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SAMMANFATTNING 

Titel: Mobbning i skolan: En kvalitativ studie om skolungdomars perspektiv på hur mobbning 

kan förebyggas i skolan. 

Inledning/Bakgrund: Skolan är en arena där förebyggande och främjande insatser för barn och 

ungdomars hälsa kan genomföras. Mobbning i unga år medför både kortsiktiga och 

långsiktiga konsekvenser som påverkar individens fysiska och psykiska hälsa. Den svenska 

skolan ska genomsyras av barnkonventionen där insatser för barnets bästa är av stor vikt. 

Trots lagstiftning om krav för att förebygga och undanröja mobbning är mobbning väl 

förekommande i den svenska skolan.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka ungdomars åsikter och uppfattningar kring hur 

mobbning kan förebyggas i skolan.  

Metod: Fyra fokusgrupper har genomförts med totalt 23 ungdomar i åldrarna 15-18. 

Rekrytering och samtliga fokusgruppsintervjuer har genomfördes på skolorna där eleverna 

går. En kvalitativ innehållsanalys har genomförts för att analysera insamlad data.  

Resultat: Ungdomar uppfattar att skola och beslutsfattare inte prioriterar förebyggandet av 

mobbning tillräckligt samt att skolan försöker dölja problematiken kring mobbning för att 

skapa ett bättre rykte. Att uppmärksamma problematiken kring mobbning anses därför 

avgörande för att kunna förebygga mobbning. Ungdomarnas egen delaktighet och kunskap är 

av stor vikt för att kunna förebygga mobbning. För att kunna skapa rätt insatser krävs det att 

skola och beslutsfattare ökar möjligheten för elever att delta i det förebyggande arbetet. 

Socialt stöd till samtliga elever samt ett främjande skolklimat är insatser som förebygger 

mobbning. För att skolan ska kunna arbeta förebyggande mot mobbning är resurser till skolan 

avgörande.  

Slutsatser: För att förebygga mobbning bör skolan utforma och genomföra insatser som 

främjar ett gott skolklimat, goda relationer samt ökat socialt stöd till elever. Genom att lyfta 

fram elevers erfarenheter och tankar bör kunskapen om lämpliga insatser öka. I syfte att skapa 

en god utveckling för folkhälsan krävs framgångsrika insatser i förebyggandet av mobbning, 

vilket även kräver engagemang och stöd från beslutsfattare. 

Nyckelord: Mobbning, skola, förebyggande insatser, ungdomars perspektiv, Sverige. 
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ABSTRACT 

Title: Bullying in school: A qualitative study of adolescents perspectives on how to prevent 

bullying in school. 

Introduction/ Background: The School is an arena for prevention and promotion of children 

and adolescents health. Bullying at a young age causes both short-term and long-term 

consequences that affect an individual's physical and mental health. The Swedish school 

system has emphasized on the child’s best interest following the Convention on the Rights of 

the Child. Despite legislation on requirements to prevent and eliminate bullying, bullying is 

well prevalent in Swedish schools. 

Objective: The aim of the study is to investigate adolescents views and perceptions of how to 

prevent bullying in school. 

Method: Four focus group interviews with a total sample of 23 adolescents in the ages of 15-

18. Recruitments and interviews were performed at the schools. A qualitative content analysis 

has been conducted to analyze the material. 

Results: The adolescents felt that schools and decision-makers do not prioritize prevention of 

bullying, and that problems with bullying are hidden by the school to create a better 

reputation. To pay attention to bullying problems is important to prevent it. Student 

participation; adolescents self-involvement and knowledge are of great importance for the 

prevention of bullying. In order to create the right action requires that schools and dicision-

makers increases the opportunity for students to participate in the prevention activities. Social 

support to students and promotion of school climate are actions that prevent bullying. For the 

school to be able to work with bullying prevention resources is crucial to the school. 

Conclusions: Activities that promote a good school climate, good relationships and increase 

social support for students are of great importance for preventing bullying. By highlighting 

the experiences and thoughts of the students an increase in knowledge about appropriate 

interventions ought to appear. The commitment and support from decision-makers are 

required for the development of good public Health. 

 

Keywords: Bullying, school, prevention, adolescents persceptive, Sweden. 
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FÖRORD 

Tack till alla som på olika sätt har hjälpt oss i genomförandet av vår studie. Vi vill tacka de 

ungdomar som deltagit i studien för deras tid och för att vi fått ta del av deras tankar och 

åsikter. Tack till de lärare och rektorer på skolorna som hjälpt oss med förberedelserna inför 

våra fokusgrupper. Vi vill även tacka våra lokala kontaktpersoner i den kommun som studien 

utförts i, tack för ert förtroende och för möjligheten vi fick att göra vår studie hos er. Slutligen 

vill vi tacka vår handledare och andra lärare för det stöd och den hjälp vi fått genom hela 

processen. 

 

Johanna Karlsson & Sofie Wallin 

Örebro, januari 2015. 
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1. INLEDNING 

Den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat oroväckande de senaste årtiondena och 

utgör nu ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa i unga år kan ge negativa 

konsekvenser i det fortsatta livet. Att investera i barn och ungas hälsa är således av stor vikt 

för den framtida folkhälsoutvecklingen, då hälsan i unga år kan påverkar hälsan genom hela 

livet (Socialstyrelsen, 2013). Mobbning är en riskfaktor som har stor betydelse för den fysiska 

och psykiska hälsan (Horrevorts, Monshouwer, Wigman & Vollebergh, 2013).  Skolan är den 

arena där mobbning är mest förekommande (Gravdal Kvarme, Helseth, Sæteren & Natvig, 

2010). Andelen svenska skolelever som rapporterat att de någon gång känt sig kränkta 

motsvarar 21 procent (Rädda Barnen, 2014). Både individer som blivit utsatta för mobbning 

och de som utsatt någon annan för mobbning tar skada av händelsen. Mobbning bidrar således 

till psykisk ohälsa för båda parter. Individer som blivit mobbade känner ofta ångest och oro 

samt upplever sig ofta exkluderade från gruppen (Gravdal Kvarme et al., 2013). Att bli 

kränkt, mobbad och illa behandlad uppfyller inte villkoren för barns mänskliga rättigheter, då 

barnets bästa enligt FN:s konvention för barns rättigheter [barnkonventionen] alltid ska 

komma i främsta rummet (United Nations, 1989). Svensk politik som berör barn och 

ungdomar ska genomsyras av barnkonventionen (Regeringen, 2008a), vilket även innefattar 

skolans verksamhet enligt Skollagen (SFS 2010:800). Det finns således både lagstiftning och 

styrdokument som är framtagna för att skydda barn och unga mot mobbning. Trots detta är 

mobbning vanligt förekommande i skolan. För att kunna åtgärda denna problematik är 

framgångsrika insatser avgörande. Vid förebyggande av mobbning är barn och ungas 

delaktighet av stor betydelse (Committee on the Rights of the Child [CRC], 2009; Hartas & 

Linsay, 2011). Därför kommer denna studie beröra och utgå från skolungdomars perspektiv 

på förebyggande insatser mot mobbning i skolan. 

2. BAKGRUND 

Begreppet hälsa säger något om en människas fysiska och psykiska tillstånd (Naidoo & Wills, 

2007) och definieras enligt World Health Organisation [WHO] (1946) som ett tillstånd av 

fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara som frånvaro av sjukdom 

(WHO, 1946). Begreppet folkhälsa handlar om hälsotillståndet hos en befolkning och tar 

hänsyn till fördelning och graden av hälsan. En god folkhälsa innefattar därför en jämlik hälsa 

(Naidoo & Wills, 2007). Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp som inkluderar allt 

mellan allvarliga former av psykiska sjukdomar såsom depression till mer lindriga psykiska 
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besvär som oro, sömnsvårigheter och nedstämdhet (Socialstyrelsen, 2013). All form av 

psykisk ohälsa kan ha inverkan på individens livsglädje och välbefinnande. Ofta påverkas 

även individens anhöriga i form av oro och upplevelse av maktlöshet (Orth-Gomér & Perski, 

2008).  Den psykiska ohälsan ökar oroväckande i den svenska befolkningen där 

uppskattningsvis 20-40 procent lider av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013). Den psykiska 

ohälsan utgör således ett stort folkhälsoproblem (Orth-Gomér & Perski, 2008). 

2.1 Barn och ungas hälsa 

Ungdomars uppväxtvillkor är avgörande för den framtida folkhälsan. Goda relationer med 

vänner, omgivning och miljön i skolan är några viktiga faktorer för en hälsosam uppväxt. 

