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1. Inledning 

I närmare 30 år har forskare visat intresse och studerat fenomenet mobbning bland skolelever 

(Roland & Galloway, 2002). För elever är det en grundläggande rättighet att kunna känna sig 

trygga i skolan och inte bli utsatta för övergrepp eller förnedrande behandling, elever skall 

inte behöva vara rädd för att gå till skolan (Olweus, 1991 & 1999). Man har i Sverige infört 

en formulering i skollagen om att: ”den som verkar inom skolan är skyldig att aktivt motverka 

alla former av kränkande behandling som mobbing och rasistiska beteenden (Lag 

1997:1212)”. Det slås också fast i Läroplanen för grundskolan (Lpo 1994) att ingen i skolan 

skall utsättas för mobbning. Där fastslås också att rektorn har ett ansvar att utveckla ett 

särskilt program för den enskilda skolan med syfte att ”motverka alla former av trakasserier 

och mobbning bland elever och anställda” (Olweus, 1999). Handlingsplanen skall vara känd 

för alla på skolan och för föräldrarna, alla måste lära sig uppfatta mobbning och kunna ingripa 

när det uppstår (Höistad, 1994).  

 

Mobbade barn och ungdomar blir trakasserade över lång tid, ofta flera år. Det krävs inte så 

stor fantasi för att föreställa sig vad det innebär att genomleva sin skoltid med ständig ångest, 

otrygghet som ger dåligt självförtroende (Olweus, 1991 & 1999). Mobbning kan också få 

negativa påföljder i det vuxna livet. Undersökningar visar att mobbning som pågått under 

längre tid kan sätta djupa spår och leda till en negativ självbild som består även långt efter att 

mobbningen upphört (Smith & Ananiadou, 2003). 

 

Under slutet av 1990-talet fick skolverket in flera anmälningar än tidigare gällande mobbning. 

Att antalet anmälningar ökat kan bero på att föräldrar blivit mera medvetna om barns 

rättigheter, men också på grund av att bestämmelserna blivit tydligare. En nationell 

granskning, som gjorde under slutet av 1990-talet, visar att alla de skolor man besökte hade 

svårt att nå upp till läroplanens krav att ingen i skolan skall utsättas för mobbning. 

Beredskapen på de olika skolorna varierade stort, i de flesta skolor fanns handlingsprogram, 

men de användes inte överallt (SOU 2000:19). 
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2. Syfte 
Mitt syfte är att granska och belysa forskning om vad mobbning är och hur det kan 

förebyggas och stoppas. Jag har valt att koncentrera mig på den forskning som rör skolan. Jag 

skall belysa forskningen om åtgärdsprogram mot mobbning. Jag skall också utifrån forskning 

definiera begreppet mobbning. För att göra detta skall jag granska litteratur som belyser 

ämnet mobbning, hur det kan förebyggas samt hur det kan stoppas.  

2.1 Frågeställningar 
Jag skall utifrån forskning beskriva: 

• Vad är mobbning? 

• Vilka konsekvenser kan mobbning få? 

• Vilka åtgärder behövs för att förebygga och stoppa mobbning? 

• Vilka åtgärder används för att stoppa och förebygga mobbning? 

• Vilka effekter kan implementeringen av ett åtgärdsprogram få? 
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3. Metod 
Mitt metodval är att göra en litteraturstudie. Avsikten med ett litteraturbaserat examensarbete 

är att utveckla och få fördjupade kunskaper utifrån kunskap som finns i befintliga texter, som 

till exempel vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar skall vara skrivna utifrån bestämda 

regler för att de skall anses vara vetenskapliga. Det skall vara skrivna utifrån ett givet format 

där moment som bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och referenser skall finnas med, 

artikeln skall också förmedla ny kunskap. Artikeln bör vara skriven på engelska, då det anses 

vara vetenskapens officiella språk, men det finns även giltiga studier som enbart finns på till 

exempel nordiska språk. Vetenskapliga publiceringar kan även ske i andra former än artiklar, 

ett exempel är doktors- och licentiatavhandlingar som är en viktig källa till kunskap (Friberg, 

2006). För att hålla isär olika studier har jag valt att i de flesta fall namnge dem efter staden 

eller landet där de är genomförda.  

3.1 Urval 
Jag gjorde en inledande litteratursökning för att förstå mitt valda problemområde. Det var 

översiktliga och ostrukturerade sökningar som gjorde att jag tillslut kunde finna specifika 

sökord som jag fann relevanta. 

 

En litteraturstudies data utgörs av litterära texter och det är syftet och problemformuleringen 

som avgör vilka dokument som kommer att inkluderas i studien. För att få en effektiv sökning 

med så många relevanta träffar som möjligt gjordes vissa avgränsningar vid själva 

sökproceduren. Jag begränsade sökningen till enbart databaser som vara relevant för mitt 

område, socialt arbete. För att få fram relevant material har jag använt mig av främst av 

följande sökmotorer: 

• Academic Search Elite 

• CSA Social Sience (ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts, 

Communication Abstracts, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, CSA 

Social Services Abstracts, CSA Sociological Abstracts, CSA Worldwide Political 

Sience Abstracts, EconLit, ERIC, PAIS International, Physical Education Index, 

PsycARTICLES och PsycINFO). 

Jag avgränsade mig genom att bara titta på publikationer skrivna mellan år 2000 och år 2007 

för att få fram så ny forskning som möjligt. För att ytterligare begränsa mig valde jag att 
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enbart se på mobbning som förekommer i skolan mellan barn och ungdomar, samt så valde 

jag enbart artiklar som var vetenskapligt granskade, så kallad ”Peer-reviewed”. 

 

Enligt tabellen framgår det hur sökningen har gått till, samt vilka sökord jag valt att använda 

Databas Sökord Antal träffar Använda 
Academic  
Search  
Elite 

Bullying 
 
Bullying and 
prevention 

51 
 
61 
 
 

 
 
6 
 
 

CSA 
Social 
Science 

Bullying 
 
Bullying prevention 
  

4788 
 
391 
 

4 
 
4 
 

 

3.2 Metoddiskussion  
I en litteraturstudie använder man sig av material som redan har analyserats och bearbetats av 

någon annan och det skiljer sig mot empiriska studier där man analyserar ”rådata” (Friberg, 

2006). Genom att välja att göra en litteraturbaserad uppsats kunde jag få en överblick över hur 

problemet ser ut, samt vilka åtgärder som visat sig vara effektiva. Mina sökningar gav ibland 

för många träffar för att jag skulle kunna läsa igenom alla i denna studie. Men i de flesta fall 

läste jag alla abstrakt och valde utifrån dessa artiklar som jag tyckte beskrev mitt valda 

problemområde. 

 

En litteraturstudie kan ha vissa svagheter. Det kan efter sökning visa sig att det inte finns 

tillräckligt med material, inom området man valt, som är relevant. Det finns även risk för att 

författaren väljer studier selektivt som förstärker den egna åsikten och som visar det resultat 

som man vill få fram (Friberg, 2006). För att undvika detta har jag försökt att ha en kritisk 

inställning till studierna, vid analysen och i det egna skrivandet av uppsatsen. 

 

3.3 Metodproblem 
Vid vissa sökningar fick jag många träffar och hade svårt att gå igenom alla. Det var även 

svårt att få fram vissa artiklar i fulltext, vilket var tidskrävande. Jag hittade inga studier från 

Sverige men fann studier gjorda i Finland, Norge, Frankrike, USA och Kanada och jag tror att 

situationen och de resultat som gavs är jämförbara med svenska skolors förhållanden. 
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4. Resultat 

 

4.1 Vad är mobbning? 
Med mobbning menas att en eller flera individer tillfogar en annan människa skada eller 

obehag upprepade gånger (Olweus, 1991 & 1999). Att bli utsatt för mobbning är att bli kränkt 

som människa och att förlora en del av sig själv och i värsta fall hela sitt människovärde 

(Höistad, 1994). Det är ofta en obalans i styrkeförhållandena mellan mobbaren och den 

mobbade, och den utsatte har svårt att försvara sig mot den eller de som mobbar (Olweus, 

1991). Mobbning kan ses som den vanligaste formen av ungdomsvåld och kan eskalera till 

mycket allvarligare former av antisocialt beteende (Smokowski & Hollan-Kopasz, 2005) 

Mobbning har tre karaktäristiska drag: 

• Det är en återkommande handling. 

• Det utförs med mening att skada eller såra. 

• Det är en obalans i styrkeförhållanden mellan mobbare och den mobbade (Houbre, 

Tarquinio, Thuillier & Hergott, 2006). 

. 

Det finns flera olika typer av mobbning, de vanligaste är: 

• Fysisk mobbning – till exempel sparkar och slag (Smith & Ananiadou, 2003). 

• Verbal mobbning – till exempel retande och hot. 

• Psykisk mobbning/Social isolering – till exempel utfrysning (Smith & Ananiadou, 

2003, Höistad, 1994). 

• Indirekt mobbning – till exempel ryktesspridning (Smith & Ananiadou, 2003). 

• Cybermobbning – till exempel mailmobbning och sms/mms mobbning (Keith & 

Martin, 2005).  

Som mobbning räknas också retsamhet som upprepas. Retsamhet som sker på ett mera 

vänskapligt plan brukar inte räknas till mobbning (Olweus, 1999) och det är inte heller 

mobbning när två personer med likvärdig psykisk eller fysisk styrka slåss eller bråkar 

(Olweus, 1991 & 1999). 

 

Det är flera pojkar än flickor som mobbar andra, många flickor blir dessutom i huvudsak 

mobbade av pojkar, men det är något fler pojkar som är mobbade. Pojkar som utsätts för 

mobbning är ofta fysiskt svagare än sina kamrater och utsätts oftare än flickor för fysisk 
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mobbning. Mobbning bland flickor tar sig ofta indirekta uttryck som till exempel 

ryktesspridning och manipulation av vänskapsrelationer. Mobbning bland flickor är vanligen 

svårare att upptäcka då den sällan är fysisk (Olweus, 1991, Roland & Galloway, 2002, 

Höistad, 1994, Feder, 2007). 

 

Det krävs förståelse av två element för att förstå mobbningens komplexitet: 

1. Mobbning är en form av aggressivt beteende i form av makt.  

2. Mobbning är något som är återkommandet (Craig & Pepler, 2007). 

 

En vanlig uppfattning är att mobbning framförallt förekommer i storstäderna, men det är 

något som inte stämmer. Resultat från omfattande landsundersökningar som gjorts i Norge 

visar att andelen elever som blir mobbade är lika stor i de mindre orterna som i storstäderna. 

