
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lärares attityder och interventionsstrategier mot olika former av 

mobbning 

 

Sammanfattning 

 

Denna kvantitativa vinjettstudie undersökte lärares skillnader i attityder 

och interventionsstrategier mot fysisk-, verbal-, social- och 

nätmobbning. Åtta vinjetter beskrev samtliga mobbningsformer i en 

enkät som besvarades av 114 grundskolelärare från olika städer i Sverige. 

Resultatet indikerade att lärare är mer benägna att ingripa mot situationer 

av fysisk mobbning jämfört med situationer av nät-, verbal- och social 

mobbning, att lärare värderar social- och verbal mobbning som mindre 

allvarligt än fysisk- och nätmobbning samt att lärare upplever bristande 

kunskaper i att hantera situationer av social- och nätmobbning i 

jämförelse med situationer av fysisk- och verbal mobbning. Studiens 

resultat diskuteras utifrån tidigare forskning och understryker vikten av 

läraren i det förebyggande arbetet mot alla former av mobbning i skolan. 

 

Nyckelord: mobbning, attityder, interventionsstrategier, lärare.  



 

Teacher’s attitudes and intervention strategies toward different types of 

bullying 

 

Abstract 

 

The present study examines teachers’ attitudes and intervention strategies 

toward physical-, verbal-, social- and cyber bullying. Eight vignettes 

described these various types of bullying in one survey that 114 teachers 

completed from different cities in Sweden. The results indicated that 

teachers were more likely to intervene towards physical bullying rather 

than cyber-, verbal- and social bullying.  Teachers perceived social-, and 

verbal bullying less serious than physical- and cyber bullying.  Teachers 

also felt that they lacked the knowledge on how to handle situations in 

forms of social- and cyber bullying rather than situations of physical- and 

verbal bullying. These findings are discussed based on previous research 

and emphasize the importance of teachers’ role in intervening and 

preventing all types of bullying.  

 

Keywords: bullying, attitudes, intervention strategies, teachers. 
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Lärares attityder och interventionsstrategier mot olika former av mobbning 

Mobbning kan få allvarliga långsiktiga och kortsiktiga problem för den som blir utsatt eller 

utsätter andra (Nakamoto & Schwartz, 2010). Att utsättas eller utsätta andra för mobbning är 

associerat med negativ skolanpassning, våldsrelaterade beteendeproblem samt emotionella 

besvär (Due m.fl., 2009; Hawker & Boulton, 2000). Att arbeta preventivt mot mobbning kan 

således ses som en indirekt insats mot att förebygga kriminalitet (Ttofi, Farrington & Lösel, 

2012) och ohälsa (Due m.fl., 2009). Lärare har en betydande roll i det förebyggande och 

åtgärdande arbetet mot mobbning (Duy, 2013; Salmivalli, Kaukianen, Voeten & Sinisammal, 

2004). Det är viktigt att lärare ingriper mot all mobbning (MacNeil & Newell, 2004), då alla 

former av mobbning är associerat med negativa konsekvenser (Wang, Nansel & Iannotti, 

2011). Tidigare forskning har dock visat att lärare ser mer allvarligt på och ingriper främst 

mot den mobbning som syns och hörs, det vill säga vid den mobbning som kan innebära slag 

eller glåpord (Bauman & Del Rio, 2006; Craig, Henderson & Murphy, 2000b; Duy, 2013; 

Ellis & Shute, 2007; Yoon & Kerber, 2003). Att undersöka lärares attitydskillnader och 

interventionsstrategier mot olika former av mobbning är viktig kunskap i det förebyggande 

arbetet mot mobbning. Därför undersöker denna studie hur lärares attityder och benägenhet 

att ingripa mot mobbning skiljer sig mellan olika former av mobbning.  

Definition av olika former av mobbning och dess förekomst 

Mobbning definieras generellt som negativa upprepade handlingar i syfte att skada en annan 

individ, som inte har förmåga att försvara sig själv (Olweus, 1993). Mobbning delas in i olika 

former (Wang, Nansel & Iannotti, 2011). Fysisk mobbning kan ske genom att en elev blir 

slagen, sparkad eller straffad. Verbal mobbning kan innebära glåpord, öknamn och hot. Social 

mobbning kan yttra sig genom ryktesspridning, att socialt exkludera någon (Crick & 

Grotpeter, 1995), förstöra någons självkänsla och sociala status (Galen & Underwood, 1997). 

De tre ovannämnda mobbningsformerna beskrivs i denna studie och i tidigare studier (ex. 

Olweus, 2012; Wang, Nansel & Iannotti, 2011) som traditionell mobbning. En form av 

mobbning som ökat drastiskt på kort tid är nätmobbning (Olweus, 2012). Nätmobbning är en 

kränkande handling på nätet av en person eller en grupp med intention att skada en individ. 

Den sker upprepande gånger, över en längre tid och den som utsätts för nätmobbning har svårt 

att försvara sig (Li, 2007; Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell & Tippett, 

2008). Nätmobbning kan uttryckas som både direkt- (skicka elaka meddelanden eller hot) och 

indirekt mobbning (skicka elaka kommentarer, spridning av bilder, rykten och privata 

meddelanden) (Juvonen & Graham, 2014).  
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Förekomsten av mobbning skiljer sig mellan länder, skolor och ner på klassrumsnivå 

(Schott & Søndergaard, 2014). En internationell studie (Craig m.fl., 2009) har undersökt hur 

förekommande mobbning är i 40 olika länder. Det finns således stora variationer i 

förekomsten av mobbning mellan länder. Studien indikera att involvering i mobbning, det vill 

säga att utsättas, utsätta andra och både utsättas och utsätta andra, skiljer sig mellan 8,3 

procent till 45,2 procent för pojkar och 4,3 procent till 35,8 procent för flickor. Studien visade 

att mobbning är främst lägre i skandinaviska länder och högre i östeuropeiska länder. Den 

svenska skolan har arbetat länge med att förebygga mobbning och har i jämförelse med andra 

länder en lägre förekomst av mobbning (Currie m.fl., 2012). Den internationella studien 

(Craig m.fl., 2009) visade att förekomsten av elever som är involverade i mobbning i Sverige 

bland flickor och pojkar var 4,3 respektive 8,3 procent. 

Verbal- och social mobbning är mer förekommande än fysisk- och nätmobbning (Wang, 

Iannotti & Nansel, 2009). Vad gäller könsskillnader är pojkar mer involverade i mobbning än 

flickor (Goldbaum, Craig, Pepler & Connolly, 2003; Wang, Iannotti & Nansel, 2009). Pojkar 

är i jämförelse med flickor, även mer involverade i fysisk- och verbal mobbning (Archer, 

2004; Card, Stucky, Sawalani & Little, 2008; Dodge, Coie & Lynam, 2006: Wang m.fl., 

2009). Det finns inga könsskillnader i att utsätta andra för social mobbning (Archer & Coyne, 

2005; Wang m.fl., 2009). Flickor utsätts dock mer för social mobbning än pojkar (Wang m.fl., 

2009). Flickor som utsätter andra för mobbning är mer benägna att använda sig av social- och 

verbal mobbning än fysisk mobbning (Archer & Coyne, 2005; Björkqvist, 1994; Owens, 

Shute & Slee, 2000). Att utsätta andra för nätmobbning har visat sig vara mer vanligt bland 

pojkar än bland flickor och att utsättas för kränkningar på nätet har i en studie (Li, 2006) visat 

på en jämn fördelning mellan könen medan en annan studie (Wang m.fl., 2009) har visat att 

flickor är mer utsatta för kränkningar på nätet än pojkar. De som dock utsätts för kränkningar 

på nätet utsätts även ofta för mobbning i skolan (Skolverket, 2014a). 

Mobbningen är som mest frekvent i mellanstadiet och minskar sedan med tonåren 

(Goldbaum, Craig, Pepler & Connolly, 2003). Den fysiska mobbningen är mer 

förekommande bland yngre barn. Ju äldre barnen blir desto mindre socialt accepterad är den 

fysiska mobbningen och den sociala mobbningen blir mer förekommande (Archer & Coyne, 

2005). Det finns inga studier som visar på att den verbala mobbningen avtar med åren, snarare 

ökar den verbala mobbningen i samband med att den fysiska mobbningen minskar (Brame 

m.fl., 2001; Nishina, Juvonen & Witkow, 2005).  
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Konsekvenserna av att utsättas och utsatta andra för mobbning 

Studier har kunnat påvisa ett samband hos både de som utsätts och utsätter andra för 

mobbning med senare kriminalitet. Sambandet mellan involvering i mobbning och 

kriminalitet är dock betydligt starkare hos de elever som utsätter andra för mobbning 

(Sourander m.fl., 2007; Ttofi m.fl., 2012). Elever som är involverade i mobbning har generellt 

sämre självkänsla och större sannolikhet för att drabbas av depression senare i livet, 

tillskillnad från elever som inte är involverade i mobbning, detta gäller således för både de 

som utsätts och de som utsätter andra för mobbning (Farrington, Lösel, Ttofi, Loeber & 

Theodorakis, 2012; Harlow & Roberts, 2010; Swearer, Grills, Haye & Cary, 2004). Elever 

som blir utsatta för mobbning har i jämförelse med de som inte blir utsatta för mobbning svårt 

att anpassa sig till skolan (Nakamoto & Schwartz, 2010), har mer somatiska besvär, såsom 

huvudvärk och magont (Gini & Pozzoli, 2009) samt svårigheter att skapa positiva relationer 

med sin närmsta omgivning (Due m.fl., 2009). Eftersom studier har kunnat påvisa ett 

samband mellan att utsättas och att utsätta andra för mobbning med senare kriminalitet och 

psykologiska- och sociala problem, spelar det förebyggande arbetet mot mobbning stor roll 

för att indirekt förebygga senare kriminalitet och den allmänna befolkningshälsan (Due m.fl., 

2009; Ttofi m.fl., 2012). Det är således viktigt att arbeta preventivt mot mobbning för att 

bekämpa de negativa konsekvenser som mobbning innebär (Hellfeldt, 2016). Skolan är den 

plats där mobbningen är som mest förekommande (Craig m.fl., 2009; Maguire, 2001; Nansel 

m.fl., 2001), därmed utgör skolan och de som arbetar inom denna en mycket viktig roll för att 

förebygga mobbning. 

