däremot tror författarna att det handlar om ett beteende hos den 

utsatte som visar sig svag som gör att mobbarna går på just dem.  Författarna är också inne på 

att utseendet skulle kunna vara en bidragande orsak men inget måste. Orsaken kan ha att göra 
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med att man enligt någon inte följer normerna för hur man ska se ut eller bete sig på olika sätt 

och då skapas en mobbning situation.   

6.3 Vem eller vilka utför mobbning? 

Först kommer varje informants tankar kring vem eller vilka som utför mobbningen 

presenteras som sedan kopplas ihop med de andra informanternas tankar om vem eller vilka 

som utför mobbning samt jämföras med de hypoteser som grundas på teorier om sociala 

normer och tidigare forskning.  

Det finns även här många tankar och hypoteser kring vem eller vilka det är som utsätter andra 

för mobbning. Britt tror att det finns två olika typer av mobbare. Dels finns det den som är 

livrädd för att själv bli utsatt och hänger då gärna på den som är stark i klassen. För är det så 

att man inte är med den ledande i klassen är risken större att man själv blir mobbad. 

Den andra typen av mobbare som Britt säger finns är de som är som ångvältar och väldigt 

opartiska, de som inte förstår att andra blir ledsna. Hon tror att mobbarna ofta är olyckliga och 

tror inte att det finns någon som vill vara en mobbare. De drar ofta en lättnad suck när man 

kommer på dem, de mår inte bra av det men har svårt att sluta när de kommit in i det. De är 

ofta inte bra på kamratrelationer och visar detta genom att mobba andra. 

Rikard anser det däremot jättesvårt att veta vem som är mobbare, det finns inga direkta 

kännetecken. Han ser det så att det ofta kan finnas en magkänsla om man jobbar med en 

grupp där man få en känsla av att den här personen ligger i farozonen eller den här skulle 

kunna bli mobbare men det är som sagt väldigt svårt att veta. Bara för att man har en 

magkänsla så måste inte den stämma.  

Margit tror att de som mobbar ofta går på svagare individer. Mobbarna kan ofta vara tidigare 

utsatta elever som går på andra elever då deras självförtroende har stärkts, men tycker att det 

är svårt att veta exakt vem det är som mobbar. Ofta tror hon att man själv är rädd för att blir 

mobbad och det är på så sätt följeslagare bildas. Detta är hennes egna erfarenheter som hon 

sett och varit med om i sitt arbete.  

Anita tror att det handlar mycket om rädsla och makt hos de som mobbar. Vill man ha makt så 

vill man också ha någon bekräftelse. Hon tror att de som mobbas kan variera, det finns vissa 

mobbare som har mycket rädsla i sig men som vill bli sedda och bekräftade för något och tar 

då till negativa handlingar och går då på en person. Sedan finns det dem som har 

självförtroendet och makten i sig som då trycker ner andra.  Anita tror som sagt inte bara att 

det handlar om en styrka utan också om en svaghet.   
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Både Rikard och Margit anser det väldigt svårt att veta vem eller vilka det är som mobbar 

andra, Rikard kan få en magkänsla av personer när han arbetar med dem men svårt att veta 

om det stämmer. Britt, Margit och Anita är alla inne på tankar att den som mobbar ofta själv 

är rädd för att bli mobbad och utsätter då andra. Dock delar de bara dessa tankar med Eriksson 

Barajas och Lindgren (2009) som i sin studie kommit fram till att det handlar om att man är 

rädd eller att man har ett gott självförtroende som gör att man vågar gå på andra och visa sig 

stark. Däremot det som Anita nämner att mobbarna vill ha makt delar hon med författarna 

Olweus (1999), Höistad (1994), Coloroso (2003) och Bullock (2002). Enligt deras hypoteser 

vill mobbarna ofta dominera över andra och visar det genom sin makt. Även Björk (1999) har 

i sin studie kommit fram till att det ofta handlar om ett maktspel som utkämpas bland 

människor. Där det gäller att ha makt för att visa att man är stor och stark. Att följa normer 

ger i sig en makt över de andra vilket visar att man är duktig och följer den norm som många 

mobbare kanske anser att de gör, men i och med att de utsätter andra för våld så följer de 

själva inte normen för ett acceptabelt beteende i andras ögon, vilket betyder att de bryter mot 

normen. Detta stämmer då med forskarnas hypoteser vad som inte är ett bra beteende.   