En annan vanlig föreställning är att klassens och skolans storlek skall spela roll. I Stockholm 

har det gjorts undersökningar som inte gav något stöd åt detta. Resultaten visar att det inte 

framkommit några systematiska samband mellan nivån av mobbningsproblem och klassens 

eller skolans storlek. Men det är naturligtvis så att det absoluta antalet mobbade och mobbare 

är högre i stora skolor och stora klasser, men procentuellt är mobbning ett lika stort problem i 

små som stora skolor. Men man kan tro att det är lättare att göra något åt 

mobbningsproblematik i en mindre skola eller lite klass, då det är färre elever inblandade 

(Olweus, 1991) 

4.1.1 Cybermobbning 
Tidigare var hemmet en fristad för den mobbade, men med dagens teknik är den mobbade 

aldrig säker. Idag måste ungdomar tampas med mobbningens nya former som ryktspridning 

genom e-post, sms, mms, utläggande av bilder med mera på hemsidor och chattrum. Det finns 

inget sätt för den mobbade att komma undan, då mobbarna följer även med hem (Keith & 

Martin, 2005). 

 

Till cybermobbning räknas återkommande hot och förtal genom användande av till exempel 

e-post, sms, mms, hemsidor och chattrum. Ungdomar är idag ofta uppkopplade till Internet 

och föräldrarna är ofta ovetande och okunniga om vad de gör. Detta gör att föräldrar och 

skolan har svårt att komma åt och förstå denna typ av mobbning. On-line mobbning är något 

som blir vanligare och vanligare, det är framför allt flickor som drabbas. Generellt är det flest 

flickor som utför cybermobbning genom sms, mms, online chatt och e-post. Pojkar använder 
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mera troligt hemsidor som verktyg för att mobba andra. Det är svårare att identifiera 

mobbarna som utför cybermobbning. I chatt rum kan man använda sig av alias och e-post 

adresser kan dölja en persons rätta identitet. Det är också lättare att mobba någon som man 

inte fysiskt ser (Keith & Martin, 2005). 

 

4.1.2 Den mobbade 
Den vanligaste typen av mobbade är den passive eller den undergivna. Dessa elever är mera 

ängsliga och osäkra än andra elever, det är försiktiga, känsliga och tystlåtna. De har också ofta 

svårt att komma in i kamratgruppen och har få, om några vänner alls. Oftast reagerar de med 

gråt eller genom att dra sig undan när de blir angripna. I regel så har de en dålig självkänsla 

och en allmänt negativ bild av sig själva och sin situation. Den mobbades hållning och 

beteende signalerar osäkerhet och ängslighet och de vågar inte ge igen om de blir 

förolämpade eller angripna (Olweus, 1991 & 1999, Smokowski & Holland-Kopasz, 2005).  

 

En annan, mera ovanlig, typ av mobbade är den provocerande. Dessa elever är ofta 

okoncentrerade, klumpiga och allmänt oroliga. Det blir ofta en lätt irritation och spänning runt 

dem. De har ofta ett häftigt humör som bidrar till att de ofta hamnar i konflikter med andra 

elever (Olweus, 1991). 

 

4.1.3 Mobbarna 
Mobbare är aggressiva, destruktiva och vill dominera över andra. De tenderar också till att ha 

ett hett temperament, vara impulsiva och blir lätt frustrerade (Olweus, 1991, Smokowski & 

Holland-Kopasz, 2005). De tolkar ofta andra beteende som fientligt, även om det inte är det 

(Smokowski & Holland-Kopasz, 2005). Pojkar som mobbar är ofta fysiskt starkare än sina 

kamrater och framförallt den mobbade. Ofta har de en god självkänsla och en positiv bild av 

sig själva. Det finns elever som då och då deltar i mobbning, som inte själva tar initiativet, de 

kan kallas för passiva mobbare eller medlöpare. Denna grupp av mobbare är blandad i sin 

sammansättning och kan innehålla elever som är osäkra och ängsliga (Olweus, 1991). 
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4.2 Vilka konsekvenser kan mobbning få? 
 

4.2.1 USAstudien 
Under 2000-talet gjordes i USA en studie angående kontinuiteten av mobbning över tid. 

Deltagande i studien var elever från högskolan. Fokus för studien var att se hur mobbning 

består över tid, från grundskola till högskola. Man ville också se om det fanns någon skillnad 

mellan pojkar och flickor. Deltagande elever fick svara på frågor rörande ålder, kön, etnicitet 

och så vidare, sedan följde frågor rörande mobbning (Chapell, Hasselman, Kitchin, Lomon, 

MacIver & Sarullo, 2006). 

 

I studien kom man fram till att mobbning är vanligare i grundskolan än på gymnasiet och att 

det är vanligare med mobbning på gymnasiet än på högskolan. Man fann positiva samband 

mellan att vara mobbare i grundskolan och att vara mobbare på gymnasiet och högskola. 

Detta positiva samband fanns även hos dem som mobbades. Av dem som mobbades på 

högskolan blev 72 procent även mobbade på gymnasiet och i grundskolan. Av de som 

mobbade andra på högskolan hade 53,8 procent även mobbat andra på gymnasiet och 

grundskolan. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor, varken gällande 

kontinuiteten av mobbningen eller typ av mobbning (Chapell, Hasselman, Kitchin, Lomon, 

MacIver & Sarullo, 2006). 

 

Forskarna fann tydliga tecken på en kontinuitet av att mobba eller bli mobbad över tid. En hög 

andel av dem som mobbades i grundskolan blev även det på gymnasiet och senare högskolan, 

samma sak gällde för dem som mobbade (Chapell, Hasselman, Kitchin, Lomon, MacIver & 

Sarullo, 2006). 

 

4.2.2 Frankrikestudien 
I Frankrike gjordes en studie som publicerades 2006, studien var uppdelad i tre delar, med tre 

olika mål och syften (Houbre, Tarquinio, Thuillier & Hergott, 2006). 

 

Studie ett – Självbilden hos mobbare och mobbade. 

Deltagande i denna del var 116 elever i åldrarna nio till tolv år, 55 pojkar och 61 flickor. 

Eleverna var från tre mellanstadieklasser och gick i fjärde eller femte klass. Skolorna som 
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deltog i studien valdes ut slumpmässigt. Data samlades in i maj och juni och eleverna skulle 

referera till hur det varit det gångna skolåret (Houbre, Tarquinio, Thuillier & Hergott, 2006). 

 

Eleverna fick svara på två frågeformulär, det första mätte självbilden ur ett multidimensionellt 

perspektiv. I frågeformuläret fick eleverna göra en skattning av den egna förmågan i olika 

områden i det dagliga livet, skolan, social kompetens, atletisk kompetens och självförtroende, 

självkontroll samt allmän självkänsla. Svaren gjordes i en fyra poängs likertskala från ett till 

fyra, där fyra representerade en hög självbild och ett en låg självbild (Houbre, Tarquinio, 

Thuillier & Hergott, 2006). 

 

Det andra frågeformuläret behandlade i vilken grad eleverna blev utsatta för eller själv utsatte 

andra för mobbning. Varje delmoment bestod av sex påståenden som sedan graderades i en 

fyra poängskala, en hög poäng indikerade att eleven på något sätt var involverad i mobbning. 

Mobbning definierades för eleverna innan de fick svara på frågorna (Houbre, Tarquinio, 

Thuillier & Hergott, 2006). 

 

Drygt 38 procent av de 116 eleverna var på något sätt inblandade i mobbning, drygt 15 

procent var mobbade, nästan 13 procent var mobbare och drygt 10 procent var både mobbare 

och mobbade. Det fanns ingen skillnad mellan åldrarna. Däremot var det skillnad mellan 

pojkar och flickor. Flickor var i mindre grad inblandade i mobbning än pojkar och flickorna 

var då oftast mobbade (Houbre, Tarquinio, Thuillier & Hergott, 2006). 

 

De som var mobbare/mobbade, alltså både mobbare och mobbade, hade lägst poäng rörande 

självkontroll, social kompetens, självförtroende och allmän självkänsla. Men de låg högre än 

mobbade vid självskattning av den fysiska förmågan (atletisk kompetens), men fortfarande 

lägre än för mobbarna och kontrollgruppen, de som inte var involverade i mobbning. 

Mobbarna var den grupp som över lag hade bäst självbild, bra självförtroende och en allmänt 

god självkänsla. De hade även högre poäng än kontrollgruppen på den atletiska förmågan och 

den sociala kompetensen. Den självskattade bilden av självkontroll var högre än hos 

mobbare/mobbade, men lägre än hos mobbade och kontrollgruppen (Houbre, Tarquinio, 

Thuillier & Hergott, 2006). 
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Studie två – psykosomatiska problem och uppförningsproblem. 

Denna studie utgjordes av två faser. Först tittade man på hur mobbningsstatus påverkade 

psykosomatiska symtom. I den andra fasen fokuserade man på uppförningsproblem och deras 

potentiella koppling till psykosomatiska problem. Man förutsatte att den fanns ett positivt 

samband mellan dessa två. Deltagande i studien var 291 elever, 148 i årskurs fyra och 143 i 

årskurs fem, åldern var mellan nio och tolv. Eleverna gick i fem olika skolor, skolorna 

utvaldes slumpmässigt och data samlades in i maj och juni. Då uppförandesproblemsfrågorna 

endast fick besvaras av barn mellan 11 och 18 är, gjordes denna självskattning enbart av 

femteklassarna, ålder 11 till 12. I studien ingick även de två frågeformulär som presenterades 

i föregående studie (Houbre, Tarquinio, Thuillier & Hergott, 2006). 

 

Den första fasen, den psykosomatiska skalan, utgjordes av 44 punkter som omfattade 

kognitiva svårigheter, vegetativ neuros del ett (till exempel yrsel och fokuseringssvårigheter), 

sömnsvårigheter, matsmältningsproblem, vegetativ neuros del två (till exempel 

hjärtklappning), somatisk smärta, ätstörningar, hudproblem, vegetativa symtom (till exempel 

muntorrhet), diarré och förstoppning. Varje punkt skulle rangordnas från noll (aldrig) till fyra 

(varje dag). Svaren skulle refereras till det gångna skolåret (Houbre, Tarquinio, Thuillier & 

Hergott, 2006). 

 

Totalt så visade studien att 48.8 procent av eleverna på något sätt var involverade i mobbning, 

det fanns ingen signifikant skillnad mellan åldrarna. Antalet psykosomatiska symtom 

varierade stort mellan grupperna. För alla elever som var involverade i mobbning hade 60 

procent mer än 15 symtom. Bland dessa var 78 procent mobbare/mobbade, 68 procent var 

mobbade och 40 procent var mobbare. Kontrollgruppen hade lägst resultat inom alla områden 

och mobbare/mobbade hade högst resultat inom alla områden förutom kognitiva problem där 

mobbade låg högst. Med alla symtom inräknade hade gruppen mobbar/mobbade högst antal 

symtom, sedan följde gruppen mobbade och gruppen mobbare, lägst antal symtom hade 

kontrollgruppen (Houbre, Tarquinio, Thuillier & Hergott, 2006). 