Vikten av lärarna i det förebyggande arbetet mot mobbning 

Lärare har en avgörande roll i arbetet med att förebygga och åtgärda mobbning i skolan 

(Boulton, 1997; Hellfeldt, 2016; James, Lawlor, Courtney, Flynn, Henry & Murphy, 2008). 

Lärare är överlag de ytterst ansvariga för att implementera olika anti-mobbningsstrategier och 

se till att mobbningen upphör (Duy, 2013; Smith, 2014). I en svensk kvalitativ studie 

tillfrågades tidigare utsatta elever om vad de upplevde var orsaken till att mobbningen 

upphörde (Frisén, Hasselblad & Holmqvist, 2012). Av de elever som under sin skolgång 

slutade att utsättas för mobbning, angav de flesta att det var med stöd av skolpersonal. 

I tidigare forskning understryks vikten av att lärare ingriper vid mobbningssituationer 

för att mobbningen ska upphöra (Craig, Pepler & Atlas, 2000a; Pepler, Craig, Zeigler & 

Charach, 1994). Flertalet studier (Bauman & Del Rio, 2006; Duy, 2013; Yoon & Kerber, 

2003) visar dock att lärare ingriper i olika utsträckning mot situationer av mobbning och 
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kränkningar. Bland annat anser lärare att de inte har lika stort ansvar att ingripa mot den 

mobbning som sker på skolgården i jämförelse med den mobbning som sker i klassrummet 

(Boulton, 1997). Att inte ingripa mot mobbning som lärare kan skapa en känsla hos de elever 

som utsätts att de inte kan lita på att sina lärare (MacNeil & Newell, 2004). Studier har visat 

att lärares ingripande mot mobbning är centralt för det förebyggande arbetet i skolan och för 

att mobbningen inte ska fortgå eller eskalera (Craig m.fl., 2000b; Hellfeldt, 2016; MacNeil & 

Newell, 2004; Skolverket, 2014a). Skolans åtgärder bör således riktas mot både de som 

utsätts och de som utsätter andra för mobbning (Skolverket, 2014b). Flera studier (Skolverket, 

2014b; Smith m.fl., 2012; Ttofi & Farrington, 2011) som undersöker effektiviteten av olika 

anti-mobbningsprogram betonar vikten av att lärare ska vara engagerade i det förebyggande 

arbetet och agera konsekvent mot alla former av mobbning. Förekomsten av mobbning är 

även lägre i de skolor med mer tydliga rutiner för hur mobbning ska utvärderas och 

dokumenteras (Skolverket, 2014b). För att säkerställa att mobbningen inte fortgår måste 

åtgärderna följas upp och utvärderas. Om problemen kvarstår måste lärare eller annan 

skolpersonal, som exempelvis rektor, agera med andra- eller kompletterande åtgärder tills 

problemet är löst (Skolverket, 2014b). 

Tidigare forskning har visat att elever identifierar betydligt fler mobbningssituationer än 

sina lärare (Bradshaw, Sawyer & O’Brennan, 2007). Att kartlägga mobbningen med hjälp av 

en utvärdering från elevers uttalanden skapar en möjlighet att få förståelse för hur mobbning 

uppstår och hur den tar sig i uttryck. Om lärare inte lyckas identifiera den mobbning som 

sker, riskerar de att omedvetet skapa en tillåtande miljö för kränkningar (Skolverket, 2014a). 

Det är viktigt att lärare förstår hur mobbning uppstår. Om lärare skulle lära sig att se de tecken 

som signalerar att en elev utsätts skulle de kunna utveckla förebyggande strategier (O’moore, 

2000). Skolverket erbjöd lärare en högskolekurs om mobbning. En utvärdering visade att 

deltagarna fick mer kunskap om hur mobbning uppstår och lärarna uppgav att de hade ändrat 

sitt arbetssätt efter att ha deltagit i utbildningen (Skolverket, 2011a).  

I takt med att mobbningen ökar på nätet skapar det ännu större svårigheter för lärarna att 

upptäcka all mobbning (Skolverket, 2014a; Yilmaz, 2010). Enligt en studie som har undersökt 

barn och ungdomars perceptioner av nätmobbning (Mishna, Saini & Solomon, 2009) finns det 

flera orsaker som medför att elever inte vågar berätta för vuxna om sin utsatthet på nätet. De 

är bland annat rädda för att bli fråntagna sina möjligheter att delta i sociala nätverk, de tror 

inte att en vuxen skulle kunna identifiera den som kränkt och att situationen istället skulle 

kunna förvärras. Dessutom tror elever inte att läraren skulle ingripa eftersom den största delen 
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av nätmobbning sker efter skoltid. Att skolor försöker införskaffa egna bärbara datorer eller 

liknande elektronik till alla elever gör inte situationen enklare för lärare, det medför att 

nätmobbning även kan ske på skoltid (Skolverket, 2014a). Två kvantitativa studier (Li, 2008; 

Yilmaz, 2010) i Kanada och Turkiet har undersökt lärarstudenters perceptioner om 

nätmobbning. Båda studierna kommer fram till att lärarstudenter upplever sig sakna 

kunskaper i att identifiera nätmobbning och dessutom saknar självförtroende i att hantera 

nätmobbning när den upptäcks. Studierna understryker att det finns ett behov av att utveckla 

strategier för att hantera nätmobbning och att detta måste implementeras redan i 

lärarutbildningen.  

För att återgå till mobbning generellt har en meta-analys (Ttofi & Farrington, 2011) 

undersökt effektiviteten av anti-mobbningsprogram. De program som var mer intensiva, 

pågick under en längre tid, lärare som använde sig av disciplinerade metoder mot 

mobbningssituationer och hade mer övervakning på skolgården hade bäst effekt för att minska 

förekomsten av mobbning. Disciplinerade metoder kunde innebära mer konsekvenser för 

eleven som utsätts, som exempelvis att läraren konsekvent pratat allvar med eleven, sänt 

eleven till rektorn, låtit eleven hålla sig intill läraren resterande tid eller att eleven blivit 

fråntagen privilegier. En annan studie (Smith m.fl., 2012) från Storbritannien har undersökt 

217 skolors anti-mobbningsplaner. Även denna studie visade att de skolor med mer 

utvecklade anti-mobbningsstrategier i förebyggande syfte och lärare som agerade konsekvent 

hade en lägre frekvens av mobbning, än skolor som inte hade lika utvecklade anti-

mobbningsstrategier.  

I flertalet studier framkommer det att det är nödvändigt med en ”hela-skolan-ansats” i 

det förebyggande arbetet. Det vill säga att hela skolan är engagerad och att det finns ett tydligt 

engagemang från skolans ledning som genomför kontinuerliga utvärderingar (Skolverket, 

2014b; Sharp & Thompson, 1994; Smith m.fl., 2012; Ttofi & Farrington, 2011). Om lärare 

inte anser att mobbningen är ett problem så kommer inte anti-mobbningsprogrammet ha 

någon positiv effekt (Limber, Nation, Tracy, Melton & Flerx, 2004). Det vore därför bättre att 

först utbilda lärarna på skolan om varför det är nödvändigt att arbeta förebyggande innan 

skolan implementerar ett anti-mobbningsprogram (Hirschstein, Edstrom, Frey, Snell & 

McKenzie, 2007; Payne, Gottfredson & Gottfredson, 2006). Vikten av anti-

mobbningsprogram styrks även i den internationella studien (Craig m.fl., 2009) som 

undersökt förekomsten av mobbning i olika länder. Studien förklarar Skandinaviens låga 
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nivåer av mobbning som ett resultat av ett mer utbrett användande av anti-mobbningsprogram 

jämfört med östeuropeiska länder.  

Sammantaget indikerar tidigare forskning att lärare har en betydande roll i det 

förebyggande arbetet mot mobbning. Det understryks i flertalet studier att det bör finnas en 

nolltolerans mot mobbning på skolor, som bland annat innebär att lärare ska agera konsekvent 

mot all mobbning. Att inte ingripa kan vara en kränkning i sig och det kan skapa en acceptans 

för kränkande beteenden i skolan. Det finns en efterfrågan av att utbilda lärare om 

konsekvenserna av mobbning, om hur lärare ska hantera mobbningssituationer samt vikten av 

att lärare ingriper konsekvent mot alla kränkningar i skolan.  

