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Abstract

The aim of this study was to investigate the views of students and teachers, at a middle school in 

the south of Sweden, about the efficacy of different anti-bullying interventions. The purpose was 

also to compare these two groups, and look at differences within the student population when it 

came to their sex, age and involvement in bullying. The sample consisted of 375 students and 25 

teachers. The most important finding in this study was that the teachers rated the interventions as 

more effective than the students. Also the students in the sixth grade rated the interventions as 

more effective than students in the ninth grade. On the other hand no significant difference could 

be found due to the students´ sex or if the students were involved in bullying or not. Another 

important finding was that teachers and students seem to have a lot in common due to which

interventions they rate as effective and less effective. This tendency held true when comparing all 

the groups in the study, and was also the case for the student subgroups, divided by age, sex and 

involvement in bullying. The possibility of using an intervention and implementing it in a good 

way is bigger if there’s a positive attitude towards the intervention. The attitudes of teachers and 

students when it comes to common interventions give us information about the interventions that 

can be used without too many obstacles in the implementation. The knowledge of students´ and 

teachers´ attitudes about different interventions can contribute to less bullying in schools.

Keywords: School Bullying, Bullies / Victims /Bully victims, Anti-bullying Interventions, 

Intervention efficacy, Attitudes, Bully prevention.
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Sammanfattning

Målet med denna studie var att undersöka elevers och lärares uppfattningar om olika 

mobbningsinterventioners effektivitet på en årskurs 6-9 skola i södra Sverige. Avsikten var även 

att jämföra dessa två grupper, samt titta på olika aspekter hos elevgruppen så som kön, ålder och 

involvering i mobbning. Urvalet bestod av 375 elever och 25 lärare. Studiens viktigaste resultat 

var att lärare skattar interventionerna som mer effektiva än eleverna, samt att elever i årskurs 6 

skattar interventionerna som mer effektiva än elever i årskurs 9, samtidigt som ingen sådan 

noterbar skillnad kunde urskiljas utifrån elevernas kön eller ifall de var involverad i mobbning 

eller inte. Ytterligare ett viktigt resultat var att det verkar finnas en hel del gemensamt mellan 

lärare och elever, samt mellan undergrupper av elever avseende ålder, kön och deltagande i 

mobbning, gällande vilka enskilda interventioner de skattar som effektiva och mindre effektiva. 

En positiv inställning till en intervention ökar chansen att interventionen används och 

implementeras på ett bra sätt. Att känna till lärare och elevers inställning till vanliga 

interventioner ger information om vilka interventioner som kan användas utan att alltför stora 

hinder uppkommer vid införandet. Att få kunskaper om elevers och lärares åsikter om olika 

interventioner kan bidra till mindre mobbning i skolorna. 

Nyckelord: Mobbning i skolan, Mobbare / Mobbningsoffer / Mobbare/offer, Anti-

Mobbningsinterventioner, Interventioners effektivitet, Attityder, Förebygga Mobbning.
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Inledning

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra lärare och elevers uppfattningar 

om effektiviteten hos olika antimobbningsinterventioner. Avsikten är att undersöka till hur stor 

hjälp studiedeltagarna tror att respektive intervention skulle kunna vara i arbetet mot mobbning i

skolan. Studien kommer vidare att undersöka och jämföra eleverna, avseende dessa 

uppfattningar, utifrån ålder, kön och deltagande i mobbning. Författarnas val av ämne beror dels 

på att de anser att det är ett viktigt och aktuellt område att studera samt att det inte har forskats så 

mycket inom denna inriktning tidigare.

Mobbningsforskningen utvecklades under 1970-talet främst i de skandinaviska länderna. 

Den svenske forskaren Dan Olweus har varit en av de mest drivande inom fältet och han har 

fortfarande idag stort inflytande på forskningsområdet menar Eriksson, B., Lindberg, O., Flygare, 

E. och Daneback, K. (2002) Författarna till denna uppsats ansluter sig till Olweus definition av 

mobbning. Olweus menar att mobbning kännetecknas av främst tre komponenter: negativt eller 

elakt beteende, som upprepas och pågår under en viss tid, i en relation som präglas av obalans i 

styrkeförhållandet mellan parterna där den som blir utsatt inte har så lätt att försvara sig (Olweus, 

1999). En vidare beskrivning av denna definition kommer i teoriavsnittet. I andra länder har 

forskningen om mobbning kommit igång senare, exempelvis i USA och England först på 90-talet. 

Det som är framträdande för forskningen är att den har gjorts inom fälten för psykologi och 

pedagogik med ett individualistiskt synsätt på mobbningsproblematiken. Den har alltså främst 

fokuserat på mobbningens frekvens och hur denna fördelats enligt aktörernas egenskaper 

(Eriksson et al., 2002). Ämnet mobbning är idag aktuellt i samhällsdebatten och i media. 

Anmälningarna om mobbning till Barn- och elevombudet (BEO) vid statliga Skolinspektionen 

har sedan 2003 mer än fördubblats. Många skolor har även fått kritik från Skolinspektionen för 

att inte ta itu med mobbning och denna kritik har ökat betydligt på sista tiden (Jällhage, 2010).

Mobbning är destruktivt för de inblandade och har även konsekvenser på lång sikt. Att 

bekämpa mobbning är därför nödvändigt och det finns en mängd olika 

antimobbningsinterventioner som har forskats fram och utprövats med olika framgång. 

Inriktningen på elevers och lärares uppfattningar om dessa antimobbningsinterventioner är 
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dessutom intressant och viktigt eftersom det tidigare inte skrivits så mycket inom detta område. 

Författarna till denna uppsats väljer att fokusera på dessa uppfattningar. 

Det är viktigt att undersöka elevers perspektiv på olika antimobbningsinterventioner 

eftersom eleverna är de som upplever mobbningssituationer på nära håll. Eleverna får direkta 

erfarenheter av hur mobbning hanteras och vilka interventioner som används (Frisén & 

Holmqvist, 2010). Det är också viktigt att veta vilka mobbningsinterventioner som eleverna är 

mest optimistiska inför, eftersom optimism inför arbetet har visat sig ha betydelse för hur bra 

man hanterar mobbning menar Rigby (refererad i Frisén & Holmqvist, 2010).Även lärares 

optimism är viktig. Vernberg, E.M., Biggs, B.K., Twemlow, S.W., Fonagy, P., och Dill, E.J. 

(2008) hävdar att det är viktigt att veta vad lärarna anser eftersom det har visat sig ha betydelse 

för hur väl man följer ett antimobbningsprogram. Bland de faktorer som är viktiga och påverkar 

lärares beslut att faktiskt sätta igång en intervention är hur effektiva de anser att de är menar 

Lane, K.L., Bocian, K.M., MacMillan, D. L., och Gresham, F.M. (2004). Resultat från Vernberg 

et al. (2008) studie visar att det är viktigt att ta reda på vad lärare anser om interventioner och 

även hur väl de håller fast vid att använda dessa. Vernberg et al. (2008) visar också att lärarnas 

användning av interventioner samtidigt förändrar elevernas attityder och beteenden som är 

förknippade med mobbning. Till exempel fann de (Vernberg et al., 2008) att elever som hade 

lärare som troget satte in interventioner såg sina kamrater som mer hjälpsamma mot elever som 

var mobbade jämfört med elever som hade andra lärare. Det visade sig också att dessa elever 

hade lite mer empatiska attityder än elever med andra lärare (Vernberg et al., 2008). Rigby och 

Bagshaw (2003) påstår att elever som är mer inblandade i mobbningsincidenter, mobbare och 

mobbade, är mer benägna än andra att ha en negativ attityd gentemot lärarnas förmåga att hantera 

konflikter. Rigby och Bagshaw (2003) understryker hur viktigt det är att lärare och elever istället 

kan ha ett nära samarbete och att detta blir särskilt bra då lärarna effektivt klarar av att hantera 

mobbningsproblem. Crothers, L.M., Kolbert, J.B., och Barker, W.F. (2006) nämner i sin artikel 

att högstadieeleverna vill ha vägledning från sina lärare men att forskning tyvärr pekar på att 

många lärare inte ingriper i mobbningssituationer. Crothers, L.M., och Kolbert, J.B. (2004). 

beskriver att många lärare har missuppfattningar om att mobbning är ett naturligt inslag i 

barndomen, men mobbning är inte alls en normal eller bara en obetydlig erfarenhet i barndomen 

klargör Crothers et al. (2004). Rigby och Bagshaw (2003) diskuterar i sin artikel att lärare 

behöver mer träning då det gäller att ingripa i mobbningssituationer.
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Elevers perspektiv är viktiga observationer som leder till ökad förståelse för hur man kan 

utforma antimobbningsinterventioner. Det är både etiskt och praktiskt fördelaktigt att eleverna 

deltar i beslutsfattning på en nivå som matchar deras mognad och således kan vara med och 

påverka menar Elliott, S.N., Witt, J.C., Galvin, G.A. och Moe, G.L. (1986). Dessutom måste 

skolorna arbeta aktivt med att motverka att kränkande behandling av barn och elever i skolan 

sker. Att ta fram en plan mot kränkande behandling är en del av detta arbete på skolorna. 

Skolorna är skyldiga enligt skollagen att årligen uppdatera denna plan och arbeta i nära 

samverkan med barn, elever och personal. Skolinspektionens (2009) granskning av skolor visar 

att det finns brister i eller helt saknas likabehandlingsplan hos nio av tio skolor som ingick i deras 

undersökning. En av de vanligaste bristerna när det gäller likabehandlingsplanen är att eleverna 

inte har varit delaktiga i framtagandet av likabehandlingsplanen (Skolinspektionen, 2009). 

Uppsatsförfattarna resonerar att det i likabehandlingsplaner borde finnas 

antimobbningsinterventioner som metod inräknad, men detta är inte en självklarhet för alla 

skolor.

I denna uppsats har författarna utvecklat en enkät med frågor kring effektiviteten hos ett antal 

vanliga antimobbningsinterventioner. I studien fick 375 elever och 25 lärare på en årskurs 6-9 

skola i Skåne fylla i enkäten. Eleverna fick även vid samma tillfälle fylla i Dan Olweus 

”Frågeformulär om mobbning till elever”, version QS05SE, och svaren på denna användes i 

studien för att få reda på visa demografiska aspekter hos eleverna, som kön, ålder och involvering

i mobbning (som offer, mobbare eller både och). Olweus enkät kommer dock på grund av 

copyright inte redovisas i denna text. Interventioner som ingår i uppsatsförfattarnas enkät är 

vanligt förekommande i forskningen och i arbete mot mobbning. Inga interventioner har 

implementerats i samband med studien. Studiedeltagarna fick skatta interventionerna efter hur 

efffektiva de trodde de skulle kunna vara i arbetet mot mobbning på skolan. Studiedeltagarna fick 

göra dessa bedömningar utifrån beskrivningar av interventionerna som gavs i enkäten (se bilaga 

1). Författarna undersöker således i uppsatsen hur effektiva studiedeltagarna tror att dessa olika 

antimobbningsinterventioner skulle vara i arbetet mot mobbning. Vidare undersöker 

uppsatsförfattarnaom det finns intressanta skillnader mellan studiedeltagarna, och vad detta kan 

ha för eventuell betydelse för hur skolor kan implementera interventioner mot mobbning.
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Teori

I denna del beskrivs inledningsvis en del bakgrund om mobbning för att läsaren ska få en 

bild av området som sedan avhandlas. Här beskrivs vad mobbning innebär, konsekvenser av 

mobbning, förklaringsmodeller kring mobbning, prediktorer för mobbning, subgrupper 

involverade i mobbning; mobbaren, offret, och mobbaren/offret, prevalens, ålders- och 

könsskillnader samt mobbningsinterventioners effektivitet. Teoridelen går sedan över till den 

tidigare forskning samt kunskapsläge som uppsatsförfattarna valt att utgå från. Avslutningsvis 

mynnar teoriavsnittet ut i uppsatsens syfte och frågeställning samt hypoteser.

Vad innebär mobbning?

Mobbning förekommer i olika miljöer, den som kanske är mest känd är skolmiljön. 

Mobbning sker även i andra kontexter som exempelvis på arbetsplatser, på fängelser, i hemmet, 

på gruppboenden skriver Monks, C.P., Smith, P.K., Naylor, P., Barter, C., Ireland, J.L., och 

Coyne, I. (2009). Forskningen om mobbning kom igång först på 1970-talet och det var främst i 

de skandinaviska länderna som detta pågick. En forskare som har haft och fortfarande har stort 

inflytande inom mobbningsforskningen är den svenske forskaren Dan Olweus (Eriksson et al.,

2002). Dan Olweus definition av mobbning är den definition som författarna till denna uppsats 

ansluter sig till. Dan Olweus (1999) hävdar att det finns två typer av mobbning. Dels direkt 

mobbning som kan ta sig uttryck genom slag, sparkar, skällsord, kränkande och hånfulla, elaka 

kommentarer eller hot. Det finns också indirekt mobbning som är minst lika smärtsam och 

innebär att man blir utfrusen och inte får vara med i kamratkretsen, att man blir baktalad, att 

lögner och falska rykten sprids eller att andra hindrar en från att få vänner, eller att de inte låtsas 

om personen i fråga (Olweus, 1999). Enligt Olweus (1999) är det så att om någon retas och detta 

ständigt upprepas trots tydliga tecken på obehag hos den som blir retad, räknas detta också som 

mobbning. Däremot om man retas på ett mer vänskapligt plan brukar det inte betraktas som 

mobbning. Inte heller är det mobbning om två personer med ungefär samma fysiska eller 

psykiska styrka slåss eller bråkar (Olweus, 1999). Mobbning kännetecknas av främst tre 

komponenter: negativt eller elakt beteende, som upprepas och pågår under en viss tid, i en 
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relation som präglas av obalans i styrkeförhållandet mellan parterna där den som blir utsatt inte 

har så lätt att försvara sig (Olweus, 1999). De flesta andra forskare har en liknande definition av 

mobbning som den Olweus tar upp. Tidigare har mobbning mest innefattat att de inblandade på 

något sätt haft fysisk kontakt. Social interaktion sker idag dock även över till exempel internet 

och detta är därför också en aktuell plats för mobbning. Då Internet är mer skyddat från vuxnas 

insyn och är mer anonymt kan detta vara svårare att upptäcka. Teknologin har utvecklats och 

internet har skapat nytt utrymme för mobbning som inte är fysisk till sin natur utan snarare liknar 

verbal mobbning. Denna kan till exempel. bestå av nedsättande och förödmjukande uttalanden, 

skvaller, destruktiva meddelanden, falska påståenden som kommuniceras via e-mail, sms, chattar 

och bloggar. Internetmobbning avser alltså en person eller personer med avsikt att skada eller 

skapa obehag, använder sig av internet för att medvetet och upprepat rikta indirekt ilska gentemot 

en eller flera personer (Williams & Guerra, 2007). 

Konsekvenser av mobbning

Forskning visar att mobbning för med sig olika problem och har olika konsekvenser 

socialt, psykiskt och fysiskt vad gäller hälsa samt välbefinnande hos offer och förövare, detta 

även på lång sikt (Farrington 1993, Olweus, 2001, Rigby, 2003, Due et al., 2005, Farrington & 

Ttofi, 2008). De psykiatriska och emotionella symtom som tas upp i litteraturen hos de som 

mobbar och mobbas handlar ofta om depression, ångest, självmordstankar/självmordsförsök, 

självskadebeteende och ätstörningar. Mobbning verkar också vara en riskfaktor för andra 

antisociala tendenser så som konsumtion av alkohol och droger, fortsatt förtryck av människor 

även i framtiden samt kriminellt beteende. Även psykosomatiska symtom som exempelvis 

huvudvärk, sömnproblem, magsmärtor, ryggsmärtor, sängvätning och känslor av trötthet kan 

uppträda (Farrington 1993, Olweus, 2001, Rigby, 2003, Due et al., 2005, Farrington & Ttofi, 

2008). Vantrivsel i skolan och rädsla för att gå till skolan är också vanligt. De sociala 

svårigheterna som kan visa sig kan exempelvis vara att man har svårt att anpassa sig, svårt att 

skaffa kompisar, har sämre relationer med klasskamraterna, ensamhetskänslor, undergivenhet, 

isolering, mindre samarbetsvillighet, tillbakadragenhet och aggressivt beteende. Hos vuxna kan 

det sedan bli problem med blygsel, tillit till andra människor, svårigheter i relationer, depressiva 

tendenser och dålig självkänsla (Farrington 1993, Olweus, 2001, Rigby, 2003, Due et al., 2005, 
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Farrington & Ttofi, 2008, m. fl.). Det har även visat sig att den mentala hälsan påverkas negativt 

hos de personer som står bredvid och ser på och vissa resultat har visat att dessa personer till och 

med kan ta mer illa vid sig än de som är direkt inblandade i själva mobbningen menar Rivers, I., 

Poteat, P.V., Noret, N., och Ashurst, N. (2009).

Varför sker mobbning? 

Sanders (2004) påstod att det gynnar utvecklingen av förebyggande arbete samt 

interventioner mot mobbning om man utvecklar en bra teori som förklarar varför mobbning sker. 