Insatser inom dessa områden kan främja ungdomars hälsa och skapa jämlika uppväxtvillkor 

för ungdomar (Regeringen, 2008b). I målgruppen barn och unga ses en större ökning av 

psykisk ohälsa jämfört med övriga i befolkningen. Andelen unga som rapporterar ångest, oro 

och nedstämdhet har tredubblats mellan 1989 och 2005 i åldersgruppen 16-24. En förklaring 

till ökad ohälsa i denna målgrupp är förändringar i de miljöer där barn och unga befinner sig 

(Socialstyrelsen, 2013). Psykisk ohälsa hos barn och unga kan påverka sociala relationer och 

skolarbete negativt. Ett nedsatt hälsotillstånd i ung ålder torde inverka negativt på det framtida 

vuxenlivet. Att försäkra barn och unga en god hälsa, goda levnadsförhållanden och 

levnadsvanor är således av stor vikt för den framtida folkhälsoutvecklingen (Socialstyrelsen, 

2013). Barn och ungas hälsa är inte enbart en långsiktig investering där barndomen och 

ungdomsåren emellertid inte bara ses som en transportsträcka till vuxenlivet. Barn har även 

rätt till goda uppväxtvillkor där varje individ har rätt till bästa uppnåeliga hälsa (United 

Nations, 1989). Det är ofta individer som själva mår dåligt som utför negativa handlingar mot 

andra i from av mobbning. Det kan bero på problem i hemmet som utageras mot andra. Att 

utsätta andra för mobbning kan demonstrera ett förakt mot andra individer, vilket kan ge en 

emotionell belöning genom makt och uppmärksamhet bland jämnåriga (Lazarus & Pfohl, 

2010). Ju tidigare psykiska besvär upptäcks, desto större möjlighet finns att förhindra 

utvecklingen av psykisk ohälsa. Genom förebyggande och främjande insatser kan den 

växande psykiska ohälsan motarbetas (Socialstyrelsen, 2013). 

2.2 Risk- och skyddsfaktorer för barn och unga  

Det finns olika risk- och skyddsfaktorer för barn och unga. Riskfaktorer bidrar till att hälsan 

ska få en negativ utveckling medan skyddsfaktor främjar utvecklingen i en positiv riktning 

(Bremberg & Eriksson, 2010; Helmen-Borge, 2005). Några risk- och skyddsfaktorer för barn 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_CSDH_08.1_swe.pdf
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och ungas psykiska hälsa och välmående presenteras nedan. 

Skyddsfaktorer för god psykisk hälsa hos barn och unga kan utgöras av faktorer i deras miljö 

där socialt stöd, uppskattning från vuxna, ansvarsgivande, att det finns gränser och krav från 

vuxna samt en möjlighet att utöva meningsfulla aktiviteter ses som skyddsfaktorer (Bremberg 

& Eriksson, 2010).  

Riskfaktorer för psykisk ohälsa hos barn och unga utgörs ofta av den omgivningen där 

individen befinner sig. Skolan är en arena som kan påverka den psykiska hälsan då till 

exempel otydliga regler, avsaknad av elevinflytande samt en dålig relation med lärare kan 

bidra till ohälsa (Bremberg & Eriksson, 2010). Att utsättas för mobbning samt utsätta andra 

för mobbning har en negativ inverkan på den psykiska hälsan, vilket utgör en riskfaktor för 

samtliga parter i en situation där mobbning förekommer (Horrevorts et al., 2013). De barn och 

unga som inte har några kompisar löper även en större risk för psykisk ohälsa än barn och 

unga med kompisar (Bremberg & Eriksson, 2010). Att rikta folkhälsoinsatser mot barn och 

unga är av stor betydelse. Dessa insatser ska ge bättre förutsättningar för goda relationer 

mellan barn och föräldrar, men även mellan barn och andra vuxna i deras närvaro. Tidiga 

insatser för en god relation mellan barn och deras föräldrar kan vara avgörande för barn och 

ungas psykiska hälsa senare i livet (Regering, 2008b). För att minska riskfaktorerna kring de 

barn som inte får ett socialt stöd hemifrån krävs det att samhället skapar goda möjligheter för 

en god utveckling där andra vuxna kan utgöra ett socialt stöd (Helmen-Borge, 2005).  

2.3 Barns rättigheter 

Dagens samhällsutveckling ställer höga krav på den politik som förs gällande målgruppen 

barn och unga, då dessa lever i en verklighet som ständigt förändras i takt med kraven från 

samhället. Sveriges politik strävar efter att barnkonventionen ska genomsyra samtliga 

politiska beslut som rör barn samt att konventionen utgör en utgångspunkt i det politiska 

arbetet (Regeringen, 2008a). Sveriges regering ratificerade konventionen år 1990 och har 

därmed gjort sig moraliskt ansvarig för att dessa rättigheter uppfylls och efterlevs. De 

regeringar som ratificerat konventionen skall respektera samtliga artiklar i konventionen samt 

att kontinuerligt rapportera insatser som genomförs för att upprätthålla konventionen. 

Barnkonventionen berör alla barn och unga under 18 år och bygger på 54 artiklar där fyra av 

artiklarna skapar konventionens huvudprinciper. Huvudprinciperna lyfter fram barns rätt till 
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skydd mot utnyttjande och diskriminering, att barnets bästa alltid ska beaktas vid alla beslut 

som berör barnet, rätten till liv och utveckling samt rätten att uttrycka sin åsikt och få den 

respekterad i frågor som berör dem. Huvudprinciperna utgör tillsammans en attityd och ett 

förhållningssätt till barn vilket omfattar barnkonventionens barnsyn som genomsyrar samtliga 

artiklar (United Nations, 1989). Riksdagen godkände i december år 2010 propositionen 

Strategi för att stärka barns rättigheter i Sverige vilken syftar till att stärka barns rättigheter i 

Sverige utifrån barnkonventionens artiklar. Den strategi som presenteras gäller för att barns 

rättigheter ska inkluderas i samtliga verksamheter och arenor där barn finns. Att skapa 

förutsättningar som ger barn möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem är ett av 

de nio fokusområden för att stärka barns rättigheter i Sverige (Regeringen, 2010). 

Enligt Barnkonventionens artikel 12 skall barn alltid ges förutsättningar för att fritt få uttrycka 

sina åsikter vid frågor, insatser och åtgärder som berör dem (United Nations, 1989).  Detta 

grundläggande villkor måste respekteras samt vara allmänt känt hos de aktörer och vuxna som 

kommer i kontakt med barn. Artikel 12 kräver en ständigt pågående process som omfattar 

informationsutbyte och dialog mellan barn och vuxna, vilka bygger på ömsesidig respekt, där 

barnet får möjlighet att uttrycka sin syn på de frågor som påverkar barnet samt att detta 

uppmärksammas vid beslutsfattande. Denna process kan hindras av långvarig praxis och 

attityder, samt genom politiska och ekonomiska hinder (CRC, 2009). Barns egna åsikter och 

uppfattningar är ofta inte sökta vid insatser och åtgärder som berör dem. Även i situationer 

där barn har haft möjlighet att delge sina åsikter har insatserna inte anpassats efter dessa krav. 

Därav betonas behovet av att inte enbart lyssna på barn utan också inkludera deras åsikter och 

uppfattningar i beslutsfattande som berör dem (Hartas & Linsay, 2011). Barns röster har dock 

blivit en alltmer betydande kraft för att förebygga kränkningar av barns rättigheter. Barn bör 

även rådfrågas vid utformningen av lagstiftning och beslutsfattande relaterade till barnets 

bästa samt engageras i arbetet, utvecklingen och genomförandet av relaterade planer, program 

och insatser (CRC, 2009). 

Att lägga stor vikt vid barnens åsikter är särskilt viktigt för att undanröja diskriminering och 

förebyggande av mobbning. Barns delaktighet är nödvändig för att skapa ett klimat i 

klassrummet som stimulerar samarbete och ömsesidigt stöd, vilket behövs för barncentrerat 

interaktivt lärande (CRC, 2009). Barns deltagande anses även leda till bättre beslutsfattande 

vare sig det gäller projekt som fokuserar på frågor som har särskild vikt för barn eller inom 

utvecklingsprocesser i samhället. Samarbete med barn kan vara ett effektivt sätt att behandla 

frågor som berör samhället som helhet, eftersom barn och unga är mindre hämmande i sin 
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diskussion (Ackermann, Feeny, Hart & Newman, 2003). 