Sveriges skollagstiftning 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) är alla skolor i Sverige skyldiga att arbeta målinriktat för att 

motverka att elever utsätts för kränkningar. Varje år ska det inrättas en plan för att förhindra 

att elever kränks. Lärarna har inte rätt att avgöra allvarlighetsgraden i den kränkande 

handlingen. Alla lärare är skyldiga att ingripa mot alla former av mobbning och måste 

rapportera alla kränkande händelser till sin rektor (Skolverket, 2011a). Vad gäller 

nätmobbning måste skolor utreda den mobbning som sker på nätet likväl som den mobbning 

som sker på skolgården, med förutsättning att den har en koppling till skolverksamheten. 

Mobbning som exempelvis sker i form av utfrysning under skoldagen och sedan fortsätter 

som trakasserier på kvällen över nätet, måste utredas precis som den mobbning som enbart 

sker i skolan (Skolverket, 2014b).  

Skolans huvudmän (kommunen eller det företag som äger skolan) kan dömas till att 

betala skadestånd om de inte agerar trots vetskap om att en elev utsatts för kränkande 

handlingar (Skollagen 2010:800). I en av regeringens propositioner (2005/06:38) framgår det 

utifrån ett domslut, att skolpersonal inte har rätt att påstå att de inte varit medvetna om den 

mobbning som pågått för att personalen valt att inte se de signaler som indikerat att en elev 

blivit utsatt för mobbning. Enligt samma domslut framgår det att skolpersonal inte har rätt att 

välja att inte utreda de situationer då elever själva uppgett att de inte vill vara en del av 

kamratgemenskapen. 

Lärares attityder till olika former av mobbning och dess konsekvenser 

Även om vikten av att lärare ingriper i mobbningssituationer har lyfts i tidigare forskning och 

trots att lärare är skyldiga enligt lag att ingripa mot alla former av kränkningar i skolan, har 

forskning visat att lärare har olika interventionsstrategier mot olika former av mobbning 

(Thompson & Smith, 2011). Skolor riktar det förebyggande arbetet mot att behandla den 
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mobbningen som syns och saknar riktlinjer för att förebygga den sociala mobbningen (Vail, 

2002). I en kvantitativ studie (Birkinshaw & Eslea, 1998; ref. i Bauman & Del Rio, 2006) 

som undersökt brittiska lärare, visade det sig att deltagarna ansåg att fysisk mobbning var mer 

skadligt att utsättas för följt av verbal- och sedan social mobbning. Lärarna var mer benägna 

att ingripa mot situationer av fysisk mobbning än mot situationer av verbal- och social 

mobbning. Studien kom fram till att det behövs mer utbildning för lärare i bemötandet av 

social mobbning. 

Forskning har visat att lärares vilja att ingripa mot mobbningssituationer beror på hur 

lärarna uppfattar allvarlighetsgraden av händelsen (Bauman & Del Rio, 2006; Craig m.fl., 

2000b; Duy, 2013; Ellis & Shute, 2007; Yoon & Kerber, 2003). Studier har visat att lärare ser 

den fysiska- och verbala mobbningen som mer allvarlig att utsättas för och ser den sociala 

mobbningen som mindre allvarlig (Bauman & Del Rio, 2006; Boulton, 1997; Duy, 2013; 

Hazler, Miller, Carney & Green, 2001; Holt & Keyes, 2004; Lagerspetz, Björkqvist & 

Peltonen, 1988; Yoon & Kerber, 2004). Anledningen kan vara att det beteendet som social 

mobbning innebär, att exkludera andra, sprida rykten etcetera kan tyckas vara mindre skadligt 

(Harachi, Catalano & Hawkins 1999). Trots att konsekvenserna av social mobbning är 

påtagliga (van der Wal, de Wit & Hirasing, 2003; Hawker, 1998; ref. i Bauman & Del Rio, 

2006) tenderar lärare att behandla denna form av mobbning som minst seriöst (Birkinshaw & 

Eslea, 1998; ref. i Bauman & Del Rio, 2006). En tidigare kvantitativ studie (Craig, Bell & 

Leschied, 2011) från Kanada har undersökt hur nyexaminerade lärares värdering av 

allvarlighet skiljer sig mellan direkt-, homofobisk-, social-, och nätmobbning. Studien 

indikerade att lärarna värderade den direkta (fysisk och verbal) mobbningen som mest 

allvarlig följt av homofobisk-, social- och nätmobbning. Denna kanadensiska studie bekräftar 

således tidigare forskning att fysisk- och verbal mobbning anses som mer allvarligt att utsättas 

för än social mobbning. 

Enligt tidigare forskning (Mishna, Scarcello, Pepler & Wiener, 2005; Yoon, 2004) finns 

det ett samband mellan lärares nivåer av empati för de som utsätts och lärares benägenhet att 

ingripa i en mobbningssituation. Lärare behöver få ökad förståelse för mobbningens 

konsekvenser. En förståelse för mobbningens konsekvenser skulle indirekt öka lärares empati 

för de som utsätts, vilket i sin tur skulle öka lärares benägenhet att ingripa i 

mobbningssituationer (Yoon, 2004). Detta stöds av en annan studie (Craig m.fl., 2000b) som 

visat att de lärare som uttrycker mer empati är mer benägna att ingripa i 

mobbningssituationer. Lärare med mer empati är även bättre på att identifiera mobbning och 
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är även mer benägna att uppfatta mobbning som mer allvarligt än de lärare som rapporterar 

mindre empati. En kvalitativ kanadensisk studie (Mishna m.fl., 2005) har med semi-

strukturerade intervjuer undersökt lärares förståelse för den mobbning som sker i respektive 

lärares klassrum. Även denna studie indikerade att lärares empati för de som utsätts har en 

påverkan på lärares benägenhet att ingripa mot mobbning. Tidigare forskning (Bauman & Del 

Rio, 2006; Byers, Caltabiano & Caltabiano, 2011; Duy, 2013; Yoon & Kerber, 2003) har 

visat att lärares empati skiljer sig beroende på vilken form av mobbning som elever utsätts 

för. Studierna har visat att lärare har mindre empati för elever som utsätts för social mobbning 

i jämförelse med elever som utsätts för fysisk- och verbal mobbning.  

En brittisk kvantitativ studie (Boulton, 1997) har undersökt lärares självförtroende i att 

hantera mobbning. Lärare angav i genomsnitt ett relativt lågt självförtroende i att hantera 

mobbning. Denna studie undersökte även om lärares självförtroende i att hantera mobbning 

var högre hos de som arbetat längre tid som lärare. Studien kunde inte påvisa några sådana 

signifikanta skillnader. Den kanadensiska kvantitativa studien (Craig m.fl., 2011) som 

undersökt nyexaminerade lärares värdering av allvarlighet mellan direkt, homofobisk, social 

och nätmobbning undersökte även lärarnas självförtroende i att hantera mobbning. Överlag 

visade studien att de lärare som hade erfarenhet av att ha bevittnat mobbning kunde lättare 

identifiera mobbningssituationer. De var även mer oroade över mobbning och kände mer 

självförtroende i att identifiera och hantera mobbning när den uppstod. I denna studie fanns 

det även lärare som genomgått en utbildning i våldsprevention under sin lärarutbildning. 

Dessa lärare upplevde mer självförtroende att identifiera och hantera mobbning, än de lärare 

som inte genomgått en sådan utbildning.  

Teorin om planerat beteende (Ajzen, 1991) kan öka förståelsen för hur lärarens 

benägenhet att ingripa skiljer sig mellan olika mobbningssituationer. Teorin menar att 

attityder, subjektiva normer och upplevda kontroll över ett beteende kan förutse människans 

avsikt (eller inte avsikt) i att agera. Attityden hos läraren för en mobbningssituation, det vill 

säga hur läraren värderar beteendet, har en inverkan på agerandet. Lärarens förväntningar av 

samhället, så kallade subjektiva normer, att ingripa eller att inte ingripa mot en 

mobbningssituation påverkar också dennes eventuella ingripande. Upplevelse av kontroll över 

beteendet, det vill säga hur läraren upplever att ett eventuellt ingripande kommer att ha en 

effekt eller inte, påverkar lärarens benägenhet i att ingripa mot mobbningen. Upplevelsen av 

kontroll för situationen kan även baseras på lärarens tidigare försök att ingripa mot liknande 

situationer där insatsen inte haft någon positiv effekt. De här tre aspekterna (attityd, 
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subjektiva normer och upplevda kontroll) har enligt teorin om planerat beteende, en 

gemensam inverkan på hur en individ beter sig i en given situation.  

Tre studier som liknar denna studie 

För att öka kunskapen om hur det förebyggandet arbetet ska utvecklas är det viktigt att veta 

hur lärares attityder skiljer sig beroende på hur mobbningen tar sig i uttryck (Bauman & Del 

Rio, 2006; Duy, 2013; Yoon & Kerber, 2003). Detta avsnitt kommer att beskriva hur tre 

tidigare studier, som denna studie tar sin utgångspunkt i, har undersökt hur lärares attityder 

och interventionsstrategier skiljer sig mellan fysisk-, verbal- och social mobbning. En tidigare 

amerikansk studie (Yoon & Kerber, 2003) har undersökt 94 låg- och mellanstadielärares 

attityder och interventionsstrategier mot fysisk- verbal- och social mobbning. Studien 

genomfördes med hjälp av en vinjettenkät som beskriver sex olika mobbningsscenarion, två 

scenarion per mobbningsform. Lärarna fick besvara tre följdfrågor till samtliga vinjetter med 

en skala från ett till fem; hur allvarlig situationen uppfattades, sympati för eleven som utsattes 

för mobbningen och hur sannolikt det var att läraren skulle ingripa i situationen. Studien 

visade en signifikant skillnad mellan samtliga mobbningsformer vad gäller lärarnas värdering 

av allvarlighet, empati för den som utsätts och benägenhet i att ingripa i en 

mobbningssituation. Studien slutsats var att lärarna uppfattade den sociala mobbning som 

mindre allvarligt att utsättas för, de hade även mindre empati för de som utsattes och var även 

mindre benägna att ingripa mot situationer av social mobbning i jämförelse med situationer av 

verbal- följt av fysisk mobbning som värderades högst i samtliga tre frågor som studien 

undersökte.  