Hypoteserna som Olweus (1999), Höistad (1994), Coloroso (2003) och Bullock (2002) delar 

om att mobbarna ofta har en bristande empatiförmåga stämmer överens med Britts tankar att 

det finns dem som är som ångvältar och går på personer utan att förstå att de blir ledsna vilket 

är ett tecken på bristande empatiförmåga.  

Margit, Britt och Anita tror alla att mobbarna har någon typ av svaghet, de mobbar för att de 

själva är rädda för att bli mobbade, de vill egentligen inte mobbas men gör det i alla fall då det 

är deras svaghet. Margit nämner även det här med följeslagare som bildas genom att personer 

är rädda för att själva bli mobbade. Dessa följeslagare är precis det som Olsson (1998) har 

som hypotes, där han anser att för att det överhuvudtaget ska uppstå en mobbningssituation så 

behövs det följeslagare eller medlöpare som han kallar dem. 

Informanterna och författarna är inte helt eniga med vem eller vilka som blir en mobbare. 

Några av dem har lika hypoteser och tankar medan andra inte alls har lika. Det som 

informanterna är eniga om är att det handlar om en rädsla för att själv inte bli mobbad. Redan 

här bryter man då mot normen att gå på andra för att inte själv riskera att bli den utsatta som 

inte följer normen. Några av informanterna håller även med författarna att mobbarna vill ha 

någon typ av makt, känna en dominans över de andra runt omkring, vilket de har genom att de 

själva tror att de följer normen som andra inte gör. Men det är väldigt svårt att veta vad som 
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egentligen gör någon till en mobbare, det finns inget korrekt svar utan bara olika tankar och 

hypoteser som i vissa fall stämmer och i andra inte.  

6.4 Vem eller vilka utsätts för mobbning? 

Först kommer varje informants tankar kring vem eller vilka som utsätts för mobbning att 

presenteras och sedan kopplas ihop med de andra informanternas tankar om vem eller vilka 

som utsätts samt jämföras med de hypoteser som grundas på teorier om sociala normer och 

tidigare forskning.  

Vem eller vilka som utsätts för mobbning finns det också många tankar och hypoteser kring. 

Britt anser att den som utsätts för mobbning ofta är slumpartat. Aktsamt så kan det vara de 

personer som blir ledsna och gråter som utsätts och blir ett offer. Men enligt Britt finns det 

även de som är slagkämpar och slår tillbaka vilket gör att det kan vara kul att fortsätta mobba 

dem. Det är svårt att hitta något gemensamt med dem, oftast tar de mobbade ett steg tillbaka 

än ett steg fram och säger emot. 

Enligt Rikard kan en persons utseende avgöra om man blir mobbad eller inte för att man 

tillexempel är överviktig eller bär glasögon. Men egentligen kan det vara vad som helst som 

startar det av att man på något sätt är en svagare person.   

Margit tror inte att det spelar någon roll hur någon ser ut för att man ska kunna bli mobbad. 

Har man enligt henne en bra självkänsla och vågar säga ifrån ska det nog inte vara några 

problem. Men de som kanske är lite svagare eller mjukare till sättet tränas rollspel för att få 

dem att kunna stå emot och säga ifrån.  

Anita gav inga direkta kännetecken eller tankar på vem som utsätts. Enligt henne handlar det 

mycket mer om mobbaren som väljer ut ett offer vilket kan vara vem som helst. Det väljs 

slumpartat.   

Utifrån mina informanters tankar kring vem som utsätts för mobbning så verkar det kunna 

vara väldigt slumpartat. Vilket är det som Björk (1999) har kommit fram till i sin studie. Även 

Coloroso (2003) har hypotesen att det är vem som helst som kan bli utsatt för mobbning. Det 

finns inget kännetecken på dem, det kan vara så enkelt att man råkar befinna sig på fel plats 

vid fel tillfälle som gör att man blir utsatt för mobbning.  

Britt och Rikard är båda lite inne på att den som blir utsatt för mobbning på något sätt är en 

svagare person än den som utför mobbningen. Detta är även Margit inne på men hon anser 

mer att man försöker träna upp de lite svagare eleverna till att våga säga ifrån om det inträffar 
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något för att de inte ska bli utsatta, dock ligger de lite i farozonen då mobbarna ofta ser dem 

som lätta offer. Det är de här kännetecknen att man är en svagare person genom att man är 

tyst, känslig, försiktig och så vidare som författarna Olweus (1991), Höistad (1994) och 

Bullock (2002) har delade hypoteser om som gör att man kan bli ett lätt utvalt offer för 

mobbningen. Enligt mobbarna följer kanske inte dessa svaga personer normen för hur man 

ska vara som person vilket då gör dem till lätta offer.  