Att barn är en sårbar målgrupp som kräver skydd och stöd från familjen, samhället och staten 

är en allmän uppfattning. Genom att stödja barns delaktighet kan skyddet förstärkas vilket gör 

att det finns ett samband mellan skydd och delaktighet. Denna uppfattning bygger på 

antagandet att barn är aktörer som kan producera användbar kunskap och aktivt bidra till sin 

egen säkerhet. Barnkonventionen ger en tydlig uppmuntran till regeringar, FN, icke-statliga 

organisationer och vanliga medborgare att radikalt omvärdera kapaciteten barn besitter och 

engagera dem som en självklarhet i beslutsfattandet (Ackermann et al., 2003).  

2.4 Barnkonventionen kopplat till mobbning 

Alla former av mobbning är oacceptabelt i alla sammanhang och bryter mot flera mänskliga 

rättigheter. Förebyggande insatser mot mobbning är avgörande för att kunna främja och 

säkerställa barns grundläggande rättigheter (CRC, 2011). De regeringar som ratificerat 

barnkonventionen har en skyldighet att skapa främjande miljöer som leder till maximal 

utveckling och bästa uppnåeliga hälsa för barnen (United Nations, 1989).  Mobbning kan 

medföra långvariga emotionella, kognitiva, sociala och fysiska problem som har en negativ 

inverkan på ett barns utveckling och dess mänskliga rättighet att uppnå bästa möjliga hälsa 

(WHO, 2002). Mobbning kan minska eller eliminera barnets förmåga att få sin röst hörd och 

sina åsikter tagna på allvar, vilket är av stor betydelse för att kunna främja relationer och 

förhållningssätt som förebygger mobbning (CRC, 2009). Studier visar att deltagande kan öka 

barnets kunskaper om hälsofrågor och uppmuntra till ett förebyggande beteende (Ackermann 

et al., 2003). Alla barn har rätt till en utbildning av hög kvalité fri från mobbning, där skolan 

ska ge alla elever en stödjande inlärningsmiljö som präglas av trygghet och 

utvecklingsmöjligheter (CRC, 2001). En elev som utsätts för mobbning vilket resulterar i att 

elever håller sig borta från skolan, kan ha negativa konsekvenser för barnets utbildning, vilket 

strider mot barns rätt till utbildning (Scotland´s anti-bullying service, 2013). En skola som 

tillåter mobbning och utesluter åtgärder uppfyller därmed inte kraven för barns mänskliga 

rättigheter (CRC, 2001).  

 

2.5 Definitioner  

Det finns olika begrepp för att definiera negativa handlingar mot en annan människa. Nedan 

följer de definitioner som i studiens resultat och diskussion kommer att gå under 

samlingsnamnet mobbning.  
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Kränkande behandling 

Definitionen av kränkande behandling är en handling som kränker en individs värdighet. 

Kränkande behandlingen kan ske öppet och synligt för allmänheten eller mer osynligt och 

bara riktas mot den utsatta individen. En kränkande behandling kan ske på plats, exempelvis i 

skolan men det kan också ske via annan kommunikation så som telefon och internet (SFS 

2010:800). 

Diskriminering 

Att direkt eller indirekt missgynnas på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, 

ålder, funktionshinder, trosuppfattning eller könsöverskridande identitet kallas att bli 

diskriminerad. Den som diskriminerar en individ har ofta en maktposition då den har 

möjligheten att i viss grad bestämma över individen, till exempel i skolan där lärare och 

personal har ansvar och en ledarroll i en klass (SFS 2008:567).  

Trakasserier 

När en individ blir utsatt för kränkande behandling som grundar i kränkning av individens 

värdighet utifrån de tidigare nämnda typerna av diskriminering kallas det att individen blir 

trakasserad (SFS 2008:567). 

Mobbning 

Definitionen av mobbning är då en person upprepade gånger utsätter en annan individ för 

kränkande handlingar (Bremberg & Eriksson, 2010). Mobbning kan ske på olika sätt och i 

olika former (Rädda Barnen, 2014).  Fysisk mobbning är en form av mobbning, vilket sker i 

from av våld så som sparkar och slag. Verbal mobbning sker i form av elaka kommentarer och 

nedvärderande tilltal. Psykisk mobbningen visar sig exempelvis i from av utfrysning, elaka 

blickar, ryktesspridning och fula miner (Friends, 2014). Nätmobbning är en kränkning som 

sker via dator, telefon eller annan elektronisk utrustning. Det kan ske på sociala medier, i 

chatt-rum eller via textmeddelanden. Ungdomar upplever ett större förtroende att rapportera 

nätmobbning till sina föräldrar än till lärare på skolan. Ungdomarna kan ändå ha en oro över 

att rapportera nätmobbning till sina föräldrar. Detta då det finns en rädsla över att fråntas 

möjligheten att använda internet om ungdomarna berättar för sina föräldrar om 

förekommande nätmobbning (Agatston, Kowalski & Limber, 2007). 
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2.6 Mobbningens påverkan på hälsan 

Flertalet studier påvisar att mobbning bidrar till ohälsa hos ungdomar (Horrevorts et al., 2013; 

Gravdal Kvarme et al., 2013; Elledge et al., 2013; Hartas & Lindsay, 2011; Greif Green, 

Dunn, Johnson & Molnar, 2011). Individer som blivit utsatta för mobbning känner sig ofta 

ledsna, nedstämda, osäkra och rädda. Många får även en känsla av att vara exkluderad från 

gruppen. Mobbning kan även i vissa fall bidra till en ökad risk för självmordsförsök. Att bli 

utsatt för mobbning ger en känsla av hjälplöshet då den utsatta ofta upplever en känsla av 

underlägsenhet där det är svårt att försvara sig. De individer som blir utsatta för mobbning i 

skolan utvecklar ofta en rädsla för att gå tillbaka till skolan (Gravdal Kvarme et al., 2013). 

Både den som blivit utsatt för mobbning och den som utsätter andra för mobbning tenderar till 

sämre psykisk hälsa än de individer som inte stött på problematiken under sin uppväxt 

(Horrevorts et al., 2013). Den som utsätter andra för mobbning löper större risk för kriminella 

handlingar och att utveckla psykisk ohälsa vid vuxen ålder. För den som utsätts för mobbning 

har flertalet långsiktiga konsekvenser åskådats där dåligt självförtroende och psykisk ohälsa är 

vanligt förekommande i vuxen ålder. De barn och ungdomar som utsätts för mobbning löper 

även större risk att avbryta skolan, vilket kan ge långsiktiga ekonomiska och sociala 

konsekvenser (Lazarus & Pfohl, 2010).  

Individer som blivit utsatta för fysiskt våld känner ofta en rädsla för att det ska inträffa igen 

(Rädda Barnen, 2014). Att bli mobbad kan även medföra fysiska konsekvenser för individen. 

Om en individ blir slagen kan den inte bara uppleva fysisk smärta, utan mobbning kan även 

leda till mer långvariga fysiska konsekvenser som påverkar ett barns utveckling i en negativ 

riktning (WHO, 2002).  

Konsekvenser av mobbning kan skilja sig mellan könen, då flickor som blivit mobbade har en 

högre självrapporterad ohälsa än pojkar. Det är däremot fler pojkar som är involverade i 

mobbning än vad det är flickor, men både flickor och pojkar har i samma utsträckning uppgett 

att de utsatts för mobbning (Horrevorts et al., 2013). Könsskillnader går att urskilja i vilken 

typ av mobbning som är mest förekommande. För pojkar är slag, våld och slagsmål vanligare 

än hos flickor. Flickorna upplever mobbning mer i form av sociala konflikter som uttrycks 

verbalt eller psykosocialt. Nätmobbning är vanligt förekommande bland båda könen (Rädda 

Barnen, 2014). Att pojkar mobbar flickor är vanligare än att flickor mobbar pojkar 

(Horrevorts et al., 2013; Gravdal Kvarme et al., 2013). Oavsett att mobbning ter sig olika 

mellan könen påverkas hälsan negativt i samma utsträckning av mobbning (Horrevorts et al., 
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2013; Gravdal Kvarme et al., 2013; Elledge et al., 2013; Hartas & Lindsay, 2011; Greif Green 

et al., 2011). 