Här nedan tas några förklaringsmodeller och teoretiska perspektiv upp. Man har försökt finna 

olika förklaringar till fenomenet mobbning och fokus har främst legat på två teorier. Den ena är 

the Social Information Processing theory (SIP) och den andra är Theory of the mind (TOM) 

(Sanders, 2004). Sanders (2004) tar även upp en tredje och det är Moral Development Theory. 

Social Information Processing theory (SIP)

Enligt SIP sker mobbning på grund av att mobbaren har en bristfällig eller felaktig social 

informationsbearbetning. Sanders (2004) nämner också bland annat.en teoretiker, Randall som 

tog upp ”social blindness” som innebär att mobbaren brister i sin förmåga att förstå andra 

människors perspektiv; de har svårt att föreställa sig vad andra tycker om dem och visar lite 

empati (Sanders, 2004). SIP har dock blivit ifrågasatt av teoretiker som ansluter sig till Theory of 

the Mind-perspektivet. 

Theory Of the Mind (TOM)

Enligt TOM är det tvärtom: att vissa personer som mobbar faktiskt har en överlägsen 

förmåga i att förstå andras känslor och detta gör att de kan förutse andras beteenden och på så vis 

manipulera dem. Som exempel på detta nämner Sanders (2004) att det vid exempelvis utfrysning 

krävs att den som fryser ut offret måste ha en förmåga att kunna förstå andras känslor i 

situationen då mobbaren manipulerar andra och på så sätt får till exempel en person att känna sig 
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utanför (Sanders, 2004). Det nämns också att det finns resultat på forskning som pekar på att 

social intelligens och indirekt aggressivitet (exempelvis utfrysning) har en signifikant positiv 

korrelation, samt forskning som visar att social kognition korrelerar positivt med mobbning 

(Sanders, 2004). 

Moral Development Theory

Sanders (2004) tar upp att man behöver anta en eklektisk teoretisk ansats när det gäller 

hur man ska kunna förklara mobbningsbeteenden, och även titta på exempelvis moralutveckling 

för att få en bättre förståelse. Moral är starkt förknippad med kognition och utveckling, och är till 

exempelinte likadan för barn i olika åldrar. Sanders tar upp en fyrkomponents- moralmodell, 

gjord av Rest som till skillnad från andra moralmodeller även tar upp en beteendekomponent och 

som kan knytas till ett mobbningsbeteende. Moralmodellen integrerar även SIP och TOM 

eftersom förmågan att identifiera ett moraliskt dilemma och veta hur man kan gå till väga kräver 

social informationsbearbetning och även att man kan förstå och förutsäga känslor och beteenden 

hos andra människor (Sanders, 2004). 

Andra teoretiska modeller

För att nämna några andra teoretiska perspektiv på mobbning finns bland annat det social-

biologiska evolutionsperspektivet, och exempel på en sådan teori är Social Dominance Theory 

som påstår att människor är gjorda för att skapa sociala dominanta hierarkier och förklarar bland 

annat mobbning utifrån detta. Det vill säga att gruppmedlemmar trycker ned de tillbakadragna 

och undergivna barnen till bottnen av gruppen. Enligt Social dominance theory är det så att dessa 

hierarkier ur ett evolutionsperspektiv kan göra att konflikterna minskar inom en grupp (Nishina, 

2004). Mobbning kan också ses som en socialiseringsprocess inom gruppen då det till exempel är 

en instabil period under utvecklingen. Då kan mobbning vara en del i att skapa hierarkier i 

grupper i ett försök att sträva mot stabilitet (Nishina, 2004). Nishina (2004) tar också upp 

beteenden kopplade till så kallade ”ingroup” och ”outgroup” som definierar starka band och 

tillhörighet i den ena gruppen jämfört med den andra gruppen. Social learning theory är en annan 
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teori som tar upp mobbningscykeln där mobbare och offer ingår  och att till exempel mobbare 

ofta har blivit mobbade och utsatta själva (Nishina, 2004).

Orsaker till mobbning – individuella och kontextuella prediktorer

Frånberg, G-M., Gill, P., Nordgren, K., och Wrethander, M. (2009). tar upp att man kan 

skilja på mobbningsforsking som utgår från individen och sedan den forskning som utgår från 

sociala sammanhang där mobbningen sker. Cook, C.R., Williams, K. R., Guerra, N.G., Kim, 

T.E., och Sadek, S. (2010) hävdar att det har fokuserats väldigt mycket kring prediktorer för 

mobbning på en individuell nivå. De hävdar också liksom Frånberg et al. (2009) att mobbning 

förekommer i en social kontext och därför finns också kontextuella prediktorer (Cook et al., 

2010). Exempel på individuella prediktorer som Cook et al. (2010) nämner är bland annat kön,

akademiska prestationer och social kompetens. Som exempel på kontextuella prediktorer nämner 

de bland annat familjen och hemmet, skolklimat, boendeområdet, status bland kompisar och 

kompistryck (Cook et al., 2010). Deras metastudie visade att det verkade finnas en gemensam 

prediktor för de tre grupperna och den var: dålig social problemlösningsförmåga (Cook et al., 

2010). I stycket nedan tas några prediktorer upp som har visat sig vara kännetecknande för de 

olika grupperna.

Subgrupper involverade i mobbning

I tidigare forskning har det mest fokuserats på mobbaren och offret som de centrala 

figurerna i mobbning (Cook et al., 2010). Det verkar dock finnas en tredje grupp som är 

involverad, och det är de personer som både mobbar och själva blir mobbade (Haynie et al., 

2001). Juvonen, J., Graham, S., och Schuster, M.A. (2003) menar att för att man ska kunna göra 

något åt mobbningen med interventioner så är det viktigt att man känner till subgrupperna: 

mobbare, offer och mobbare/offer och förstår dessa gruppers karakteristika och deras unika 

problem. 
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Mobbaren

Personer som mobbar tenderar att vara aggressiva i olika miljöer över lång tid 

(Farrington, 1993). Enligt Farrington (1993) riskerar tonåringar som mobbar att mobba också när 

de blir vuxna och de får ofta själva barn som blir mobbare. Vidare hävdar Farrington (1993) att 

mobbarna, precis som offren, tenderar att komma från familjer med lägre socioekonomisk status. 

Cook et al. (2010) hävdar också att mobbarens familjemiljö ofta innebär konflikter med föräldrar 

som har dålig kontroll, samt att de lätt påverkas av negativa faktorer i området där de bor. 

Mobbare tenderar också att vara impulsiva och har svårt för sig i skolan (Farrington, 1993). 

Mobbare är mer benägna att bli inblandade i kriminalitet i vuxen ålder än de elever som inte var 

involverade alls i mobbningen (Olweus, 2001). Även risk för att använda droger kan finnas hos 

dem som mobbar (Kaltiala-Heino, R., Rimpelä, M., Rantanen, P., & Rimpelä, A., 2000). Det har 

även visat sig att de som mobbar oftare lider av psykiatriska störningar eller har ökad risk för att 

få psykiatriska besvär (Kumpulainen et al., 1998). De tenderar också att få problem i 

kärleksrelationer (Pepler, D.J., Craig, W.M., Connolly, J.A., Yuile, A., McMaster, L., & Jiang, D. 

2006). Cook et al. (2010) påstår att mobbaren har negativa attityder och åsikter gentemot andra. 

Mobbarna tenderar också att tycka att deras skola har en negativ atmosfär och de har lätt att 

påverkas negativt av sina kompisar. Dock rapporterar Nansel, T.R., Overpeck, M., Pilla, R.S., 

Ruan, W.J., Simons-Morton, B., och Scheidt, P. (2001) att mobbare uppger att de har lättare för 

att få kompisar än vad offer verkar ha, det vill säga att de verkar mindre isolerade än offren.

Offret

Personer som blir mobbade tenderar att vara opopulära bland kamraterna som tar avstånd 

från dem (Farrington, 1993). De kommer ofta från negativa områden, familjer och skolmiljöer 

(Cook et al., 2010). De tenderar också att ha låga skolprestationer, låg självkänsla och dåliga 

sociala färdigheter (Farrington, 1993, Cook et al., 2010). De som mobbas undviks oftast av andra 

ungdomar eftersom de i sin tur är rädda att också bli mobbade eller att förlora sin sociala status 

om de umgås med den mobbade (Nansel et al., 2001). Enligt Farrington (1993) finns också bevis 

på social isolering och fortsatta trakasserier som tenderar att fortsätta även efter barndomen in i 

vuxenlivet (till exempel in i arbetslivet) samt att personer som blivit utsatta för mobbning själva 
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tenderar att få barn som sedan också utsätts för mobbning. Mobbningsoffer lider ofta av 

långvariga psykologiska problem så som till exempel depression, ensamhet och som tidigare 

nämnts låg självkänsla, men även psykosomatiska symtom (Kaltiala-Heino et al., 2000). Det 

finns också en förhöjd risk för självmordstankar och självmordsförsök hos dem som blivit utsatta 

för mobbning (Kaltiala-Heino, R., Rimpelä, M., Marttunen, M., Rimpelä, A., & Rantanen, P., 

1999). Offret har ofta  negativa kognitioner om sig själv och har ofta svårigheter med att lösa 

sociala problem som kan uppstå (Cook et al., 2010). Nansel et al. (2001) fann i sin studie att 

föräldrar till offer verkar vara mer involverade i skolsituationen och antagligen då också mer 

medvetna om vad deras barn utsätts för. Nansel et al. (2001) resonerar vidare att denna högre 

föräldrainvolvering kan vara relaterat till en högre grad av osjälvständighet hos dessa individer. 

Detta påstår de i sin tur kan leda till att de lättare blir sårbara för att bli mobbade (Nansel et al., 

2001). De fann också att personer som blev mobbade rökte och drack mindre än de övriga 

grupperna (Nansel et al., 2001).

Mobbaren/offret

Det finns mindre information om mobbare/offer-gruppen trots att det är denna grupp som 

verkar uppvisa de mest allvarliga problemen (Juvonen et al., 2003). Personer som är både 

mobbare och offer visar precis som hos dem som mobbar, högre nivåer av fysisk och verbal 

aggressivitet än andra barn i jämförelsegrupper (Craig, 1998). Enligt Cook et al. (2010) har den 

typiska mobbaren/offret negativa attityder och åsikter om sig själva och andra samt svårt med 

social problemlösning (Cook et al., 2010). De har ganska dålig social kompetens samt utesluts 

och avisas ofta av kompisar, och de vänner de umgås med påverkas de ofta negativt av (Cook et 

al., 2010).Dessa elever presterar även ofta ganska dåligt i skolan (Cook et al., 2010). Juvonen et 

al. (2003) kom fram till att mobbaren/offret var den mest problemtyngda gruppen av de grupper 

som jämfördes vad gäller svårigheter med uppförande, skolan och kamratrelationer. Nansel et al.

(2001) menar att kombinationen av social isolering, bristande framgång i skolan och involvering i 

problembeteenden gör att personer som både mobbar och själva blir mobbade är en högriskgrupp. 

Vidare menar de att man inte riktigt vet om dessa personer först blivit mobbade och sedan själva 

imiterar mobbarens beteende eller om de mobbat någon först och att andra gav igen (Nansel et 

al., 2001).
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Prevalens av mobbning

Enligt Skolverket har mer än 50 000 elever i årskurs fyra till gymnasieskolan blivit 

mobbade i Sverige. Det kom in cirka 600 anmälningar om kränkande behandling till BEO och 

skolinspektionen under 2009 och dessa visar bara en liten del av alla kränkningar som görs i 

skolan i Sverige. I storstäderna anmäls den mesta mobbningen, där finns det också flest elever. 

Slår man dock ut det över hur många barn som bor i länen så är skillnaderna inte så stora mellan 

länen (Skolinspektionen, BEO, 2009). 

Enligt Olweus (2001) visade en undersökning gjord bland mer än 150 000 elever mellan 

7-16 år att cirka 15 % av eleverna i Skandinavien är involverade i mobbning regelbundet, 

antingen som mobbare, mobbad eller både och. Olweus (2001) uppgav att runt 7 % mobbar 

andra regelbundet och 9 % är offer. Vidare menar han att en relativt liten andel, 15-20 %, av dem

som var utsatta för mobbning också själva mobbade andra elever (Olweus, 2001).

Due et al. (2005) gjorde en internationell jämförelsestudie om mobbning och dess symtom 

hos skolbarn i 28 länder. De fann att det var stor variation i mobbning och symtomprevalens över 

länderna. Inom länderna fann man ett relativt stabilt mönster av symtom som var förknippade 

med mobbningen.

”Proportionen av elever som rapporterade att de blivit mobbade någon gång under 

terminen visade stora variationer över länderna. Den lägsta prevalensen observerades i 

Sverige för flickor och den högsta prevalensen upptäcktes i Litauen för flickor. 

Mobbningsprevalensen minskade med ålder i alla länder utom Skottland. I alla länder 

utom Ungern och Ryssland var fler pojkar än flickor offer för mobbning, men i de flesta 

länder var skillnad mellan könen liten. Den kombinerade prevalensen av att ha fem eller 

fler symtom per vecka visade också tydliga internationella skillnader. Prevalensen för vart 

och ett av symtomen ökade med mobbningsfrekvensen med endast ett undantag hos 

tonåringarna på Grönland.” (Due et al., 2005, p129). 

Nansel et al. (2001) menade att den mesta forskningen om mobbning har gjorts i Europa 

och Australien där antalet mobbare och offer har varierat mellan länderna. Haynie et al. (2001) 
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beskriver uppskattad statistik kring hur mobbningsproblemet ser ut i olika länder. Man har 

uppskattat det vara runt 15 % i Norge, 18 -20 % i England och 25 % i Australien (Cook et al., 

2010). Cook et al. (2010) nämner att forskning har visat att det är mellan 10 % och 30 % av alla 

barn och ungdomar som är involverade i mobbning, vidare menar de att prevalens kan variera 

beroende på hur man har mätt mobbningen. Nansel et al. (2001) utförde en studie bland 

amerikanska barn (totalt 15686 elever i årskurs 6 över hela USA). Resultaten visade på att nästan 

30 % av deras urval rapporterade att de hade varit involverade i mobbning, 13 % hade mobbat, 

10,6 % var mobbade och 6,3 % hade gjort både och.

Vad gäller prevalens för internetmobbning är detta mer osäkert, vissa menar att siffran är 

runt 25 % och Williams och Guerra (2007) hävdar att detta är högre än siffrorna för fysisk 

mobbning men lägre än siffrorna för indirekt mobbning (exempelvis utfrysning, ryktesspridning) 

som de flesta skolbaserade prevalensstudier har visat. 

Skillnader avseende kön och ålder

Nansel et al. (2001) fann i sin studie att mobbning var mer prevalent bland pojkar än hos 

flickor. De fann också att det oftare förekom mobbning bland yngre än bland äldre elever (Nansel 

et al., 2001). Dessa resultat hävdar Nansel et al. (2001) stämmer överens med resultat som 

tidigare visats i andra studier. För flickor var det vanligare med verbal mobbning och 

ryktesspridning, medan det för pojkarna var vanligt med både fysisk och verbal mobbning 

(Nansel et al., 2001). Även Cook et al. (2010) fick i sin metastudie fram att pojkar verkar vara 

mer benägna att bli involverade i mobbning som mobbare, offer eller mobbare/offer.

Pellegrini och Bartini (2000) hävdar att mobbningsbeteende tenderar att vara som högst i 

högstadiet och sedan avta med åldern. Då elever ska gå vidare till högstadiet är den period som 

mobbningsbeteenden verkar skjuta i höjden (Pellegrini & Bartini, 2000). De resonerar vidare att 

det är en tid då det är viktigt med social status, man lär känna fler av motsatt kön och interaktion 

med andra blir extra viktigt (Pellegrini & Bartini, 2000). Rigby och Slee (1991) fann i sin studie 

att barnens attityder gentemot mobbningsoffer blev mindre stödjande då de blev äldre, de 

beundrade till och med de som mobbade andra barn och ogillade de som blev utsatta för 
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mobbningen. Swearer och Cary (2003) fann också i sin studie att elevernas attityder till 

mobbning blev mer positiva när de blev äldre, och började högstadiet.

Williams och Guerra (2007) hävdar att det inte har undersökts så mycket om just ålders-

och könsskillnader för internetmobbning, de säger dock att mobbning generellt brukar avta med 

åldern, dock säger de att verbal mobbning brukar kvarstå på samma nivå under tonåren. Också de 

hävdar att pojkar är mer benägna att involveras i fysisk mobbning än flickor (Williams & Guerra, 

2007).

Mobbningsinterventioner och deras effektivitet

Med begreppen antimobbningsinterventioner, mobbningsinterventioner, interventioner, 

antimobbningsprogram, mobbningsprogram och program avser uppsatsförfattarna här samma 

sak; det vill säga att de innefattar handlingar och upplägg som både försöker förebygga och 

förhindra att mobbning sker i skolmiljön. Den som blir utsatt för mobbning benämns olika i olika 

texter, ibland nämns den som blir mobbad, den mobbade och offret. Mobbaren och förövaren 

avser samma sak. I den engelska litteraturen verkar det som att man delar upp ”mobbning” i dels 

”bullying” (mobbning) och dels ”victimization” (den som blir mobbad, offret). Länge har man 

undrat hur man ska gå till väga med mobbningsproblemet. Olika antimobbningsprogram har 

utvecklats som skolor kan implementera. Det finns en mängd olika antimobbningsinterventioner 

och vissa av dessa program involverar hela skolan medan andra mest fokuserar på de personer 

som mobbar. Vissa av programmen riktar uppmärksamhet på att lära ut vissa strategier och 

färdigheter (till exempel konfliktlösning) medan andra har mer fokus på bestraffning av 

oaccepterat beteende (till exempel nolltoleranspolicy). Tidigare har det inte funnits så mycket 

fakta kring olika interventioners effektivitet och jämförelser mellan olika program har inte direkt 

funnits (Juvonen & Graham, 2004). 