Olweus (1991), Höistad (1994) och Bullock (2002) delar även hypoteserna att de som är 

mobbade inte har någon kompis i klassen, men detta är inget som de intervjuade tar upp. Visst 

kan man väl ha kompisar i klassen trots att man utsätts för mobbning. Kompisarna är kanske 

själva rädda för att bli mobbade och törs då inte säga till och blir då istället medlöpare som 

Olsson (1998) pratar om i sina hypoteser. Här kan vi då se att genom att det finns medlöpare 

som inte törs gå emot mobbarna och säga till dem att det de håller på med är fel så fortsätter 

mobbningen.  

Olweus (1991) hypotes om att mobboffren nedväderar sig själva får han ingen respons på 

varken av andra forskare eller av mina informanter. Lika så är det med Höistads (1994) 

hypotes att mobboffret ofta har en positiv kontakt med sina föräldrar. Båda dessa hypoteser är 

svåra att veta om de stämmer, visst kan mobboffret ofta nedvärdera sig själva om man varje 

dag får höra hur misslyckad man är. Att ha en positiv kontakt med sina föräldrar kan även 

mobbare ha fast man inte vet om de, det är en hypotes som är mycket svårare att sätta sig in i 

och svår att veta om den stämmer eller inte. 

Vad vi kan få fram här vem eller vilka som utsätts för mobbning verkar enligt informanterna 

och två av författarna Björk (1999) och Coloroso (2003) ske väldigt slumpartat i skillnad från 

vem det är som utför mobbningen där det fanns lite mer kännetecken. Författarna Olweus 

(1991), Höistad (1994) och Bullock (2002) är inne på att det är svagare personer som inte har 

ett lika gott självförtroende, är ängslig, tystlåtna och så vidare som löper större risk att bli 

mobbade då de inte följer normer som de som mobbar anser att de gör. Detta är det som Britt, 

Rikard och Margit också är lite inne på men är precis som allt annat väldigt svårt att vara helt 

säker på.  
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6.5 Hur beskrivs antimobbningsgruppernas arbete för att få nolltolerans mot 

mobbning? 

Här kommer först en presentation hur varje antimobbningsgrupp arbete på skolorna beskrivs 

och sedan en koppling med likheter och skillnader tillsammans med tidigare forskning.  

På Britts skola läggs en stor vikt vid förebyggande insatser mot mobbning. De använder sig 

av Charlie, ART, SAMS-skolans antimobbnings stödjare, irisgruppen samt många vuxna ute 

på rasterna. 

Charlie - är ett projekt och metod som skolan har använt sig av sedan 1996. Metoden handlar 

om att stärka elevernas självkänsla, deras förmåga att stå emot grupptryck men också att värna 

om individernas integritet. Projektet följer eleverna från det att de börjar på skolan fram tills 

att de slutar. Alla arbetslag arbetar med ”Charlie” och skolan utbildar nyanställd personal 

kontinuerligt. 

ART – är en metod som har sin inriktning på elever med svåra aggressionsproblem och 

allvarliga brister i sociala färdigheter och bristande moral. Eleverna tränar dessa färdigheter 

genom rollspel. 

SAMS – skolans anitmobbnings stödjare, SAMS är en grupp med både vuxna och barn. De 

har SAMSare i alla klasser. SAMS är engagerade i det sociala arbetet på skolan och elevernas 

relationer till varandra. Gruppen träffas och pratar vad de ska göra, eleverna går ihop och 

skapar tillsammans lekar ute på skolgården som alla kan vara med i. Deras jobb är inte att lösa 

konflikter utan då tar de hjälp av vuxna. 

Irisgruppen – irisgruppen är en aktionsgrupp och ett nätverk med olika pedagoger som alla 

har olika kompetens i elevvård samt skolsköterskan. Personerna i gruppen kommer alla från 

olika verksamheter på skolan och ska uppmärksamma elever som har det jobbigt. De 

diskuterar med eleven i fokus om vad som görs samt vilka insatser en elev kan behöva. 