 

Den andra fasen, ungas uppförningsproblem. Eleverna fick utvärdera sin psykopatologiska 

status och detta gav mått av social kompetens och uppförningsproblem. Skalan för social 

kompetens inkluderade en aktivitets skala (0-12), en social skala (0-12) och en skolskala (0-

4). Uppförningsskalan innehöll 119 alternativ till vilka eleverna skulle svara, stämmer inte 
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(0), stämmer ibland (1) eller stämmer ofta eller alltid (2). Svaren skulle baseras på de senaste 

sex månaderna (Houbre, Tarquinio, Thuillier & Hergott, 2006). 

 

Närmare 45 procent av eleverna var på något sätt involverade i mobbning. Mobbare/mobbade 

gav sig själv högst resultat inom uppförandesproblem jämfört med de mobbade. Ju större 

uppförandeproblem eleven uppgav sig ha, desto högre antal psykosomatiska symtom hade 

man. Man hittade även en negativ koppling mellan den sociala dimensionen, ju lägre resultat 

på den sociala skalan desto fler psykosomatiska symtom. Men inget samband noterades 

mellan, skolan, aktiviteter och allmän sociala kompetent (Houbre, Tarquinio, Thuillier & 

Hergott, 2006). 

 

Studie tre – Posttraumatisk stress och missbruksbeteende. 

Studien förutsatte att graden av posttraumatisk stress (PTS) varierade beroende på i vilken 

utsträckning den mobbade mobbades. Intresse fanns även för att se uttryck för 

missbruksbeteende. Studien tittar på kopplingar mellan missbruk, mobbning och aggression. 

Man jämförde två studentgrupper, en grupp bestod av elever från en vanlig skola och den 

andra gruppen av elever från en specialskola för elever med speciella behov som gjorde att de 

inte klarade av en vanlig skolan. Man ville jämföra dessa två grupper genom att se på deras 

självbild, involverandet i mobbning och vilken inverkan det hade på dem (Houbre, Tarquinio, 

Thuillier & Hergott, 2006). 

 

Antalet deltagare var 162 elever, 70 från en vanlig högstadieskola och 92 från en special 

högstadieskola. Till skillnad från de tidigare studierna undersöktes här ungdomar i åldern 12 

till 17 år. I varje skola utsågs likvärdiga grupper från varje årskurs mellan sex och nio. 

Specialskolan hade en majoritet av killar medan den vanliga skolan var mera balanserad. 

Undersökningarna gick tillväga på samma sätt som i de två tidigare studierna, förutom att data 

samlades in i mars och april. Fyra skalor använder för att testa hypotesen, en bedömning av 

självbild, involverandet i mobbning, skala över missbruksbeteende och en PTS skala, de två 

förstnämnda var de som använts i tidigare studier. Vid frågor rörande missbruksbeteende fick 

eleverna svara på frågor som innehöll både hur ofta och hur mycket av en angiven substans de 

använde, till exempel om du röker, hur många cigaretter röker du per vecka. I skalan rörande 

PTS fick eleverna ange om de under det senaste året varit offer för aggressivt agerande, till 

exempel mobbning, som de hade tydliga minnen av. Om de hade det var de tvungna att ange 

vilken typ av mobbning/aggression och när det skett. Sen fick studenterna svara på frågor 
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rörande undvikande och inkräktande fenomen på grund av den angivna händelsen (Houbre, 

Tarquinio, Thuillier & Hergott, 2006). 

 

Eleverna på specialskolan var i högre grad involverande i mobbning än eleverna på den 

vanliga skolan, andelen involverade var 50 procent i specialskolan och 22.9 procent i den 

vanliga skolan. Dessa resultat bekräftades även av att eleverna på specialskolan i högre grad 

hade ett aggressivt beteende. Elevernas mobbningsstatus påverkade förekomsten av PTS, 

eleverna som var mobbare/mobbade hade högst resultat, följt av dem som mobbades. 

Elevernas ålder hade betydelse, resultatet var lägre hos de äldre eleverna. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan skolorna gällande PTS (Houbre, Tarquinio, Thuillier & Hergott, 

2006). 

 

Generellt så fanns det starka kopplingar mellan konsumtion av alkohol, tobak och droger. 

Aggressivt beteende var positivt länkat till missbruksbeteende i allmänhet och speciellt med 

rökning, droger och alkohol. Ett negativt samband fanns mellan att vara mobbad och 

alkoholkonsumtion. Bland de 73 elever som mobbades fanns ingen signifikant skillnad mellan 

skolorna. Det fanns heller ingen koppling mellan PTS och alkohol eller drog användning, 

dock fanns det en positiv koppling till rökning (Houbre, Tarquinio, Thuillier & Hergott, 

2006). 

 

Sammanfattning Frankrikestudien 

Studie ett visade att gruppen mobbare/mobbade har den mest negativa självbilden, följt av 

gruppen mobbade och sedan gruppen mobbare. Studie två visade att elever involverade i 

mobbning också kunde ha hälsoproblem, framförallt psykosomatiska symtom, gruppen 

mobbare/mobbade låg även här högst på listan. Mobbade elever verkade främst ha kognitiva 

svårigheter och mobbare främst matsmältningsproblem och vegetativ neuros symtom. Studie 

tre, som gjordes på högstadiet, visade att gruppen mobbare/mobbade hade högre grad av PTS 

och det verkade finnas ett positivt samband mellan att vara mobbad och förekomsten PTS 

(Houbre, Tarquinio, Thuillier & Hergott, 2006). 

 

4.2.3 Sammanfattning  
Mobbade elever kan se sig som utstötta och misslyckade och mobbning kan leda till ångest 

och depression. Koncentrationsstörningar kan vara en konsekvens av mobbning, eleven kan 
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känna att denna hela tiden måste kontrollera omgivningen för att vara beredd på nästa angrepp 

och får då få svårt att koncentrerar sig på skolarbetet. Då den mesta mobbningen förekommer 

i skolan kan den mobbade känna sig rädd för att gå dit och framkallar psykosomatiska besvär, 

som till exempel magont, för att få stanna hemma. Detta leder till att de lätt hamnar efter i 

skolarbetet. Mobbade elever kan också få fysiska skador som till exempel blåmärken och sår, 

få kläderna sönderrivna och få tillhörigheter förstörda (Smokowski & Holland-Kopasz, 2005). 

 

Det finns även långvariga konsekvenser av att utsättas för mobbning som barn. Då de ofta 

missar mycket i skolan tenderar deras studieresultat att försämras och de kan kanske inte 

uppnå de mål de vill. De drabbas oftare, än andra som inte blivit mobbade, av depressioner 

och ångest när de blir vuxna (Smokowski & Holland-Kopasz, 2005). 

 
Många mobbare har mentala hälsoproblem, det kan vara koncentrationsstörningar, depression 

och uppförandesvårigheter. De tenderar också att i högre grad, än andra elever, använda 

alkohol och andra droger. Att vara mobbare ökar risken för att antisocialt beteende i vuxen 

ålder, som till exempel missbruk och kriminalitet (Smokowski & Holland-Kopasz, 2005). 

Mobbning kan ses om en del av ett allmänt mönster av antisocialt och regelbrytande beteende 

(Feder, 2007). Mobbning i tidig ålder, speciellt i kombination med hyperaktivitet och 

uppförningssvårigheter, kan leda till ungdomskriminalitet (Feder, 2007). 
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4.3 Vilka åtgärder behövs för att förebygga och stoppa mobbning? 

4.3.1 Hur kan man upptäcka att en elev mobbas? 
Det är inte helt självklart att eleven själv berättar att denne mobbas, då denne kan uppleva 

mobbningen som ett personligt nederlag, eller så kan det förekomma hot från den eller dem 

som mobbar. Det kan också vara så att eleven känner rädsla för att blanda in vuxna, då denne 

tror att det kan förvärra situationen. Det kan även vara så att eleven tidigare försökt berätta för 

någon vuxen utan att ha fått hjälp med sin situation. Det är därför viktigt att som vuxen på 

skolan vara uppmärksam på olika varningssignaler (Olweus, 1999). 

 

Några varningssignaler som kan tyda på att en elev mobbas är: 

• Eleven blir driven med och skrattad åt på en ovänligt sätt. 

• Eleven är inblandad i ”gräl” eller ”slagsmål” där denne är förhållandevis försvarslös 

och som denne försöker dra sig undan ifrån. 

• Eleven blir fråntagen pengar, böcker eller andra saker, eller får sina tillhörigheter 

förstörda, utspridda eller gömda. 

• Eleven är ofta ensam på rasterna eller dröjer sig kvar i klassrummet när det blir rast, 

eller håller sig i närheten av lärare eller andra vuxna under rasterna. 

• Eleven får sämre betyg och tappar intresset för skolan (Olweus, 1991). 

 

4.3.2 Olika sätt att undersöka mobbningens omfattning 
Frågeformulär med anonyma svar är den mest fördelaktiga metoden för att ta reda på hur 

omfattande problemet är på den egna skolan. Ett vanligt frågeformulär innehåller skalfrågor 

där eleverna själva får fylla i, under en bestämd tidsperiod till exempel de senaste 30 dagarna, 

omfattningen av mobbning, om de själva mobbar andra eller om de själva är utsatta för 

mobbning, allt sker naturligtvis anonymt. Frågeformulär kan även delas ut till föräldrar och 

skolpersonal för att få deras uppfattning om omfattningen av mobbningen på skolan (Espelage 

& Swearer, 2003). 

 

Ett annat sätt att undersöka mobbning är att eleverna får nominera andra elever i olika 

beteenden. Till exempel kan läraren be eleverna nominera klasskamrater som passar in i en 

viss beskrivning till exempel bråkig, stökig eller blir mobbad. Denna metod används ibland 
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för att identifiera utsatta studenter, men används i huvudsak för forskning då det finns etiska 

aspekter att tänka på vid insamling av elevernas namn (Espelage & Swearer, 2003). 

 

Direkta observationer är ett idealt sätt att samla in information om omfattning av mobbning 

och hur eleverna förhåller sig till detta och till varandra. Observationer innehåller information 

om hur eleverna umgås med varandra. Men observationerna måste pågå under en längre tid 

och i olika situationer för att ge relevant information. Observationer kan ske genom 

videoinspelning av eleverna på till exempel rasterna och i lunchrum, men också genom att 

lärare och annan skolpersonal aktivt observerar vad som försiggår bland eleverna. Då 

inspelning och andra observationsmetoder har både etiska och metodiska utmaningar 

använder forskare i första hand anonyma frågeformulär (Espelage & Swearer, 2003). 

 

4.3.3 Klassrummets inflytande på mobbning 
Studien, som publicerades 2002, undersöker relationen mellan lärares ledning av klassen, den 

sociala strukturen i klassen och mobbning. Deltagande var 2002 elever och 99 lärare i 22 

mellanstadieskolor i Norge. Studien presenterar tre hypoteser: 

• Lärarens ledning av klassen påverkar mobbning. 

• Den sociala strukturen av klassen påverkar mobbning. 

• Lärarens ledning av klassen påverkar den sociala strukturen av klassen (Roland & 

Galloway, 2002). 