Även Farrington och Ttofi (2009) som själva gjort en metastudie; en översikt på olika 

antimobbningsprogram, hävdar att det har gjorts väldigt lite tidigare granskning och utvärdering 

av antimobbningsprogram. De påstår också att de program som funnits verkar hellre ha baserats 

på någon form av ”commonsense” om vad som kan tänkas vara bra mot mobbning än vad som 

faktiskt är baserade på teorier med empiriskt stöd. De granskade olika programs effektivitet på ett 
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systematiskt sätt och fokuserade enbart på de program som var inriktade på att minska mobbning 

och inte på att till exempel minska aggressivt beteende. De inkluderade endast studier där man 

hade utvärderat ett antimobbningsprograms effekt genom att ha med kontrollgrupp och 

”experimentgrupp” (som fick ta del av ett program). Författarna till metastudien gick igenom 26 

års interventionsforskning och byggde på omfattande litteratursökningar. De gjorde metaanalysen 

på 44 olika programutvärderingar och dessa tydde på att det allmänt verkar vara så att 

antimobbningsprogram är effektiva i att minska mobbning. Antalet som mobbade andra 

minskade med cirka 20-23 % och antalet mobbade (offer) minskade med 17-20 %. Olika 

programelement och enskilda interventioner var förknippade med en minskning av mobbning. 

Däremot var det en intervention ”Att samarbeta med kamrater” (ungefär kamratstöd) som 

förknippades med en faktisk ökning av de som blev mobbade. Författarna föreslår att man utifrån 

deras metastudie kan utforma nya strategier för hur man utformar effektiva program genom att 

titta på de programelement och utvärderingskomponenter som de fann mest effektiva i sin studie. 

De hävdar att de forskningsfrågor som inspirerade dem var: ”På vilka sätt och varför är ett 

antimobbningsprogram mer effektivt än ett annat?” och ”Vilka interventionselement kan 

förutsäga hur effektivt ett program kan bli i att minska skolmobbning?”. De viktigaste 

programelement som var förknippade med en minskning i mobbning (både mobbare och offer) 

var föräldraträning/möten, disciplinära metoder, varaktighet och intensitet av programmen. 

Angående design så fungerade programmen bättre på äldre barn och särskilt i Norge (Farrington 

& Ttofi, 2009). 

Vissa forskare hävdar alltså att interventionsprogram har visat sig ha effekt på 

minskningen av mobbning i skolmiljön (Due et al., 2005, Farrington & Ttofi, 2009). Andra 

konstaterar dock att vissa av interventionerna inte alls har denna positiva effekt och att man 

behöver mer kunskaper om interventioner och hur de kan förhindra mobbning (Frisén & 

Holmqvist, 2010). Cook et al. (2010) påstår även de att effekten av interventionsprogram i skolan 

har varit begränsade. De tar bland annat upp att program mest har fokuserat på att förändra barns 

kunskaper och uppfattningar istället för själva mobbningsbeteendet (Cook et al., 2010). Cook et 

al. (2010) nämner att eftersom många mobbningsprogram är så pass begränsade i sin effektivitet 

blir det desto viktigare att fokusera på sådana faktorer (som till exempel individuella och 

miljöfaktorer) som kan förutsäga mobbningen (prediktorer) istället, och att dessa prediktorer 

sedan kan påverka interventioners utformning (Cook et al., 2010). 
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Nansel et al. (2001) tar även de upp att skolbaserade interventioner visat sig ha bra 

resultat i till exempel Norge och England där minskningen av mobbningen var runt 30-50 %. De 

hävdar att dessa interventioners viktigaste ståndpunkt var att förändra miljön till exempel på hela 

skolan och klassrumsklimatet, att man blandat in lärare och föräldrar mer i mobbningsarbetet 

samt haft tydliga normer som visat att mobbning inte är accepterat samt skyddat och stöttat 

mobbningsoffret (Nansel et al., 2001).

Due et al. (2005) är några av dem som tar upp att mobbningsinterventioner i skolan har 

visat sig vara effektiva. De tar upp olika saker som kan vara en bra grund för interventioner, så 

som till exempel intresse och engagemang på skolan samt kunskap om hur mycket mobbning det 

faktiskt finns på skolan. Skolmiljön är det viktigaste att angripa enligt dem och tar upp att man 

måste uppmärksamma både elever och lärare på problemet. Rastvaktning är till exempel. bra för 

att det överhuvudtaget ska bli svårare att kunna mobba. Olweus (1994) har poängterat hur viktigt 

det är att i klassrummet sätta upp regler som gäller för alla elever, samt att eleverna själva är med 

och utformar dessa. Vidare tas föräldramöten upp som ett viktigt element, för att se till att barnen 

får stöd hemifrån. Olweus (1994) anser att det viktigaste är att dessa effektiva interventioner 

framförallt riktas mot miljön. Olweus (1994) tar också upp att den individuella nivån är viktig, 

för mobbare, mobbade eller både och, att man pratar med eleverna och coachar dem samt 

föräldrarna.

Implementering av interventioner och betydelsen av konsumentens uppfattning

En del forskning har fokuserat på betydelsen av konsumentens inställning till 

interventioner. Två exempel på teorier som använts i detta syfte är Theory of Planned Behaviour

(TPB) och Social Validity. Dessa teorier understryker betydelsen av individers positiva 

inställning, till en intervention, för att beteendet som interventionen omfattar verkligen ska 

genomföras på ett framgångsrikt sätt. TPB är en motivationsteoretisk modell inom den 

socialkognitiva teoribildningen, och utvecklades av Icek Ajzen i mitten av 1980-talet. Teorin är 

frekvent använd för att förutsäga individers beteende (Ramsay, C., Thomas, R., Croal, B., 

Grimshaw, J., Eccles, M., 2010). Teorin beskriver hur en individs intentioner att utföra en 

handling förutsäger dennes beteende (Francis, J., Eccles, P., Johnston, M., Walker, A., 
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Grimshaw, J., Foy, R., Kaner, E., Smith, L., Bonetti, D., 2004). Intentionen att göra något 

prediceras i sin tur av tre aspekter hos individen; 

1. Attityd - om personen värderar handlingens förväntade konsekvenser positivt. 

2. Subjektiva normer - individens uppfattning om hur andra viktiga personer, exempelvis 

familj eller kollegor, skulle vilja att de handlade, tillsammans med uppfattningen om 

denna önskan är viktig att följa eller inte.

3. Upplevd kontroll över beteendet - om personen bedömer att de har faktisk kontroll över 

handlingen, och ifall personen har förtroende för att de själva har förmågan att utföra 

handlingen. 

Social Validity som utvecklades av bland annat Wolf och Kazdin har sprungit ur den

beteendeanalytiska skolan (Foster & Mash, 1999) Teorin togs fram på slutet av 1970-talet som en 

respons på de frågor som började dyka upp kring interventioners meningsfullhet, samt de 

svårigheter som uppkom kring implementeringen av behandlingsprocedurer. Den har flitigt 

använts till att bedöma acceptansen av interventioner, exempelvis bland sjukvårdpersonal och 

deras patienter. Detta får man reda på genom att fråga efter konsumenters uppfattning av 

behandlingens mål, procedur och utfall. Något man tar reda på genom att fråga konsumenten om 

deras uppfattning av huruvida de anser att målen är betydelsefulla (det vill säga.om målet siktar 

mot ett problem av betydelse i klientens liv) och om de accepteras (är målet önskvärt). 

Proceduren bedöms bara angående acceptans (exempelvis om behandlingen lätt går att integrera i 

deras livsstil). Slutligen bedöms utkomster av proceduren endast om de är betydelsefulla (det vill 

säga om förbättringarna man siktar mot representerar en meningsfull förändring för klienten). 

Informationen kan sedan användas för att förutsäga hinder för genomförande av behandlingen 

och kan användas vid planering och implementering av interventionen (Foster & Mash, 1999). 
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Tidigare forskning avseende lärares och elevers syn på interventioner

Artikel A

Frisén och Holmqvist (2010) studerade tonåringars perspektiv vad gällde 

mobbningsinterventioners effektivitet. Enligt dem hade det bara gjorts en studie tidigare som 

handlar om just elevers uppfattningar om olika mobbningsinterventioners effektivitet och det är 

Crothers et al. (2006). Frisén och Holmqvists egen studie hade en öppen fråga som frågade efter 

tonåringarnas förslag på bra mobbningsinterventioner samt ett självskattningsformulär angående 

om eleverna var mobbade eller inte. Uppföljning på eleverna skedde vid två tillfällen. Frisén och 

Holmqvist kunde placera in elevernas svar/förslag i åtta kategorier som motsvarade framforskade 

interventioner. Kategorierna var: ”allvarliga samtal med de inblandade”, ”inblandning av 

föräldrar”, ”att skolpersonal gör något”, ”att andra elever gör något”, ”förbättring av den 

mobbades/offrets copingstrategier”, ”förbättra mobbarens empati för offret”, ”separation av 

mobbaren från offret” och ”förebyggande antimobbningsstrategier”. Deras resultat var att de 

antimobbningsstrategier som flest 13-åringar föreslog var: ”allvarliga samtal med de inblandade”, 

”förbättring av offrets copingstrategier” och ”inblandning av föräldrarna” (Frisén & Holmqvist, 

2010). 16-åringarna tog mest upp: ”att skolpersonalen gör något”, ”allvarliga samtal med de 

inblandade” och ”förbättring av offrets copingstrategier.” 16-åringarna nämnde fler kategorier än 

13-åringarna. 16-åringar var mer benägna att nämna: ”att skolpersonalen gör något”, ”förbättring 

av mobbarens empati för offret”, ”att separera mobbaren från offret” och ”förebyggande 

antimobbningsstrategier”. 13-åringarna föreslog oftare ”att förbättra offrets copingstrategier” än 

16-åringarna. 13-åringarna uppgav också mer än 16-åringarna att ”offret bör berätta för någon om 

mobbningen”. I båda åldrarna var det flickorna som uppgav fler kategorier än pojkarna. Flickorna 

i båda åldrarna uppgav oftare än pojkarna ”allvarliga samtal med de inblandade” och 

”förebyggande antimobbningsstrategier”. 16-åriga flickor var mer benägna än yngre flickor och 

pojkar i 16-års åldern att ta upp ”att andra elever gör något”, ”att skolpersonal gör något” och 

”inblandning av föräldrar” som effektiva interventioner (Frisén & Holmqvist, 2010). I deras 

studie var ca 15,5 % av 13-åringarna mobbade medan det var 3,2 % av 16-åringarna som var 

mobbade. De som varit utsatta för mobbning inkluderade färre kategorier än de som inte var 

mobbade i båda åldersintervallen. Icke-offer i 13 års ålder var mer benägna än offer att nämna 
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”allvarliga samtal med de inblandade” (även för 16-åringarna på denna) och ”förbättra offrets 

copingstrategier”. Offer nämnde oftare än icke-offer ”att förbättra mobbarens empati för offret” 

som en effektiv strategi (Frisén & Holmqvist, 2010).

Artikel B

Crothers et al. (2006) utförde även de en studie på elevers uppfattningar om 

interventioner. Här fick eleverna (285 stycken) gradera i en enkät (BIS) vilka de tyckte var mest 

effektiva (författarna plockade ut 15 interventioner funna ur litteratur). Frågan som de ville ha 

svar på var vilka mobbningsinterventioner som eleverna skulle vilja att deras lärare använde om 

de skulle bli mobbade. BIS – the Bullying Intervention Survey utvecklades för att komma åt 

denna variabel. BIS utvecklades med hjälp av en panel av forskare och experter men utformades 

också med hjälp av de mest citerade interventionerna som fanns i litteraturen. De 15 items som 

finns med i BIS representerar tre allmänna inriktningar på interventioner: strategier som barnen 

kan använda, strategier som lärarna kan använda och strategier som övrig skolpersonal kan 

använda. Eleverna fick välja mellan tre svarsalternativ; 1= om de tyckte att det inte var en bra 

intervention, 2= om de tyckte att interventionen hjälpte ibland och 3= om de tyckte att 

interventionen alltid hjälpte. De 15 frågorna var (med vilken intervention som frågorna 

representerade inom parantes): ”Försöka komma på hur ofta mobbning sker på skolan” (Att 

fastställa att mobbning förekommer), ”Lära dig hur man får mobbare att lämna dig ifred” (Social 

färdighetsträning och att lära sig att hävda sig mot mobbaren), ”Få eleverna själva att bestämma 

straffet till mobbare i sin klass” (Mobbningsdomstolar), ”Lär alla barnen att mobbning eller att 

retas är fel” (Antimobbningscurriculums), ”Utforma klassrummen så att mobbning inte kan ske 

genom att läraren alltid vet vad som pågår” (Klassrumshanteringstekniker), ”Lär mobbare att 

lämna andra barn ifred-program” (Konfliktlösningsträning), ”Att ha någon att tala med om att bli 

mobbad” (Rådgivning, stödgrupper för offer, kamratstöd), ”Berätta för barn och lärare vad 

mobbning innebär och varför det sker” (Korrekt information och träning för elever och 

skolpersonal), ”Lära sig om mobbning genom böcker och rollspel” (Drama och rollspel, litteratur 

för barn), ”Berätta för de egna föräldrarna samt föräldrarna till mobbare och offer” (Föräldra- och 
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skolsamverkan), ”Gör så att mobbare och offer blir studiekamrater eller kamratstödjare” 

(Kamratmentorskap, kamratstödjare, samarbete i grupparbeten), ”Utforma skolregler som säger 

nej till mobbning” (Elevers uppförande och beteendekod), ”Få barnen att rapportera om 

mobbning till vuxna” (Elev ”watch program”), ”Telefonnummer att ringa till” (Telefonlinje), 

”Videofilmning av aulor, bussar, badrum, lekplatser” (Videoövervakning). Crothers et al. (2006)

resultat visade att eleverna graderade sju av de femton strategierna som ”ibland” eller ”nästan 

alltid” effektiva. Eleverna tenderade även att föredra de interventioner där lärarna var aktiva i 

klassrummet och gav direkt stöd åt eleverna. Eleverna verkade också vilja att lärarna ska vara 

”proaktiva” i att hjälpa dem med att lösa konflikter mellan mobbare och offer. Det visade sig att 

eleverna inte föredrog strategier som involverade personal som inte var lärare det vill säga övrig 

skolpersonal. Crothers et al. (2006) resultat verkade tyda på att elever i högstadiet (middle 

school) ansåg att inblandning av lärarna var mest effektivt vad gäller interventioner i 

mobbningssituationer. Det verkade också som att deras resultat tydde på att eleverna inte gillade 

de antimobbningsinterventioner som innebar olika former av kamratstöd samt de tekniker som 

mest fokuserade på att ändra offrets strategier. Enligt Crothers et al. (2006) så har just 

interventioner som fokuserat på offret samt på kamratstöd haft lite mer blandade resultat än 

övriga interventioner. Crothers et al. (2006) resonerar att elevernas resultat verkar gå i linje med 

det forskare och erfarna säger om att mobbningsinterventioner bör ha en omfattande systemisk 

inriktning. De menar att lärarna och andra vuxna bör få ta mer plats i till exempel interventioner 

som fokuserar på offret och kamratstöd (Crothers et al., 2006). 

Artikel C

Crothers och Kolbert (2004) jämförde även högstadieelevers (n=285) och lärares (n=37) 

uppfattningar om hur effektiva de ansåg olika kända mobbningsinterventioner vara. De använde 

både kvalitativ och kvantitativ metod. I den kvantitativa delen av studien var frågeställningen: 

”Skiljer sig lärare och elever åt vad gäller vilka mobbningsinterventioner de föredrar?” samt 

”Vad anser lärare är de mest effektiva metoderna när det gäller interventioner då en elev blir 

mobbad?”. De använde BIS (Bullying Intervention Survey) och dess 15 items som utgångspunkt

(se artikel B). BIS innebar också att eleverna fick svara på ytterligare frågor angående sin 

eventuella mobbningssituation, erfarenhet av mobbning, hur ofta de i så fall fick hjälp från sina 
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lärare och hur ofta de bad lärare om hjälp i fall av mobbning. Den kvalitativa delen av 

undersökningen bestod av intervjuer med lärarna, dessa avhandlas dock inte i denna uppsats. 