Irisgruppens syfte är att så tidigt som möjligt upptäcka elever som är ensamma, utsatta för 

olika former av kränkningar eller som utsätter andra elever eller personal för kränkningar. De 

ska så fort som möjligt sätta in åtgärder och hitta kompetensen som kan hjälpa eleven. De ska 

också vara ett stöd och bollplank för personal, vid problem och akuta kriser. 

Skolan satsar mycket på att ha en rast verksamhet som fungerar med rast värdar som bär gula 

västar som är ute överallt på skolgården vilket minskar konflikter bland eleverna. 

Antimobbningsteamet på skolan träffas omedelbart om ett mobbningsfall upptäcks, annars så 
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träffas de regelbundet. När gruppen får in en anmälan om mobbning sammankallas alla i 

gruppen och diskuterar då fallet och delar ut ansvaret till personerna att undersöka fallet på 

olika sätt. De träffas sedan igen och går igenom det insamlade materialet om det är ett fall för 

antimobbningsgruppen eller irisgruppen. Är det tal om mobbning så tar 

antimobbningsgruppen kontakt med uppgiftslämnaren. Gruppen kallar sedan den mobbade 

diskret till ett samtal, där de går igenom vad som kommer att göras. Efter samtalet kontaktas 

föräldrarna. Efter detta kallas mobbaren/mobbarna in på samtal med gruppen, det talar om att 

mobbning är oacceptabelt och att de genast ska sluta upp med det. Eleverna får själva välja 

om det vill berätta om samtalet för föräldrarna eller att gruppen ringer och pratar tillsammans 

med eleven. Det skrivs under ett förslag på åtgärder som ska göras och inbokning av 

uppföljningssamtal. Det kan hända att det blir flera uppföljningssamtal då den mobbade 

behöver mycket stöd och mobbaren/mobbarna är i behov av hjälp att följa sitt 

åtgärdsprogram. Fortsätter mobbningen informeras rektorn som sammankallar 

mobbaren/mobbarna och deras föräldrar till ett möte. 

Skolan har tidigare använt sig av Farsta modellen men den togs bort då de ogillade den sena 

föräldrakontakten. De har på skolan också använt sig av friends men som också har plockats 

bort då de anser att eleverna inte ska behöva lösa konflikter själva. 

Britt anser att alla skolor bör ha ett tydligt program som visar på hur skolan arbetar för att 

förebygga mobbning. 

På Rikards skola arbetar man med Livsviktigt en bok av Birgitta Kimber som man kan 

använda sig av för att förebygga mobbning. Oavsett vad för material man använder så är det 

jätteviktigt att alla pedagoger har en grundtanke att arbeta mot mobbning hela tiden, att arbeta 

i grupp är stärkande. Vilken modell man använder sig av är upp till varje pedagog enligt 

Rikard. Antimobbningsteamet har vissa önskemål som de kommer ut med om hur man kan 

arbeta till exempel med att kunna säga nej, vad betyder ett nej, vad gör man om man ser 

någon som är utsatt och fyra hörn övningar är väldigt bra. Det är själva grundtanken hos 

pedagogerna som är det viktiga. Skolan har alltid många pedagoger ute på rasterna kring 

eleverna vilket de tror är en vinst då de inte haft något mobbningsfall på fem år. Skolan och 

personal anser att det fungerar mycket bra då alla har samma grundtanke och att det finns 

pedagoger runt och kring eleverna både inne och ute på rasterna.  

I ett eventuellt mobbningsfall har de en tydlig plan på hur de ska gå tillväga. Om det är en 

elev eller pedagog som upptäcker ett misstänkt mobbningsfall så talas det om till en pedagog 
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som sedan anmäler det till antimobbningsgruppen eller direkt till dem beroende på om det är 

en elev eller pedagog som upptäcker fallet. Antimobbningsgruppen tar då ett beslut om det rör 

sig om mobbning och drar det då vidare. De använder sig då av en samtalsmodell som är 

relativt lik Farsta modellen, just det att man är två som sitter med ett barn och tar reda på fakta 

först kring allt samt har vissa typer av frågeställningar som alla på skolan tycker fungerar bra. 

De tar kontakt med föräldrarna direkt vilket var Farsta modellens miss från början. Skolan 

anser det viktigt med föräldrakontakten oavsett om det är en stor eller liten sak det gäller, man 

ska ha föräldrarna med i arbetet. Vet barnen att föräldrarna är kompisar så är det svårare att 

mobba varandra. Föräldrarnas medverkan i mobbningsarbetet är väldigt viktigt för skolan. 