Ovanstående studie har replikerats två gånger, först undersöktes 82 amerikanska 

lärarstudenter (Bauman & Del Rio, 2006) och sedan undersöktes 405 turkiska lågstadielärare 

(Duy, 2013). Båda studierna har använt sig av samma vinjetter och följdfrågor som Yoon och 

Kerber (2003). Den amerikanska uppföljande studien fick liknande resultat som Yoon & 

Kerber (2003) och kom fram till en liknande slutsats. Den turkiska studien visade även den en 

signifikant skillnad mellan samtliga mobbningsformer, vad gäller lärarnas värdering av 

allvarlighet, empati för den som utsätts och benägenhet i att ingripa i en situation beroende på 

om den var av fysisk-, verbal eller social mobbning. De turkiska lärarna såg minst allvarligt 

på, hade lägst empati och var minst benägna att ingripa vid situationer av social mobbning. 

Det som skiljde den turkiska studien från de två amerikanska studierna var att lärarna 

värderade verbal mobbning som mest allvarligt och skulle mer sannolikt ingripa i situationer 

av verbal mobbning i jämförelse med fysisk mobbning som de andra två studierna värderade 
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som mest allvarligt och var mest benägna att ingripa mot (Bauman & Del Rio, 2006; Yoon & 

Kerber, 2003). Dessa tre studier stämmer överens om vad tidigare litteratur visar, det vill säga 

att lärare är mer benägna att ingripa mot de situationer som de värderar som mer allvarliga. 

Lärarna och lärarstudenter värderar fysisk- och verbal mobbning som mer allvarligt att 

utsättas för än social mobbning. De har även mer empati för de som utsätts och är mer 

benägna att ingripa mot situationer av verbal- och fysisk mobbning i jämförelse med de som 

utsätts för social mobbning.  

För att utveckla de nämnda tre vinjettstudier ska denna studie undersöka om lärares 

benägenhet i att ingripa mot mobbning, värdering av allvarlighet, empati för den som utsätts 

samt upplevda kunskap om hur de skulle ingripa mot mobbning skiljer sig hos lärare i Sverige 

beroende på om situationen är av fysisk-, verbal-, social eller nätmobbning. Studien kommer 

att använda sig av vinjetter som beskriver åtta fiktiva mobbingsituationer. Denna studie ska 

inkludera nätmobbning som en egen form av mobbning och ytterligare en fråga som vill 

undersöka om lärares upplevda kunskap i att ingripa mot mobbning skiljer sig beroende på 

vilken form av mobbning som elever utsätts för. Studier saknas även på hur svenska lärares 

attityder och interventionsstrategier skiljer sig mellan olika former av mobbning. Eftersom 

tidigare studier har indikerat att Sverige har låg prevalens av mobbning samt ett långtgående 

omfattande arbete mot mobbning, finns det fog för att anta att internationella studiers resultat 

inte är rakt av applicerbara på svenska lärare. Studien kommer att rikta sig till samtliga lärare 

på grundskolenivå i Sverige från två storstäder och två mellanstora städer. Då nätmobbning 

inte har studerats som en separat mobbningsform i de tre tidigare vinjettstudierna, då 

fenomenet är relativt nytt (Olweus, 2012), är det viktigt att undersöka hur lärare värderar 

allvarligheten, empati för den som utsätts och hur benägna lärare är att ingripa mot situationer 

av nätmobbning i förhållande till situationer av fysisk-, verbal- och social mobbning.  

Syftet med denna studie är således att undersöka lärares attityder och 

interventionsstrategier kring mobbning, följande fyra frågeställningar ska undersökas:  

1) Skiljer sig lärarnas benägenhet att ingripa mot situationer av fysisk-, verbal-, social- 

och nätmobbning?  

2) Skiljer sig lärarnas värdering av allvarlighet i situationer av fysisk-, verbal-, social och 

nätmobbning?   

3) Skiljer sig lärarnas empati för den som utsätts för situationer av fysisk-, verbal-, 

social- och nätmobbning?  
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4) Skiljer sig lärarnas upplevda kunskap om hur de ska ingripa i situation av fysisk-, 

verbal-, social- och nätmobbning? 

Tidigare studier har visat att lärare och lärarstudenters värdering av allvarlighet, empati 

för den som utsätts och benägenhet i att ingripa mot mobbning skiljer sig beroende på vilken 

form av mobbning som en elev har utsatts för (Bauman & Del Rio, 2006; Duy, 2013; Yoon & 

Kerber, 2003). Studiens hypotes är; att lärarna i Sveriges benägenhet i att ingripa, värdering 

av allvarlighet och empati för den som utsätts för mobbning skiljer sig beroende på om 

situationen är av antingen fysisk-, verbal-, social eller nätmobbning. Lärares upplevda 

kunskap om hur de ska ingripa mot olika former av mobbning inkluderas inte i studiens 

hypotes då detta inte undersökts i de tre tidigare vinjettstudierna som denna studie har sitt 

ursprung i. 

Metod 

Detta är en kvantitativ tvärsnittsstudie där vinjetter använts för att undersöka skillnader i hur 

lärare förhåller sig till fysisk-, verbal-, social- och nätmobbning. Enkäten undersöker specifikt 

lärares benägenhet att ingripa, lärarnas värdering av allvarlighet, empati för den som utsätts 

och upplevda kunskap att ingripa i en mobbningssituation, beroende på vilken form (fysisk-, 

verbal-, social- eller nätmobbning) av mobbning som situationen är av. Enkäten bestod av åtta 

vinjetter, två mobbningssituationer vardera för varje mobbningsform. Deltagarna var 

verksamma låg-, mellan- och högstadielärare från olika städer i Sverige.  

Deltagare 

Deltagarna i studien var 127 personer varav 13 stycken (16,5 %) exkluderades från studien då 

de hade angett att de inte var lärare (exempelvis rektorer eller fritidspedagoger). Av de 114 

lärare som inkluderades i studien var 88 kvinnor (77,2 %) och 26 män (22,8 %). Lärare som 

besvarade enkäten arbetade på kommunala skolor (66,7 %) och på privata skolor (33 %). 

Lärare som arbetade på lågstadiet var 34 stycken (29,8 %), 31 (27,2 %) mellanstadielärare 

och 49 (43,0 %) högstadielärare. Urvalet bestod av 30 (26,3 %) lärare som arbetade i 

Stockholm, 20 (17,5 %) lärare som arbetade i Göteborg, 25 (21,9 %) lärare som arbetade i 

Norrköping och 38 (33,3 %) lärare som arbetade i Örebro. Lärarna var mellan 20 och 69 år, 

(M: 43, SD: 10,7). Den lärare som arbetat kortast tid hade arbetat mindre än ett år och den 

lärare som hade arbetat längst tid hade arbetat i 43 år som lärare. Den genomsnittliga läraren i 

urvalet hade arbetat 14,7 år, (SD: 10,9).  
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Material 

Vinjetter är ett användbart sätt för att få data över attityder (Schoenberg & Ravdal, 2000). 

Vinjettfrågor möjliggör att respondenternas svar blir mer verklighetstrogna (Alexander & 

Becker, 1978). Svaren grundar sig i en konkret situation (Finch, 1987) och svaren ligger 

närmre verkligheten än om de skulle besvarats i ett frågeformulär eller intervju (Alexander & 

Becker, 1978). Vissa situationer kan vara svåra att tillgå (Finch, 1987), som exempelvis 

mobbningssituationer. Vinjettfrågor med scenarion över olika mobbningssituationer blir 

därmed ett lämpligt sätt att fånga lärares attityder och interventionsstrategier till mobbning. 

Det finns inte alltid en metod som fungerar bäst för att mäta ett fenomen, forskningen måste 

därför använda sig av det bästa mätverktyget som finns att tillgå inom forskning (Schoenberg 

& Ravdal, 2000). Till denna studie lämpar sig således av ovanstående beskrivna anledningar 

att använda sig av vinjetter för att mäta lärares attityder och interventionsstrategier till olika 

mobbningssituationer. 

Enkäten bestod av, utöver några inledande demografiska frågor, åtta vinjetter, se Tabell 

1. Vinjetterna i enkäten behandlade två situationer av fysisk-, två situationer av verbal-, två 

situationer av social- och två situationer av nätmobbning. Sex av vinjetterna hämtade 

inspiration från Yoon och Kerbers (2003) studie som behandlade fysisk-, verbal- och social 

mobbning. Den studien hade använt sig av vinjetter från The Bullying Attitude Questionnaire 

(Craig m.fl., 2000a). Dessa vinjetter förändrades på ett sådant vis att mobbningssituationerna 

skulle framgå som mindre allvarliga än vad de gjorde i The Bullying Attitude Questionnaire. 