 

Information samlades in genom två parallella frågeformulär, ett för eleverna och ett för 

lärarna. Data från lärare och elever hade en låg korrelation till varandra, därför valde man att i 

huvudsak använda enbart data från eleverna. Eleverna frågades om olika aspekter på lärarnas 

ledning av klassen, till exempel hur mycket eleven ansåg att lärarna intresserades sig för 

eleverna och relationen mellan lärare och elever, samt kompetens i utlärandet. Lärarna fick 

svara på frågor rörande relationer mellan elever, koncentration på skolarbetet och allmänna 

normer (Roland & Galloway, 2002). 

 

Vid mätning av den sociala strukturen av klassen fanns det en hög korrelation mellan lärare 

och elever och därför användes även data från lärarna. Vid mätning av familjeförhållande och 

mobbning användes frågeformulär som tog upp olika aspekter i relationen mellan eleverna 
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och deras familjer och mobbning. Eleverna fick även en definition av mobbning (Roland & 

Galloway, 2002). 

 

Resultatet visade att de flesta som mobbades blev de av eleverna i den egna klassen, 40.3 

procent, 19,7 procent av dem som uppgav att de mobbades, blev det av elever från andra 

klasser och 29.1 procent uppgav att de blev mobbade av elever både från den egna klassen 

och andra klasser, 10,9 procent svarade inte på frågan. Det verkade inte som att sociala 

relationer och lärandeklimat påverkade graden av mobbning som utförs av elever från andra 

klasser (Roland & Galloway, 2002). 

 

Det var möjligt att den sociala strukturen påverkade ledningen av klassen. På samma sätt 

kunde den sociala strukturen påverka familjelivet. Fast det var mera troligt att familjelivet 

påverkade den sociala strukturen i klassen. Ledningen av klassen hade en direkt effekt på 

mobbande av andra och indirekt effekt på strukturen. Det fanns också en direkt effekt från 

strukturen och mobbande av andra. Familjen var inte relaterad till mobbande av andra och inte 

heller till strukturen. Mellan lärarens sätt att leda klassen och den sociala strukturen fanns ett 

starkt samband och detta även till mobbning (Roland & Galloway, 2002). 

 

4.3.4 Träning i empatisk förmåga 
Många åtgärds- och interventionsprogram menar att mobbande elever har en lägre empatisk 

förmåga och innehåller därför träning i empatisk förmåga. Det är rimligt att tro att samspelet 

mellan mobbning och empatisk förmåga varierar beroende på hur empatisk förmåga mäts och 

i vilken form mobbningen utförs. Elever med högre empatisk förmåga tenderar att se 

mobbning som något negativt och mobbar därför inte andra. Den empatiska förmågan är 

direkt kopplad till en elevs syn på mobbning och aggressivt beteende. Om en elev tycker att 

mobbning är en del av att växa upp och harmlöst är det mera troligt att denne inte blir upprörd 

när denne ser andra mobbar eller mobbar själv. En positiv syn på aggressivt beteende är starkt 

relaterat till uppkomsten av mobbning (Espelage & Swearer, 2003). 

 

4.3.5 Inte bara ett skolproblem 
Även om mobbning i första hand sker i skolan så är inte mobbning enbart ett skolproblem. 

Mobbning kan uppstå i alla sammanhang där barn och unga samlas. För att skapa en 

förändring måste hela samhället hjälpa till och skapa en medvetenhet och förståelse för 
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problematiken. Samhällsorganisationer som arbetar med barn och deras familjer kan erbjuda 

support för att minska problemen med mobbning. Skolor som samarbetar med samhället kan 

öka medvetenheten och skapa konsekvens i arbetet mot mobbning i ett bredare spektrum. 

Medvetenhet om mobbningsproblematiken och förståelse av vikten att utveckla hälsosamma 

relationer krävs i hela samhället (Craig & Pepler, 2007). 
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4.4 Vilka åtgärder används i arbetet att stoppa och förebygga mobbning? 
 

4.4.1 Lärarnas syn på mobbning och vilka metoder använder de? 
Studien ser på vilka åtgärdsmetoder mot mobbning som används i Amerikanska skolor, samt 

hur lärarna ser på mobbning, både på den egna skolan och både i skolor i USA som helhet. 

Deltagande var 359 lärare som fick svara på frågor om de använde vissa angivna metoder, 

metoderna som de fick ta ställning till var: 

• Upprättande de klassregler mot mobbning i samarbete med eleverna? 

• Hade de allvarliga samtal med mobbaren och den mobbade? 

• Avsatte de tid för samtal och diskussion kring ämnet mobbning? 

De fick också uppge hur de trodde att mobbningen såg ut på skolan samt vad de trodde 

fungerade som åtgärder (Dake, Price, Telljohann & Funk, 2003). 

 

29 procent av lärarna hade inga tankar kring att involvera eleverna i införandet av klassregler, 

ungefär lika många funderade på att involvera eleverna i detta. 24,5 procent hade redan gjort 

det de senaste två skolåren. Ungefär hälften såg inga hinder i att genomföra metoden. De som 

såg hinder i genomförandet såg framförallt fyra problem 1. elevernas brist på kunskap om 

mobbning, 2. mobbning hade låg prioritet jämfört med andra problem, 3. mobbning var inget 

stort problem som krävde specifika regler och 4. studenterna skulle inte ta ansvaret på allvar. 

Det var mera troligt att lärare involverade eleverna i antimobbningsregler om denne såg 

mobbning som ett problem på skolan, om denne tidigare hanterat mobbningsproblem, om 

denne kände sig säker i sin roll i arbetet mot mobbning samt om denne fått träning i 

prevention mot mobbning och annat våld (Dake, Price, Telljohann & Funk, 2003). 

 

De flesta, 86,3 procent, hade allvarliga samtal med mobbaren och den mobbade när en 

mobbningssituation uppstod, 3,3 procent hade inga tankar på att göra detta. 67,4 procent såg 

inga hinder i att genomföra denna metod. Av dem som ansåg att det fanns hinder uppgav 9,7 

procent att mobbning inte var ett problem på skolan och att det inte behövdes några allvarliga 

samtal, 9,5 procent uppgav att de ansåg att den mobbade helst inte ville prata om det (Dake, 

Price, Telljohann & Funk, 2003). 

 

Tvåtredjedelar av lärarna avsatte inte speciell tid för att samtala med eleverna kring 

mobbning, 25,3 procent hade gjort detta under de senaste två skolåren. 41,8 procent såg inga 
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hinder att genomför detta medan 36,2 procent ansåg att det var för tidskrävande. Det var 

signifikant mera troligt att läraren åsidosatte tid till samtal om mobbning om denne ansåg att 

mobbning var ett problem i skolor i USA eller den egna skolan, eller om det förekom mycket 

våld i närheten av skolan. För lärare som fått träning i åtgärdsmetoder mot mobbning och 

annat våld var det mera troligt att de använda sig av denna metod (Dake, Price, Telljohann & 

Funk, 2003). 

 

Lärarna bedömde över lag mobbningsproblematiken som större i USAs skolor som helhet än 

som ett stort problem på den egna skolan. De metoder som lärarna ansåg vara mest effektiva 

inkluderade att ta kontakt med föräldrarna till mobbaren, att förbättra övervakningen av 

eleverna på rasterna och att hålla samtal med mobbare, den mobbade och deras föräldrar för 

att förklara situationen och diskutera lösningar. De åtgärder som lärarna ansåg vara minst 

effektiva var att hålla en studiedag om mobbning, att upprätta en antimobbningskommitté och 

att hålla föräldrarmöten för att skapa en medvetenhet om mobbning och åtgärder mot detta 

(Dake, Price, Telljohann & Funk, 2003).    

 

4.4.2 Åtgärdsprogram mot mobbning 

4.4.2.1 Olweus åtgärdsprogram mot mobbning 
Olweus åtgärdsprogram mot mobbning är ett skolbaserat program som arbetar för att 

motverka att mobbning uppstår samt hur skolan kan hantera mobbning när det uppstår. 

Huvudmålen är att minska eller helt förhindra existerande mobbningsproblem i och utanför 

skolan, samt att förebygga uppkomsten av nya problem. Åtgärdsprogrammet bygger på några 

få nyckelprinciper som härleds från forskning om förändring och utveckling av 

mobbningsproblemet och speciellt aggressivt beteende (Olweus, 1991 & 1999). Inom Olweus 

åtgärdsprogram riktas uppmärksamheten i första hand mot det som kallas direkt mobbning, 

den mobbning som är mera öppet negativ eller aggressiv. Men det är också viktigt att minska 

och förebygga indirekt mobbning (Olweus, 1991). 

 

En viktig del i programmet är att man försöker skapa en miljö som präglas av värme, positivt 

intresse och engagemang från de vuxna, både i skolan och i hemmet, men det måste också 

finnas fasta gränser mot oacceptabelt beteende. Något som bör finnas är negativa sanktioner 

(påföljder) om en elev bryter mot de överenskomna reglerna. Programmet kan sägas bygga på 

en auktoritativ modell i relationen mellan vuxna och barn, där lärarna och andra vuxna 
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fungerar som en auktoritet, i vissa avseenden, med ansvar för totalsituationen för eleverna, 

inte bara för inlärandet utan även deras sociala relationer (Olweus, 1991 & 1999). 

 

Olweus åtgärdsprogram har fyra delmål: 

1. Att öka medvetenheten och kunskapen om mobbningsproblem – att se att 

mobbning är något som förekommer och att det måste göras något åt det. Detta 

kan göras genom anonyma frågeformulär som eleverna får svara på. Det är 

viktigt att steg för steg få fram konkret information om förekomsten och arten av 

problemet. Det gäller också att undanröja myter om mobbning och dess orsaker. 

2. Att få lärare och vuxna att engagera sig aktivt – i viss utsträckning måste vuxna 

ta ansvar för det som försiggår bland eleverna i skolan. Lärare och andra vuxna i 

skolan uppmanas att ingripa vid misstänkta situationer och de måste också på ett 

tydligt sätt klargöra för eleverna att mobbning inte accepteras.  

3. Att utveckla klara regler mot mobbning – en god utgångspunkt är följande 

regler: Vi skall inte mobba andra, Vi skall försöka hjälpa elever som blir 

mobbade och Vi skall också vara tillsammans med elever som lätt hamnar 

utanför. Dessa regler kan fungera som underlag för diskussioner om vad 

mobbning är och vilka sanktioner man skall tillgripa när elever bryter mot 

reglerna. Det är viktigt att läraren konsekvent använder någon form av negativa 

sanktioner då någon elev bryter mot reglerna, men det är också viktigt att ge 

beröm när reglerna följs. 

4. Att ge stöd och ett bra skydd till den mobbade – om nämnda regelverk efterlevs 

utgör det oftast ett gott skydd för elever som lätt blir utsatta för mobbning. 