2.7 Skolan som arena 

Skolan ses som den arena där mobbning är som mest förekommande. Mobbning sker 

framförallt då lärarna inte ser, men också under lektionstid och på rasterna (Gravdal Kvarme 

et al., 2010). Skolklimatet har en betydelsefull roll för förekomsten av mobbning (Lazarus & 

Pfohl, 2010; Horrevorts et al., 2013). Då en individ är ensam med att bli utsatt för mobbning i 

en klass mår individen sämre än om flera elever utsätts för liknande situationer. Detta går att 

förklara med att de som blivit mobbade ofta söker stöd hos varandra och har då lättare att ta 

sig igenom den jobbiga situationen (Horrevorts et al., 2013). Då nätmobbning oftast har ett 

samband med relationer som skapas i skolan (Lazarus & Pfohl, 2010) samt att skolan har ett 

ansvar för att förebygga uppkomsten av mobbning (SFS 2010:800) är nätmobbning en 

problematik som ska förebyggas i skolan. Eftersom skolan är den arena där mobbning ofta 

förekommer (Gravdal Kvarme et al., 2013) har skolan sedan länge ansetts vara en viktig arena 

för att genomföra hälsofrämjande insatser för barn och unga (Ewles & Simnett, 2003). 

Regeringen betonar vikten av att se skolan som en arena för hälsofrämjande insatser 

(Regeringen, 2008b). I skolan nås inte bara elever utan också lärare, skolpersonal och 

föräldrar. Därför kan kraftfulla förändringar uppnås genom att göra insatser via skolan (Ewles 

& Simnett, 2003). Hälsofrämjande arbete i skolan handlar om att identifiera och förstärka 

verksamhetens positiva sidor för att skapa goda förutsättningar för lika behandling. Skolans 

verksamhet ska genomsyras av demokrati och mänskliga rättigheter och därmed kunna 

erbjuda varje elev en trygg och säker skolmiljö som ger förutsättningar att utvecklas. 

Skolpersonalen ska hjälpa eleverna att skapa en känsla av samhörighet samt medverka till att 

eleverna verkar solidariskt inför andra individer på skolan. Detta anses viktigt då kränkande 

behandling motverkas i en god skolmiljö som genomsyras av samhörighet, delaktighet samt 

meningsfullhet hos eleverna (Skolverket, 2012). Förebyggande insatser i skolan handlar om 

att identifiera risk- och skyddsfaktorer för den specifika problematik som önskas förebyggas. 

Detta åstadkoms genom att finna metoder för hur problematiken ska kunna förebyggas och 

motverkas. Förebyggande arbete i skolan präglas av värme och struktur, vilket ska ske utifrån 

forskningsbaserade metoder som är väl utformade och utvärderade (Statens folkhälsoinstitut, 

2007).  
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2.7.1 Skollagen och planen mot diskriminering och kränkande behandling 

Enligt skollagen ska hela skolverksamheten genomsyras av barnkonventionen (SFS 

2010:800). I Skollagen (SFS 2010:800) står följande: 

I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa 

vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning 

ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina 

åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad. (SFS 2010:800, 1 kap. 10 §). 

I skollagen står det även att utbildningen ska genomsyras av demokratiska värderingar, 

mänskliga rättigheter, frihet, integritet, jämställdhet, solidaritet och alla människors lika 

värde. Alla som arbetar på skolan ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt jobba för 

att motverka och förebygga kränkande behandling. Skolan ska även utformas så att eleverna 

känner sig trygga i sin skolmiljö (SFS 2010:800). 

För att minska risken att barn, elever och studenter inte ska utsättas för diskriminering, 

kränkande behandling, mobbning eller trakasserier ska samtliga skolor varje år formulera en 

likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Dessa ska innehålla en 

översikt över de åtgärder som behöver genomföras samt ska sammanställas till en plan mot 

diskriminering och kränkande behandling (Diskrimineringsombudsmannen, 2009). Planen 

mot diskriminering och kränkande behandling kommer framöver gå under benämningen 

likabehandlingsplan då detta ord har använts vid datainsamlingen. Likabehandlingsplanen har 

som syfte att förbygga och förhindra trakasserier samt främja lika möjligheter och rättigheter 

för de barn, elever och studenter som deltar i verksamheten. De åtgärder som 

utbildningsanordnaren planerar att genomföra eller påbörja under det kommande året ska 

redogöras i denna plan. Hur de planerade åtgärderna har genomförts ska redovisas i 

efterföljande års plan (SFS 2008:567; SFS 2010:800). Förskolechef eller rektor på varje skola 

ska se till att åtgärder vidtas för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 

kränkande behandling (SFS 2010:800). Den skola vars likabehandlingsplan inte lever upp till 

Diskrimineringslagens krav riskerar böter i form av vite. Diskrimineringsombudsmannen kan 

enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) begära att Nämnden mot diskriminering beordrar 

att skolan vid vite fullgör sin skyldighet (SFS 2008:567). Om en förskolelärare, lärare eller 

annan personal på skolan får kännedom om att ett barn eller elev upplevt kränkande 

behandling i samband med verksamheten är denne skyldig att anmäla detta till förskolechef 
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eller rektor på skolan, som i sin tur ska anmäla till huvudmannen. Huvudmannen ska direkt 

utreda omständigheterna kring situationen och vid förekommande fall vidta de åtgärder som 

krävs för att förhindra framtida kränkande behandling (SFS 2010:800). 

Alla individer som berörs av skolverksamheten ska ges möjligheten att delta i 

likabehandlingsarbetet, då var och en bidrar med kunskap utifrån sitt perspektiv. Att involvera 

alla är en rättighet och en möjlighet för att kunna förbättra arbetet. Likabehandlingsarbetet ska 

vara välkänt och förankrat hos samtliga i verksamheten (Diskrimineringsombudsmannen, 

2012). I Sverige är likabehandlingsplanen på varje skola känd hos 48 procent av eleverna 

samt att tio procent har medverkat i framställandet av denna plan (Rädda Barnen, 2014). 

Elevernas åsikter och upplevelser av diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och 

mobbning i skolans vardag är ett nödvändigt bidrag då personal och vårdnadshavare inte 

besitter samma kännedom om vad som händer på skolan. För att få ett fungerande underlag 

för sitt likabehandlingsarbete är det nödvändigt att fånga in elevernas erfarenheter och 

kunskap samt involvera dem i kartläggning av nuläget och utformningen av åtgärder och 

insatser (SFS 2006:1083). 

2.8 Studiens kontext  

Studien genomfördes i en medelstor kommun i Mellansverige (nedan kallad kommunen) med 

ca 30 000 invånare, där tillverkningsindustrin är den största näringsgrenen (XXX, 2014a). 

Eftersom författarna valt att göra kommunen anonym benämns vissa referenser med XXX för 

att kunna uppfylla konfidentialitetskravet. Detta för att respektera och skydda de ungdomar 

som har deltagit i studien.  

I en undersökning bland svenska barn och ungdomar rapporterar 21 procent att de någon eller 

flera gånger under det senaste året känt sig kränkta eller mobbade. Samma undersökning visar 

att 88 procent vill göra mer för att stoppa mobbning. Barn och ungdomar vill även att vuxna i 

större utsträckning ska lyssna till deras åsikter och ta dem på allvar samt att de barn och 

ungdomar som mår dåligt ska få ett bättre stöd (Rädda Barnen, 2014). Nätmobbning har i 

dagens samhälle blivit en allt vanligare form av mobbning (Elledge, et al., 2013: Rädda 

Barnen, 2014) där 24 procent av svenska skolelever upplever någon gång under sina tonår 

någon typ av nätmobbning (Rädda Barnen, 2014).  

Sveriges regering har år 2007 gett Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att skapa ett 

åtgärdsprogram mot mobbning. Detta ska bestå av kvalitetssäkrade metoder mot mobbning 
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som kan användas i skolorna (Regeringen, 2008b). På länsnivå finns uppdrag att skapa goda 

förutsättningar i samhället där hela befolkningen ges möjlighet till en god hälsa där 

jämställdhet, sociala förutsättningar och anti-diskriminering är några av de prioriterade 

områdena (XXX, 2012a). Kommunens folkhälsoenhet jobbar aktivt med frågor kring barn och 

unga samt utifrån barnkonventionen och har därför efterfrågat denna studie (XXX, 2014a). På 

lokal nivå har kommunen en policy för folkhälsopolitiken som utgår ifrån Mål för folkhälsan, 

Proposition 2002/03:35 samt En förnyad folkhälsopolitik, Proposition 2007/08:110. Denna 

policy uttrycker att alla invånare i kommunen ska känna sig trygga samt att ingen ska utsättas 

för diskriminering eller annan kränkande behandling. Vid beslutsfattande och insatser som rör 

barn och unga skall alltid barnets bästa vara vägledande. Samtliga skolor i kommunen ska 

främja elevers utveckling samt ge trygghet till samtliga elever (XXX, 2012b). De två skolorna 

i kommunen där studien genomfördes uttrycker i sina likabehandlingsplaner en nolltolerans 

mot all form av trakasserier, mobbning eller kränkande behandling. Likabehandlingsarbetet 

ska verka förebyggande samt agerande då någon form av kränkande behandling förekommer 

(XXX, 2014b).  