Deras resultat visade bland annat på att lärare hade en tendens att se mobbningsinterventioner 

som signifikant mer effektiva än eleverna. Lärarna uppskattade också signifikant mer än eleverna 

att de (lärarna) erbjöd stöd och hjälp till dem som blev mobbade. Både elever och lärare verkade 

anse att lärare behöver lära ut tekniker för hur man konfronterar mobbarna. Varken elever eller 

lärare tyckte att vissa av de vanliga interventionerna så som till exempel rollspel och litteratur var 

särskilt effektiva (Crothers & Kolbert, 2004). De tre interventioner som lärare ansåg var till mest 

hjälp var: ”Att ha någon att tala med om att bli mobbad”, ”Lära barnen hur de får mobbare att 

lämna dem ifred” och ”Få barnen att rapportera till vuxna om mobbning”. Eleverna verkade 

föredra följande interventioner: ”Utforma klassrummet så att mobbning inte kan ske genom att 

läraren alltid har överblick över vad som pågår”, ”Lär eleverna hur de får mobbare att lämna dem 

ifred” och ”Berätta för föräldrar och samt föräldrar till offer och mobbare”. De minst populära 

interventionerna bland både elever och lärare var: ”Gör så att mobbare och offer blir 

studiekamrater eller kamratstödjare” och ”Lära sig om mobbning genom böcker och rollspel”. 

För lärarna var även interventionen ”Få eleverna själva att bestämma straffet till mobbare i sin 

klass” bland de minst populära. Och för eleverna var även interventionen ”Utforma skolregler 

som säger nej till mobbning” bland de minst populära (Crothers & Kolbert, 2004).
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Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra lärare och elevers uppfattningar om 

effektiviteten hos vanliga antimobbningsinterventioner. Avsikten är att undersöka till hur stor 

hjälp studiedeltagarna tror att respektive intervention skulle kunna vara i arbetet mot mobbning 

på skolan. Avsikten är även att undersöka och jämföra eleverna, avseende dessa uppfattningar, 

utifrån ålder, kön och deltagande i mobbning. I studien undersöker vi deltagarnas skattningar av 

interventionerna utifrån svar på vår egenkonstruerade enkät. Dels jämför vi hur positiva 

grupperna generellt är till interventionerna, och dels jämför vi vilka av interventionerna som 

grupperna tror mer på och vilka de tror mindre på.. Interventionerna genomförs inte på skolan i 

samband med studien, utan studiedeltagarna skattar utifrån beskrivningar av interventionerna som 

finns i enkäten (se bilaga 1).

Hypoteser

Med tidigare presenterad forskning som utgångspunkt formulerades följande hypoteser.

1. Lärare skattar interventionerna som mer effektiva än eleverna.

2. Elever i årskurs 6 skattar interventionerna som mer effektiva än elever i årskurs 9. 

3. Flickor skattar interventionerna som mer effektiva än pojkar. 

4. Elever som inte deltar i mobbning skattar interventionerna som mer effektiva än elever som 

deltar i mobbning.
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Metod

Kvantitativ metod

Författarna valde att använda sig av kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. 

Den kvantitativa metoden valdes utifrån syftet och de frågeställningar som författarna utformat. 

Enkätundersökning ansågs även vara det mest lämpliga och praktiska tillvägagångssättet med 

tanke på bland annat tid och ramar för denna psykologexamensuppsats. Enkätundersökningen 

gjordes på elever och lärare på en årskurs 6-9-skola i södra Sverige. Författarnas 

vetenskapsteoretiska position var positivistisk och studien hade en hypotetisk-deduktiv grund, det 

vill säga att hypoteser inspirerades från teori och prövades sedan empiriskt (Wedin & Sandell, 

2004).

Bakgrund till enkätundersökningen

Årskurs 6-9-skolan som kontaktades önskade mer kunskap om skolans nuvarande 

situation angående mobbning. Skolan gav således författarna i uppdrag att ta reda på hur eleverna 

på skolan upplevde situationen angående mobbning genom en enkätundersökning 

(”Frågeformulär om mobbning till elever”, Dan Olweus, 1996-2005, på grund av copyright finns 

denna inte som bilaga). Uppsatsförfattarna ville för egen del veta hur dessa elever och lärare såg 

på olika mobbningsinterventioners effektivitet och lade till två extra blad med egna frågor 

angående detta efter Olweus enkät. Förutom vissa demografiska aspekter (som till exempel kön, 

ålder, involvering i mobbning) som inhämtades med hjälp av Olweus mobbningsenkät, var det

med hjälp av författarnas egen enkät som materialet i denna uppsats samlades in och studiens 

resultat baserades på.

Deltagare 

Deltagarna i enkätundersökningen var elever i årskurs 6 – 9 på en skola i södra Sverige. 

Skolan valdes inte ut slumpmässigt utan valdes av praktiska skäl då författarna fått tips om att 

kontakta skolan, som var intresserad av att få hjälp i sitt antimobbningsarbete. Författarna valde 

med tanke på tidsramar och ekonomiska medel att nöja sig med att utföra undersökningen endast 

på denna skola. Även lärare på denna skola fyllde i författarnas utformade frågor eftersom 
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författarna ville göra en jämförelse mellan elever och lärare. Av totalt 376 elevenkäter var 1 enkät 

ofullständigt ifylld och har inte tagits med i undersökningen. Således deltog totalt 375 stycken 

elever i studien. Av dessa var 189 flickor och 186 pojkar. Vidare gick 112 stycken av eleverna i 

årskurs 6, 81 stycken elever i årskurs 7, 98 stycken elever i årskurs 8 och 85 stycken elever i 

årskurs 9. Det var totalt 25 lärare som ställde upp och fyllde i enkäten, de var alla fullständiga i 

svaren. Utifrån svar på Olweus enkät, där eleverna fick svara på hur ofta de upplevt sig mobbade, 

kunde författarna dela upp eleverna i grupper av mobbade, mobbare och mobbade/mobbare. För 

att inkluderas i någon av grupperna behövde eleverna ha angett att de upplevt sig mobbad (i 

enlighet med Olweus definition) ”bara någon enstaka gång de senaste månaderna”, Författarna 

satte denna gräns med motiveringen att eleverna endast behövde ha upplevt mobbning någon 

gång för att kunna svara på enkäten med erfarenhet av hur det är att vara mobbad och eller 

mobba. Av de 375 elever som inkluderades i undersökningen angav 55 att de hade blivit 

mobbade, 55 att de mobbade och 38 att de både blivit mobbade och mobbat. De resterande 227 

eleverna angav att de varken blivit mobbad eller mobbat.

Procedur

Material

Den enkätdel som författarna utformade bestod av 25 slutna frågor på totalt två blad (fyra 

sidor). Frågorna handlade om olika antimobbningsinterventioner (bilaga 1). Inspiration till 

enkätens utformning och frågor fick författarna först från enkäten BIS (Crothers & Kolbert, 

2004) som översattes av författarna till svenska (se teoriavsnittet, artikel B och C, i denna uppsats

för vidare beskrivning av BIS). Dock fick författarna vidare inspiration av en tidigare gjord 

metastudie (Farrington & Ttofi, 2009) och valde att huvudsakligen utgå från de interventioner 

som studerades i denna studie, och hur interventionerna beskrevs där i formulerandet av enkätens 

frågor (se se teoriavsnittet i uppsatsen för vidare beskrivning av denna metastudie). Författarna 

lade utöver dessa items sedan till frågor om interventioner som fanns med i BIS, som inte togs 

upp i nämnda metastudie. Före frågorna, i författarnas enkätdel, fanns en kort presentation och en 

svarsnyckel över vad siffrorna i svarsalternativen innebar, där: 1 motsvarade mycket dåligt, 2

motsvarade dåligt, 3 motsvarade varken bra eller dåligt, 4 motsvarade bra och 5 motsvarade 
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mycket bra. Svarsalternativ tre: varken bra eller dåligt motsvarade en neutral hållning, att man 

inte visste vad man skulle svara eller att man inte hade någon åsikt. Elevernas enkät följde efter 

Olweus enkät. I Olweus enkät fanns en inledning samt förklaring om vad som menades med 

mobbning. I lärarnas enkät fanns inte Olweus enkät, där satte författarna istället dit ett 

försättsblad (bilaga 2) med information om syftet med enkäten samt en definition om mobbning 

(som togs ur Olweus enkät, denna kan inte sättas som bilaga då den är copyrightskyddad).

Kontrakt

Författarna skrev kontrakt med skolans rektorer den 7 april 2010 om vad uppdraget skulle 

innebära (bilaga 3) där uppsatsförfattare, rektorer samt en av författarnas handledare skrev under. 

Kontraktet innebar överenskommelser om vissa detaljer, så som att skolan skulle stå för

pappersmaterial för kopiering av enkäterna, att skolan skulle ordna en plats för eleverna att 

samlas i för att kunna fylla i enkäterna, att skolans personal skulle vara tillgänglig för eventuellt 

extra elevstöd om det skulle behövas i samband med undersökningen (till exempel om någon elev 

såg ut att reagera på materialet och bli illa till mods, eller vid till exempel lässvårigheter), att 

utdelningen av enkäterna skulle göras i samarbete mellan uppsatsförfattarna och skolans 

personal, att skolan sedan skulle ordna så att uppsatsförfattarna kunde komma tillbaka för att ge 

återgivning av resultat i större grupper. 

Informerat samtycke

Att deltagare ger sitt informerade samtycke betonas vid all psykologisk forskning (Sverne 

& Sylvander, 1998). Det informerade samtycket är inte helt okomplicerat, det innebär bland 

annat att deltagarna förstår och känner till informationen men också att de känner att det är 

frivilligt (Sverne & Sylvander, 1998). Samtycke bör samlas in från föräldrar/vårdnadshavare då 

barn är under 15 år (Sverne & Sylvander, 1998). Informerat samtycke var alltså i detta fall 

nödvändigt på grund av att det handlade om deltagare som var minderåriga; två brev mailades till 

föräldrar och elever, det ena skickades från skolan för att informera och det andra skickades av 

uppsatsförfattarna för att presentera och informera om undersökningen (bilaga 4). Det lades också 

upp informationsbrev till föräldrarna på skolans hemsida. 
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Information till lärarna

Författarna blev inbjudna av rektorer till ett lärarmöte på skolan där författarna fick 

presentera sig för lärarna och berätta syftet med vistelsen. Författarna berättade att de förutom en 

undersökning om elevernas upplevelser av mobbning också skulle vilja veta vad elever och lärare 

ansåg om olika mobbningsinterventioner. Författarna informerade lärarna om att de skulle lägga 

ut enkäter till lärarna i lärarrummet som sedan frivilligt och anonymt kunde fylla i dem och sedan 

lägga dem i en låda med lock. Enkäter till lärarna låg i lärarrummet en vecka för att så många 

som möjligt skulle kunna ha chansen att delta.

Schema och planering för utdelning av enkäter

Rektorerna gjorde ett schema för när och var enkäterna skulle delas ut (bilaga 5). Årskurs

6 gjorde enkäterna i gymnastiksalen där enkäter och pennor lades ut i hela salen. Enkäterna 

placerades med jämna mellanrum så att eleverna inte skulle sitta för nära varandra. De övriga 

årskurserna 7-9 fyllde i enkäterna i matsalen, där enkäter och pennor lades ut på varannan 

sittplats. Enkäterna beräknades inte ta mer än en timme att fylla i. Efter ifyllning av enkäterna 

skulle klasserna återgå direkt till undervisning enligt sitt schema. De undervisande lärarna i 

klasserna skulle närvara vid ifyllningen av enkäterna. Lärarna/handledarna för klasserna 

ansvarade enligt överenskommelse för att informera eleverna om när och var enkätutdelningen 

skulle ske.

Författarna gav muntliga instruktioner (Bilaga 6) till eleverna före de började fylla i 

enkäterna. Till de elever som gick i årskurs 6 valde författarna även att försöka få en bild av om 

det var lätt eller svårt för dem att fylla i enkäten. Författarna var nyfikna på om deras svar 

eventuellt berodde på att de tyckte att det var svårt att fylla i, eller om svaren faktiskt motsvarade 

deras uppleveser av mobbning och bedömningar av interventioner. Inför de övriga årskurserna 

togs inte denna aspekt upp eftersom de var lite äldre och förväntades vara lite längre komna i sin 

kognitiva utveckling. 
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Reliabilitet och validitet

Frågorna i enkäten var inriktade på att försöka få fram elevers och lärares attityder vad 

gällde olika mobbningsinterventioner, detta genom att de kunde välja att skatta mellan alternativ 

ett till fem. I inledningen finns en eventuellt krånglig mening ”Markera till hur stor hjälp du tror 

att varje handlingsalternativ skulle vara”, denna mening hade istället eventuellt kunnat formuleras 

lite tydligare ”Hur effektiva tycker du att följande alternativ (interventioner) är? Markera med 

kryss”. I svarsnyckeln står det: 1=Mycket dåligt och här hade man kunnat skriva ut att 

svarsalternativ 1 betyder Mycket dåligt osv. Innan frågealternativen kommer står det en fråga 

”Hur bra tror du att det skulle fungera att:”, denna är eventuellt något otydlig, man hade kanske 

kunnat upprepa tidigare fråga igen till exempel ” Hur effektiva tycker du att följande alternativ 

(interventioner) är?”. Vissa frågor kunde i efterhand ses som något underligt formulerade till 

exempel: ”Bestraffa de som mobbar” och ”Att ha videokameror som övervakar alla bussar, 

skolgårdar, korridorer, och badrum”, dessa har översatts på ett lite klumpigt sätt och inte direkt 

anpassats till svenska språket. För övrigt försökte författarna utforma frågorna så lättförståeligt 

som möjligt utan att innehållet föll bort, samt att deltagarna faktiskt svarade på det som avsågs 

med frågan och att risk för missförstånd var låg.

Trost (2007) beskriver i enkätboken att frågor som handlar om attityder innebär att svaren 

helt är beroende på den enskildes referensram. Trost menar att man skulle kunna be den svarande 

ta ställning till ett antal påståenden och ange huruvida han eller hon instämmer i de påståendena 

före de faktiska frågorna i enkäten (2007). Detta gjordes inte i denna enkät, men hade kunnat

göras för att höja validiteten. Enligt Trost är uppsatsförfattarnas val av enkätutformning exempel 

på en utformning vid vilken det finns stor risk för att deltagarna blir trötta och snabbt ledsnar. 

Andra risker som kan finnas med denna typ av enkäter är att deltagaren bara svarar på måfå eller 

att denne glömmer bort vad svarsalternativen faktiskt handlar om (Trost, 2007). Författarna var 

medvetna om risken att deltagare kunde tröttna och försökte utforma enkäten så enkelt, luftigt 

och tydligt som möjligt mellan rader och alternativ. Frågorna i enkäten är av sluten natur. Trost 

(2007) utfärdar en liten varning angående att ha öppna frågor vid en enkät, dels på grund av att 

det är tidsödande att till exempel utläsa olika personers handstilar, men också att svaren kan se 

väldigt olika ut; vissa skriver långa svar andra bara några ord och ibland kan de vara svåra att 

förstå. Däremot skriver Trost (2007) att det är lämpligt att ha med en avslutande fråga som är av 
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öppen karaktär, till exempel om deltagarna har något att tillägga eller ytterligare synpunkter på 

undersökningen. Detta gjordes dock inte i denna undersökning, men hade kunnat göras för att få 

en lite bättre bild av den person som svarat på enkäten och på så sätt kunnat tillföra en dimension 

till vid analys och tolkning av resultatet. 

Reliabiliteten kan ha påverkats av att enkäten till exempel delades ut vid olika tidpunkter 

för de olika klasserna. Morgontrötthet eller trötthet före lunch kan ha spelat in vad gäller både 

koncentration, motivation och även resultatet på svaren. 

Instruktionerna till eleverna kan ha varierat något eftersom det skett muntligt och inte 

varit standardiserad vid varje tillfälle, och kan därför ha påverkat att eleverna uppfattat 

informationen olika, och på så sätt även påverka resultatet. Informationen om att det max skulle 

ta cirka en timme kan ha påverkat deltagarna att känna en viss press att fylla i snabbt, detta kan 

ha påverkat resultatet till exempel genom att vissa elever glömt fylla i vissa sidor eller inte tagit 

tid på sig att läsa frågorna ordentligt.

I ett försök att uppskatta validiteten i enkätens frågor undersökte författarna om enkäten 

uppfattades vara lätt att fylla i genom att be de elever som gick i årskurs 6 att gradera från ett till 

fem hur svårt de tyckte det var att fylla i enkäten. Författarna bad eleverna i årskurs 6 att skriva 

på sista bladet om de tyckte det var lätt eller svårt att fylla i, med hjälp av gradering ett till fem, 

där ett motsvarade att det var mycket lätt att fylla i och fem motsvarade att det var mycket svårt 

att fylla i enkäten. Detta kom uppsatsförfattarna dock på att de ville undersöka lite sent, då 

enkäterna redan tryckts ut, därför fick eleverna endast muntlig information istället för skriftlig 

angående detta. Detta kan ha gjort att vissa elever missat informationen och därför inte skrivit 

något alls, eller misstolkat informationen så att ett betydde mycket svårt och fem mycket lätt. 

Författarna upprepade instruktionen ett par gånger för att förtydliga för årskurs 6 hur de skulle 

göra på sista bladet då de var färdiga. Det visade sig att eleverna i årskurs 6 verkade förstå 

innehållet i enkäterna ganska bra och därför räknade författarna med att svaren speglade det som 

efterfrågades i undersökningen. Detta gjordes alltså mest för att författarna skulle kunna få en 

indikation på om årskurs 6 hade svårt eller lätt för att fylla i enkäten. Det var för övrigt fördelar 

med att författarna var på plats för att eventuellt kunna svara på frågor kring oklarheter i texten. 