Lärare kan dessutom hjälpa till genom att försöka få ”välanpassade” elever att på 

olika sätt förbättra situationen för den utsatte eleven. Läraren kan också, genom 

att använda sin fantasi, hjälpa den mobbade att hävda sig klassen på ett positivt 

sätt, så att eleven gör sig nyttig och värdefull i sina klasskamraters ögon 

(Olweus, 1991). 

 

Programmet kräver inte några stora investeringar, varken i tid eller i resurser. Det 

handlar främst om lärares och rektorers attityder, beteende och rutiner. Det är alltså 

möjligt att åstadkomma en minskning av mobbningsproblematiken och detta med 

förhållandevis enkla, men väl valda medel (Olweus, 1999). 
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Översikt över Olweus åtgärdsprogram mot mobbning 

Olweus åtgärdsprogram mot mobbning arbetar på flera olika nivåer. 

Allmänna förutsättningar/åtgärder 

• Medvetenhet och engagemang hos de vuxna 

Åtgärder på skolnivå 

• Undersökningar med frågeformulär (anonyma elevsvar) 

• Studiedag på temat mobbning 

• Bättre rastvaktssystem 

• Upprättande av samordningsgrupp vid skolan 

• Attraktivare utemiljö 

• Allmänt föräldramöte 

• Studiecirklar i hem- och skolaföreningar 

• Upprättande av kontakttelefon 

Åtgärder på klassnivå 

• Klassregler mot mobbning – beröm och sanktioner 

• Regelbundna klassmöten, klassråd (lärare och elever) 

• Klassföräldramöten och enskilda samtal 

• Inlärning genom samarbete 

• Rollspel, litteratur 

• Gemensamma positiva aktiviteter 

Åtgärder på individnivå 

• Allvarliga samtal med mobbare och mobbade 

• Samtal med föräldrar till berörda elever 

• Hjälp från ”neutrala” elever i klassen 

• Hjälp och stöd till föräldrarna 

• Samtalsgrupper för föräldrar till mobbade respektive mobbande elever 

• Byta av klass eller skola  

En kombination av arbete på de olika nivåerna ger troligtvis bäst resultat i arbetet mot 

mobbning (Olweus 1991). 
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4.4.2.2 Promoting Relationships and Elimination Violence (PREVNet) 
PREVNet är ett åtgärdsprogram som utvecklats och införts i Kanada och som adresserar 

problemet mobbning och aggressivt beteende. Programmet arbetar för fungerande och 

hälsosamma relationer mellan barn och unga (Craig & Pepler, 2007). 

 

PREVNet är ett nationellt nätverk som sammanför forskare och nationella organisationer för 

att öka medvetenheten, öka forskningen, för att förstå mobbningsproblemets omfattning, ta 

fram evidensbaserade åtgärdsprogram samt att skapa effektiva policys som kan fungera i hela 

Kanada (Craig & Pepler, 2007). 

 

PREVNet bygger på tre huvudelement: 

1. Mobbning är fel och skadar – att känna sig trygg en relation är en mänsklig rättighet. 

Varje barn och ungdom har en rättighet att inte behöva bli involverad i mobbning. 

2. Mobbning är ett relationsproblem – mobbning är en destruktiv relation som kan leda 

till fortsatt negativ utveckling. Mobbning är ett relationsproblem som kräver 

relationsskapande lösningar. Barn och ungdomar måste lära sig att mobbning är fel, att 

få respekt och empati för andra samt måste de lära sig hur man umgås och kommer 

överens med andra. Det är viktigt att identifiera barn och unga som är i riskzonen för 

mobbning, både mobbare och mobbade, och stödja dem i utvecklingen av hälsosamma 

relationer. 

3. Att utveckla goda relationer och förebygga våld är allas ansvar – mobbning 

förekommer överallt där individer möts för att till exempel arbeta eller leka. Skolan 

spelar en viktig roll i arbetet mot mobbning, men de behöver stödjande attityder från 

andra samhällssystem där barn är, till exempel hemma, idrottsaktiviteter och 

grannskapet. Genom att skapa ett konsekvent ställningstagande mot mobbning kan 

man hjälpa barn och ungdomar att utveckla goda relationer till varandra (Craig & 

Pepler, 2007). 

 

4.4.2.3 The Bullying Project 
The Bullying Project är baserat på Olweus forskning i Norge. Men istället för att anta en 

nolltoleranspolicy på skolan valde man att lära eleverna hur de skall stå upp mot mobbning, 

hur de kan få hjälp av vuxna och hur de kan hjälpa elever som är involverade i mobbning. 

Projektet innehöll också åtgärder både för den mobbade och för mobbaren. För mobbaren 
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förslagsvis samtal för att medvetandegöra dess beteende, utveckla den empatiska förmågan 

och klargöra restriktioner. För den mobbade behövs olika former av stöd, fysiskt skydd 

supportgrupper med andra som blivit mobbade eller individuella samtal. De rekommenderar 

bildterapi som en form för den mobbade att bearbeta det inträffade (Smokowski & Holland-

Kopasz, 2005). 
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4.5 Vilka effekter kan implementeringen av ett åtgärdsprogram få? 
 
Studier kring åtgärdsprogram varierar, det finns projekt som visar positiva effekter (även om 

blygsamma), och det finns projekt som enbart visar några positiva effekter eller till och med 

negativa effekter. Fynden av studierna är ibland inkonsekventa, till och med inom den egna 

studien. Det är till exempel inte ovanligt att frekvensen av elever som själva rapporterar att de 

blir mobbade minskar, men antalet klasskamraters nomineringar av dem som blir mobbade 

samtidigt ökar (Salmivalli, Kaukiainen & Voeten, 2005). 

 

För att riktigt förstå förändringarna är det viktigt att se vilka elever som faktiskt förändras. 

Till exempel så kan effekter av åtgärder som skall stärka elever att ta avstånd från mobbning 

bara förstås när vi vet vilka elever som tagit det till sig. Om det är ökning av avståndstagare 

bland dem som tidigare varit till exempel medlöpare, så är det en positiv effekt. Men om det 

reflekterar en ökning av elever som är passiva inför mobbning så är det en negativ effekt 

(Salmivalli, Kaukiainen & Voeten, 2005). 

 

4.5.1 Philadelphiastudien 
Studien undersökte effektiviteten av ett specifikt program för konfliktlösning och lösande av 

sociala problem, så som mobbning. Deltagande var elever från tredje, fjärde och femteklass. 

Studien pågick i två år och genomfördes i två skolor i närheten av Philadelphia (USA). 

Åtgärdsprogrammet som användes omfattade sju träningssessioner som introducerade en 

inverkan på ordförrådet, sociala och emotionell litteratur samt konfliktlösningsstrategier. 

Studien gjordes i två omgångar, första året deltog 437 elever och år två deltog 236 elever 

(Heydenberk, Heydenberk & Tzenova, 2006). 

 

Första året kom de fram till följande: 

• 76 procent av eleverna uppgav att de kände sig säkrare på skolan. 

• 74 procent av eleverna sa sig ha lättare att undvika bråk. 

• 84 procent av eleverna uppgav att det var mindre mobbning i klassrummet. 

• 68 procent av eleverna uppgav att de använde konfliktlösningsfärdigheter både i och 

utanför skolan. 

• 67 procent av eleverna uppgav att de hade bättre kamratrelationer. 

Studie år två fann följande resultat: 
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• 76 procent av eleverna uppgav att de kände sig säkrare på skolan. 

• 76 procent av eleverna sa sig ha lättare att undvika bråk. 

• 80 procent av eleverna uppgav att det var mindre mobbning i klassrummet. 

• 70 procent av eleverna uppgav att de använde konfliktlösningsfärdigheter både i och 

utanför skolan. 

• 79 procent av eleverna uppgav att de hade bättre kamratrelationer (Heydenberk, 

Heydenberk & Tzenova, 2006). 

 

Under båda åren rapporterade alla deltagande lärare, utom en, en minskning av mobbning, en 

ökad social förmåga och minskad tid på konfliktlösningar. Elevernas uppskattning av 

mobbningen på hela skolan förändrades inte, men gruppen som deltog i studien uppgav att det 

var mindre mobbning och bråk i klassrummet och att de kände sig säkrare i skolan 

(Heydenberk, Heydenberk & Tzenova, 2006). 

 

4.5.2 Finlandsstudien 
Mellan 1999 och 2000 gjorde Salmivalli, Kaukiainen och Voeten (2005) en studie i Finland 

för att se effekten av åtgärdsprogram som riktar sig mot skolan som grupp. Lärare fick under 

ett års tid utbildning, som de använde i sina klasser. Implementeringen gjordes i 48 

skolklasser, årskurs fyra, fem och sex i totalt 16 finska skolor. Totalt involverades 1220 

elever, 600 flickor och 620 pojkar samt 48 lärare. 

 

Information samlades in från eleverna vid tre tillfällen. Första tillfället var i oktober 1999, det 

andra sex månader senare i april 2000 och det sista tillfället var tolv månader från starten i 

oktober 2000. Informationen insamlad i april 2000 användes inte i studien. Eleverna fick vid 

varje tillfälle individuellt fylla i ett frågeformulär med frågor rörande mobbning, attityder, 

mobbningens omfattning på den egna skolan, om de själva var involverade i mobbning 

antingen som mobbare eller mobbade samt hur de trodde att de själva kunde påverka 

mobbningen. Svarsalternativen var antingen utformade i skalor, från till exempel 1 – 5, eller 

ja/nej alternativ. Information samlades även in från lärare vid fyra tillfällen. De fick svara på 

vilket agerande de hade för att minska mobbningen i deras klasser (Salmivalli, Kaukiainen & 

Voeten, 2005). 
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Lärarna som deltog i studien genomgick en utbildning som pågick under ett år, utbildningen 

omfattade fyra träffar under skolåret 1999/2000, två på höstterminen och två under 

vårterminen. Under utbildningen fick lärarna: 

1. feedback om situationen i den egna klassen, utifrån information som samlats in i 

oktober 1999. 

2. information om mobbning, forskningsresultat om fenomenet och dess mekanismer. 

3. information om metoder att använda vid åtgärder för mobbning på individ-, klass- och 

skolnivå, med fokus på klassnivå. 

4. möjlighet att diskutera och dela erfarenheter om effektiva sätt att hantera mobbning, 

samt planera framtida åtgärder. 

5. konsultation i individuella fall som de hade svårt att hantera. 

Strategierna som presenterades under utbildningen omfattade tre nivåer som tidigare 

forskning visat vara viktiga, skol-, klass- och individnivå. Huvudsyftet var dock åtgärder på 

klassnivå. Lärarna uppmuntrades att diskutera mobbning i deras klasser, prata om 

gruppmekanismer samt de olika rollerna elever kan ha. Plattformen för dessa diskussioner var 

att öka medvetenheten, självreflektion hos eleverna och skapa ett antagande av antimobbnings 

beteende hos eleverna (Salmivalli, Kaukiainen & Voeten, 2005). 