På Margit skola har de en hjälpgrupp som inför varje nytt läsår presenterar sig för varje klass 

för att eleverna och personalen ska veta vilka de är. Eleverna får även varje höst fylla i en 

trygghetsenkät som handlar om områdena skolgården, matsalen och gymnastiken, för att 

hjälpgruppen ska se hur eleverna känner sig vid dessa områden. Det görs även en trivsel enkät 

på våren där eleverna berättar om någon är dum, om man själv varit dum mot någon och så 

vidare. Utanför matsalen hänger en brevlåda där eleverna kan lägga lappar om de behöver 

hjälp. Hjälpgruppen arbetar med akuta saker och det eleverna ber om.  

Skolans metod bottnar i farstametoden, men det som skiljer sig mot farstametoden är att det 

tar kontakt med föräldrarna mycket tidigare. De anser det viktigt att ha med föräldrarna i 

arbetet och ha en bra kontakt med dem. Förutom föräldrakontakten är skolans metod och 

farstametoden väldigt lika, de har samtal med den utsatta, oförberedda samtal två stycken ur 

hjälpgruppen tillsammans med mobbaren och det ges förslag på åtgärder. Allt som sägs på 

samtalen dokumenteras och åtgärdsplaner görs och följs upp så mycket som det behövs.  

Hjälpgruppen är skyldig att ingripa om det är något som händer. På rasterna har de rastvakter 

ute som håller koll på eleverna och tittar så att ingen är ensam. Men skulle gärna se fler vuxna 

som går ut och tittar till eleverna trots att de inte har rastvakten bara för att få ut fler som 

cirkulerar runt eleverna.  

På Anitas skola har man förebyggande åtgärder mot mobbning men de anser att det inte går 

att ta bort det helt, det kommer alltid att finnas. Det är nolltolerans mot mobbning på skolan 

och det kommer alltid att gälla vilket de är stenhårda med.  

Skolan arbetar väldigt mycket förebyggande. Anita arbetar själv mycket med livskunskap 

med alla elever i alla klasser. De pratar väldigt mycket om mobbning och förebygger hela 

tiden det genom att ta upp det samt att de försöker se. På fritids har de ett social- och 
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kompetentutvecklingsschema, där tittar man på hur eleverna leker, vilka som tar över, vilka 

som står utanför och de kan då se ett mönster för att då förebygga att det inte går vidare. Man 

har en bild om att alla är med i leken men går man djupare in på det så ser man att det är en 

eller två som tar över och där kan man då göra mycket i förebyggande syfte, att man inte 

tillåter någon att stå utanför. Jobbar aktivt hela tiden än att bara plocka fram papper när det 

händer.  

Om det händer/när det händer att någon blir mobbad går personalen direkt in och plockar 

elever. De plockar eleverna som är runt omkring än själva mobbaren. Alla får komma med tre 

förslag var för en förbättring som följs upp efter 14 dagar. Om det inte har blivit bättre 

kopplas föräldrarna in. Förslagen som de själva kommer på ska märkas hos den utsatte. 

Exempel på förslag kan vara att man erbjuder den utsatte att vara med och leka. Personalen 

pratar med de runt omkring först, de så kallade medlöparna och sedan pratar man med 

mobbaren och den mobbade för då kan inte den personen påverka dem som personalen redan 

har pratat med.  

Skolan har tidigare haft farstametoden som modell men har nu själva valt att anpassa 

mobbningsplanen till skolsituationen. Då det är en väldigt liten skola så känner alla varandra 

vilket kan vara en fördel.  Skolan har en grundtanke med sin mobbningsplan att stoppa 

mobbning direkt och har då en metod som de jobbar med i två veckor och efter det ska den 

utsatte ha märkt skillnad. Samtalen som sker med alla inblandade är vid olika tillfällen och de 

är helt oförberedda på vad som komma skall. Personalen har sett och tar ansvaret över allt, 

ingen elev hängs ut utan personalen talar om att de själva har sett eller andra har sett vad 

personen har gjort eller utsatts för.  