Situationerna förändrades även på sådant vis att det framgick att läraren bevittnade 

mobbningssituationen (Yoon & Kerber, 2003). Vinjetterna översattes från engelska till 

svenska och förändrades för att passa en svensk kontext. Exempelvis förändrades en vinjett 

som handlade om en situation då en elev hotar en annan om ”spö” om den utsatta eleven inte 

ger ifrån sig sina lunchpengar. I Sverige ingår lunchen i skolan och situationen förändrades 

således till en mer sannolik händelse utifrån en svensk skolkontext. En av vinjetterna för 

social mobbning exkluderades och en ny vinjett för samma mobbningsform skapades. Detta 

gjordes för att den tidigare vinjetten riktade sig främst mot elever i lågstadiet. Den nya 

situation var mer anpassad för elever i alla grundskoleklasser som denna studie riktade sig 

mot. Två helt nya vinjetter skapades som behandlade nätmobbning eftersom denna 

mobbningsform inte undersökts i de tre tidigare vinjettstudierna.  

För att säkerställa vinjetternas validitet, det vill säga att vinjetterna undersöker verkliga 

mobbningssituationer (Ejlertsson, 2014), diskuterades samtliga åtta vinjetter med tre 
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mellanstadieelever. Detta skedde med godkännande från barnens föräldrar. Barnen fick 

bedöma om mobbningssituationerna i vinjetterna uppfattades som realistiska och lämnade 

sina synpunkter på vinjetterna. Därefter gjordes mindre revideringar till vinjetternas 

utformning. För att på bästa sätt undvika att lärarna skulle påverkas av vilket kön på eleven 

som utsattes i vinjetterna, användes inga namn i varken denna studie eller i de tre tidigare 

vinjettstudierna (Bauman & Del Rio, 2003; Duy, 2013; Yoon & Kerber, 2003).  

Till varje vinjett fick deltagarna i denna studie svara på fyra följdfrågor med en skala 

från ett till fem. För att undersöka lärares benägenhet att ingripa i en mobbningssituation 

ställdes frågan, på en skala från 1 (inte alls sannolikt) till 5 (väldigt sannolikt); Med hur stor 

sannolikhet skulle du ingripa i denna situation? För att undersöka hur allvarligt lärarna 

värderar en mobbningssituation ställdes frågan, på en skala från 1 (inte alls allvarlig) till 5 

(väldigt allvarlig); Enligt dig, hur pass allvarligt ser du på situationen? För att undersöka 

lärarnas empati för den elev som utsätts för en mobbningssituation ställdes frågan, på en skala 

från 1 (håller absolut inte med) till 5 (håller verkligen med); Jag skulle känna sympati för och 

tycka synd om den drabbade eleven. Begreppet sympati används i enkäten för att samtliga tre 

tidigare vinjettstudier har använt detta begrepp för att mäta empati. För att undersöka lärares 

upplevda kunskap att hantera en mobbningssituation ställdes frågan, på en skala från 1 

(instämmer inte alls) till 5 (instämmer absolut); Anser du dig ha tillräckliga kunskaper för att 

agera i den här situationen? De tre första följdfrågorna hämtade inspiration från Yoon & 

Kerbers (2003) studie. Den fjärde frågan var ny för denna studie och syftade till att undersöka 

om lärares upplevda kunskap om hur de skulle ingripa i en mobbningssituation skiljde sig 

beroende av den mobbningsform som en elev utsattes för.  

Medelvärdesindex skapades för samtliga former av mobbning kopplade till respektive 

frågeställning, detta möjliggjorde att samtliga medelvärden antar ett värde mellan 1 till 5, det 

vill säga på samma skala som lärarna besvarat följdfrågorna i enkäten. Cronbach’s alpha är 

den interna konsistenskoefficienten som tillämpades för att mäta hur väl frågorna undersökte 

lärares benägenhet att ingripa (𝛼= 0,69), värdering av allvarlighet (𝛼= 0,67), empati (𝛼= 0,90) 

för den som utsätts och upplevda kunskap (𝛼= 0,69) att ingripa i en mobbningssituation. 

Värdet för Cronbach’s alpha bör anta ett värde i närheten av 0,7 – 0,8 (Field, 2013). 
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Tabell 1 

Vinjetter som använts i denna studie, samt medelvärde (standardavvikelse) för samtliga vinjetter. 

Not. FM = Fysisk mobbning, VM = Verbal mobbning, SM = Social mobbning, NM = Nätmobbning

Vinjett Mobbningssituation Ingripa 

M (sd) 

Allvarlighet 

M (sd) 

Empati 

M (sd) 

Kunskap 

M (sd) 

FM 1 En elev har tagit med sig ett dinosaurieformat suddgummi till skolan och skryter att det var ett pris 

från en speltävling. En annan elev kommer fram och slår till eleven i huvudet och begär att få 

suddgummit. Eleven vägrar till en början, men ger till slut med sig. 

4,94 

(,28) 

4,90  

(,42) 

4,71 

(,61) 

4,64 

(,65) 

FM 2 Du har gett eleverna i din klass en gruppuppgift om fyra personer. Medan eleverna är på väg att 

sätta sig tillsammans ser du en elev knuffa en annan elev så pass hårt att hen ramlar på golvet. 

Knuffen var helt klart en medveten handling och inte provocerande. Eleven som ramlar skriker, 

”Sluta knuffa mig! Du gör alltid såhär, gå bara härifrån!”. 

4,95 

(,26) 

4,90 

(,32) 

4,81 

(,51) 

4,65 

(,68) 

VM 1 På lektionen hör du en elev skrika till en annan elev, "plugghäst". Eleven försöker ignorera den 

andra eleven men ser ändå irriterad ut. Det är inte första gången denna elev blir kallad för liknande 

ord. 

4,63 

(,61) 

4,21 

(,67) 

4,35 

(,76) 

4,52 

(,76) 

VM 2 Din klass gör sig beredd för att gå till idrotten. Du hör en elev säga till en annan elev ”Ge mig din 

keps annars får du spö”. Den drabbade eleven ger med sig direkt. 

4,90 

(,40) 

4,88  

(,40) 

4,75 

(,56) 

4,71 

(,63) 

SM 1 Du lägger märke till en situation på skolgården, några elever spelar innebandy, varpå en elev tar upp 

en klubba och ber att få vara med. En elev suckar högt och säger "Vi vill inte att du ska vara med, 

du suger!" 

4,54 

(,69) 

4,37 

(,67) 

4,63 

(,63) 

4,42 

(,82) 

SM 2 Inomhus på rasten hör du en elev säga till en annan elev: ”Nej, absolut inte. Jag har redan sagt att du 

inte får leka med oss.” Eleven är isolerad och leker själv resten av tiden med tårar i ögonen.   

4,94 

(,24) 

4,82 

(,43) 

4,80 

(,50) 

4,59 

(,71) 

NM 1 Du är på väg till klassrummet efter en rast och blir medveten om att en elev har tagit en snap (ett 

foto) via Snapchat på en annan elev i smyg och skickat runt till klasskamrater. En grupp om fem 

klasskamrater fnissar. Den drabbade eleven sätter sig vid sin plats, tyst men uppenbart ledsen. 

4,82 

(,47) 

4,86  

(,35) 

4,78 

(,53) 

4,18 

(1,09) 

NM 2 En elev har lagt upp en selife på Instagram. Eleven får kommentarer som ”Vad ful du är, tror du att 

du är snygg eller? Sedan under skoltid får resten av klassen reda på dom kommentarer som skrivits. 

Klasskompisar fnissar åt den drabbade eleven. Eleven som drabbats tenderar att utsatta andra för 

liknande saker. 

4,71 

(,63) 

4,83  

(,37) 

4,52 

(,68) 

4,05 

(1,11) 
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Procedur 

Studien använde sig av en enkät som gavs ut i två versioner. Vinjetterna i den andra enkäten 

ställdes i omvänd ordning (Vinjett 1 i enkät A placerades sist i enkät B och så vidare) för att 

säkerställa att vinjetternas ordningsföljd inte skulle påverka hur lärarna besvarade enkäten. 

Studien ville undersöka verksamma lärare från två storstäder och två mellanstora städer i 

Sverige. Därför kontaktades skolorna i Stockholm, Göteborg, Örebro och Norrköping. 

Enkäterna skapades i Google Formulär. En förfrågan om att besvara studien sändes till 

rektorer och skolors administratörers e-postadresser, de ombads att vidarebefordra e-

postmeddelandet till samtliga grundskolelärare som arbetade på respektive skola. E-

postadresserna hämtades ifrån samtliga städers officiella hemsidor där samtliga kommunala 

och privatiserade skolor presenteras. För att få en jämn fördelning av deltagare på de två 

enkätversionerna sändes e-postmeddelanden ut i etapper till olika skolor. Val av enkät som 

sändes ut i e-postmeddelandet berodde på antalet respondenter som hittills besvarat enkäten. 

Detta innebär att lärare på respektive skola har besvarat samma enkät.  