 

Studien fick positiv effekt på flera variabler, till exempel så minskade frekvensen av 

mobbning, observerad mobbning minskade och attityder förändrades. Effekterna fanns mer i 

årskurs fyra än i årskurs fem och oftare i skolor som haft en hög implementering av 

inventionerna. I svaren från oktober 2000 visar årskurs fyra en minskning av 47 procent av 

dem som själva uppgav att de mobbade andra och detta i skolor med en låg implementering 

av interventionerna, de skolor som hade en hög implementering visade en minskning med 80 

procent. I årskurs fem var resultaten lägre, en minskning med 36 procent för skolor med hög 

implementering. Även antalet mobbade minskade, i årskurs fyra med 29 procent i skolor med 

låg implementering och med 57 procent i skolor med hög implementering. I årskurs något 

lägre resultat, 15 eller 46 procent beroende på implementeringen. Resultaten är baserade på 

effekterna efter tolv månaders interventioner. Jämförelser gjordes från de resultat insamlade i 

oktober 1999 och oktober 2000 (Salmivalli, Kaukiainen & Voeten, 2005). 
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4.5.3 Sheffieldstudien 
I Sheffield, England, genomfördes 1991 till 1993 en studie inspirerad av Olweus studie i 

Bergen. Men interventionerna utgjordes av redan existerande idéer om skolklimat, skolmiljö, 

klasskamrater som grupp och beteende hos mobbare och mobbade. I studien ingick 23 skolor, 

varje skola ombads att utveckla en skolpolicy om mobbning. Det skulle vara ett skrivet 

dokument som skulle finnas tillgänglig för alla. Dokumentet skulle utvecklas demokratiskt 

genom diskussioner i skolan. Det skulle definiera mobbning, klargöra ansvarsfrågan samt ta 

fram sanktioner att ta till när mobbning uppstår. Exakt hur policyn skulle se ut var upp till var 

och en av skolorna. Som stöd erbjöds skolorna stödmaterial som berörda ämnet mobbning 

samt hur det kan förebyggas (Smith & Ananiadou, 2003) 

 

För att undersöka effekten användes ett frågeformulär som eleverna fick svara på vid två 

tillfällen, ett vid starten och ett två år senare. Efter två år så hade de som uppgav att inte de 

var mobbade ökat med 17 procent och en minskning med sju procent bland de elever som 

uppgav att de mobbade andra. Skolorna som lade ner mycket energi och kraft i 

implementeringen fick bäst resultat (Smith & Ananiadou, 2003) 

 

4.5.4 Bergenstudien 
42 skolor i Bergen, Norge, deltog i en studie för att mäta effekten av Olweus åtgärdsprogram 

mot mobbning. Det var ungefär 2500 elever som deltog, både pojkar och flickor, som gick i 

årskurs fyra till sju. Det var 28 låg- och mellanstadieskolor och 14 högstadieskolor. Första 

insamlingen av data gjordes i maj 1983, cirka fyra månader innan arbetet med 

åtgärdsprogrammet startade. Uppföljande data samlades in i maj 1984 och maj 1985. 

Åtgärdsprogrammet bestod av ett lärarhäfte, en föräldrarbroschyr, en videokassett samt ett 

frågeformulär för att mäta mobbningsproblem. Efter cirka 15 månader från starten utökades 

programmet. Då fick varje skola en individuell återredovisning av information baserat på 

elevernas svar från frågeformuläret 1983. Det gick ut på att visa nivån av mobbningen på 

skolan samt hur lärare, elever och föräldrar reagerat inför detta. Man presenterade och 

diskuterade huvudprinciperna i programmet och de viktigaste formerna för åtgärder. Man 

diskuterade även olika sätt att påverka mobbarnas beteende och deras egenskaper (Olweus, 

1991). 
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I de deltagande skolorna minskade mobbningsproblemen med 50 procent eller mer under de 

två åren efter införandet av åtgärdsprogrammet. I stort så uppnåddes samma resultat för 

indirekt som direkt mobbning. Resultatet kunde registreras för både pojkar och flickor och för 

samtliga årskurser. Effekten var starkare efter två år än efter ett år. Det skedde ingen 

förflyttning av mobbningen från skolan till vägen till och från skolan. Det var inte bara 

förekommande mobbning som minskade, utan det hade även en förebyggande effekt, antalet 

nya mobbningsfall minskade efter införandet av programmet. Även skolans sociala klimat 

förbättrades, de blev bättre ordning och disciplin, en mera positiv kamratanda och en mera 

positiv inställningen till skolan generellt. Åtgärdsprogrammet ledde inte bara till minskning 

av mobbning, utan också en minskning av vandalisering, snatterier och annat antisocialt 

beteende (Olweus, 1991). 

 

4.5.5 Sammanfattning 
För att ett åtgärdsprogram skall vara framgångsrikt måste det passa den egna skolan. Det finns 

två faktorer att tänka på: 

1. Programmet bör ha empiriskt stöd. 

2. Åtgärdsstrategier måste införas på rätt sätt och vara meningsfulla (Whitted & Dupper, 

2005) 

Åtgärdsprogram mot mobbning bör inte enbart rikta sig till mobbaren och den mobbade, utan 

även till klassen eller skolan som grupp. Att enbart försöka ändra mobbarens beteende leder 

oftast inte till någon permanent förändring, utan man måste även få medlöpare och andra 

elever att ändra sitt beteende och försöka få ett stopp på mobbningen. Det finns elever som 

väljer att inte se eller göra något åt mobbningen och de är elever som man måste försöka nå 

fram till. Att förändra attityder hos elever är en bra utgångspunkt för att få ett slut på 

mobbningen (Salmivalli, Kaukiainen & Voeten, 2005). 

 

Personal på skolan måste se mobbning som ett allvarligt problem, de måste förstå att varje 

vuxen på skolan spelar i en viktig roll i stoppandet av mobbning. Rektorn på skolan bör starkt 

framhålla att man på skolan ser allvarligt på mobbning och att det inte accepteras. En skriven 

policy mot mobbning, som sänds ut till alla, kan ge ett klart budskap om att mobbning tas på 

allvar och att skolan kommer att agera aktivt mot mobbning (Whitted & Dupper, 2005). 
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Åtgärdsprogrammet bör innehålla en plan för införandet av programmet på skolan (Whitted & 

Dupper, 2005). Hur väl resultat av ett åtgärdsprogram fungerar är beroende på hur väl 

programmet implementeras i skolan. Hur de olika komponenterna införs är helt beroende av 

hur väl skolan och lärare är involverade i skapande och genomförandet av 

åtgärdsprogrammet. Att få lärare att bli motiverade till en förändring kräver troligtvis mycket 

stöd från skolans administration. Att träna lärare i anti-mobbningsstrategier har ingen mening 

om lärarna inte är motiverade och om skolan inte har resurserna att genomför det (Salmivalli, 

Kaukiainen & Voeten, 2005). Föräldrar bör involveras genom hela processen till exempel vid 

utvecklande av åtgärdsprogram och införandet av detta (Whitted & Dupper, 2005).  
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5. Sammanfattning 
Mobbning är ett problem som berör många och inte enbart de som direkt är involverade som 

mobbare eller mobbade. Det har visat sig att mobbning kan få konsekvenser även långt efter 

det att själva mobbningen har upphört, som till exempel depression hos den mobbade eller 

kriminalitet hos mobbaren. Att enbart sätta in insatser när mobbning uppstår räcker inte utan 

det måste finnas ett förebyggande arbete som fortgår hela tiden. Att sätta upp klassregler och 

skolregler är enkelt och har visat sig vara effektivt. Det skall tydligt framgå att mobbning inte 

accepteras och att om en elev mobbar en annan elev skall det tydligt framgå vilka 

konsekvenserna blir. Studier visar att det är viktigt att skolan står enade i arbetet mot 

mobbning, alla på skolan måste arbeta mot samma mål. Skolorna måste ha utformade 

strategier för hur detta arbete skall gå till. Det har visat sig vara bättre att arbeta förebyggande 

och försöka förhindra att mobbning uppstår genom användandet av ett effektivt 

åtgärdsprogram som en naturlig del i skolan vardag, än att göra ”brandkårsutryckningar” när 

mobbning uppstår.  
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6. Diskussion 

Målet med denna uppsats har varit att undersöka vad mobbning är, vilka konsekvenser det kan 

få och hur skolorna kan stoppa och förebygga det. Mobbning är när en eller flera individer 

tillfogar en annan individ skada eller obehag upprepade gånger (Olweus, 1991 & 1999). En 

studie i Frankrike visade att närmare 45 procent av eleverna på något sätt var involverade i 

mobbning (Houbre, Tarquinio, Thuillier & Hergott, 2006). Det är alltså ett stort problem som 

berör många. Elever som är involverade i mobbning riskerar att få problem i vuxen ålder som 

till exempel ångest, depression eller kriminalitet (Smokowski & Holland-Kopasz, 2005). 

Mobbning är något som kan fortgå under lång tid, en studie i USA visade att 72 procent av 

dem som blev mobbade på högskolan även blev det under sin tidigare skolgång (Chapell, 

Hasselman, Kitchin, Lomon, MacIver & Sarullo, 2006).  

 

Lärarnas attityd i mobbningsfrågan är viktigt, de måste klart och tydligt deklarera att 

mobbning inte accepteras. Om lärare inte gör detta kan det leda till att eleverna fortsätter med 

det oönskade beteendet och att det eskalerar (Espelage & Swearer, 2003). En studie som 

tittade på lärarnas attityd till mobbning visade att många lärare inte såg mobbning som något 

stort problem på den egna skolan och inte heller såg de någon anledning att avsätta tid för att 

tillsammans med eleverna diskutera mobbning och till exempel sätta upp klassregler (Dake, 

Price, Telljohann & Funk, 2003). Lärare måste bli medvetna om omfattningen av mobbning 

och se det som ett problem som måste åtgärdas. 

 

I och med teknikens utveckling har mobbningen fått nya arenor. Med dagens mobiltelefoner 

kan man ta bilder och filma den mobbade, för att sedan sprida detta vidare, genom att skicka 

sms eller mms, eller genom att lägga ut bilderna och filmerna på Internet. Detta gör att arenan 

blivit vidare och når många fler. Hemmet som tidigare varit en fristad för den mobbade är inte 

det längre, utan mobbarna följer numera även med hem (Keith & Martin, 2005). Hur skall 

man komma åt denna form av mobbning? Ett sätt kan vara att förbjuda mobiltelefoner i 

skolan, men det gör inte att hela problemet försvinner, eftersom det inte enbart är i skolan det 

förekommer.  