Det finns som sagt olika metoder som skolor kan använda sig av i arbetat att stoppa mobbning 

vilket de vanligaste är farstametoden, friends och Olweusprogrammet som skolverket berättar 

om i sin rapport (2009). Vad vi kan se på dessa skolor så arbetar alla efter sin egen metod som 

de anser fungerar på sin skola. Alla skolorna har haft farstametoden som modell men har inte 

varit helt nöjda med den och då gjort om den lite för att den ska fungera hos dem. Ingen av 

skolorna var nöjd med farstametodens sena föräldrakontakt utan skolorna vill ta kontakt med 

föräldrarna direkt när det har hänt något, skolorna anser att föräldrarna är en stor hjälp i 

arbetet kring att motverka mobbning. Däremot följer skolorna farstametodens samtalsmodell. 

Där två ur antimobbningsgruppen har oförberedda samtal med de inblandade i 

mobbningssituationen just för att de inte ska kunna prata och varna varandra. Alla skolorna 

var tydliga med att så fort ett mobbningsfall upptäcks så tar man itu med det direkt och låter 
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det inte gå några dagar, de träffas även och diskuterar om det rör sig om mobbning eller om 

det är en konflikt eller liknande som är grunden.  

I skolorna där Britt, Rikard och Margit arbetar tar man ut och pratar med mobbarna och 

mobboffren var för sig och diskuterar hur de ska gå tillväga för att mobbningen inte ska 

fortsätta. På Anitas skola däremot tar man ut medlöparna som Olsson (1998) kallar dem och 

talar med dem om vad de har sett. Medlöparna får sedan komma med förslag på hur de ska 

göra det bättre för den utsatta eleven. Detta är precis det som Olsson (1998) har som hypotes 

att finns det medlöpare så finns det också mobbning om inte medlöparna väljer att gör 

någonting för att stoppa det. Men på skolan ser man till att medlöparna vågar stå på sig och på 

olika sätt stöttar den utsatta och på så sätt försöka minska mobbningen.  

På Britt, Margit och Anitas skola har de personal med i gruppen som inte är ansvariga för en 

skolklass vilket inte framkom under intervjun med Rikard. De anser det väldigt bra att det är 

personal som inte har en skolklass för att de ska kunna plocka elever och samtala med dem 

under lektionstid om så skulle behövas vilket en lärare i klass inte kan göra lika lätt. Ofta ser 

personalen som inte har en skolklass alla elever på skolan och har större koll på dem än vad 

klasslärarna har.  

I intervjuerna hos Britt, Margit och Rikard fram kom arbetet kring rastvakter vilket aldrig 

kom upp i intervjun med Anita. På deras skola har man rastvakter ute på skolgården i gula 

västar för att visa eleverna var de vuxna finns och för att de vuxna ska kunna hålla koll på 

eleverna vad som händer på rasterna. På Britts skola går rastvakterna runt på skolgården och 

tittar till eleverna, skolan ser till att ha många rastvakter ute som ska finnas över hela 

skolgården. Lika så är det på Rikard och Margits skola, där försöker man ha ute så många 

rastvakter som möjligt. Margit anser även att personal som inte har rastvakten bör gå ut och 

titta till eleverna bara för att ha koll på dem och se vad de har för sig. Genom skolans 

trygghetsenkäter så får personalen reda på vart eleverna känner sig otrygga och kan då se till 

att där finns personal som håller koll. Olweus (1991) har hypotesen att för få rastvakter är en 

bidragande orsak till att mobbning uppstår och genom att skolorna ser till att de har rastvakter 

överallt på skolgården som har koll på eleverna så kan de vara en bidragande orsak till att 

mobbningen faktiskt minskar. Även skolverkets (2011) studie kring vilka metoder som 

fungerar bäst visar att ett aktiv rastvakts system som bygger på en kartläggning över otrygga 

platser är ett bra medel för att minska mobbningen som kan finnas. Det är precis denna 

kartläggning som Marigts skola gör genom trygghetsenkäterna som eleverna får fylla i varje 

vår.  
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Enligt skolverkets rapport (2011) om vilken metod som fungerar bäst anser de att ett speciellt 

program inte är det bästa. Enligt dem handlar det mer om att skolan själva bör ha ett eget 

format program som anpassas bäst efter deras egna förutsättningar men att man kan ta till 

hjälp av de program som finns och ha dem som stöttepelare. Den metod man väljer att 

använda sig av ska bygga på en analys där skolans egna problem och förutsättningar är i 

fokus. Detta är precis det skolorna har gjort som jag intervjuat, de har använt sig av ett 

speciellt program men kommit fram till att det inte fungerar. De har istället anpassat arbetet 

mot mobbning till hur det ser ut på just deras skola, vilka förutsättningar och problem som de 

har och använder sig istället av bitar ifrån andra metoder som till exempel farstametodens 

samtalsmodell.  