Lärarna informerades i e-postmeddelandet om studiens syfte, att deltagandet var 

frivilligt, att all data hanteras konfidentiellt samt att genomföra enkäten skulle ta cirka 10-15 

minuter (Vetenskapsrådet, 2002). Kontaktinformation lämnades om de skulle ha frågor efter 

att de fyllt i enkäten. E-postmeddelandet innehöll en webbadress till webbenkäten. På 

webbenkäten framkom det innan de valde att delta i studien att deltagarna samtyckte till sitt 

deltagande i och med att de fyllde i och skickade in enkäten. Enkäten innehöll en fråga som 

kontrollerade för att det inte var en rektor eller annan skolpersonal än lärare som fyllde i 

enkäten. Lärarna erbjöds ingen ersättning för sitt deltagande i studien, men informerades om 

att studien är viktig i det förebyggande arbetet mot mobbning. Deltagarna fick erbjudande att 

ta del av studiens resultat efter studiens genomförande.  

Statistiska analyser 

Samtliga statistiska analyser har genomförts med det statistiska programmet SPSS. För att 

kontrollera att inte ordningen på vinjetterna i enkäten hade en påverkan på hur lärarna 

besvarat enkäten tillämpades fyra co-variansanalyser (analysis of covariance, ANCOVA) 

(Field, 2013). Upprepande variansanalyser (one-way repeated measures analysis of variance, 

ANOVA) användes för att undersöka om det fanns en signifikant medelvärdesskillnad mellan 
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de olika mobbningsformernas. I de fall Muchley’s test om sfärictet var signifikant, justerades 

frihetsgraderna i analysen med Huynh-Feldt statistiska (Field, 2013). Bonferronis post hoc-

test användes för att undersöka hur skillnaderna såg ut mellan samtliga mobbningsformer i 

relation till varje frågeställning.   

För samtliga ANOVA har måttet på effektstorleken (Eta-squared) presenterats. Denna 

effektstorlek talar om hur stor varians av analysen som kan förklaras av mobbningsformerna 

som eleverna utsätts för. Måttet antar ett värde mellan 0 och 1. Gränsvärdena för 

effektstorleken definierar 0,02 som liten, 0,13 som medel och 0,26 som stor effektstorlek 

(Cohen, 1973; Bakeman, 2005). 

Resultat 

Studien syftar till att undersöka lärares attityder och interventionsstrategier genom att 

undersöka fyra frågeställningar. Ordningen på enkäten visade sig inte ha påverkat studiens 

resultat. Den första frågeställningen avsåg att undersöka om lärares benägenhet att ingripa 

mot en mobbningssituation skiljde sig beroende på vilken form av mobbning som en elev 

utsätts för. Mauchly’s test indikerade att antagandet om sfäricitet var uppfyllt, χ2
(5) = 9,44, p = 

0,266, därför justerades inte frihetsgraderna. Lärarnas benägenhet att ingripa i 

mobbningssituationer skiljde sig signifikant mellan de olika mobbningsformerna, F(1) = 

20,790, p = 0,001, 𝜂2 = 0,16, en medel effektstorlek. Det betyder att 16 procent av variansen i 

lärarnas benägenhet att ingripa mot olika former av mobbning beror på formerna av 

mobbningen. Post hoc-test visar att lärares benägenhet att ingripa skiljer sig signifikant 

mellan fysisk mobbning med samtliga andra mobbningsformer, se Tabell 2 för deskriptiv 

statistik. Lärarna i denna studie skulle vara mest benägna att ingripa mot de situationer som 

var av fysisk mobbning, därefter, baserat på medelvärdesskillnaderna, verbal-, nät- och skulle 

vara minst benägna att ingripa mot situationerna av social mobbning. Dessa skillnader, det 

vill säga skillnaderna mellan verbal-, nät- och social mobbning var dock inte signifikanta.  

Den andra frågeställningen som denna studie avsåg att besvara var om lärares värdering 

av allvarlighet skiljer sig beroende på vilken form av mobbning som elever utsätts för. 

Mauchly’s test indikerade att antagandet om sfäricitet inte var uppfyllt, χ2
(5) = 23,50, p < 

0,001, därför justerades frihetsgraderna med Huynh-Feldt statistiska. Lärarnas värdering av 

allvarlighet skiljde sig signifikant för olika former av mobbning, F(2,67) = 37,02, p < 0,001, 𝜂2 
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= 0,25, en stor effektstorlek, se Tabell 2. Denna effektstorlek innebär att 25 procent av 

variansen i lärarnas värdering av allvarligheten i mobbning beror på mobbningsformerna. Ett 

post hoc-test visade att det fanns signifikanta skillnader som innebar att lärare värderade 

fysisk- och nätmobbning som mer allvarligt att utsättas för än social- och verbal mobbning. 

Lärarna såg, baserat på medelvärdesstorlekarna, mest allvarligt på fysisk mobbning följt av 

nät-, social- och minst allvarligt på verbal mobbning. Det fanns inga signifikanta skillnader på 

lärarnas värdering av allvarligheten mellan fysisk- och nätmobbning och inga signifikanta 

skillnader mellan social- och verbal mobbning.  

Den tredje frågeställningen som denna studie avsåg att besvara var om det finns 

skillnader i lärares empati för elever som utsatts för mobbning, beroende på vilken form av 

mobbning som elever utsätts för. Mauchly’s test indikerade att antagandet om sfäricitet var 

uppfyllt, χ2
(5) = 9,39, p > 0,05, därför justerades inte frihetsgraderna. Den statistiska analysen 

kunde inte påvisa någon signifikant skillnad (p > 0,05) mellan de fyra olika 

mobbningsformerna, F(1) = 1,89, p = 0,172. Av medelvärdena som presenteras i Tabell 2 

framgår det att lärare kände mest empati för elever som utsätts för situationer av fysisk 

mobbning, följt av social-, nät- och slutligen minst för elever som utsätts för verbal 

mobbning. Skillnaden i den genomsnittliga upplevda empatin var dock mycket liten och inte 

signifikant.   

Den fjärde frågeställning som denna studie avsåg att besvara var om lärares upplevda 

kunskaper om hur de ska ingripa mot mobbningssituationer skiljer sig beroende på vilken 

form av mobbning som en elev utsätts för. Mauchly’s test indikerade att antagandet om 

sfäricitet inte var uppfyllt, χ2
(5) = 179,14, p < 0,001, därför justerades frihetsgraderna med 

Huynh-Feldt statistiska. Lärarnas upplevda kunskap om hur de ska ingripa i en 

mobbningssituation skiljer sig signifikant mellan de olika mobbningsformerna, F(1,64) = 29,41, 

p < 0,001, 𝜂2 = 0,21, en medelstor effektstorlek, se Tabell 2. Detta innebär att lärares 

upplevda kunskap i att ingripa mot olika former av mobbning kan förklaras av 21 procent av 

mobbningsformerna. Post hoc-testet visar att lärares kunskap om hur de ska ingripa skiljer sig 

mellan nätmobbning och resterande mobbningsformer. Lärare upplever sig ha signifikant 

lägre kunskaper i att ingripa mot situationer av nätmobbning. Det finns även en signifikant 

skillnad mellan lärares upplevda kunskap i att ingripa mot situationer av fysisk mobbning i 
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förhållande till situationer av social mobbning. Oavsett om skillnaderna mellan de olika 

mobbningsformerna var signifikanta eller ej, indikerar resultatet att lärarna upplever sig vara 

mest kunniga i att ingripa mot fysisk mobbning följt av verbal-, social- och minst kunniga att 

ingripa mot situationer av nätmobbning.  

Studiens hypotes var att resultatet skulle visa på signifikanta skillnader för lärares 

benägenhet i att ingripa, värdering av allvarlighet och empati för den som utsätts för olika 

former av mobbning. Resultatet var inte signifikant för lärares empati för de som utsätts för 

olika former av mobbning, således bekräftades inte studiens hypotes.
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Tabell 2  

Medelvärden (standardavvikelse) för mobbningsformer med test för skillnader mellan dessa former med ANOVA och post hoc-tester 

Not. n = antal personer, M = medelvärde, SD = standardavvikelse, fg = frihetsgrader, F = F-värde. p = signifikansvärde. * p < 0,001. Upphöjda 

bokstäver indikerar signifikanta skillnader (p < ,05) mellan aktuell mobbningsform med en annan mobbningsform, som påvisats genom 

Bonferronis post hoc-test. a = fysisk mobbning, b = verbal mobbning, c = social mobbning, d = nätmobbning. 

      Mobbningsformer      

Fysisk (a)  Verbal (b)  Social (c)  Nät (d)     

 n M (SD)   M (SD) M (SD)  M (SD)  fg F p 

San. ingrip. 114 4,94bcd (,20)   4,77a (,41)  4,74a (,41)  4,77a (,46)  1 20,79 ,000* 

Allvarlighet 114 4,90bc (,28)   4,54ad (,43)  4,60ad (,44)  4,85cd (,32)  2,67 37,02 ,000* 

Empati 114 4,76 (,50)   4,55 (,60)  4,71 (,52)  4,65 (,52)  1 1,89 ,172 

Kunskap 114 4,64cd (,64)   4,61d (,72)  4,50ad (,72)  4,12abc (1,04)  1,64 29,41 ,000* 
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Diskussion 

Syftet med studien var att besvara om lärares benägenhet att ingripa, värdering av allvarlighet, 

empati för den som utsätts samt upplevda kunskap om hur de ska ingripa beroende på om 

situationen som elever utsätts för är av fysisk-, verbal-, social- eller nätmobbning. Denna 

studies resultat visar att lärares benägenhet att ingripa mot mobbning skiljer sig beroende på 

om det är situationer av fysisk mobbning eller situationer av verbal-, nät- och social 

mobbning. Lärare i denna studie skulle vara minst benägna att ingripa mot social mobbning, 

följt av nätmobbning men värderar verbal- och social mobbning mindre allvarligt än fysisk- 

och nätmobbning. Studien påvisar inte några skillnader i lärares empati beroende på vilken 

form av mobbning som elever utsätts för. Något som även medför att studiens hypotes inte 

bekräftas. Studien undersökte även om lärares upplevda kunskap om hur de ska ingripa mot 

mobbning skiljer sig mellan de olika mobbningsformerna. Dessa skillnader kunde urskiljas 

mellan nätmobbning med samtliga andra mobbningsformer och mellan social mobbning med 

fysisk mobbning. Lärarna angav att de upplever mest kunskap i att hantera situationer av 

fysisk mobbning följt av verbal-, social- och upplever minst kunskap i att hantera situationer 

av nätmobbning.  