2.9 Problemformulering  

Vikten av att förebygga mobbning lyfts fram i Skollagen, Diskrimingeringslagen och 

barnkonventionen. Utöver dessa finns riktlinjer och policys på olika nivåer som uttrycker ett 

behov av insatser mot all form av diskrimingering och kränkande behandling. Trots det är 

mobbning vanligt förekommande i skolan och på internet, vilket kan bidra till både kortsiktiga 

och långsiktiga negativa konsekvenser för den psykiska och fysiska hälsan. Ungdomars 

delaktighet och tankar kring förebyggande av mobbning är avgörande för att skapa möjlighet 

att genomföra framgångsrika insatser. Många insatser genomförs för att förebygga mobbning, 

dock råder bristande kunskap kring ungdomars perspektiv på hur mobbning kan förebyggas i 

skolan. För att skapa goda möjligheter för framtida insatser är det därför av stort intresse att 

undersöka skolungdomars perspektiv på förebyggande insatser mot mobbning i skolan. 

3. SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka ungdomars åsikter och uppfattningar kring hur mobbning 

kan förebyggas i skolan.  
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4. METOD 

4.1 Metod för datainsamling 

Studiens datainsamling har en kvalitativ ansats och består av semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer, vilket möjliggör tillgång till informanternas åsikter och uppfattningar 

genom att diskutera teman utifrån en intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer ger 

möjlighet att ställa följdfrågor kring det tema som diskuteras samt att moderatorn kan välja en 

annan ordning på frågorna om det kan underlätta diskussionen (Wibeck, 2010). Valet av att 

använda fokusgrupper som metod kom av de positiva aspekter som fokusgrupper kan bidrar 

till. Gemensamt med andra kvalitativa forskningsmetoder har fokusgrupper en möjlighet till 

upptäckande där kunskap om ämnen som annars inte blir förstådda. Fokusgrupper som metod 

ger den kontext och det djup som behövs för att fördjupa sin förståelse för de tankar och 

erfarenheter som människor besitter. Metoden ger upphov till tolkningar, vilket kan öka 

förståelsen kring varför saker är på ett visst sätt samt hur det kom att bli så. Fokusgrupper har 

en speciell styrka då deltagarna uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter och tankar 

samt jämföra dessa mellan varandra (Wibeck, 2010). Därför har fokusgruppsintervjuer 

användas som metod för datainsamling.   

4.2 Urval och urvalsprocess 

Studien har genomförts med elever 15-18 år på två skolor i berörd kommun. Eleverna har 

själva gjort ett aktivt val att delta i studien. Ett samtycke från vårdnadshavarna krävs om 

ungdomarna är under 15 år (Vetenskapsrådet, 2002). Åldersgränsen på 15 år var ett av 

urvalskriterierna då samtycke från vårdnadshavare skulle bli för tidskrävande för studiens 

omfattning och tidsbegränsning. Användning av homogena grupper vad gäller ålder och 

erfarenhet rekommenderas för att uppnå ett samförstånd och intimitet mellan gruppdeltagarna 

vid tillfället för fokusgrupperna. Detta grundar sig i att människor som har gemensamma 

erfarenheter och intresseområden är mer villiga att komma med sina åsikter till gruppen 

(Wibeck, 2010). Att dela fokusgrupperna utifrån kön anses inte relevant då de har samma 

ålder och gemensamt intresse för området då ungdomarna själva valt att delta genom sitt 

samtycke. Uppdelning efter kön skulle inte heller bidra till ökad förekomst av gemensamma 

erfarenheter, vilket därför inte anses relevant. En jämn fördelning mellan kön var också ett av 

urvalskriterierna för att få resultatet mer representativt (Wibeck, 2010). Därför har 

fokusgrupperna genomförts med en blandning av både flickor och pojkar. 
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Genom de lokala kontaktpersonerna har studien förankrats hos rektorerna på de valda 

skolorna. Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades till rektorer och aktuell skolpersonal 

som gav sitt godkännande och samtycke att genomföra studien på skolan. Informationsbrevet 

innehåller information om studiens syfte, önskemål kring urval och lokal, etiska principer, hur 

fokusgrupperna genomförs samt att ljudupptagning kommer ske. Brevet innehåller även 

kontaktuppgifter till studiens författare. För att väcka intresse och rekrytera elever till studien 

användes två olika metoder. På den ena skolan användes metoden ”öppen ansökan” i 

anslutning till en föreläsning kring barnkonventionen kopplat till mobbning, vilket 

genomfördes av författarna. På den andra skolan användes metoden ”uppsnappning” som 

innebär att deltagarna rekryteras på den plats där fokusgruppssessionen sedan genomfördes. 

Genom att diskutera och prata med förbipasserande elever skedde rekryteringen av deltagare. 

Vid rekryteringen deltog en elev på skolan, för att underlätta kontaktskapande med elever. Då 

eleverna anmälde sitt intresse för att delta i studien tilldelades dessa ett informationsbrev (se 

bilaga 2) med studiens syfte, tillvägagångssätt, etiska principer samt kontaktuppgifter till 

författarna. Totalt medverkade 23 ungdomar i studien fördelade på 13 flickor och tio pojkar. 

Det var fyra elever som först visade sitt intresse men valde att avstå närmare tillfället då 

fokusgrupperna skulle genomföras. Varje fokusgrupp inkluderade fem till sju ungdomar vilket 

är ett rekommenderat antal (Denscombe, 2009). 

4.3 Genomförande av datainsamling 

Fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer genomfördes på de två skolorna där eleverna 

går. Samtliga fokusgrupper spelades in då ljudupptagning skapar möjligheten att transkribera 

materialet vilket är nödvändigt för att vidare kunna analysera insamlad data (Denscombe, 

2009). Fokusgrupperna leddes av författarna till studien, där den ena agerade som moderator 

och den andra som assistent. För att båda författarna skulle få prova på att agera moderator 

byttes rollerna mellan fokusgrupperna med en jämn fördelning. Fokusgrupperna genomfördes 

i ett avskilt rum på skolorna för att skapa en trygg omgivning där ingen utomstående kan ta 

del av det som diskuterades. En trivsam atmosfär skapades med hjälp av lätt frukost/fika och 

tända ljus då den fysiska omgivningen har en inverkan på deltagarnas möjlighet att slappna av 

och känna sig trygga. Även det rumsliga arrangemanget har ofta inverkan på diskussionen 

mellan deltagarna (Wibeck, 2010). Samtliga rum där fokusgrupper genomfördes hade en 

möblering där ett avlångt bord stod i mitten så att alla deltagare kunde se varandra. Moderator 

och assistent satt mitt emot varandra för att inte skapa en maktrelation genom att sitta 

tillsammans. Att sitta tillsammans kan skapas en känsla av territorialitet vilket kan ha en 
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negativ effekt på stämningen under fokusgruppssessionen (Wibeck, 2010). När samtliga 

deltagare hade anlänt gavs information kring studiens syfte och användningsområde, etiska 

principer samt allmän genomgång av det tillvägagångssätt som skulle användas under 

sessionen. Samtliga deltagare gav sitt samtycke genom en underskrift på ett 

samtyckesdokument (se bilaga 3) samt muntligt under inspelningens början.  

Moderatorn använde sig av en intervjuguide (se bilaga 4) bestående av öppna frågor vilka 

hade kategoriserats i fem olika typer av frågor: öppningsfråga, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor. Ordningen på frågorna skapade 

möjlighet för deltagarna att känna sig bekväma och successivt komma in på de nyckelfrågor 

som är kopplade till studiens syfte. Öppna frågor ger deltagarna en möjlighet att tillsammans 

diskutera ämnet där moderator kan ställa följdfrågor för att få en god bild av deltagarnas 

uppfattningar och åsikter (Wibeck, 2010). Intervjufrågorna valdes utifrån att specifika 

diskussionsämnen skulle bearbetas, vilka var: förebyggande insatser, mobbning, olika parters 

möjlighet att förebygga mobbning, eventuella hinder för att förebygga mobbning samt 

likabehandlingsplanen. Dessa diskussionsämnen diskuterades utifrån frågor, exempelvis: Hur 

får ni som elever vara med och påverka så att mobbning kan förebyggas och motarbetas? Vad 

kan elever och ungdomar göra för att förebygga mobbning? Vad föreslår ni att lärare och 

annan skolpersonal ska göra för att förebygga mobbning? Vad föreslår ni att politiker i 

kommun och riksdag ska göra för att förebygga mobbning i skolan?  