För att kunna ha ett aktivt fungerande arbete mot mobbning krävs det enligt skolverket att 

hela skolan är engagerad i arbetet vilket involverar all personal och alla elever. Genom att alla 

är involverade så skapas ett bra skolklimat och alla ska veta hur man agerar vid kränkningar 

och mobbning för att lättare kunna stoppa det.  

Att ha ett bra skolklimat med goda relationer och förhållningssätt stärker skolan. Det är viktigt 

enligt skolverkets rapport (2011) att ha med eleverna i arbete mot mobbning, att de är med 

och deltar aktivt i det hela. Detta gör att de lär känna varandra i de olika klasserna genom 

olika aktiviter skolan har för att få ett bra skolklimat där de tillsammans arbetar för att 

motverka mobbningen. Detta är det som Britts skola är inne på genom sina SAMSare. Där 

några av eleverna är med i arbete extra mycket och anordnar lekar på rasterna som alla kan 

vara med i och skapar på så sätt ett bra skolklimat där alla lär känna alla i olika klasser. Även 

på Rikards skola har man med några elever i arbetet mot mobbningen som hjälper till mer än 

andra. Dock har det inte framkommit i intervjuerna hur mycket alla elever på skolan är med 

och bestämmer kring hur arbetet på skolan ska utformas.  

Skolverket (2011) anser även att all personal på skolan ska ha fått utbildningar av olika slag 

som ökar deras förståelse för arbete mot mobbning.  I intervjuerna har det framkommit att 

personalen på skolan är medvetna om hur skolan agerar vid mobbning och personalen som är 

med i antimobbningsgruppen har gått och ska få gå utbildningar i hur de ska göra. Dock 

framkommer det inte om all personal får gå utbildningarna eller om det bara är dem som är 

med i anitmobbingsteamet.  

Skolorna verkar vara väl medvetna om hur de arbetar för att motverka mobbning på sin skola, 

de har sina antimobbningsgrupper som ofta träffas och går igenom saker de sett, hört eller 
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som har lösts. Alla skolor har först använt sig av en speciell metod som finns för arbetet kring 

mobbning men upptäckt att det inte riktigt har passat deras skola och istället då valt att skapa 

sin egen metod beroende på skolans egna problem och förutsättningar vilket de själva anser 

fungerar väldigt bra.  
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7.  Slutsatser och sammanfattning  

Här avslutas min studie med en sammanfattning av det du fått läsa samt vilka slutsatser jag 

har kommit fram till som svar på mina frågeställningar . Dessa svar bygger på mina 

informanters tankar och idéer.  

Denna studie bygger på en kvalitativ undersökning från en kommun söder om Stockholm där 

syftet var att ta reda på hur fyra F-6 skolornas antimobbningsgrupper beskriver sitt arbete för 

att få nolltolerans mot mobbning, men också deras resonemang kring om vad mobbning är, 

dess orsaker samt vem eller vilka som eventuellt utför och utsätts för mobbning. För att kunna 

besvara mina frågeställningar hade jag mina informanter till hjälp men också tidigare 

forskning om mobbning samt min teoretiska bakgrund om sociala normer.  

Det som är viktigt att tänka på är att de slutsatser som jag har kommit fram till i min studie är 

grundade i min analys utifrån mina informanters resonemang kring mina frågeställningar, och 

kan inte ge slutgiltiga svar på hur det är generellt, då svaren kan bli annorlunda med andra 

personer. Dessa svar utgår endast från mina informanter. Utifrån mina informanter har jag 

kommit fram till att mobbning är när en ensam individ utsätts av en eller flera andra individer 

under upprepade gånger. För att en situation just ska kallas mobbning gäller det att personen 

har blivit utsatt flera gånger.  

Vad som är orsakerna till att mobbning uppstår har det i min studie kommit fram olika 

tänkbara orsaker. Enligt mina informanter är orsaken ofta ett beteende hos de som utsätter 

andra till exempel att de vill ha bekräftelse, de är avundsjuka eller att de inte trivs i sin 

situation. En annan orsak som informanterna tror är att det handlar om ett gruppklimat, 

gruppen fungerar inte helt vilket gör att mobbning kan uppstå. Som man kan se så är inte 

orsakerna till mobbning så enkla att veta, det kan skilja sig från person till person och från 

område till område.  