Till skillnad från de tidigare tre vinjettstudier som genomförts i USA (Bauman & Del 

Rio, 2006; Yoon & Kerber, 2003) och Turkiet (Duy, 2013) skiljer sig denna studies resultat 

med avseende på att verbal mobbning värderas som minst allvarligt att utsättas för bland de 

fyra mobbningsformerna. Denna studie kunde dessutom, tillskillnad från de andra tre 

vinjettstudier, inte påvisa några signifikanta skillnader vad gäller lärares empati för de som 

utsätts för mobbning beroende på formen av mobbningen. Likheterna mellan denna studies 

resultat med de tre tidigare vinjettstudierna är att denna studie kunde påvisa en signifikant 

skillnad i lärarnas värdering av allvarlighet mellan situationer av fysisk mobbning och 

situationer av social mobbning. Situationer av fysisk mobbning värderas i samtliga studier av 

lärare och lärarstudenter som mer allvarliga än situationer av social mobbning. De är i 

samtliga fyra studier mer benägna att ingripa mot situationer av fysisk mobbning än mot 

situationer av social mobbning.  

I denna studie och de tre tidigare vinjettstudierna (Bauman & Del Rio, 2006; Duy, 

2013; Yoon & Kerber, 2003) går det att se en koppling mellan hur lärare värderar allvarlighet 
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i mobbningssituationer och lärares benägenhet att ingripa mot mobbningssituationer. Ju mer 

allvarligt en situation värderas, desto mer benägna är lärare att ingripa. Detta stämmer dock 

inte överens i denna studies resultat i avseende på lärares interventionsstrategier till 

nätmobbning. Lärare värderar nätmobbning allvarligt i förhållande till de andra 

mobbningsformerna, det går exempelvis inte att se en signifikant skillnad i lärares värdering 

av allvarlighet mellan fysisk mobbning och nätmobbning. Ändock är lärarna inte lika benägna 

att ingripa mot situationer av nätmobbning som mot situationer av fysisk mobbning. Detta 

skulle kunna förklaras av att lärare upplever sig sakna kunskaper om hur de ska ingripa mot 

nätmobbning. Detta påvisas i denna studie och även samma indikation har visats i tidigare 

forskning (Li, 2008;Yilmaz, 2010). Mobbning som sker på nätet är som nämnt svårt att 

upptäcka, Elever berättar sällan om sin utsatthet och dessutom sker kränkningar på nätet 

främst utanför skoltid (Skolverket, 2014a). Lärare är dock skyldiga att ingripa mot 

nätmobbning likväl som mot situationer av traditionell mobbning. Detta betyder att lärare 

behöver få redskap att hantera nätmobbning och lära sig att identifiera de signaler som 

indikerar att en elev utsätts för kränkningar på nätet.  

Den kanadensiska studien (Craig, m.fl., 2011) som undersökt nyexaminerade lärares 

värdering av allvarlighet mellan direkt-, social-, homofobisk- och nätmobbning, värderade 

deltagarna nätmobbning som minst allvarligt att utsättas för. Den föreliggande studien och 

den kanadensiska studien säger således emot varandra. Det kan förklaras av att studierna har 

mätt hur lärare värderar allvarlighet till olika former av mobbning på olika sätt. En annan 

tänkbar förklaring till att svenska lärare ser mer allvarligt på nätmobbning än vad som 

framkommit i den andra internationella studien, kan vara att attityderna till nätmobbning 

skiljer sig mellan länder. Kunskapen och debatten kring nätmobbning har ökat kraftigt de 

senaste åren och i Sverige finns tydliga direktiv från regeringen att arbeta mot kränkningar på 

nätet (SFS 2010:800). Utifrån denna studie och den kanadensiska studiens (Craig, m.fl., 2011) 

resultat behövs det mer forskning om hur lärare värderar allvarligheten till kränkningar som 

sker på nätet i förhållande till situationer av traditionell mobbning. Mer forskning om detta 

nationellt och internationellt skulle kunna bidra till en ökad förståelse om lärares attityder till 

nätmobbning i förhållande till traditionell mobbning och om det finns eventuella kulturella 

aspekter som skiljer sig mellan lärare i olika länder.  
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Denna studies resultat visade precis som tidigare forskning (Birkinshaw & Eslea, 1998; 

ref. i Bauman & Del Rio, 2006; Duy, 2013; Hazler m.fl., 2001; Holt & Keyes, 2004; Bauman 

& Del Rio, 2006; Yoon & Kerber, 2003) att lärare ser mindre allvarligt på att utsättas för 

situationer av social mobbning i förhållande till andra former av mobbning. Även deras 

benägenhet att ingripa mot situationer av social mobbning är lägre i förhållande till fysisk 

mobbning, detta har påvisats i denna studie och även i de samtliga tre vinjettstudier som 

denna studie har sitt ursprung i (Bauman & Del Rio, 2006; Duy, 2013; Yoon & Kerber, 

2003). Detta är besvärande då det visats ett starkare samband av att drabbas av depression och 

emotionella besvär hos de som utsatts för social mobbning, i jämförelse hos de som utsatts för 

fysisk mobbning (Hawker, 1998; van der Wal, de Wit & Hirasing, 2003). Ungdomar har mer 

svårt att hantera de negativa konsekvenser som uppstår av att bli socialt exkluderade 

(Eisenberger, 2012). Lärare behöver således ingripa mot alla former av mobbning och inte 

förbise den sociala mobbningen för att de upplever dessa situationer som mer svåra att bemöta 

(Prop. 2005/06:38). Vikten av att lärare ska ingripa mot alla former av mobbning understryks 

även i fler studier (Farrington & Ttofi, 2012; Skolverket, 2014b; Smith m.fl., 2012). Att inte 

ingripa som lärare mot mobbning kan vara en kränkning i sig (Hellfeldt, 2016) och det 

signalerar att det är okej att behandla varandra illa (MacNeil & Newell, 2004).  

Det har visat sig att många skolor saknar anti-mobbningsplaner som beskriver hur lärare 

ska hantera situationer av social mobbning (Vail, 2002). Om skolors anti-mobbningsplaner 

saknar instruktioner om hur situationer av social mobbning ska hanteras och om lärare 

värderar denna form av mobbning som mindre allvarlig, skulle teorin om planerat beteende 

(Ajzen, 1991) kunna tillämpas. Den ger en ökad förståelse för varför lärares benägenhet att 

ingripa mot social mobbning är lägre än för andra former av mobbning. Om det faktiskt råder 

brister i skolors anti-mobbningsplaner om hur situationer av social mobbning ska hanteras, 

kan det finnas en bakomliggande orsak som kan förklaras utifrån samhällsnormer. Om 

samhället är uppbyggt på sådant vis att de beteenden som social mobbning innebär ska anses 

vara mindre påtagliga, är det mindre sannolikt att skolor utvecklat strategier mot att förebygga 

social mobbning. Teorin om planerat beteende säger att samhällsnormer är med och påverkar 

hur vi människor beter oss och hur allvarligt vi värderar beteenden. Samhällsnormer är 

således med och bidrar till att lärare anser att dessa mobbningssituationer är mindre allvarliga 



 

LÄRARES ATTITYDER TILL 

MOBBNING  2

3 

 

  23 

 
att utsättas för, samt bidrar de till att lärare blir mindre benägna att ingripa mot situationer av 

social mobbning. Lärarna i denna studie visar sig även uppleva mindre kunskaper i att hantera 

situationer av social mobbning än mot situationer av fysisk mobbning. Teorin om planerat 

beteende säger att beteenden är beroende av människans kontroll över situationen. Om det 

således finns kunskapsbrister i att hantera situationer av social mobbning eller tidigare 

erfarenheter av att ingripanden mot sådana situationer inte haft någon positiv effekt, kan det 

påverka läraren i sitt val av att agera eller att inte agera.  

Mobbning är associerat med att drabbas av ohälsa och senare kriminalitet (Due m.fl., 

2009; Ttofi m.fl., 2012). Lärare behöver således bli mer medvetna om mobbningens 

konsekvenser och få de verktyg de behöver i form av utbildning för att kunna hantera 

mobbning när den uppstår (O’Moore, 2000; Skolverket, 2011b). Elever är dock mer benägna 

att identifiera mobbningssituationer, något som tyder på att lärare och elever inte har en 

gemensam syn över vad som är mobbning (Bradshaw, 2007). Denna studie och tidigare 

forskning har visat att lärare värderar mobbningssituationer olika allvarligt och att de skiljer 

sig i benägenhet att ingripa mot olika former av mobbning. Skollagen (2010:800) i Sverige 

säger att lärare inte får agera utifrån sin egen värdering av allvarlighet i en 

mobbningssituation och att de skall rapportera alla kränkande händelser till sin rektor. Lärare 

behöver således få en bredare förståelse för hur mobbning kan se ut och dess konsekvenser. 