Intervjuguiden har diskuterats tillsammans med handledare. Därefter genomfördes en 

pilotstudie då detta rekommenderas för att formulering och innehåll i frågorna ska förbättras 

(Gillham, 2008). En gymnasieelev fick svara på samtliga frågor för att se om dessa behövde 

omformuleras. Därefter diskuterades intervjuguiden tillsammans med eleven och en 

högstadielärare för att se eventuella brister i intervjuguiden, vilket har anpassas till ungdomar 

mellan 15 och 18 år.  

Assistentens uppgift under fokusgrupperna var att observera att alla deltagare fick sin röst 

hörd samt ge stöd till moderatorn med eventuella följdfrågor kring de uppfattningar, tankar 

och åsikter som diskuterats under fokusgruppssessionen utifrån ett observerande perspektiv. 

Varje fokusgrupp avslutades med en kort sammanfattning av det som sagts och diskuterats 

samt en avstämning att moderatorn hade uppfattat ungdomarnas perspektiv kring ämnet. 

Därefter avslutades inspelningen och information om framtida återkoppling av studien 

diskuterades. Fokusgrupper varade 1-1½ timme. 
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4.4 Analys av insamlad data 

Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats ordagrant av studiens författare. Då allt 

var nedskrivet lyssnades samt lästes intervjuer igenom igen för att verifiera att det stämde 

korrekt med den bild som intervjupersonerna gav under fokusgrupperna. Därefter gjordes 

analysen av materialet utefter Granskär & Höglund-Nielsens (2008) metod för innehållsanalys 

av kvalitativ data. Innehållsanalysens första steg fokuserade på att ta ut meningsenheter och 

citat från det transkriberade materialet. Dessa bröts ned i kondenserad meningsenhet, vilket 

kan beskrivas som en förkortning av citatets viktiga delar. Dessa omvandlades till koder som 

bestod av ett ord eller en kort mening som beskriver citatets fokus. De koder som rörde 

samma ämne bildade sedan en underkategori, vilka i sin tur kombinerades med liknande 

underkategorier inom samma ämne. De kombinerade underkategorierna har därefter bildat 

resultatets kategorier. Sammanfattning av kategorier och underkategorier presenteras i tabell 

1. Exempel på innehållsanalys presenteras i tabell 2.  

Tabell 1. Sammanfattning av kategorier och underkategorier.  

Kategorier Underkategorier  

Uppmärksamma problematiken kring mobbning. Synliggöra att mobbning är ett problem.  

Engagemang och vilja till att förändra.  

Ökad kunskap om mobbning.  

Öka kunskapen om nätmobbning.  

Föräldrars åsikter och värderingar 

Ungdomars delaktighet i det förebyggande 

arbetet. 

 

Insatser i skolan som kan förebygga mobbning. Främjande skolklimat.  

Dela upp grupper för att öka gemenskapen. 

Öka kunskapen om olikheter. 

Aktivt likabehandlingsarbete. 

Insatser som kan uppmärksamma mobbning. 

Resurser till skolan för att kunna förebygga mobbning. Öka det sociala stödet till elever.  

Öka resurser för ökat lärarförtroende. 
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Tabell 2. Exempel på genomförande av innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Det är liksom så 

accepterat att folk blir 

mobbade så det är liksom 

okej att en viss grupp eller 

en viss person blir mobbad, 

för att de typ måste finnas 

en sån grupp för att så är 

det. Folk accepterar det på 

något vis.” 

Accepterat att folk 

blir mobbade, det 

måste typ finnas. 

Acceptans av 

mobbning. 

Synliggöra att 

mobbning är ett 

problem. 

 

Uppmärksamma 

problematiken 

kring mobbning.  

 

”Att man i samhället pratar 

mer om mobbning, för det 

är väldigt nertystat. 

Speciellt från lärare. Skolan 

ska ju inte ha mobbning, det 

ska ju inte finnas. Då brukar 

de oftast mörka det.” 

Prata om 

mobbning, det är 

nertystat, brukar 

mörka det. 

Tabubelagt, 

nertysta. 

”När man inte tar åt sig, 

man ska ta åt sig och visa 

att det är fel. Man ska inte 

skita i det utan man ska 

säga till att det ni gör är fel 

och jag vill inte att ni 

fortsätter.” 

Säga till att det är 

fel, och jag vill inte 

att ni fortsätter. 

Visa att 

mobbning är 

fel. 

Engagemang och 

vilja till att 

förändra.  

 

”Alltså jag tycker bara att 

lärare ingriper om det är 

någon som bli mobbad 

genom att någon säger 

någonting eller att det är 

fysisk. Men alltså om det är 

utfrysning, gör inte lärare 

någonting alls.” 

Lärare ingriper bara 

vid fysisk och 

verbal mobbning. 

Lärare ska 

agera vid all 

mobbning. 

 

Efter genomförd analys gjordes bedömningen att två begrepp bör förtydligas. Fritidsledare är 

för eleverna personer som har funnits på skolan som stöd och det är ungdomarna själva som 

valt att kalla denna person för fritidsledare. Ungdomarna använder även begreppet politiker 

samt att detta begrepp används i intervjuguiden. Politiker och andra i en beslutsfattande 

position går under benämningen beslutsfattare 

4.5 Etiska ställningstaganden vid studier med barn och unga 

Under planering och genomförande av studien samt vid analys av insamlad data har hänsyn 

tagits till individskyddskravet vilket specificeras i de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Då barn under 18 år involveras i studien krävs ett genomsyrande 
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etiskt förhållningssätt som är anpassat efter denna målgrupp. För att studien inte ska göra 

någon skada på de inblandade individerna har följande hänsynstaganden följts: Providing, 

erbjuda nödvändigheter för barn och unga. Protection, skydda barn och unga från skada som 

kan komma av diskriminering. Particiaption, barn och unga ska bli respekterade av vuxna 

men också informeras och få sin röst hörd. Studier med barn och unga ska även trycka på 

rättvisa och respekt samt vara i gott syfte (Fraser, Lewis, Ding, Kellet & Robinson, 2003). 

Information om studiens syfte, genomförande, etiska principer, frivilligt deltagande samt 

rätten att avbryta studien när man vill gavs till rektorer via informationsbrev (se bilaga 1). 

Information delgavs till de medverkande eleverna, dels via ett informationsbrev (se bilaga 2) 

vid rekrytering i samband med visat intresse för att delta i studien, men även muntligt under 

fokusgruppssessionen innan samtycke gavs och inspelning påbörjades. När syftet är att lyssna 

på unga människors röst måste deltagarna delges en detaljerad information om studien så att 

samtycke sker på ett välgrundat beslut. Den detaljerade informationen formades efter etiska 

rekommendationer utifrån att studien genomfördes med barn och unga. Informationen har 

tillhandahållits via tillgängligt och läsbart material som förklarar studiens syfte, vad studien 

försöker uppnå, rättigheter under processen samt rätten att dra sig ur studien när som helst 

(Fraser et al., 2003). Information om författarna och deras kontaktuppgifter gavs till 

deltagarna i syfte att ge ungdomarna möjlighet att ställa frågor efter genomförd studie vilket 

rekommenderas (Fraser et al., 2003). Samtycke gällande studiens genomförande och 

deltagande gavs genom godkännande från berörda rektorer samt från deltagande ungdomar, 

dels via underskrift på ett samtyckesdokument (se bilaga 3), dels muntligt under början av 

inspelningen. Då fokusgrupperna genomfördes under skoltid ansågs rektor och den egna 

elevens samtycke som tillräckligt. Information om att deltagarna förblir anonyma, där endast 

författare och handledare kommer ta del av det insamlade datamaterialet samt hur materialet 

bearbetas, gavs till deltagarna i enighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Efter avslutad datainsamling har materialet analyserats under ett tillvägagångssätt där 

deltagarna förblir anonyma genom uteblivande av namn eller kön i transkriberingen. Ett etiskt 

dilemma kan uppstå gällande det resultat som presenteras då det kan utgöra viss problematik 

avseende skolornas och kommunens anonymitet. Genom att göra en neutral beskrivning av 

studiens kontext samt att namn inte nämns i studien kan skolor och kommun förbli anonyma. 