 

De artiklar jag läst visar på att vuxna är ansvariga för att skapa en positiv miljö där barn kan 

utvecklas och skapa goda relationer. Vuxna har också ett ansvar att minska negativa 

interaktioner mellan barn. De vuxna är förebilder och måste därför föregå med gott exempel 
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(Craig & Pepler, 2007). I till exempel Olweus åtgärdsprogram mot mobbning är lärare 

nyckelverktyget. Det är lärarna som skall engagera eleverna i arbetet mot mobbning och se till 

att det består (Olweus, 1991). I Roland & Galloway (2002) studie framkom det att lärarens 

sätt att leda klassen hade en direkt effekt på mobbning. Studier visar att det är viktigt att 

skolorna har en enad attityd mot mobbning och att konsekvenserna blir den samma oavsett 

vem som upptäcker det. Alla på skolan måste få en ökad medvetenhet om vad som försiggår 

och vilka konsekvenserna kan bli både för de inblandade men också för de som står bredvid, 

tillsammans måste alla på skolan arbeta mot samma mål, att stoppa mobbningen.  

 

Vad är det som fungerar? Ett bra åtgärdsprogram bör inte enbart rikta sig till dem som direkt 

är involverade i mobbning utan även till hela klassen och skolan. Förebyggande åtgärder som 

till exempel klassregler och skolregler mot mobbning behövs för att hindra att mobbning 

uppstår. Men även klara konsekvenser när mobbning uppstår måste finnas (Salmivalli, 

Kaukiainen & Voeten, 2005). I en studie i Finland minskade mobbningen efter införandet av 

ett åtgärdsprogram som såg skolan som grupp (Salmivalli, Kaukiainen & Voeten, 2005). Att 

inte enbart se till individen har visat sig vara effektivt. Även andra åtgärdsprogram som ser till 

helheten och som arbetar på flera nivåer har visat sig vara effektiva. Olweus åtgärdsprogram 

mot mobbning arbetar på flera nivåer skol-, klass- och individnivå. Programmet har visat sig 

varit effektivt, i Bergenstudien minskade mobbningen med 50 procent eller mer (Olweus, 

1991). Lärarna i Dake, Price, Telljohann & Funk (2003) studie ansåg att ta kontakt med 

föräldrar till mobbare, förbättring av rastvaktssystem och samtal med mobbare och mobbade 

var de mest effektiva metoderna att använda i arbetet mot mobbning. Inga förebyggande 

insatser sågs som nödvändiga.  

 

Studier visar att träning i empatisk förmåga har betydelse för att förhindra mobbning. Många 

åtgärdsprogram menar att elever som mobbar har en lägre empatisk förmåga och att det är 

något som eleverna behöver träna upp (Espelage & Swearer, 2003). En studie i Philadelphia 

undersökte effekten av ett program för konfliktlösning som visade sig vara effektivt i arbetet 

att minska mobbning (Heydenberk, Heydenberk & Tzenova, 2006). Kanske skulle mera tid i 

skolorna läggas på empatisk träning och hur man på bästa sätt löser en konflikt utan att ta till 

våld eller annat aggressivt beteende som till exempel mobbning. 

 

Något som har visat sig vara viktigt är hur väl implementeringen av ett åtgärdsprogram görs. 

Det är viktigt att åtgärderna är väl förankrade både hos lärare och hos övrig personal på 
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skolan. För att effekterna inte skall mattas av krävs fortgående arbete och motivation hos 

skolans personal (Salmivalli, Kaukiainen & Voeten, 2005). Det är inte bara att införa ett 

åtgärdsprogram på papper, utan det kräver arbete, ett arbete som behöver fortgå över tid för 

att det skall ge långvariga effekter. 

 

En studie i Frankrike undersökte psykosomatiska besvär hos eleverna. Studien visade att 

elever som är involverade i mobbning har flera psykosomatiska besvär än elever som inte är 

inblandade i mobbning. Samma studie visade också att graden av PTS var högre hos mobbade 

elever än hos dem som inte mobbas (Houbre, Tarquinio, Thuillier & Hergott, 2006). Kan man 

se mobbning som ett folkligt hälsoproblem? Det är ett stort problem i skolor världen över och 

även här i Sverige, den som mobbas får lida, ofta under en längre period, men även mobbaren 

utsätter sig själv för ökade risker att få ett negativ beteendemönster i vuxen ålder (Feder, 

2007). Är det inte något som vi alla borde göra något åt och uppmärksamma som ett stort 

hälsoproblem. Om rätt insatser sätt in tidigt kan man kanske ”rädda” några ungdomar från en 

uppväxt som på många sätt kan leda till negativa mönster i det fortsatta livet. Det är inte bara 

skolorna som måste arbeta med detta, utan det kräver att hela samhället aktivt visar att vi inte 

accepterar beteende som mobbning. 

 

Mobbning är inget problem som kan lösas en gång för alla. Insatser behöver sättas in tidigt 

och det skall det finnas förebyggande insatser. Om man ser genom fingrarna med mobbning 

kan det få förödande konsekvenser, både för den mobbade och både för mobbaren.  
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Bilaga 1 Litteraturöversikt 
 
Titel: The Nature of School Bullying and the Effectiveness of School-Based Interventions 

Författare : Smith K. P., & Ananiadou K. 

Tidsskrift: Journal of Applied Psychoanalytic Studies, Vol. 5, No. 2, April 2003. s.189-209 

 
Problem och syfte: Sammanfatta typer av mobbning samt orsaker till mobbning, baserat på olika studier. En 
överblick över olika åtgärdsprogram samt implementering och effekter av dessa 
 
Metod: Granskning av tidigare skriven litteratur och tidigare gjorda studier. 
 
Resultat: Mobbning är en form av aggressivt beteende. Mobbning är något som sker upprepade gånger och där 
det är en skillnad i styrkeförhållandena mellan mobbaren och den mobbade. Det finns olika typer av mobbning, 
fysisk, verbal, utfrysning och indirekt mobbning. Konsekvenserna för den mobbade kan vara ångest, oro och 
depression, det kan även leda till fysiska åkommor. Det finns olika studier som visar på effekten av olika 
åtgärder. En är studien gjord i Bergen, Norge där man mätte effekten av Olweus åtgärdsprogram mot mobbning. 
Andra studier som gjorts är till exempel i Sheffield, England och Toronto, Kanada. Resultaten från olika studier 
är varierande, studien gjort i Bergen är så här långt den som visat bäst resultat. 
 
Diskussion: Mobbning kan ha både kortvariga och långvariga konsekvenser, speciellt för den mobbade men 
även för klimatet på skolan. Det finns fortfarande mycket kvar att lära sig om hur man bör utveckla och 
implementera åtgärder för att stoppa och förebygga mobbning. Speciellt bör fokus läggas på hur vi får effekterna 
av inventionerna att bestå över tid. 
 
Titel: Bullying in School: An Ovwerview of Types, Effects, Family Characteristics, and Intervention Strategies.  
Författare: Smokowski, P. R. & Holland-Kopasz, K. 
Tidsskrift: Children & Schools, Volym 27, Number 2, April 2005. pp 101-110 
 
Problem och syfte: Att se hur mobbning kan stoppas och förebyggas. Överblick över olika typer av mobbning, 
familjedrag, inventionsstrategier och konsekvenser av mobbning samt riskfaktorer för mobbaren och den 
mobbade. 
 
Metod: Granskning av litteratur och studier kring mobbning och olika åtgärder för att förebygga och stoppa 
mobbning. 
 
Resultat: Mobbning är när en individ upprepade gånger skadar eller retar någon annan och där det är skillnad i 
styrkeförhållandena dem emellan. Mobbning är en form av aggressivt beteende. Mobbning kan ses som en 
allvarlig form av ungdomsvåld och kan eskalera om det inte stoppas. Forskning visar att mobbning har 
långvariga negativa konsekvenser, både för den mobbade och för mobbaren. Den mobbade löper ökad risk att till 
exempel drabbas av depression och ångest senare i livet. Mobbaren löper ökad risk att ha ett fortsatt antisocialt 
beteende så som till exempel kriminalitet. Åtgärdsprogram mot mobbning som presenteras är: Olweus 
åtgärdsprogram mot mobbning, The Bullying Project och Bullybuster. Även andra strategier presenteras som till 
exempel ett ”storebror” system. 
 
Diskussion: Mobbning är ett problem som inte enbart drabbar de inblandade utan även hela skolmiljön. 
Mobbning får kortvariga och långvariga konsekvenser. Om mobbning accepteras på skolan påverkar det hela 
skolmiljön, eleverna får svårare att lära sig och får inte möjlighet att växa och utvecklas i en bra miljö. 
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Titel: Anti-bullying intervention: Implementation and outcome.  
Författare: Salmivalli, C., Kaukiainen, A. & Voeten M. 
Tidsskrift:  British Journal of Educational Psychology. Vol. 75. s. 465-487 
 
Problem och syfte: Att presentera effekterna av ett åtgärdsprogram som vänder sig till skolan som grupp. 
 
Metod: Eleverna som deltog i studien fick svara på ett frågeformulär angående mobbning på den egna skolan. 
Data samlades även inte från lärare angående vilka metoder de använt sig av för att jämföra om de följt de 
inventionerna som varit planerade. 
 
Resultat: Positiva effekter syntes på flera variabler som till exempel frekvensen av mobbning och observerad 
mobbning. Effekterna syntes mera ofta i årskurs fyra än i årskurs fem, samt var resultaten högra i skolor som 
hade en hög implementering av inventionerna. 
 
Diskussion: Resultaten varierade beroende på hur väl skolorna implementerade åtgärderna som föreslagits. Bäst 
resultat fick de skolor med en hög implementering. Kanske är det inte effektiviteten av åtgärderna som är 
viktigast utan det kanske är hur väl de implementerats som spelar störst roll? 
 
Titel: Bullying as a Public Health Issue.  
Författare: Feder, L.  
Tidsskrift: International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminolgy, Volym 51, Number 5, 
October 2007. pp 491-494 
 
Problem och syfte: Kan man se mobbning som ett allmänt hälsoproblem? 
 
Metod: Granskning av tidigare skriven litteratur och gjorde studier som beskriver mobbning och dess 
konsekvenser. 
 
Resultat: Mobbning existerar inte om vi isoleras från omvärlden, utan den uppstår i sammanhang där vi umgås 
med andra. Mobbning kan ses om ett mönster av regelbrytande beteende som är starkt associerat till antisocialt 
beteende. Mobbning kan leda till negativ utveckling som till exempel missbruk och kriminalitet. 
 
Diskussion: Då det finns flera negativa konsekvenser av mobbning som kan bestå långt efter det att själva 
mobbningen upphört och på så sätt drabbar samhället, kan men se på mobbning som ett allmänt hälsoproblem 
som måste tas på allvar. 
 
Titel: Best Practies for Preventing or Reducing Bullying in Schools. 
Författare: Whitted, K. S & Dupper, D. R. 
Tidsskrift: Children & Scools, Volym 27, Number 3, July 2005. pp 167-175 
 
Problem och syfte: Att minska våldet i skolan är ett stort problem. Hur kan man på bästa sätt förebygga och 
minska mobbningen? 
Metod: Att granska skriven litteratur och gjorda studier kring mobbning och hur det kan förebyggas. 
 