Att lärare inte är lika benägna att ingripa mot situationer av nätmobbning och social 

mobbning i jämförelse med situationer av fysisk- och verbal mobbning skulle kunna förklaras 

av att social mobbning och nätmobbning är mindre synlig. Utbildning skulle medföra att 

lärare skulle kunna identifiera och värdera allt fler mobbningssituationer som mer allvarligt 

(Hirschstein m.fl., 2007; Payne m.fl., 2006). Mer kunskap om mobbning skulle medföra att 

lärarnas empati för de som utsätts ökar (Yoon, 2004)och mer självsäkerhet hos lärarna i att 

hantera mobbningssituationer. Mer empati för de som utsätts och mer självsäkerhet i att 

hantera mobbning när den uppstår skulle indirekt kunna innebära att lärare skulle bli mer 

benägna att ingripa mot alla former av mobbning (Craig m.fl., 2011). Detta stöds även i 

Skolverkets utvärdering som visade att lärare efter en utbildning om mobbning förändrade sitt 

arbetssätt i att hantera mobbning (Skolverket, 2011b). 
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Den här studien ger viktig kunskap om svenska lärares attityder och 

interventionsstrategier till mobbning. Det är dock viktigt att tolka studiens resultat i relation 

till dess styrkor och begränsningar. En begränsning med denna studie är dess urval. Det kan 

vara så att lärare i de städer som studien riktat sig mot skiljer sig från alla lärare i Sverige. 

Skolorna som dessa lärare arbetar på kan skilja sig i det förebyggande arbetet mot mobbning i 

jämförelse med samtliga grundskolor i Sverige. Detta är något som således skulle kunna 

påverka hur lärarna besvarat enkäten. Studien har dock med fördel riktat sig till lärare från 

flera svenska städer, från både den kommunala och privata sektorn och till samtliga 

grundskoleklasser. 

En annan begräsning som kan komma att påverka studiens resultat är utformningen av 

vinjetterna. Att verbal mobbning skiljde sig från tidigare studier kan bero på hur vinjetterna 

har utformats efter dem har översatts från engelska till svenska. Lärarna i denna studie hade 

lägre attityd mot verbal mobbning till skillnad från lärarna och lärarstudenterna i USA och 

Turkiet. Skillnaderna mellan denna studies resultat och de tre tidigare tre vinjettstudiernas 

resultat skulle även kunna bero på kulturella skillnader. Detta skulle således kunna innebära 

att lärarna i Sverige har en högre acceptans mot verbala kränkningar än beteenden som 

innebär att elever utesluts, får rykten spridna om sig etcetera. Om översättningen har påverkat 

skillnaderna mellan studierna har ändock vinjetterna anpassats efter svenska förhållanden, 

något som kan ses som en styrka i denna studie. En annan styrka är att en referensgrupp av 

barn har använts som kunnat ange om mobbningssituationerna som beskrivits i vinjetterna var 

av reella situationer som skulle kunna förekomma i skolan.  

Attityder stämmer inte alltid överens med det faktiska beteendet (Ajzen & Fishbein, 

2005), det vill säga att läraren som besvarat enkäten endast kan anta utifrån sig själv hur hen 

skulle reagerat vid mobbningssituationen som beskrivits i vinjetten. Hur läraren i verkligheten 

skulle bete sig i situationen kan studien inte svara på. Att studien har använt sig av vinjetter 

för att mäta lärares attityder och interventionsstrategier, möjliggör att svaren grundar sig 

utifrån en konkret situation, jämfört om studien skulle använt sig av ett frågeformulär eller 

intervjuer (Alexander & Becker, 1978; Finch, 1987).  

För denna studie och även för enkätstudier generellt, finns det alltid en risk att 

deltagarna besvarar enkäter utifrån en social önskvärdhet (Salkind, 2010). Vi vet från en 
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tidigare studie att elever upplever att lärare inte ingriper mot mobbning i lika stor utsträckning 

som lärare själva påstår att de gör (Pepler, Craig, Ziegler & Charach, 2009). Att enkäten har 

besvarats på nätet och helt anonymt medför att lärarnas svar inte går att spåra och deltagarna 

har haft möjlighet att besvara enkäten i lugn och ro, utan att vara rädd för att någon i närheten 

skulle kunnat observera hur frågorna besvarats. Att enkäten genomförts via Internet har 

medfört att studien inte har kunnat kontrollera för den omgivning där enkäten besvarats och 

en identifiering om att deltagarna var faktiska lärare har inte varit möjlig. Förfrågan om att 

delta i studien har dock sänts ut till rektorer eller administrativ personal på respektive skola 

och en av de inledande frågorna i enkäten kontrollerade för att respondenten var lärare. Dessa 

två tillvägagångssätt ökar sannolikheten för att enkäten besvarats av verksamma lärare på 

respektive skola. Effektstorlekarna som har presenterats i denna studie ger en indikation på att 

studien har använt sig av ett lämpligt stort urval och betonar styrkan i de signifikanta resultat 

som studien har kunnat påvisa (Field, 2013).   

Utifrån denna studies resultat och utifrån ovanstående begränsningar behövs mer 

forskning om lärares attityder och interventionsstrategier mot olika former av mobbning. Då 

Sverige har påvisats ha en lägre förekomst av mobbning i jämförelse med andra länder vore 

det relevant att undersöka hur lärares attityder och interventionsstrategier skiljer sig mot olika 

former av mobbning mellan länder beroende på hur detaljerad och utvecklad den rådande 

lagstiftningen är i respektive land som undersöks. En annan viktig kunskapslucka är hur 

attityd- och interventionsstrategier skiljer sig mellan manliga och kvinnliga lärare. Ett annat 

förslag till vidare forskning vore även att jämföra hur attityder skiljer sig beroende på hur 

utvecklade anti-mobbningsplanerna är på respektive skola som lärarna arbetar på. En 

ytterligare viktig kunskapslucka är om lärares ålder och/eller år i yrket påverkar deras 

benägenhet att ingripa mot nätmobbning. En hypotes skulle kunna vara att ju äldre lärare är 

desto mindre benägna är de att ingripa mot nätmobbning. Något som eventuellt skulle kunna 

förklaras av mindre erfarenhet och kunskap om nätmobbning. Det behövs även kvalitativ 

forskning i form av etnografiska studier, i vilka det skulle vara möjligt att observera hur 

lärarna faktiskt ingriper mot olika former av mobbning i verkligheten. Även intervjustudier 

med lärare skulle kunna bidra med förståelse om varför lärare tenderar att värdera vissa 
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former av mobbning mindre allvarligt än andra. Intervjustudier skulle även kunna undersöka 

vad som gör det mer eller mindre troligt att en lärare ingriper.  

Denna studie och tidigare forskning indikerar att det behövs mer utbildning i mobbning 

som hjälper lärare att förstå konsekvenserna av att utsättas för olika former av mobbning. Om 

lärare skulle öka sin medvetenhet om mobbningens konsekvenser, hur den uttrycks och hur 

den ska hanteras kommer troligtvis lärares benägenhet att ingripa mot alla former av 

mobbning att öka. Studien indikerar att de som utsätts för social mobbning är mindre benägna 

att få hjälp i sin utsatthet av sina lärare. Lärare upplever mindre kunskap i att hantera 

situationer av social mobbning samt kränkningar som sker på nätet. Riktade 

utbildningssatsningar behövs då lärare brister i kunskap om specifikt hur situationer av social- 

och nätmobbning ska hanteras. Tidigare forskning understryker vikten av en hela-skolan-

ansats som innebär att alla instanser, från elever till skolledning, involveras i det 

förebyggande arbetet och att lärare ska ingripa konsekvent och disciplinerat mot all 

mobbning. Även svensk skollagstiftning (SFS 2010:200) understryker att lärare ska ingripa 

mot alla former av mobbning och att lärare inte har rätt att avgöra allvarlighetsgraden av 

händelsen. Lärare behöver således bli mer medvetna om deras skyldigheter och skolor bör 

satsa på anti-mobbningsprogram efter att lärare blivit medvetna om vikten av ett 

förebyggande arbete mot mobbning. 

Avslutningsvis, även om lärares benägenhet i att ingripa, värdering av allvarlighet och 

upplevda kunskap om hur de ska ingripa skiljer sig mellan olika mobbningsformer, är det 

ändock viktigt att lyfta svenska lärare då de rapporterar höga värden på samtliga frågor som 

denna studie har undersökt. Sammantaget skulle detta kunna förklaras av ett långtgående 

förebyggande arbete mot mobbning i Sverige, som också förklarar varför skolor i 

Skandinavien har låg prevalens av mobbning i förhållande till andra länder (Craig m.fl., 

2009). Det förebyggande arbetet mot mobbning måste fortgå för att förebygga ohälsa, 

beteendeproblem och kriminalitet (Due, 2009; Hawker & Boulton, 2000; Ttofi m.fl., 2012).   
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