Dock finns en risk att författarna eventuellt har kunnat påverka eleverna i deras ifyllning av 
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enkäterna på ett sätt som inte hade gjorts om de hade fått enkäterna direkt av sina lärare som de 

kände till.

Analys och databearbetning

All data har behandlats med hjälp av SPSS version 18. I analysen jämfördes grupperna 

avseende skattningar på respektive intervention. Vi jämförde lärare med elever, samt elever 

avseende ålder, kön samt involvering i mobbning. När vi tittade på ålder jämförde vi årskurs 6 

med årskurs 9, dels för att ge förutsättning för spridning av resultat och dels för att kunna jämföra 

med en tidigare studie som gjort en liknande åldersindelning (Frisén & Holmqvist, 2010). När vi 

undersökte aspekten involvering i mobbning delade vi in materialet i fyra grupper: de som inte 

var involverade i mobbning (varken som mobbare eller offer) ”Ickeinvolverade”, de som var 

mobbade ”Mobbade”, de som mobbade (”Mobbare”), samt de som var både mobbare och offer

”Mobbade/mobbare”. För att inkluderas i någon av de involverade grupperna räckte det att man 

upplevt mobbning någon enstaka gång de senaste månaderna. Vi valde att ta med både offer och 

förövare dels för att vi såg det som intressant att få båda perspektiven på interventionerna, vilka 

interventioner som föredras, samt allmän inställning till interventioner (vi valde att titta på 

aspekterna kön och ålder utifrån samma resonemang). Vidare valde vi att ta med gruppen som 

både mobbade och var utsatt för mobbning på grund av att dessa elever visat sig vara en särskilt 

problemtyngd grupp, med egna problembilder, samt att det inte har bedrivits lika mycket 

forskning på denna grupp elever (Cook et al., 2010).

För att svara på den första delen i  frågeställningen, det vill säga undersöka hur positiva 

grupperna generellt var till interventionerna, jämfördes gruppernas skattningar på varje enskilt 

item. I vår statistiska analys valde vi att använda oss av Mann-Whitney test eftersom våra data 

befann sig på en ordinalnivå. Vi har dessutom genomfört ett inledande Kruskal Wallis test när vi 

jämförde eleverna gällande involvering i mobbning. Det gjorde vi för att kunna se på vilka item 

det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna. Där det fanns skillnader jämförde vi sedan 
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den ickeinvolverade gruppen med de övriga med Mann Whitney, eftersom vi använde de icke 

involverade eleverna som jämförelsegrupp. 

Om det förekom många signifikanta skillnader mellan grupperna kunde man anta 

generella skillnader mellan gruppernas inställning till antimobbningsinterventioner. I ett försök 

att tydliggöra generella skillnader i skattningar mellan grupperna iordningställde vi även tabeller 

där vi jämförde gruppernas genomsnittliga skattning av en intervention, med vår enkätskala. Om 

genomsnittet av studiedeltagarna skattade under ett skalsteg noterade vi det i tabellen som att 

deltagarna som helhet hade värderat den i enlighet med en lägre skalnivå. Låg medelvärdet på 

skattningen av interventionen mellan 1,0-2,9 placerades den i tabellen med värdet ”Mycket dåligt 

eller dåligt”, om medelvärdet låg mellan 3,0-3,9 med värdet ”Varken bra eller dåligt” och om det 

låg mellan 4,0-5,0 med värdet ”Bra eller mycket bra” (se exempelvis tabell 1). Dessa intervall 

valdes eftersom de ansågs motsvara studiedeltagarnas svar på vår enkätskala på ett rättvisande 

sätt. 

För att se vilka av interventionerna som grupperna trodde mer respektive mindre på, 

utgick vi från en tabell med medelvärden av deltagarnas skattningar, och tittade på och jämförde 

gruppernas fem högsta respektive fem lägsta genomsnittliga skattningar. Vi ansåg att dessa 

skattningar var mest intressanta, eftersom de omfattade de interventioner som deltagarna ansåg 

mest och minst effektiva. Vi tittade även här på signifikanta skillnader samt på vilket värde 

skattningen genomsnittligt fick i nämnda tabell, för att på så vis synliggöra noterbara skillnader i 

deltagarnas preferenser.

Bortfall 

Totalt samlades 401 enkäter in (376 elever och 25 lärare), varav 400 behölls för statistisk 

analys. En elevenkät togs bort helt på grund av helt överhoppade frågor (inga svar på många av 

frågorna) och ofullständiga svar igenom hela enkäten. Vi fann för övrigt inga direkt ofullständiga

enkäter , dock var det några elever som glömt svara på vissa frågor och hoppat över, ibland en hel 

sida, men som svarat tillsynes noggrant på många andra frågor. Som kriterier för bortfall hade vi 

att personen ska ha svarat till exempel väldigt enformigt och monotont på alla frågorna, bara fyllt 
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i extremvärden igenom hela enkäten eller väldigt många obesvarade frågor. Då vi matade in 

svaren i datamatrisen i SPSS har vi markerat med siffran åtta (innebär inget svar) där elever inte

angett något svar. Siffran nio angavs vid ogiltigt/otydligt svar. Dessa har sedan automatiskt 

räknats bort för varje fråga med Mann Whitney. Därför är det ibland på någon fråga färre 

personer som svarat, men sammantaget svarade de flesta på frågorna. 

Etiska reflektioner

Informerat samtycke är en viktig punkt att tänka på då det handlar om minderåriga 

personer. Brev skickades ut för att det skulle bli tydligt i två omgångar. Här fick elevernas 

föräldrar chansen att läsa vad som skulle hända och också ha en möjlighet att tacka nej till att 

deras barn skulle vara med. Det är viktigt att framhålla att det var helt frivilligt att delta i 

enkätundersökningen, även information om anonymitet och sekretess understryktes.

Vid utdelning av en enkät som handlar om ett så pass svårt ämne som mobbning kan man 

tänka sig att det kan väcka känslor, tankar och funderingar hos de elever som sitter och ska fylla 

i. Därför ville författarna och skolan ha med sig delar av ett elevvårdsteam för att lättare kunna 

upptäcka elever som inte mådde så bra, eller om eleverna själva kom och ville samtala. Detta 

informerades noggrant om vid introduktionen innan eleverna började fylla i enkäterna. 

Författarna hade hjälp under utdelning av lärare, skolpsykolog och psykologpraktikanter. 

Personalen var införstådd med enkätens syfte och varför författarna var där.

Man kan också tänka sig att ifyllning av enkäter kan bli lite jobbigt för vissa elever att 

göra i stor grupp. Det finns vissa aspekter av att jämföra sig med andra, bli klar först och sådant 

som kan stressa eleverna att skynda sig att fylla i enkäten eftersom man inte vill vara sist. 

Författarna tänkte att elever med vissa problem så som dyslexi och adhd eventuellt skulle kunna 

få det jobbigare än övriga elever. Andra funderingar författarna hade var över om det kunde 

kännas utpekande och utlämnande då vissa elever blev kvar till sist, eventuellt känslor av obehag. 

Författare och personal försökte vara observanta för sådana signaler.

Med tanke på sekretessen har enkäterna förvarats hemma hos författarna, inlåsta, där 

ingen annan har kunnat ta del av dessa på något sätt.
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Insamling av lärarenkäterna skedde genom att de fick lägga sina enkäter i en låda med 

lock. Detta på grund av att ingen skulle känna sig utpekad. Det viktiga var att det skulle vara 

anonymt och frivilligt. Lärarenkäterna låg i lärarrummet under en vecka och samlades sedan in. 

Tyvärr blev svarsfrekvensen låg och därför gjordes ett nytt försök att lägga ut enkäterna igen.

Dock samlades inga fler enkäter in. Inga andra påminnelser gjordes, hade detta gjorts via 

exempelvis email-utskick hade antalet deltagare från lärargruppen eventuellt kunnat öka.

Resultat

Nedan följer resultatet av deltagarnas skattningar på enkäten ordnat efter vilka grupper 

som jämfördes. I varje jämförelse är resultatet sedan ordnat så att hypotesen tillhörande varje 

gruppering besvaras först, varefter interventionerna som grupperna trodde mer och mindre på 

presenteras. Det senare materialet redovisas genom en jämförelse av gruppernas fem högst 

respektive fem lägst skattade interventioner. Mann- Whitney användes vid de statistiska 

jämförelserna.

Lärare och elever.

I enlighet med första hypotesen verkar lärare skatta interventionerna som mer effektiva än 

eleverna. Sammantaget av de 25 interventionerna blev 18 signifikant högre skattade av lärarna 

och två signifikant högre skattade av eleverna (interventionerna ”Bestraffa mobbarna” och 

”Eleverna utreder själva”) (se tabell 2 nedan). 

Eleverna skattade inga interventioner positivt (bra eller mycket bra), 20 stycken skattades 

neutralt (varken bra eller dåliga), och fem stycken värderades negativt (dåliga eller mycket 

dåliga) (se tabell 1). Lärarna skattade 14 interventioner som antingen bra eller mycket bra, åtta 

stycken som varken bra eller dåliga samt tre stycken som dåliga eller mycket dåliga. 

Om man sedan tittar på vilka enskilda interventioner de olika grupperna skattade högt kan 

man se att gemensamt för lärare och elever är att interventionerna ”Psykolog/Kurator” och 
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”Utbilda lärare”, samt ”Eleverna säger ifrån” är bland de fem högst skattade, lärarna skattar 

emellertid dessa interventioner signifikant högre än eleverna (se tabell 2). Lärarna skattade 

interventionerna som bra eller mycket bra, medan eleverna skattade dem som varken bra eller 

dåliga (se tabell 1). Den mest populära interventionen för båda grupperna var 

”Psykolog/Kurator”. 

Utöver dessa interventioner var för lärarna interventionerna ”Berätta för skolpersonal” 

och ”Informera föräldrar” bland de fem populäraste, dessa skattades som bra eller mycket bra. 

Interventioner var dock signifikant mindre populära hos eleverna som skattade båda 

interventionerna som varken bra eller dåliga (se tabell 1). Övriga interventioner som eleverna i 

sin tur hade bland de fem främsta var ”Ledarskap i klassrummet” och ”Telefonnummer”, dessa 

interventioner skattades som varken bra eller dåligt av eleverna, medan lärarna skattade den som 

bra eller mycket bra. Interventionen ”Telefonnummer” är dock lite sämre rankat hos lärarna i 

jämförelse med eleverna (se tabell 2).

Både lärare och elever rankade ”Videokameror” och ”Elever utreder själva” bland de fem minst 

populära interventionerna. Lärarna liksom eleverna skattade båda interventionerna som dåliga 

eller mycket dåliga (se tabell 1). Lärarna skattade dock ”Elever utreder själva” signifikant lägre. 

Eleverna var emellertid signifikant mer negativa till interventionerna ”Kamratstödjare”, 

”Faddrar” och ”Rollspel”, vilka alla rankades bland de fem minst populära interventionerna. 

Eleverna skattade dessa som dåliga eller mycket dåliga medan lärare skattade dem som bra eller 

mycket bra. Övriga interventioner som för lärarna var bland de fem lägst skattade var 

”Datorprogram” och ”Lära de mobbade”, samt ”Bestraffa mobbarna” vilka skattades som varken 

bra eller dåligt av båda grupperna, undantaget att lärarna skattade ”Bestraffa mobbarna” som 

dåligt eller mycket dåligt. Den sistnämnda interventionen skattades som sagt signifikant lägre av 

lärarna. Eleverna rankade å sin sida ”Lära de mobbade” noterbart högre än lärarna.
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Tabell 1

Lärare och elevers genomsnittliga skattningar för varje intervention, översatt till motsvarande 
värde på enkätens skala. Om medelvärdet på skattningen av interventionen låg mellan 1,0-2,9 så 
placerades den i tabellen med värdet ”Mycket dåligt eller dåligt”, om medelvärdet låg mellan 
3,0-3,9 med värdet ”Varken bra eller dåligt” och om det låg mellan 4,0-5,0 med värdet ”Bra 
eller mycket bra”

Lärare                                                              Elever

Bra eller 
Mycket Bra

Psykolog/Kurator
Utbilda lärare
Eleverna säger ifrån
Berätta för skolpersonal
Informera föräldrar
Plan
Berätta för föräldrar
Ledarskap i klassrum
Rollspel
Faddrar
Rastvakter
Telefonnummer
Personal Arb. Grupp
Kamratstödjare

Varken bra 
eller dåligt

Lära mobbarna
Lärarna undervisar
Info elever i storgrupp
Klassrumsregler
Hitta egen lösning
Visa film
Lära de mobbade
Datorprogram

Dåligt eller 
Mycket dåligt

Videokameror
Bestraffa mobbarna
Elever utreder själva

Varken bra 
eller dåligt

Psykolog/Kurator
Utbilda lärare
Telefonnummer
Eleverna säger ifrån
Ledarskap i klassrum
Visa film
Info elever i storgrupp
Lära de mobbade
Personal Arb. grupp
Lära mobbarna
Plan
Berätta för skolpersonal
Lärarna undervisar
Informera föräldrar
Bestraffa mobbarna
Rastvakter
Datorprogram
Hitta egen lösning
Berätta för föräldrar
Klassrumsregler

Dåligt eller
Mycket dåligt
Mycket dåligt

Faddrar
Kamratstödjare
Rollspel
Elever utreder själva
Videokameror
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Tabell 2

Medelvärden och standardavvikelser för lärare och elevers svar på enkätens frågor om till hur 
stor hjälp de trodde att olika vanliga antimobbningsinterventioner skulle vara. * indikerar att 
gruppen skattat signifikant högre (p<0,05) och ** indikerar att gruppen har skattat signifikant 
lägre (p<0,05). Alla signifikanser är uträknade med Mann- Whitney.

Lärare Elever 

Item
Medelv. Stand.av.

Item
Medelv. Stand.av.

Psykolog/Kurator 4,64* 0,57 Psykolog/Kurator 3,81 1,19

Utbilda lärare 4,60* 0,76 Utbilda lärare 3,67 1,13

Eleverna säger ifrån 4,60* 0,82 Telefonnummer 3,60 1,34

Berätta för skolpersonal 4,56* 0,77 Eleverna säger ifrån 3,59 1,20

Informera föräldrar 4,48* 0,82 Ledarskap i klassrum 3,56 1,18

Plan 4,32* 1,11 Visa film 3,47 1,24

Berätta för föräldrar 4,28* 0,84 Info elever i storgrupp 3,43 1,14

Ledarskap i klassrum 4,24* 1,01 Lära de mobbade 3,43 1,28

Rollspel 4,20* 1,00 Personal Arb. grupp 3,41 1,13

Faddrar 4,16* 0,80 Lära mobbarna 3,40 1,23

Rastvakter 4,12* 1,20 Plan 3,36 1,13

Telefonnummer 4,08* 1,32 Berätta för skolpersonal 3,35 1,20

Personal Arb. grupp 4,08* 1,04 Lärarna undervisar 3,24 1,23

Kamratstödjare 4,00* 0,96 Informera föräldrar 3,22 1,19

Lära mobbarna 3,88* 1,20 Bestraffa mobbarna 3,21 1,32

Lärarna undervisar 3,84* 1,14 Rastvakter 3,19 1,30

Info elever i storgrupp 3,80 1,15 Datorprogram 3,12 1,35

Klassrumsregler 3,76* 1,27 Hitta egen lösning 3,09 1,16

Hitta egen lösning 3,76* 1,01 Berätta för föräldrar 3,06 1,22

Visa film 3,64 1,04 Klassrumsregler 2,97 1,29

Lära de mobbade 3,48 1,42 Faddrar 2,86 1,32

Datorprogram 3,28 1,10 Kamratstödjare 2,82 1,23

Videokameror 2,42 1,06 Rollspel 2,80 1,32

Bestraffa mobbarna 2,04** 1,21 Elever utreder själva 2,79 1,22

Elever utreder själva 2,04** 1,34 Videokameror 2,24 1,43
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Ålder

Årskurs 6 skattade 21 av 25 interventioner signifikant högre än årskurs 9 (se tabell 4).

Årskurs 6 skattar en intervention som bra eller mycket bra, 22 stycken som varken bra 

eller dålig, samt två stycken som dåliga eller mycket dåliga. Årskurs 9 skattade inga 

interventioner som bra eller mycket bra, 15 stycken som varken bra eller dåliga, samt tio stycken 

som dåliga eller mycket dåliga (se tabell 3).

För både årskurs 6 och årskurs 9 var interventionerna ”Psykolog/Kurator”, ”Utbilda 

lärare”, ”Telefonnummer”, och ”Eleverna säger ifrån” rankade bland de fem främsta. Alla 

interventionerna utom ”Psykolog/kurator” var signifikant högre rankade av årskurs 6 (se tabell 4). 