Den eller de som råkar ut för mobbning i skolan sker enligt mina informanter väldigt 

slumpartat. Dock är de alla inne på att personerna som utsätts ofta är lite svagare personer, 

som är tysta, ängsliga och tar gärna ett steg bakåt. Den eller de som utsätter andra för 

mobbning har enligt mina informanter ofta en rädsla inom sig, att själva bli den som utsätts 

för mobbning vilket då gör att de mobbar andra, samtidigt anser informanterna att det är 

väldigt svårt att veta vad det är som gör att någon eller några utsätter andra för mobbning. Det 

jag fortfarande kan undra är om valet av mobbade och mobbare ser olika ut på olika skolor 

och vad det i så fall är som gör att det skiljer sig åt? Varför kan man bli mobbad på en skola 
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men inte på en annan om man byter? Eller varför är man en mobbare på en skola men inte på 

en annan om man byter? Det är något man skulle kunna ta reda på mer om.    

Skolors arbeten kring att förebygga mobbning kan se väldigt olika ut från skola till skola. Det 

jag har kommit fram i min studie hur skolorna beskriver sitt arbete för att få nolltolerans mot 

mobbning är att de alla har olika metoder som de arbetar efter. De har  valt att bygga en 

metod som är anpassad till sin egna skolas förutsättningar för att förstärka arbetet. Mina 

informanters skolor följer alla farstametodens samtalsmodell då de anser att den fungerar bra i 

och med de oförberedda samtalen med de inblandade. Informanterna anser att en bra 

föräldrakontakt hjälper dem i arbetet mot mobbning där man kan diskutera mobbning både i 

skolan och hemma. I informanternas antimobbningsgrupper har de valt att ha med personal 

som inte är klasslärare för att kunna ta ut elever till samtal under lektionstid vilket inte 

klasslärarna kan göra lika enkelt. Informanternas antimobbningsgrupper i vardera skola träffas 

ofta och diskuterar arbetet som de har, vad de har sett, hört, saker som blivit lösta, hur det kan 

förbättra arbetet och så vidare. Mina informanter berättade också att skolorna de arbetar på 

aktivt arbetar med att ha många rastvakter ute på skolgården under rasterna för att öka 

tryggheten hos eleverna och för att ha koll så att ingen råkar illa ut.   

Jag har i denna uppsats velat visa på hur skolors arbeten kan se ut för att motverka att barn far 

illa i skolan på grund av mobbning eller av annan kränkande behandling. Jag har även visat på 

vad mina informanter tror att orsakerna kan vara att barn utsätts men också vem eller vilka 

som eventuellt utsätter andra eller som blir utsatta. Detta kan vara bra för lärare och föräldrar 

eller andra som vistas runt omkring barn att känna till för att eventuellt se signaler som pekar 

mot mobbning och kan då gå in och stoppa situationen i tid.  

Uppsatsen har hjälp mig att utveckla det jag redan visste eller antog om mobbning. Hur 

viktigt det är att ha ett aktivt arbete för hur man stoppar mobbning men också hur viktigt det 

är att ta itu med det så fort man får reda på att någon far illa, detta för att barn ska slippa må 

dåligt eller i värsta fall att de väljer att ta sina liv då de inte orkar mer. Det jag dock 

fortfarande funderar på är om mobbning alltid kommer att finnas? Eller kommer man någon 

gång lyckas ta bort det helt?    
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9. Bilaga 1  

Intervjuguide för intervju med skolorna till Examensarbetet 

Innan själva intervjun 

Varför är jag där 

Syftet med mitt arbete 

De forskningsetiska principerna, materialet är mitt och ingen annans  

Bakgrund  

 Namn? 

 Hur länge har du jobbat på denna skola? 

 Hur läge har du varit med i antimobbningsgruppen?  

 Varför valde du att vara med i antimobbningsgruppen på denna skola? 

 Hur många är ni som är med i gruppen?  

Temat mobbning 

 Vad anser du är mobbning, vad är mobbning för dig, din definition? 

 Varför tror du man mobbas? Orsakerna? 

 Vem eller vilka tror du blir mobbare/mobbade? 

 Hur arbetar ni här på skolan för att motverka mobbing? 

 Hur mycket tid läggs ner på arbetet mot mobbning? Träffar osv.  

 Övrigt, något som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