Resultat: Om mobbning inte åtgärdas kan det leda till allvarliga former av våld. Det är ett måste att se till att 
mobbning stoppas för att det ska bli säkrare skolor, där alla kan trivas och må bra samt för att skapa en positiv 
miljö att lära sig i. Mobbning skiljer sig från andra sorters våld och kräver därför andra åtgärder. 
Konfliktlösning, sammahållningsstrategier för klasskamrater och gruppterapi har visat sig vara relativt oeffektivt 
i arbetet mot mobbning. Skolorna bör klargöra och diskutera vilka normer som skall gälla på skolan. 
 
Diskussion: Socialarbetare på skolan kan hjälpa till att införa åtgärder samt hålla dessa vid liv. Ekonomi och 
tidsaspekter kan göra att åtgärderna förlorar sin effekt. Men noggrann planering och utveckling kan hjälpa till att 
skapa en varaktig förändring på skolan. 
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Titel: Understanding Bullying: From Research to Practice. 
Författare: Craig, W. M. & Pepler, D. J. 
Tidsskrift: Canadian Psychology, Volym 48, No 2, 2007. pp 86-93 
 
Problem och syfte: Att presentera utvecklingen av Promotin Relationships and Eliminating Violence 
(PREVNet) 
 
Metod: Granskning av litteratur som berör ämnet mobbning. Granskning av PREVNet. 
 
Resultat: I Kanada är mobbning ett stort problem. PREVNets mål är att identifiera olika organisationers roll i 
arbetet mot mobbning. Mycket handlar om att utveckla goda relationer mellan eleverna, men också mellan olika 
aktörer i samhället och att dessa arbetar mot samma mål. PREVNets strategi är att förstå mobbning samt att 
utveckla åtgärder och inventioner som förebygger detta. 
 
Diskussion: Ingen diskussion. 
 
Titel: Reaserch on School Bullying and Victimization: What Have We Learned and Where Do We Go From 
Here?  
Författare: Espelage, D. L. & Swearer, S. M.  
Tidsskrift: School Psychology Rewiew, Volym 32, No 3, 2003. pp 365-383 
 
Problem och syfte: Att se till tidigare forskning om mobbning i Amerika samt hur olika åtgärder och 
inventioner sett ut. 
 
Metod: Granskning av litteratur och studier om mobbning. 
 
Resultat: Mobbning har varit fokus för många internationella studier de senaste 30 åren. Forskare anser att 
mobbning är en komplex interaktion som behöver studeras genom multivariabla metoder. Man måste se till 
helheten och arbeta på flera nivåer och inte bara i skolan. Familjen har en betydande roll och arbete måste även 
ske med dem, men också med alla aktörer som barn och unga kommer i kontakt med, som till exempel 
idrottsaktiviteter. 
 
Diskussion: Vi har under de två senaste decennierna lärt oss mycket om mobbning, men än har vi mycket kvar 
att lära om detta komplexa fenomen.  
 
Titel: Cyber-Bullying: Creating a Culture of Respect in a Cuber World. 
Författare: Keith, S & Martin, M. E. 
Tidsskrift: Reclaming children and youth. Volym 13, Issue 4, Winter 2005. pp 224-228 
 
Problem och syfte: Att presentera den “nya” formen av mobbning, cybermobbning. 
 
Metod: Granskning av litteratur om mobbning och framför allt cybermobbning. 
 
Resultat: Ny teknologi gör det lättare för mobbare att mobba andra, och den mobbade har mist hemmet som sin 
fristad. Ungdomar idag är ofta uppkopplade på Internet och de vuxna är inte alltid medvetna om vad deras barn 
gör och har ofta mindre kunskaper om datorer och Internet än sina barn. Mobbning online har blivit allt 
vanligare, flickor använder sig oftast av chattfunktioner för att komma åt andra och pojkar använder mera troligt 
hemsidor där de till exempel lägger ut bilder och filmer på den drabbade. Till cybermobbning räknas till exempel 
mobbning via sms, mobbning på hemsidor och mobbning via chattfunktioner.  
 
Diskussion: Ett problem med cybermobbing är att föräldrar ofta är okunniga och inte vet vad barnen gör när de 
är ute på Internet. Internet är ett sätt för ungdomar att hålla kontakten med varandra och de spenderar mer och 
mer tid framför datorn.  
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Titel: Classroom influences on bullying.  
Författare: Roland, E. & Galloway, D.  
Tidsskrift: Educational Research, Volym 44, Number 3, Winter2002. pp 299-312 
 
Problem och syfte: Att undersöka relationen mellan lärarnas ledning av klassen, den sociala strukturen och 
mobbning. 
 
Metod:  2002 elever och 99 lärare fick svara på två parallella frågeformulär. 
 
Resultat: Ledningen av klassen hade en direkt effekt på mobbning och en indirekt effekt på strukturen. Det var 
även möjligt att den sociala strukturen i klassen påverkade lärarens ledning av klassen. Det fanns också en direkt 
effekt från strukturen och mobbande av andra. Det fanns ett starkt samband mellan lärarens sätt att leda klassen 
och den sociala strukturen och detta även till mobbning. 
 
Diskussion: Storlek och läge är två variabler som skulle kunna påverka resultatet. Men det finns inga 
indikationer att det skulle ha betydelse då tidigare studier visat att problemen med mobbning inte påverkas av 
skolans storlek eller läge. 
 
Titel:  Teacher Perceptions and Practices Regarding School Bullying Prevention. 
Författare:  Dake, J. A., Price, J. H., Telljohann, S. K. & Funk, J. B. 
Tidsskrift: Journal of School Health, Vol. 73, No. 9, November 2003. pp 347-355 
 
Problem och syfte: Att undersöka hur lärarna ser på mobbning, hur de arbetar när det uppstår samt deras 
förebyggande arbete. 
 
Metod: 359 lärare fick svara på frågor rörande mobbning och om de använde vissa angivna metoder. 
 
Resultat: Metoderna som lärarna ansåg vara mest effektiva var: kontakt med föräldrarna till mobbaren, 
förbättring av rastvaktssytem och samtal med mobbaren och den mobbade. Minst effektiv tyckte lärarna var att 
hålla en studiedag om mobbning, upprättande av en antimobbningskommitté och att hålla föräldrarmöte om 
mobbning. 
 
Diskussion: Saknar lärare medvetenhet om effekten av åtgärder för att förebygga mobbning eller ser de för 
många hinder för att arbeta förebyggande? Tycker de att mobbning inte är ett problem att uppmärksamma? 
 
Titel:  Conflict Resolution and Bully Prevention: Skills for School Success. 
Författare:  Heydenberk, R. A., Heydenberk, W. R. & Tzenova, V. 
Tidsskrift:  Conflict Resolution Quarterly, Vol. 24, No. 1, Fall 2006. pp 55-69 
 
Problem och syfte: Undersöka effekten av ett åtgärdsprogram som inkluderade träning konfliktlösning 
 
Metod: Studien gjordes i två omgångar. Omgång ett deltog 437 elever och omgång två deltog 236 elever. 
Eleverna gick genomgå sju träningssessioner samt svara på frågeformulär angående mobbning. 
 
Resultat: Elevernas uppskattning av mobbning på hela skolan förändrades inte, men gruppen som deltog i 
studien uppgav att det var mindre mobbning och bråk i klassrummet och att de kände sig säkrare i skolan. 
 
Diskussion: Lärare och elever uppgav att de i större utsträckning använda konfliktlösningsstrategier och detta 
kan leda till andra signifikanta förbättringar. Studien visar på att det har effekt att även starta små program i 
klasserna om det inte finns möjlighet att starta ett program i hela skolan. 
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Titel:  Interventions to Reduce School Bullying. 
Författare:  Smith K. P., Ananiadou K. & Cowie H. 
Tidsskrift:  The Canadian Journal of Psychiatry. Vol. 48 (9) october 2003. s. 591-599 
 
Problem och syfte: Att ge en överblick över inventioner samt effekter av. 
 
Metod: Granskning av litteratur och gjorde studier. 
 
Resultat: Skolor bör använda antimobbningsprogram. Åtgärder som till exempel skolpolicy eller klassregler 
behöver inte vara tidskrävande eller kostsamt, men det sparar resurser att förebygga mobbning. 
 
Diskussion: Det är ofta svårt att jämföra resultat från olika studier, då de ofta mäts på olika sätt. Införande av 
åtgärdsprogram ökar medvetenheten om mobbning och detta i sig självt kan leda till att eleverna i större 
utsträckning rapporterar vetskap om mobbning. 
 
Titel:  Bullying among students and its consequences on health. 
Författare:  Houbre, B., Tarquinio, C., Thuillier, I. & Hergott, E. 
Tidsskrift:  European Journal of Psychology of Education, Volym XXI, Number 2, 2006. pp 183-208 
 
Problem och syfte: Att undersöka mobbningens påverkan på hälsan. 
 
Metod: En studie med frågeformulär där eleverna fick göra självskattning inom tre områden: Självbilden, 
Psykosomatiska besvär och Posttraumatiskstress (PTS). 
 
Resultat: Studie ett (Självbilden) visade att gruppen mobbare/mobbade hade den mest negativa självbilden. 
Studie två (Psykosomatiska besvär) visade att elever involverade i mobbning hade fler psykosomatiska symtom 
än de som inte var involverade i mobbning. Studie tre (PTS) visade att gruppen mobbare/mobbade hade högre 
grad av PTS och det fanns även ett positivt samband mellan att vara mobbad och PTS. 
 
Diskussion: Framtida forskning bör adressera de olika karaktärerna som är inblandade i mobbning för att på ett 
bättre sätt kunna möta dessa barn. De som arbetar för att förebygga mobbning måste ta hänsyn till underliggande 
faktorer för att nå bästa resultat. 
 
Titel:  Bullying in elementary school, high school, and college. 
Författare:  Chapell, M. S., Hasselman, S. L., Kitchin, T., Lomon, S. N., MacIver, K. W. & Sarullo, P. L. 
Tidsskrift:  Adolescence, Vol. 41, No. 164, Winter 2006. pp 633-648 
 
Problem och syfte: Att undersöka kontinuiteten av mobbning över tid. 
 
Metod: Elever från högskolan fick svara på frågor rörande mobbning idag och under deras tidigare skolår. 
 
Resultat: Studien fann tydliga tecken på en kontinuitet av att mobba eller att bli mobbad över tid. En hög andel 
av de som uppgav att de mobbades i grundskolan uppgav att de även blev det på gymnasiet och även senare på 
högskolan, samma sak gällde för dem som uppgav att de mobbade andra. 
 
Diskussion: 90 procent av eleverna var under 23 år och därför var det inte så länge sedan de fick på gymnasiet, 
så minnes bilderna var ännu klara. Men hur situationen såg ut på grundskolan kanske inte riktigt stämde överens 
med verkligheten då det gått mellan 10 och 15 år sedan de inträffade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