Alla interventioner skattades dock som varken bra eller dåliga av båda elevgrupperna, förutom att 

årskurs 6 skattade ”Utbilda lärare” som bra eller mycket bra. Årskurs 6 skattade även ”Lära de 

mobbade” bland de fem bästa. De värderade även denna signifikant högre än årskurs 9, båda 

grupper skattade emellertid interventionen som varken bra eller dålig. För årskurs 9 så fanns även 

”Ledarskap i klassrummet” bland de fem populäraste, årskurs 6 skattade även denna signifikant 

högre men interventionen ansågs vara varken bra eller dålig av båda grupper.

”Videokameror”, ”Eleverna utreder själva”, samt ”Kamratstödjare” utsågs av båda 

grupperna som bland de sämsta. De skattades dock alla tre signifikant högre av eleverna i årskurs 

6 (se tabell 4). Utöver dessa var interventionerna ”Rollspel” och ”Hitta egen lösning” för årskurs 

6 respektive ”Klassrumsregler” och ”Berätta för föräldrarna” för årskurs 9, bland de fem minst 

populära. Av ovan nämnda lägst skattade interventioner så skattades alla utom ”Rollspel” och 

”Hitta egen lösning” signifikant högre av årskurs 6. Av dessa nämnda interventioner skattades

alla som dåliga eller mycket dåliga av årskurs 9, medan årskurs 6 skattade ”Rollspel” och 

”Videokameror” som dåliga eller mycket dåliga, medan de övriga skattades som varken bra eller 

dåliga.
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Tabell 3

Elever i årskurs 6 respektive årskurs 9 genomsnittliga skattningar för varje intervention översatt 
till motsvarande värde på enkätens skala. Om medelvärdet på skattningen av interventionen låg 
mellan 1,0-2,9 så placerades den i tabellen med värdet ”Mycket dåligt eller dåligt”, om 
medelvärdet låg mellan 3,0-3,9 med värdet ”Varken bra eller dåligt” och om det låg mellan 4,0-
5,0 med värdet ”Bra eller mycket bra”

Årskurs 6         Årskurs 9

Bra eller 
Mycket Bra

Utbilda lärare

Varken bra 
eller dåligt

Psykolog/Kurator
Telefonnummer
Eleverna säger ifrån
Lära de mobbade
Visa film
Ledarskap i klassrum
Lära mobbarna
Bestraffa mobbarna
Berätta för skolpersonal
Plan
Info elever i storgrupp
Personal Arb. grupp
Datorprogram
Informera föräldrar
Rastvakter
Klassrumsregler
Lärarna undervisar
Berätta för föräldrar
Faddrar
Kamratstödjare
Hitta egen lösning
Elever utreder själva

Dåligt eller 
Mycket dåligt

Rollspel
Videokameror

Varken bra 
eller dåligt

Psykolog/Kurator
Utbilda lärare
Eleverna säger ifrån
Telefonnummer
Ledarskap i klassrum
Personal Arb. grupp
Info elever i storgrupp
Visa film
Plan
Berätta för skolpersonal
Lära de mobbade
Lära mobbarna
Rastvakter
Informera föräldrar
Lärarna undervisar

Dåligt eller 
Mycket dåligt

Hitta egen lösning
Bestraffa mobbarna
Rollspel
Faddrar
Datorprogram
Berätta för föräldrar
Kamratstödjare
Klassrumsregler
Elever utreder själva
Videokameror
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Tabell 4

Medelvärden och standardavvikelser för elever i årskurs 6 och årskurs 9 svar på enkätens frågor 
om till hur stor hjälp de trodde att olika vanliga antimobbningsinterventioner skulle vara. * 
indikerar att gruppen skattat signifikant högre (p<0,05). Alla signifikanser är uträknade med 
Mann- Whitney.

Årskurs 6 Årskurs 9
Item Medv. Std.av Item Medv. Std.av

Utbilda lärare 4,00* 0,98 Psykolog/Kurator 3,68 1,21

Psykolog/Kurator 3,88 1,10 Utbilda lärare 3,57 1,19

Telefonnummer 3,86* 1,26 Eleverna säger ifrån 3,44 1,22

Eleverna säger ifrån 3,81* 1,20 Telefonnummer 3,40 1,41

Lära de mobbade 3,77* 1,24 Ledarskap i klassrum 3,36 1,24

Visa film 3,75* 1,17 Personal Arb. grupp 3,34 1,12

Ledarskap i klassrum 3,72* 1,13 Info elever i storgrupp 3,33 1,13

Lära mobbarna 3,70* 1,20 Visa film 3,29 1,20

Bestraffa mobbarna 3,62* 1,18 Plan 3,27 1,14

Berätta för skolpersonal 3,60* 1,12 Berätta för skolpersonal 3,20 1,08

Plan 3,59 * 1,09 Lära de mobbade 3,12 1,35

Info elever i storgrupp 3,57 * 1,21 Lära mobbarna 3,08 1,28

Personal Arb. grupp 3,55 1,04 Rastvakter 3,02 1,20

Datorprogram 3,51* 1,27 Informera föräldrar 3,01 1,11

Informera föräldrar 3,46* 1,20 Lärarna undervisar 3,01 1,15

Rastvakter 3,38* 1,30 Hitta egen lösning 2,94 1,05

Klassrumsregler 3,38* 1,34 Bestraffa mobbarna 2,90 1,33

Lärarna undervisar 3,34 * 1,21 Rollspel 2,90 1,33

Berätta för föräldrar 3,30* 1,19 Faddrar 2,89 1,31

Faddrar 3,22 * 1,35 Datorprogram 2,84 1,30

Kamratstödjare 3,21* 1,21 Berätta för föräldrar 2,78 1,08

Hitta egen lösning 3,17 1,25 Kamratstödjare 2,65 1,16

Elever utreder själva 3,03* 1,23 Klassrumsregler 2,65 1,20

Rollspel 2,89 1,32 Elever utreder själva 2,58 1,17

Videokameror 2,45* 1,43 Videokameror 1,91 1,27



45

Kön

Skattningarna skiljde sig åt på fem av 25 interventioner, fyra av dessa skattades 

signifikant högre av pojkarna (”Rastvakter”, ”Elever utreder själva”, ”Datorprogram” och ”Visa 

film”) och en (”Psykolog/Kurator”) skattades högre av flickorna (se tabell 6). 

Flickorna skattade en intervention som bra eller mycket bra (”Psykolog/Kurator”), 18

stycken som varken bra eller dålig, och sex stycken som dålig eller mycket dålig. Pojkarna 

skattade ingen intervention som bra eller mycket bra, 20 stycken som varken bra eller dåliga och 

fem stycken som dåliga eller mycket dåliga (se tabell 5).

”Psykolog/kurator”, ”Utbilda lärare”, ”Ledarskap i klassrummet” och ”Eleverna säger 

ifrån” var bland de fem populäraste bland både flickorna och pojkarna. Även ”Visa film” var 

bland de fem populäraste för pojkarna. För flickorna var även ”Telefonnummer” bland de fem 

främsta. Alla interventionerna skattades som varken bra eller dåliga, undantaget 

”Psykolog/Kurator” som av flickorna skattades som bra eller mycket bra. Denna intervention 

skattades också signifikant högre av flickorna.

”Videokameror”, ”Elever utreder själva”, ”Faddrar” samt ”Kamratstödjare” var bland de 

fem minst omtyckta. Även ”Datorprogram” rankades bland de fem sista för flickorna, pojkarna 

rankade denna betydligt högre upp. ”Rollspel” hamnade hos pojkarna bland de fem sista. Alla 

interventionerna skattades som dåliga eller mycket dåliga undantaget ”Datorprogram” som 

skattades som varken bra eller dåligt av pojkarna. ”Datorprogram” tillsammans med ”Elever 

utreder själva” skattades signifikant högre av pojkarna.
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Tabell 5 

Flickor och pojkars genomsnittliga skattningar för varje intervention översatt till motsvarande 
värde på enkätens skala. Om medelvärdet på skattningen av interventionen låg mellan 1,0-2,9 så 
placerades den i tabellen med värdet ”Mycket dåligt eller dåligt”, om medelvärdet låg mellan 
3,0-3,9 med värdet ”Varken bra eller dåligt” och om det låg mellan 4,0-5,0 med värdet ”Bra 
eller mycket bra”

Flickor                                       Pojkar 

Bra eller 
Mycket Bra

Psykolog/Kurator

Varken bra 
eller dåligt

Telefonnummer
Utbilda lärare
Ledarskap i klassrum
Eleverna säger ifrån
Info elever i storgrupp
Personal Arb. grupp
Lära de mobbade
Lära mobbarna
Visa film
Berätta för skolpersonal
Plan
Lärarna undervisar
Informera föräldrar
Bestraffa mobbarna
Hitta egen lösning
Berätta för föräldrar
Rastvakter
Klassrumsregler

Dåligt eller 
Mycket dåligt

Rollspel
Datorprogram
Kamratstödjare
Faddrar
Elever utreder själva
Videokameror

Varken bra
eller dåligt

Utbilda lärare
Psykolog/Kurator
Eleverna säger ifrån
Visa film
Ledarskap i klassrum
Telefonnummer
Datorprogram
Lära de mobbade
Lära mobbarna
Plan
Info elever i storgrupp
Personal Arb. grupp
Berätta för skolpersonal
Rastvakter
Bestraffa mobbarna
Informera föräldrar
Lärarna undervisar
Hitta egen lösning
Berätta för föräldrar
Klassrumsregler

Dåligt eller 
Mycket dåligt

Elever utreder själva
Faddrar
Kamratstödjare
Rollspel
Videokameror
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Tabell 6

Medelvärden och standardavvikelser för elevers svar, uppdelat avseende kön, på enkätens 
frågor om till hur stor hjälp de trodde att olika vanliga antimobbningsinterventioner skulle vara. 
* indikerar att gruppen skattat signifikant högre (p<0,05) och ** indikerar att gruppen har 
skattat signifikant lägre (p<0,05). Alla signifikanser är uträknade med Mann- Whitney.

Flickor Pojkar
Item Medv. Std.av Item Medv. Std.av

Psykolog/Kurator 3,97* 1,08 Utbilda lärare 3,68 1,19

Telefonnummer 3,70 1,32 Psykolog/Kurator 3,65 1,28

Utbilda lärare 3,67 1,06 Eleverna säger ifrån 3,59 1,26

Ledarskap i klassrum 3,60 1,08 Visa film 3,58 1,30

Eleverna säger ifrån 3,60 1,15 Ledarskap i klassrum 3,51 1,27

Info elever i storgrupp 3,49 1,08 Telefonnummer 3,50 1,35

Personal Arb. grupp 3,46 1,03 Datorprogram 3,43 1,42

Lära de mobbade 3,44 1,25 Lära de mobbade 3,42 1,31

Lära mobbarna 3,39 1,14 Lära mobbarna 3,40 1,31

Visa film 3,35** 1,17 Plan 3,38 1,22

Berätta för skolpersonal 3,34 1,13 Info elever i storgrupp 3,37 1,19

Plan 3,34 1,05 Personal Arb. grupp 3,36 1,22

Lärarna undervisar 3,28 1,10 Berätta för skolpersonal 3,36 1,28

Informera föräldrar 3,21 1,12 Rastvakter 3,30 1,33

Bestraffa mobbarna 3,16 1,22 Bestraffa mobbarna 3,27 1,41

Hitta egen lösning 3,08 1,07 Informera föräldrar 3,24 1,26

Berätta för föräldrar 3,08 1,12 Lärarna undervisar 3,19 1,36

Rastvakter 3,08** 1,26 Hitta egen lösning 3,10 1,24

Klassrumsregler 2,96 1,24 Berätta för föräldrar 3,04 1,32

Rollspel 2,88 1,29 Klassrumsregler 2,99 1,35

Datorprogram 2,82** 1,21 Elever utreder själva 2,94 1,31

Kamratstödjare 2,82 1,17 Faddrar 2,92 1,37

Faddrar 2,79 1,27 Kamratstödjare 2,83 1,29

Elever utreder själva 2,63** 1,10 Rollspel 2,71 1,34

Videokameror 2,23 1,38 Videokameror 2,26 1,48
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Involvering i mobbning

Vi fann 13 av 25 signifikanta skillnader mellan grupperna med Kruskal- Wallis test. Med 

utförd Mann-Whitney test mellan den ickeinvolverade gruppen och respektive involverade grupp 

fann vi att gruppen av mobbade elever (”Mobbade”) skattade fyra av 25 interventioner 

signifikant högre än den ickeinvolverade gruppen elever (”Ickeinvolverade”), dessa var: 

(”Personal Arb. Grupp”, ”Kamratstödjare”, ”Rastvakter” och ”Telefonnummer”) (se tabell 8). 

Elever som mobbade (”Mobbare”) skattade sju av 25 interventioner signifikant lägre än 

”Ickeinvolverade”, (”Plan”, ”Personal Arb. Grupp”, ”Lära mobbarna”, ”Informera föräldrar”, 

”Eleverna säger ifrån”, ”Berätta för föräldrarna”, ”Berätta för skolpersonal”). Gruppen som 

mobbade/mobbades (”Mobbade/mobbare”) skattade nio av 25 interventioner signifikant lägre 

än de ickeinvolverade (”Plan”, ”Klassrumsregler”, ”Personal Arb. Grupp”, ”Lära mobbarna”, 

”Faddrar”, ”Informera föräldrar”, ”Berätta för föräldrarna”, ”Berätta för skolpersonal”, 

”Psykolog/Kurator”).

Både ”Ickeinvolverade” och ”Mobbade” skattade de flesta interventionerna som varken 

bra eller dåliga, 21 respektive 22st, och de resterande som dåliga eller mycket dåliga (se tabell 7). 

”Mobbare” och ”Mobbade/mobbare” skattade, 16 stycken respektive 12 stycken, av 

interventionerna som varken bra eller dålig och resten, 9 stycken respektive 13 stycken, som 

dåliga eller mycket dåliga.

Nedan följer de fem högst skattade interventionerna för varje grupp.

”Psykolog/Kurator”, ”Telefonnummer” och ”Ledarskap i klassrummet”, rankades bland 

de fem högsta oavsett om eleverna var involverade i mobbning eller inte. ”Telefonnummer” var 

signifikant högre skattade bland ”Mobbade” än ”Ickeinvolverade”. ”Psykolog/Kurator” 

skattades signifikant lägre bland ”Mobbade/mobbare” än bland ”Ickeinvolverade”. Alla tre 

nämnda interventionerna skattades som varken bra eller dåligt av samtliga grupper. 

”Ickeinvolverade” skattade utöver dessa tre nämnda interventioner (som de hade 

gemensamt med de andra grupperna) ”Utbilda lärare” och ”Eleverna säger ifrån” högst. 

”Mobbade” skattade utöver de tre gemensamma interventionerna ”Personal Arb. grupp” högst, 

som de värderade signifikant högre än ”Ickeinvolverade” som rankade denna intervention något 
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lägre. ”Mobbade” rankade likt ”Ickeinvolverade” även ”Eleverna säger ifrån” bland de främsta. 

”Mobbade” rankade dock ”Utbilda lärare” något lägre än ” Ickeinvolverade”, som rankade 

denna bland de fem främsta, skillnaden var dock inte signifikant. ”Mobbare” rankade även 

”Visa film” och ”Utbilda lärare” bland sina fem favoriter. ”Mobbade/mobbare” gruppen 

rankade samma interventioner som ”Ickeinvolverade” bland de fem främsta.

Nedan följer de 5 lägst skattade interventionerna för varje grupp:

Gemensamt för alla grupperna var att ”Videokameror” och ”Faddrar” bedömdes bland de 

fem minst hjälpsamma, ”Videokameror” bedömdes som dåligt eller mycket dåligt av alla 

grupper. ”Faddrar” skattades som varken bra eller dåligt av ”Ickeinvolverade” och ”Mobbade”, 

samt som dåligt eller mycket dåligt av ”Mobbare” och ”Mobbade/mobbare”. 

Utöver dessa tyckte ”Ickeinvolverade” inte att ”Rollspel”, ”Kamratstödjare” och ”Elever 

utreder själva” var särskilt hjälpsamma. ”Mobbade” trodde likt ”Ickeinvolverade” på vare sig 

”Elever utreder själva” eller ”Rollspel”. Datorprogram rankades också bland de fem lägst 

skattade för ”Mobbade”, denna rankades något lägre bland ”Mobbade” än hos 

”Ickeinvolverade”. ”Kamratstödjare” rankades dock signifikant högre av ”Mobbade”. 

”Mobbare” trodde vidare inte på ”Kamratstödjare”, ”Rollspel” och ”Klassrumsregler”. 