Insamlat datamaterial har endast använts i studiens syfte i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid avslutad studie har datamaterial och samtyckesdokument 

raderats.   
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5. RESULTAT 

Resultatet från studien presenterar och beskriver ungdomars tankar och åsikter kring hur 

mobbning kan förebyggas i skolan. Analysen av materialet har skapat kategorier som speglar 

ungdomars tankar vilket presenteras nedan. Dessa kategorier är: uppmärksamma 

problematiken kring mobbning, ungdomars delaktighet i det förebyggande arbetet, insatser i 

skolan som kan förebygga mobbning samt resurser till skolan för att förebygga mobbning.  

5.1 Uppmärksamma problematiken kring mobbning  

5.1.1 Synliggöra att mobbning är ett problem 

Ungdomarna uttrycker att skolan försöker skapa en fin sida utåt som inte speglar den rådande 

situationen gällande mobbning i skolan. Anledning till detta är enligt vissa ungdomarna att 

skolan vill skapa ett gott rykte för att fler elever och föräldrar ska söka sig dit.  En annan 

anledning anses vara att skolan till beslutsfattare rapporterar positiva siffror kring mobbning. 

En samlad bild är att skolan ofta blundar för problemet kring mobbning, då mobbning enligt 

ungdomarna är accepterat i dagens samhälle.  

 

Det är liksom så accepterat att folk blir mobbade så det är liksom okej att en viss 

grupp eller en viss person blir mobbad, för att de typ måste finnas en sån grupp för att 

så är det. Folk accepterar det på något vis. (Grupp 2) 

 

Att man i samhället pratar mer om mobbning, för det är väldigt nertystat. Speciellt 

från lärare. Skolan ska ju inte ha mobbning, det ska ju inte finnas. Då brukar de oftast 

mörka det. (Grupp 3)  

5.1.2 Engagemang och vilja till att förändra  

Ungdomarna uttryckte att förebyggandet av mobbning är allas ansvar. Engagemang hos 

samtliga aktörer som är i kontakt med elever, är något som enligt ungdomarna är viktigt för 

att kunna uppmärksamma problemet. I tidig ålder ska mer ansvar läggas på vuxna men med 

mognad och ålder ska även eleverna ta ansvar för att förebygga mobbning. Ungdomarnas eget 

ansvar anses som en del i arbetet då de har stor möjlighet att förändra, dock behövs stöd och 

kunskap från vuxna redan i tidig ålder för att de ska kunna agera på rätt sätt. Det ses som en 

trygghet att det blir konsekvenser när hjälp söks hos skolpersonal samt att dessa agerar 

helhjärtat. De anser även att det ska finnas en nolltolerans mot mobbing där samtliga på 

skolan ska säga till en gång för mycket än en gång för lite. Detta gäller både för lärare, 
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skolpersonal, rektor och elever som alla ska vara uppmärksamma och säga till då någon typ 

av mobbning sker på skolan. Enligt eleverna är en enkel och effektiv metod för att 

ungdomarna ska känna att de vuxna bryr sig om deras välmående är att lärare och 

skolpersonal frågar eleverna hur de mår. Flera av ungdomar rapporterar en känsla av att det 

råder ett bristande engagemang hos vuxna på skolan och hos beslutsfattare vad gäller 

förebyggande och agerande vid mobbning.  

Alltså jag tycker bara att lärare ingriper om det är någon som blir mobbad genom att 

någon säger någonting eller att det är fysiskt. Men alltså om det är utfrysning, gör inte 

lärare någonting alls. (Grupp 2) 

Det är ju inte den utsattas fel, jag kan ju inte rå för om jag blir mobbad. Därför är det 

inte bara ungdomarnas ansvar. (Grupp 1) 

Jag tror att politiker tänker att du tar den frågan som betyder mer för dig och jag tror 

ingen brinner för mobbning för det är ingen som har koll på det. De vet inte vart det 

finns, typ på nätet och därför tar de inte upp det. (Grupp 4) 

5.1.3 Ökad kunskap om mobbning  

Eleverna anser att brist på kunskap kring dagens mobbning är ett hinder för att mobbning ska 

kunna förebygga mobbning. En lösning på problemet kan vara att prata om mobbning. Hur 

mobbning kan förebyggas bör enligt ungdomar vara ett obligatoriskt ämne som ska diskuteras 

i skolan. Ungdomarna har en uppfattning att fysisk och verbal mobbningen är ovanligt i den 

ålder informanterna befinner sig i. De menar att fokus bör läggas på den psykiska 

mobbningen och nätmobbning som är den rådande problematiken för dagens ungdomar. 

Ungdomarna ser en problematik kring att vuxna inte agerar i samma utsträckning som är 

önskar, då dagens mobbning är svårare att upptäcka samt att det råder en okunskap kring 

ämnet. Ökad kunskap om dagens mobbning hos vuxna anses därför som viktigt för att 

genomföra rätt insatser på rätt plats. 

Asså så jag tror inte att det är orden som är det värsta, för att vara elak på skoj är typ 

vardag utan det är att man inte får vara med i det elaka som är det värsta. (Grupp 2) 

Eftersom ungdomarna själva har ett stort ansvar för att förebygga mobbning anser de att 

samtliga elever i skolan bör får mer kunskap om ämnet såsom vad mobbning är för något, 

vilka konsekvenser mobbning har samt hur man som elev kan agera för att hjälpa och 

förebygga. Ämnet måste diskuteras i form av kunskapsutbyte mellan vuxna och ungdomar för 
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att tillsammans kunna förebygga mobbning. Ungdomarna anser att diskussioner i mindre 

grupper samt föreläsningar och aktiviteter kring ämnet är insatser som skulle ge en positiv 

effekt.   

Om man ser mobbning sker ute i rasthallarna går det ju att säga till men att förebygga 

mobbning så måste man prata och diskutera och få en slutsats om hur man ska göra. 

Som vi gör nu. Man kan ju prata oftare. Om man gör det här ofta regelbundet. (Grupp 

3) 

Går det inte att sätta in föreläsningar i Folkets Hus. Typ att skolan kommer och så gör 

man olika aktiviteter och så får man lära sig mer om ämnet. (Grupp 4) 

5.1.4 Öka kunskapen om nätmobbning  

Nätmobbning är enligt ungdomarna den formen av mobbning som idag är mest 

förekommande. På internet finns möjligheten att vara anonym, vilket anses vara en anledning 

till att fler mobbar eftersom inga konsekvenser finns för mobbaren. Den mobbning som sker 

på nätet anses vara förknippad med relationer och situationer som sker i skolan och därför 

anser ungdomarna att skolan har en stor uppgift att diskutera och behandla ämnet. För att 

kunna diskutera och agera mot nätmobbning menar ungdomarna att vuxna bör få se hur 

ungdomar skriver till varandra via sociala medier. Även ökad kunskap hos elever kring hur 

internet fungerar kan enligt vissa elever bidra till minskning av nätmobbning. 

Ja det är ju inte ofta man får något snällt utan det är oftare du får något hat emot dig. 

(Grupp 4) 

Jag tror det är bra om vuxna fick gå in på sociala medier och se hur det går till. Då ser 

de ju det som händer i vår vardag. (Grupp 4) 

…ja allt som skrivs finns ju kvar. Det gav oss en tankeställare. (Grupp 4) 

Internet och sociala medier anses av vissa ungdomar vara ett verktyg för att kunna förebygga 

mobbning om det används på rätt sätt. Detta verktyg kan med enkla metoder nå ut till en stor 

grupp och bör användas i arbetet för att förebygga mobbning. Några ungdomar tror också att 

förebilder så som artister och bloggare har en stor möjlighet att förebygga mobbning genom 

att öppet prata och diskutera ämnet.  

Det behövs ju röster från större håll, för vi som sitter här inne hörs ju inte. (Grupp 4) 
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5.1.5 Föräldrars åsikter och värderingar 

Ungdomarna anser att föräldrar har en stor roll gällande vilka normer och åsikter som barn 

och ungdomar tar till sig i livet. Att föräldrar tydligt markerar vad som är rätt och fel i frågor 

kring hur medmänniskor ska behandlas anses som viktigt. Ungdomarna menar att barn och 

unga kan ärva åsikter från sina föräldrar vilket kan utgöra både en positivt eller en negativ 

effekt i syftet att förebygga mobbning. Skolan måste därför också redan vid tidig ålder 

diskutera, samtala och lära ut vilka normer och värderingar som är sunda menar ungdomarna. 

Detta för att alla barn och unga ska ges möjligheter att kunna kritiskt granska sina föräldrars 

värderingar i utvecklingen av sina egna.    