”Mobbade/mobbare” tyckte även att ”Kamratstödjare” och ”Klassrumsregler”, och dessutom 

”Berätta för föräldrarna” inte var särskilt hjälpsamma. Av nämnda lågt skattade interventioner 

trodde ”Mobbade/mobbare” signifikant mindre på ”Faddrar”, ”Klassrumsregler” och ”Berätta 

för föräldrarna” än ”Ickeinvolverade”. De rankade dock ”Eleverna utreder själva” påtagligt 

högre än de ickeinvolverade, även om denna skillnad inte var signifikant.
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Tabell 7 

Genomsnittliga skattningar för varje intervention, av elever som är respektive inte är involverad i 
mobbning i någon form, översatt till motsvarande värde på enkätens skala. Om medelvärdet på 
skattningen av interventionen låg mellan 1,0-2,9 så placerades den i tabellen med värdet 
”Mycket dåligt eller dåligt”, om medelvärdet låg mellan 3,0-3,9 med värdet ”Varken bra eller 
dåligt” och om det låg mellan 4,0-5,0 med värdet ”Bra eller mycket bra”

Ickeinvolverad                  Mobbade

Varken bra 
eller dåligt

Psykolog/Kurator
Utbilda lärare
Eleverna säger ifrån
Telefonnummer
Ledarskap i klassrum
Visa film
Lära de mobbade
Lära mobbarna
Info elever i storgrupp
Plan
Personal Arb. grupp
Berätta för skolpersonal
Informera föräldrar
Lärarna undervisar
Bestraffa mobbarna
Datorprogram
Rastvakter
Berätta för föräldrar
Hitta egen lösning 
Klassrumsregler
Faddrar

Dåligt eller 
Mycket dåligt

Rollspel
Kamratstödjare
Elever utreder själva
Videokameror

Mobbare                                           Mobbare/Mobbade

Varken bra 
eller dåligt

Psykolog/Kurator
Utbilda lärare
Telefonnummer
Visa film
Ledarskap i klassrum
Info elever i storgrupp
Personal Arb. grupp
Rastvakter
Eleverna säger ifrån
Hitta egen lösning 
Berätta för skolpersonal
Lära de mobbade
Plan
Datorprogram
Lära mobbarna
Bestraffa mobbarna

Dåligt eller 
Mycket dåligt

Lärarna undervisar
Elever utreder själva
Informera föräldrar
Berätta för föräldrar
Klassrumsregler
Faddrar
Rollspel
Kamratstödjare
Videokameror

Varken bra 
eller dåligt

Psykolog/Kurator
Telefonnummer
Eleverna säger ifrån
Personal Arb. grupp
Ledarskap i klassrum
Berätta för skolpersonal
Lära mobbarna
Rastvakter
Utbilda lärare
Info elever i storgrupp
Bestraffa mobbarna
Visa film
Informera föräldrar
Plan
Lära de mobbade
Lärarna undervisar
Kamratstödjare
Berätta för föräldrar
Hitta egen lösning 
Klassrumsregler
Datorprogram
Faddrar

Dåligt eller 
Mycket dåligt

Elever utreder själva
Rollspel
Videokameror

Varken bra 
eller dåligt

Telefonnummer
Utbilda lärare
Ledarskap i klassrum
Psykolog/Kurator
Eleverna säger ifrån
Lära de mobbade
Info elever i storgrupp
Lärarna undervisar
Visa film
Personal Arb. grupp
Bestraffa mobbarna
Elever utreder själva

Dåligt eller 
Mycket dåligt

Lära mobbarna
Datorprogram
Plan
Hitta egen lösning 
Rastvakter
Berätta för skolpersonal
Rollspel
Informera föräldrar
Berätta för föräldrar
Kamratstödjare
Klassrumsregler
Faddrar
Videokameror
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Tabell 8 (se nästa sida)

Medelvärden och standardavvikelser för elever, involverade i mobbning eller inte, på enkätens 
frågor om till hur stor hjälp de trodde att olika vanliga antimobbningsinterventioner skulle vara. 
* indikerar att gruppen (jämfört med den ickeinvolverade gruppen) skattat signifikant högre 
(p<0,05) och ** indikerar att gruppen (jämfört med den ickeinvolverade gruppen) har skattat 
signifikant lägre (p<0,05). Alla signifikanser är uträknade med Mann- Whitney.
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Ickeinvolverade Medv. Std.av Mobbade Medv. Std.av Mobbare Medv. Std.av Mobbade/
Mobbare

Medv. Std.av

Psykolog/kur
ator

3,88 1,16 Psykolog/kur
ator

3,94 1,20 Psykolog/kur
ator

3,64 1,16 Telefon-
nummer

3,49 1,40

Utbilda
lärare

3,78 1,07 Telefon-
nummer

3,94* 1,26 Utbilda 
lärare

3,46 1,18 Utbilda 
lärare

3,49 1,01

Eleverna 
säger ifrån

3,67 1,14 Eleverna 
säger ifrån

3,89 1,20 Telefon-
nummer

3,31 1,48 Ledarskao 
i klassrum

3,47 1,22

Telefon-
nummer

3,60 1,30 Pers. Arb.. 
grupp

3,72* 1,20 Visa film 3,31 1,20 Psykolog/k 3,43** 1,34

Ledarskap i
klassrum

3,60 1,16 Ledarskap i
klassrum

3,69 1,23 Ledarskap i 
klassrum

3,31 1,15 Eleverna 
säger ifrån

3,36 1,29

Visa film 3,55 1,23 Berätta för 
skolpersonal

3,68 1,22 Informera i 
stora grupper

3,17 1,25 Lära de 
mobbade

3,34 1,21

Lära de 
mobbade

3,54 1,22 Lära 
mobbarna

3,60 1,29 Pers. Arb. 
grupp

3,15** 1,14 Informera i 
stora 
grupper

3,29 1,31

Lära 
mobbarna

3,52 1,16 Rastvakter 3,60* 1,36 Rastvakter 3,13 1,34 Lärarna 
undervisar

3,21 1,32

Informera i 
stora grupper

3,50 1,08 Utbilda 
lärare

3,57 1,35 Eleverna 
säger ifrån

3,12** 1,29 Visa film 3,14 1,20

Plan 3,49 1,05 Informera i 
stora grupper

3,51 1,12 Hitta egen 
lösning 

3,12 1,02 Pers. Arb. 
grupp

  3,03** 1,27

Pers. Arb. 
grupp

3,46 1,06 Bestraffa 
mobbarna

3,48 1,45 Berätta för 
skolpersonal

3,10** 1,13 Bestraffa 
mobbarna

   2,97 1,50

Berätta för 
skolpersonal

3,42 1,17 Visa film 3,48 1,35 Lära de 
mobbade

3,06 1,32 Elever 
utreder 
själva 

   2,97 1,36

Informera 
föräldrar

3,35 1,11 Informera 
föräldrar

3,46 1,21 Plan 3,06** 1,11 Lära 
mobbarna

2,94** 1,19

Lärarna 
undervisar

3,29 1,18 Plan 3,45 1,30 Datorprogram 3,02 1,36 Datorprogr
am

  2,92 1,38

Bestraffa 
mobbarna

3,24 1,26 Lära de 
mobbade

3,40 1,45 Lära 
mobbarna

2,98** 1,31 Plan    2,87** 1,19

Dator-
program

3,17 1,32 Lärarna 
undervisar

3,31 1,32 Bestraffa 
mobbarna

2,98 1,24 Hitta egen 
lösning

   2,86 1,25

Rastvakter 3,15 1,26 Kamrat-
stödjare

3,30* 1,25 Lärarna 
undervisar

2,92 1,30 Rastvakter    2,86 1,33

Berätta för 
föräldrar

3,14 1,16 Berätta för 
föräldrar

3,30 1,34 Elever 
utreder själva 

2,92 1,27 Berätta för 
skolperson
al

  2,81** 1,31

Hitta egen 
lösning 

3,09 1,15 Hitta egen 
lösning 

3,23 1,23 Informera 
föräldrar

2,83** 1,28 Rollspel     2,72 1,32

Klassr. Regler 3,06 1,25 Klassr. Regler 3,18 1,36 Berätta för 
föräldrar

2,78** 1,11 Informera 
föräldrar

   2,69** 1,25

Faddrar 2,95 1,28 Datorprogram 3,15 1,45 Klassr. Regler 2,77 1,35 Berätta för 
föräldrar

   2,62** 1,38

Rollspel 2,86 1,30 Faddrar 3,08 1,40 Faddrar 2,65 1,38 Kamrat-
stödjare

    2,49 1,20

Kamrat-
stödjare

2,83 1,17 Elever utreder 
själva

2,85 1,28 Rollspel 2,60 1,32 Klasr.regler    2,45** 1,22

Elever 
utreder själva

2,71 1,17 Rollspel 2,77 1,39 Kamratstödjar
e

2,54 1,35 Faddrar 2,23** 1,17

Video-
kameror

2,19 1,38 Video-
kameror

2,65 1,53 Video-
kameror

2,24 1,53 Video-
kameror

    1,94 1,31
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Diskussion

Föreliggande studie syftar till att undersöka och jämföra lärare och elevers uppfattningar 

om effektiviteten hos vanliga antimobbningsinterventioner. Avsikten är även att undersöka och 

jämföra eleverna, avseende dessa uppfattningar, utifrån ålder, kön och deltagande i mobbning. 

För att undersöka detta konstruerade och distribuerade författarna en enkät bestående av frågor 

kring vanliga interventioners effektivitet.

Lärare och elever

Studiens första hypotes är att lärare skattar interventionerna som mer effektiva än

eleverna.

Lärarna i studien skattade 18 av 25 interventioner signifikant högre, det vill säga som till 

större hjälp, än eleverna. Lärarna skattade även interventionerna tydligt högre när man jämförde 

deras genomsnittliga skattningar med enkätens skala, exempelvis skattade lärarna 14 av 25 

interventioner som bra eller mycket bra medan eleverna inte skattade någon som detta. Det här 

tyder på att lärarna skattade interventionerna som mer effektiva än vad eleverna gjorde, vilket 

stämmer överens med tidigare forskning (Crothers et al., 2004). Studiens första hypotes bekräftas 

därmed av resultatet.

Ålder

Studiens andra hypotes är att elever i årskurs 6 skattar interventionerna som mer effektiva 

än elever i årskurs 9. Resultatet i studien pekar mot att denna hypotes stämmer. Eleverna i årskurs 

6 skattade 21 av 25 interventioner signifikant högre än eleverna i årskurs 9. Eleverna i årskurs 6 

skattade även interventionerna mer positivt när man jämför deras genomsnittliga skattningar med 

enkätens skala (se tabell 3). Exempelvis skattade årskurs 6 endast två stycken interventioner som 

dåliga eller mycket dåliga medan elever i årskurs 9 skattade tio stycken som detta. Detta visar på 

att studiens andra hypotes stämmer. 
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Kön 

Studiens tredje hypotes är att flickor skattar interventionerna som mer effektiva än pojkar. 

Resultatet visar dock att det inte föreligger några större skillnader mellan könen avseende 

skattning. Pojkarna skattade 4 av 25 interventioner signifikant högre, och flickorna skattade 1 av 

25 högre. När man jämförde deras skattningar avseende skalnivå låg snittet på de flesta 

interventioner på varken bra eller dåligt både för pojkar och flickor. Studiens tredje hypotes får 

därmed inte stöd av resultatet.

Involvering i mobbning

Studiens fjärde hypotes är att elever som inte deltar i mobbning skattar interventionerna 

som mer effektiva än elever som deltar i mobbning, som offer, mobbare eller mobbare/offer.

Denna hypotes får inte stöd i resultatet. Det fanns en svag men inte påtaglig skillnad mellan de 

som i någon form var involverad i mobbning och de elever som inte var involverade. Gruppen 

”Mobbade” elever skattade 4 av 25 interventioner signifikant högre än ”Ickeinvolverade”, 

medan ”Mobbare” skattade 7 av 25, samt ”Mobbade/mobbare” skattade 9 av 25 interventioner 

signifikant lägre än ”Ickeinvolverade”. Tittar man på skattningarna och jämför dem med 

enkätskalan, så var det inte heller några påtagliga skillnader, även om de två grupperna som 

mobbade, ”Mobbare” och ”Mobbade/mobbare”, skattade något fler interventioner som dåligt 

eller mycket dåligt. Denna tendens var dock inte heller så påtaglig att den gav stöd åt nämnda 

hypotes.

Tendenser i studiedeltagarnas preferenser

När man ser till enskilda interventioner som skattas högt och lågt, finns en övergripande 

tendens till att grupperna har ganska liknande preferenser. Exempelvis är interventionerna 

”Psykolog/Kurator”, ”Utbilda lärare”, ”Eleverna säger ifrån” samt ”Ledarskap i klassrummet” 

bland de högst skattade interventionerna i alla grupper. Vidare är ”Telefonnummer” en av de 
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interventionerna som är högst skattad av alla elevgrupper, och även lärarna skattar denna 

intervention positivt. 

Gemensamt för samtliga grupper är även att ”Videokameror” är en av de lägst skattade 

interventionerna. En bidragande anledning till att denna intervention blev så lågt skattad kan vara 

att den omfattade övervakning av badrum, vilket inte verkade så populärt, något som frekvent 

kommenterades i marginalen. Intressant vore att undersöka om denna intervention skulle vara 

mer gångbar om man bortsåg från badrum. Vidare är interventionen ”Elever utreder själva” lågt 

skattad hos alla grupper utom ”Mobbade/mobbare”. ”Kamratstödjare”, ”Faddrar” och 

”Rollspel” är bland de lägst skattade hos alla elevgrupper, medan lärare skattar dessa mer 

positivt. 

En av de högst skattade interventionerna i studien var ”Psykolog/Kurator”. Detta är 

noterbart då Crothers et al. (2006) pekar på att elever och lärare föredrog interventioner som 

involverade elever och lärare i problemlösningen, jämfört med interventioner som utförs av 

annan skolpersonal. En motsvarighet till interventionen ”Psykolog/Kurator” fanns dock inte med 

i deras frågebatteri, vilket kan förklara denna skillnad. Däremot var interventionen ”Att ha någon 

att tala med om att man blir mobbad” högt skattad både hos lärare och hos elever (Crothers et al., 

2006). I den interventionen åsyftades inte specifikt psykologer, men det skulle ändå kunna vara 

samma innebörd som eleverna såg i vår intervention. Vi informerade vid enkätens genomförande 

att eleverna vid frågor kunde vända sig till skolans psykolog eller kurator, något som kan ha 

bidragit till denna interventions popularitet. Däremot var detta inget vi informerade lärarna om.

Vi har tidigare nämnt en studie av Frisén och Holmqvist (2010) som tittade på elevers 

egna förslag på mobbningsinterventioner. De undersökte elevernas förslag vid 13 års ålder och 

sedan ännu en gång vid 16 års ålder. Dessa mätningar kan jämföras med våra mätningar av 

årskurs 6 respektive årskurs 9. I studien fann man bland annat att de mest föreslagna 

interventionerna för båda åldrarna var ”Allvarliga samtal med de inblandade” och ”Förbättring av 

offrets copingstrategier”. Vi hade inte med ”Allvarliga samtal med de inblandade”, denna 

intervention skulle dock kunna placeras in som ett exempel på att ”Bestraffa mobbarna”. Detta är 

dock inget som vi uttryckligen frågar efter i vår enkät. Om man trots detta jämför dessa 

interventioner så skattas ”Bestraffa mobbarna” i mitten, jämfört med andra interventioner av 

årskurs 6 och bland de minst uppskattade förslagen av årskurs 9 (se tabell 4). Vi funderar om 
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denna skillnad kan bero på att ordet bestraffa för med sig negativa associationer, vilket kan ha 

gjort att denna intervention inte var lika populär hos eleverna i vår studie. Om man sedan jämför 

vår intervention att ”Lära de mobbade” med ”Förbättring av offrets copingstrategier” så var 

interventionen även i vår studie bland de högst skattade interventionerna i årskurs 6, och befann 

sig bland de högre skattade i årskurs 9, något som tyder på att eleverna även i föreliggande studie 

var relativt positiva till denna intervention. Frisen och Holmqvist (2010) fann även att 13 

åringarna var mer benägna att nämna ”Inblandning av föräldrar” medan 16 åringarna oftare 

nämnde ” ”Att skolpersonalen gör någonting”. Denna skillnad var dock inte noterbar i vår studie.

I studien av Frisén och Holmqvist (2010) var ickeoffer mer benägna än offer att nämna 

”Allvarliga samtal med de inblandade”, något som vi inte fick stöd för i vår studie där 

interventionen ”Bestraffa mobbarna” var ungefär lika högt skattad hos båda grupper. Vidare 

visade Frisén och Holmqvist (2010) på att offer oftare än ickeoffer föreslog ”Att förbättra

mobbarens empati för offret”. Detta visade sig inte i vår studie angående motsvarande 

intervention ”Lära de mobbade”. Skillnaden mellan våra studier kan dels bero på hur eleverna 

valt att tyda våra formuleringar om interventionerna, men också bero på att eleverna inte själv har 

kunnat komma på vissa av interventionerna, i nämnda studie, och därmed inte haft tillgång till 

dessa i sin bedömning.

Studiens styrkor och begränsningar

En begränsning med studien är att den endast utfördes på en skola. Detta begränsar klart 

resultatets generaliserbarhet (Shadish et al., 2002). Författarna hade behövt genomföra vidare 

undersökningar på fler skolor för att göra slutsatserna mer pålitliga. Det är svårt för oss att 

fastställa om validitet föreligger, det vill säga att vi med vår enkät verkligen mäter det vi avsett 

att mäta. Vi har förvisso låtit eleverna bedöma om de tyckte enkäten var svår att förstå och 

besvara. Det ansåg inte eleverna generellt var fallet, men samtidigt vet vi inte om eleverna förstod

frågorna på det sätt vi avsåg. Detta skulle behöva undersökas vidare. Styrkan i att använda en 

enkät för ändamålet att undersöka lärare och elevers attityder ligger i att man når ut till ett stort 

antal individer. Svagheten är att man inte får samma detaljdjup som man får via exempelvis 
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intervjuer. Man skulle kunna kompletterat enkätsvaren med frågor om ytterligare aspekter, se 

avsnitt om förslag på vidare forskning nedan. 

Slutsatser

Studiens viktigaste resultat var att lärare skattar interventionerna som mer effektiva än 

eleverna, samt att elever i årskurs 6 skattar interventionerna som mer effektiva än elever i årskurs 

9, samtidigt som ingen sådan noterbar skillnad kunde urskiljas utifrån elevernas kön eller ifall de 

var involverade i mobbning eller inte. Ytterligare ett viktigt resultat var att det verkar finnas en 

hel del gemensamt mellan lärare och elever, samt mellan undergrupper av elever avseende ålder, 

kön och deltagande i mobbning, gällande vilka enskilda interventioner de skattar som effektiva 

och mindre effektiva. 

Dessa resultat är intressanta när man ser till implementeringen av 

antimobbningsinterventioner. Vi har tidigare nämnt att en viktig aspekt av implementeringen är 

att användaren är positivt inställd till interventionen i fråga. En positiv inställning till 

interventionen ökar chansen att interventionen används och implementeras på ett bra sätt. Att 

känna till lärare och elevers inställning till vanliga interventioner ger information om vilka 

interventioner som kan användas utan att alltför stora hinder uppkommer vid införandet. 

Först ska sägas att våra resultat är väldigt tentativa och att vidare forskning behövs innan 

man kan utgå ifrån att dessa slutsatser är valida. Vidare förutsäger lärare och elevers attityd bara 

till viss del faktiskt beteende (Ramsay et al., 2010). Med detta sagt pekar våra resultat mot att 

man skulle möta mindre motstånd från lärare än elever när man skall införa de flesta typer av 

interventioner. På samma sätt verkar de yngre eleverna (årskurs 6) tro mer på 

antimobbningsinteventioners fungerande än äldre elever (årskurs 9). Denna skillnad kan man 

dock inte se mellan elever beroende på elevens kön eller involvering i mobbning.

Att preferenserna inte verkar skilja sig åt mellan grupperna i studien, angående enskilda 

interventioner, tyder på att ungefär samma interventioner borde kunna implementeras med 

framgång oberoende om det gäller lärare eller elevers genomförande av interventionen, och 

oberoende elevens kön, ålder och involvering i mobbning. 
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”Psykolog/Kurator”, ”Eleverna säger ifrån”, ”Utbilda lärare”, samt ”Ledarskap i 

klassrummet” är alla interventioner som skattades högt av elever och lärare och därmed kan ha 

förutsättningar att implementeras med framgång. De två sistnämnda interventioner har vidare 

visat upp ett samband med minskning av mobbning (Farrington & Ttofi, 2009). Dessutom var 

tanken att ha ett telefonnummer, man anonymt kunde ringa in till, något som framförallt eleverna 

var positiva till. 

Interventioner som skattades som mindre effektiva av lärare och alla eleverna oavsett 

kategori var däremot ”Videokameror” och ”Elever utreder själva”. ”Kamratstödjare”, ”Faddrar” 

och ”Rollspel” är bland de lägst skattade hos alla elevgrupper, medan lärare skattar dessa mer 

positivt. Kamratstödjande och liknande verksamhet har även visat upp ett dåligt stöd av tidigare 

forskning (Farrington & Ttofi, 2009). 

Förslag på vidare forskning

Denna studie har mer allmänt tittat på lärare och elevers bedömning av till hur stor hjälp 

vanliga interventioner är. Det finns ett flertal områden som skulle kunna vara intressanta att titta 

vidare på. Man kan utifrån nämnda teori TPB (se teoriavsnittet för en vidare beskrivning av 

denna teori), kolla vidare på flera aspekter, till exempel om elever och lärare, utöver 

bedömningen av interventionernas effektivitet, bedömer interventionerna som önskvärda, vad de 

tror om andras syn på denna handling, samt om de tror att de eller andra har förmågan att utföra 

denna handling (Francis et al., 2004). Detta för att säkrare kunna förutsäga konsumenternas 

faktiska beteende. Vidare skulle man utifrån Social Validity perspektivet (se teoriavsnittet) kunna 

titta på mer specifika delar av själva interventionen, såsom målet med interventionen, procedur 

samt utkomst av interventionen, för att få en uppfattning om vilka aspekter av interventionerna 

som kan stöta på motstånd (Foster & Mash, 1999).

Dessutom vore det intressant att studera hur elever och lärare bedömer interventionerna 

kopplat till olika typer av mobbning. Exempelvis skulle man kunna fråga dem hur effektiva de 

tror att interventionerna är i förhållande till direkt respektive indirekt mobbning. 
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”Allvarliga samtal med de inblandade” är ett vanligt sätt att hantera mobbning, något som 

man möjligen skulle kunna ta med i framtida studier. En annan intervention som hade varit 

intressant att ta med är ”Föräldraträning/möten”, något som har visat upp samband med 

minskning av mobbning (Farrington & Ttofi, 2009).Vi slog dock ihop denna kategori med 

”Informera föräldrar” eftersom vi ansåg att det var att fråga efter samma sak, men med rätt 

formulering skulle den nog ha kunnat tas med.
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Bilaga 1. Uppsatsförfattarnas enkät

Arbete mot mobbning.

Här nedanför finns en lista på saker elever, lärare och annan skolpersonal
kan göra för att arbeta mot mobbning på skolan. Markera till hur stor 
hjälp du tror att varje handlingsalternativ skulle vara. Du kan kryssa
i 1-5 där:

1=Mycket dåligt
2=Dåligt
3=Varken bra eller dåligt
4=Bra
5=Mycket bra

Hur bra tror du att det skulle fungera att:

           Mycket dåligt         Mycket bra

1. Man gör en plan för                                       
hur mobbning ska                             1          2            3            4            5      
hanteras på skolan.                   

2. Elever och lärare skriver 
            ner regler mot mobbning                  1           2           3            4            5            

som ska följas och som                                                                                
sätts upp i klassrummen.

3. Informera eleverna,
i större grupper, om                 1          2            3            4            5
mobbning och hur ofta                                                                           
det inträffar på skolan.

4. Lärarna undervisar 
eleverna om mobbning                    1           2           3            4            5
under vanlig lektionstid.
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Mycket dåligt                                     Mycket bra

5. Lärarna tränas i att leda                    1             2            3            4             5
klassen så att mobbning                                                                        
lättare upptäcks och hanteras.

6. Arbetet mot mobbning 
sker i arbetsgrupper där                      1            2             3             4              5  
t ex lärare, kurator och                                                                                
psykolog ingår.

7. Lära elever som mobbar 
att lämna andra barn                           1            2            3              4              5
ifred, detta arbete genomförs                                                                         
utanför klassrummet. 

8. Lära elever som utsätts 
för mobbning hur de ska                     1            2            3             4              5
göra för att få mobbarna att                                                                           
lämna dem ifred, detta arbete  
genomförs utanför klassrummet.

9. Välja ut elever till kamrat-              1             2             3            4              5
stödjare som hjälper till                                                                   
vid mobbning.

10. Äldre elever blir faddrar som             1              2             3             4              5
de yngre eleverna kan vända                                                                            
sig till för råd och stöd.

11. Utbilda lärare i hur de                          1             2             3             4             5
ska arbeta mot mobbning.                                                                      
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               Mycket dåligt                                Mycket bra

12. Informera föräldrar om hur                 1             2             3             4          5  
skolan arbetar mot mobbning                                                                        
och hur föräldrarna kan hjälpa till.

13. Se till att det alltid finns                        1            2             3              4           5  
skolpersonal som övervakar                                                                              
skolan och skolgården under raster. 

14. Bestraffa dem som mobbar.               1             2             3             4              5  
                                                                                     

15. Hjälpa de inblandade att             1            2            3             4              5 
hitta en lösning själva.                                            

16. Eleverna själva tar reda
på om mobbning sker                        1            2            3             4               5  
och bestämmer hur de                                                                   
som mobbar ska bestraffas.

17. Få eleverna att säga ifrån
när de ser att någon blir            1            2             3             4               5  
mobbad och att ge stöd till                                                                     
de som blir mobbade.

18. Lära eleverna om mobbning              1            2             3             4              5 
genom dataprogram/dataspel.                                                                     

19. Lära eleverna om mobbning             1            2             3             4              5 
genom att visa film.                                                                    
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                                                     Mycket dåligt                                         Mycket bra

20. Lära eleverna om mobbning             1             2             3             4              5 
genom teater eller rollspel.                                                                    

21. Ha ett telefonnummer dit 
eleverna kan ringa anonymt            1            2             3             4             5
och berätta om mobbning                                                                    
och tipsa om vilka som 
mobbar i skolan.

22. Ha videokameror som 
övervakar alla bussar,                           1            2             3            4             5 
skolgårdar, korridorer,                                                                     
och badrum.

23. Få eleverna att berätta         
för sina föräldrar och även             1            2             3             4             5
föräldrarna till dem som
mobbar/blir mobbade.

24. Få eleverna att berätta                          1            2             3             4             5 
            om mobbning till 

skolpersonalen.                                                                     
            

25. Det finns någon att prata                     
      med för de som blir                           1            2             3             4             5

mobbade som till exempel  
en psykolog eller kurator.
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Bilaga 2. Försättsblad till lärarenkäten            

Information till lärare på xxxxxxxxxxskolan.

Vi är två studenter på psykologprogrammet vid Lunds universitet som gör ett examensarbete om 

mobbning i skolan. 

Ni kanske känner till att en del av detta arbete är att, tillsammans med xxxxxxxskolan, undersöka 

vilka upplevelser elever på skolan har av mobbning, och vad de tycker om olika vanliga sätt att 

arbeta mot mobbning. Dessa enkäter har nu delats ut till elever i klass 6-9.  Vi kommer att 

sammanställa resultatet av undersökningen de närmaste veckorna, och ni kommer få ta del av 

resultatet vid lämpligt tillfälle senare under denna termin.

Vi vill i vår uppsats även undersöka vad lärare tycker om vanliga sätt att arbeta mot mobbning. 

Därför skulle vi vara väldigt tacksamma om ni kan fylla i en enkät där ni får tycka till om olika 

angreppssätt mot mobbning. Det är samma enkät som eleverna fick, den av delarna som handlade 

om olika interventioner mot mobbning. Deltagandet i enkäten är naturligtvis helt frivilligt.

Ni får svara anonymt på frågeformulären och materialet behandlas konfidentiellt och bearbetas 

och sammanställs av oss (Tobias och Victoria). Enkätsvaren kommer vi att använda i vårt 

examensarbete som beräknas vara klart i slutet av augusti. Förutsatt att intresse finns kommer vi 

även att presentera resultatet av denna del i undersökningen för er.

Innan ni svarar på frågorna vill vi att ni läser igenom en bifogad definition av mobbning, som vi 

lånat från Olweus enkät om mobbning (den eleverna fick fylla i). Det för att ni och eleverna ska 

ha samma definition av mobbning att utgå ifrån i era svar. Ni får inledningsvis även fylla i några 

korta bakgrunds frågor. Ni ska svara på frågorna med elever och elevernas situation i åtanke, 

alltså ange hur bra ni tycker att arbetssätten är för att arbeta mot mobbning bland elever. Enkäten 

bör inte ta mer än 15 minuter att fylla i. 
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Har ni frågor kan ni nå oss på angiven mail nedan, ni kan även vända er till skolpsykolog 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Vi är väldigt tacksamma om så många som möjligt vill hjälpa oss att fylla i enkäten =).

Vänliga hälsningar!

Tobias Andersson  psp03tan@student.lu.se

Victoria Wahlberg psp06vwa@student.lu.se

Psykologprogrammet Termin 10, Lunds universitet
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Bilaga 3. Kontrakt

Institutionen för psykologi 

Kontrakt

Studentuppdrag på xxxxxxxxxskolan vårterminen 2010

Tobias Andersson och Victoria Wahlberg, två psykologkandidater vid psykologprogrammet 

Lunds universitet, ska på uppdrag av xxxxxxxxxskolan genomföra en enkätundersökning för att 

kartlägga mobbningssituationen på skolan. I enkätundersökningen ingår även frågor om elevernas 

preferenser gällande vanliga interventioner för att förebygga mobbning. Materialet kommer sedan 

att utgöra grunden för kandidaternas examensarbete.

Del i uppdraget:

– Informerat samtycke, två brev skickas till föräldrar och elever, det ena skickas från 

xxxxxxxxskolan och det andra skickas av studenterna för att informera om sin del.

– xxxxxxxxxxskolan står för pappersmaterial som går åt till att skriva ut enkäterna.

-xxxxxxxxskolan ordnar plats i aulan för eleverna att sitta och fylla i enkäterna.

– Distribuering av enkäterna genomförs av kandidaterna i samarbete med skolans personal.

-Skolan har personal tillgänglig för eventuellt extra elevstöd om så skulle behövas i samband med 

undersökningen.
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-Psykologkandidaterna står sedan för informationsinsamlandet, bearbetning och analys av 

material. 

– Tillfälle ges för återgivning där psykologkandidaterna redovisar resultatet av enkätstudien för 

elever och lärare på skolan. Detta sker förslagsvis i större grupper alternativt klassvis, och sker 

innan slutet av vårterminen.

Parter är överens om vad som ska ingå i uppdraget:

Underteckning och datum

Rektor ................................................................................................................

Handledare ........................................................................................................

Kandidater .........................................................................................................
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Bilaga 4. Informerat samtycke

Information till elever och föräldrar på xxxxxxxxxxskolan.

Hej! 

Vi är två studenter på psykologprogrammet vid Lunds universitet som kommer att genomföra 

vårt examensarbete på xxxxxxxxxxxskolan. En del av arbetet består i att undersöka vilka 

upplevelser elever på skolan har av mobbning. Vi är också intresserade av att veta vad eleverna

tycker om vanliga sätt att arbeta mot mobbning. Det kommer vi att undersöka genom att 

tillsammans med personal på xxxxxxxxxxxxskolan dela ut frågeformulär till samtliga elever på 

skolan. Frågorna kommer att besvara anonymt.

När svaren är sammanställda kommer vi att presentera vad som kommit fram i undersökningen 

för er elever. Målet med presentationen är att ni ska få en översiktlig bild av upplevelser av 

mobbning på skolan.  

Vänliga hälsningar!

Tobias Andersson  psp03tan@student.lu.se

Victoria Wahlberg psp06vwa@student.lu.se

Psykologprogrammet Termin 10, Lunds universitet      
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Bilaga 5. Schema för utdelning av enkät till elever

Schema för mobbningsenkät

- Enkäten genomförs i matsalen, detta tar ungefär en timme.

- Efter enkäten återgår klasserna direkt till undervisning enligt schema.

- Undervisande lärare i klasser/grupper under tid för enkät närvarar.

- Handledare ansvarar för att informerar eleverna.

- Informationsbrev till föräldrarna finns på It´s L. Skickas snarast hem – förslagsvis via 
mail. Handledare ansvarar.

Tisdag 13/4 åk 8
8 c, d, e 08.00
8 a, b, f 09.00

Onsdag 14/4 åk 6
6 b, d, e 08.00
6 a, c 09.00

Måndag 19/4 åk 7
7 a, b 08.00
7 c, d 09.00

Fredag 23/4 åk 9
9 a, d, e 08.00
9 b, c 09.00
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Bilaga 6. Muntliga instruktioner till eleverna vid utdelning av enkät

Muntlig introduktion för eleverna inför enkätutdelning

 Vi bad alla elever att sätta sig på en plats där det låg en enkät och en penna. (vi försökte 
sprida ut eleverna så gott det gick, så att inte ett helt gäng kompisar satt tillsammans). 
Samt att eleverna inte fick börja fylla i förrän alla hade kommit och att de fått en liten 
introduktion före.

 Vi presenterade oss, var vi kom ifrån och varför vi skulle göra denna undersökning. Att 
det var i samarbete med skolan. Men att det också skulle mynna ut som en del av vårt 
examensarbete.

 Vi berättade att om det fanns någon som hade frågor eller undrade över någon fråga så
skulle vi komma och besvara frågor eller ev hjälpa dem fylla i. Eller om det var några 
andra funderingar eller något annat som väcktes så skulle eleverna inte tveka att ta 
kontakt med någon av oss.

 Vi sade åt eleverna att läsa allting noggrant och att ta sin tid,  och se till  så att de inte 
hoppade över någon fråga.

 Anonymitet, vi påpekade att det var viktigt att de satt en bit ifrån varandra under ifyllning 
och att de inte skulle titta på varandras eller börja prata.

 Vi sade att när eleverna var färdiga så fick de inte resa sig upp och gå genast eller börja 
prata, utan fick sitta kvar i minst 20 minuter (totalt från det att de börjat fylla i) i alla fall 
för att visa hänsyn.

 Vi sade  också i introduktionen att när de suttit i 20 minuter och de var färdiga kunde de 
komma fram till oss  och lämna enkäten i en hög på ett bord innan de gick ut.

 Till eleverna i åk 6 bad vi även att de på sista sidan skulle skriva hur lätt eller svårt de 
tyckte att enkäten var  att fylla i.

 Vi tackade eleverna för att de ville delta i vår undersökning.