5.2. Ungdomars delaktighet i det förebyggande arbetet 

För att göra rätt förebyggande insatser mot mobbning anser ungdomarna att det är viktigt att 

göra eleverna delaktiga, eftersom de är närmast problemet. När skolan förändras över tiden 

anser ungdomarna att deras röster ska höras då de sitter på kunskapen kring den rådande 

situationen i skolan. Det råder en uppfattning att ungdomars röster sällan efterfrågas samt att 

ett flertal vuxna inte tar deras kunskap på allvar. Då eleverna vet hur det är att vara ungdom 

idag ser de vikten av att lärare, annan skolpersonal, rektor och beslutsfattare samtalar med 

dem för att få en rättvis bild av verkligheten. På så sätt får även vuxna en förståelse för hur 

skolan fungerar idag och därmed kunna göra rätt insatser för att förebygga mobbning. 

Politiker borde också ta till mer av vad eleverna säger… Vi är ju Sveriges framtid. 

Det är ju vi som ska ta hand om Sverige så då borde dom satsa mer på att det 

fungerar. (Grupp 2) 

För just mobbning… de tappar ju längre bort du är från själva kärnan. Eleverna ser 

det väldigt mycket, lärarna ser det mindre, föräldrar och familj ser det ännu mindre, 

om du då ska upp på riksnivå är du ju så långt bort från problemet som möjligt. Det är 

ju om dom ger mer resurser till de som är närmare problemet... (Grupp 3) 

… och då kanske dom hör vad som händer. Vi har ju verkligen försökt men det 

händer ju ingenting. (Grupp 4) 

5.3 Insatser i skolan som kan förebygga mobbning 

5.3.1 Främjande skolklimat 

Ungdomarna uttryckte att en trygg grund och gemenskap i klassen har stor betydelse för 

förekomsten av mobbning. De menar att tidigare roller ofta består skoltiden ut. För att alla ska 
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känna sig trygg i en klass är gruppdynamiken och skolklimatet viktigt där alla respekterar 

varandra och behandlar alla med ömsesidig värdighet. I de klasser där det finns en gemenskap 

där alla bryr sig om och kan prata med varandra upplever ungdomarna att det finns ett socialt 

stöd. I dessa klasser säger eleverna ifrån om de ser att någon är elak samt att det anses pinsamt 

att mobba någon annan.  

…den som var mobbad skulle nog komma in i gruppen ännu mer medan den elaka 

personen skulle ut…jag tror det blir naturligt för att vi bryr oss väldigt mycket om 

varandra. Jag känner att vår klass är som en andra familj. (Grupp 2) 

För att skapa ett främjande skolklimat och gemenskap i klasserna anser ungdomarna att det är 

viktigt med en bra start när en ny klass bildas, där alla får lära känna varandra ordentligt innan 

fördomar och roller bildas. Ungdomarna menar att samarbetsövningar och grupparbeten är bra 

metoder för att redan från början skapa en gemenskap. 

Asså när vi började i sjuan hade jag en ny klass. Det viktiga då är att från början se till 

att den här klassen fungerar. Om det inte funkar från början är det mer troligt att det 

inte funkar sen i nian heller, om det var dåligt i sjuan. Det är viktigt att första tiden 

första månaderna se till att det finns en bra person som tar hand om klassen.      

(Grupp 1) 

5.3.2 Dela upp grupper för att öka gemenskapen 

Ungdomarna uttryckte att lärare ska bestämma gruppindelning vid grupparbeten för att dela 

på de redan existerande grupper som finns i klassen. Gränsöverskridande samarbete mellan 

individer som vanligtvis inte skulle umgås ökar möjligheten att lära känna varandra samt 

motverka okunskap kring olikheter. Denna arbetsmetod förhindrar att ingen blir utstött och 

minskar risken att en elev blir utlämnad vid gruppindelningen. 

Lärare kan ju som vi diskuterade om att det är viktigt att lära känna varandra, så kan 

ju det fixa så att man byter och sätter ihop oss i grupper så att man byter vilka man 

umgås med, så att man lär känna alla innan man hittar en egen grupp, så att vi inte får 

bestämma och så blir vi en liten grupp och delas upp på direkten. (Grupp 2) 

5.3.3 Öka kunskapen om olikheter 

Ungdomarna uttryckte att mobbning ofta kommer från okunskap om olikheter. Okunskap om 

olikheter anses vara grunden till fördomar och att det krävs att samtliga på skolan får en 

bredare syn och acceptans för människor. Enligt ungdomar är normer är ett problem då det är 
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vanligt att frysa ut personer som inte faller in under normen. Ungdomarna anser att det är 

viktigt att ge alla en chans och respektera alla människor. Att lärare och annan skolpersonal 

pekar ut en som är mobbad och ber de andra eleverna att ta hand om denne bidrar lätt till att 

en utsatt person blir ännu mer utsatt vilket har en negativ påverkan menar några av 

ungdomarna.   

Man ska aldrig peka ut någon som är annorlunda utan man får acceptera att alla är 

olika, men vi är ju fortfarande människor så vi är ju inte olika på det planet. (Grupp 

2). 

Ungdomarna menar att mobbning kan förebyggas genom ökad kunskap kring olikheter, 

genom diskussion om hur människor fungerar samt om konsekvenser som kan komma av 

mobbning. Öka diskussion kring dessa ämnen i skolan med samtliga elever anser ungdomarna 

kan vara en förebyggande insats för att motverka mobbning. Dessa ämnen bör beslutsfattare 

stärka genom kursplaner menar ungdomarna. Att redan från tidig ålder lära sig att respektera 

varandra anses vara en förutsättning för att på långsikt förebygga mobbning. 

Om det är någon som är utanför kanske man tänker att vi går ju ändå inte ihop, men 

det finns ju ändå att man kanske inte känner den här personen och det beror ju på 

okunskap. Man kanske går jättebra ihop sen i alla fall. Det vet man ju inte om man 

inte provar. (Grupp 2) 

Mer grejer till skolan som tar upp tabubelagda ämnen och som ökar all kunskap som 

har med människor att göra. För om vi inte får lära oss i skolan då får vi ju bara lära 

oss det som vi får hemma och har man då en förälder som är homofob eller nått, så är 

det ju jättelätt att det går över på en själv. Man får ingen chans att bilda sig en egen 

uppfattning. (Grupp 2)  

5.3.4 Aktivt likabehandlingsarbete 

Ungdomarna hade kännedom om att det finns en likabehandlingsplan på skolan samt dess 

syfte. Ingen av ungdomarna har läst eller anser att de besitter ingående kunskap om vad som 

står i planen. Det råder en uppfattning att den bara finns för att det är ett lagkrav samt att det 

är ett formellt dokument som det inte arbetas aktivt med. Ungdomarna beskrev att det inte 

känt sig delaktiga i utformningen av planen samt att den inte speglar den rådande situationen 

kring mobbning och insatser på skola.  
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Lärarna frågar alltid, vet ni om likabehandlingsplanen? Men det är ingen elev som vet 

vad det står i den. Vi vet ju bara att det finns liksom. Jag antar att det står att man inte 

ska mobba och att man inte ska vara otrevlig och sånt. (Grupp 3) 

… jag kan inte säga att den speglar skolan precis… (Grupp 1) 

Ungdomarna anser att likabehandlingsplanen måste bli mer synlig. Att prata om den på 

klassråd, jobba mer aktivt med den samt att presentera den mer grundligt från början är 

förslag från ungdomarna som skulle medföra att likabehandlingsplanen blir mer än endast ord 

på papper. Det råder en uppfattning om att mobbning inte förbyggs bara för att beslutsfattare 

fattar beslut om hur skolan ska jobba utifrån lagar och policydokument utan det är aktivt 

arbete och diskussioner som kan förebygga mobbning.    

De borde komma till klassen så att alla får läsa igenom den… jag tycker lärare ska ha 

med den på klassråd så att alla får läsa den. (Grupp 4) 

En annan ungdom instämmer 

Och berätta vart man kan få tag på den.  (Grupp 4) 

5.3.5  Insatser som kan uppmärksamma mobbning 

Genom att använda insatser som kan uppmärksamma mobbning i skolan anser ungdomarna 

att förebyggandet av mobbning kan förbättras. Ungdomarnas uppfattning är att det finns en 

tabu kring att prata om sin psykiska hälsa med en kurator. Att prata om sin psykiska hälsa 

anses bra för alla elever, även de som inte är inblandade i situationer där mobbning råder. För 

att förebygga mobbning bör både den som mobbar och den som utsätts för mobbning prata 

om sin psykiska hälsa med kurator eller liknande, då ungdomarna anser att mobbning oftast är 

ett uttryck för egen psykisk ohälsa. Genom att göra det obligatoriskt för alla att prata med en 

kurator två gånger per år kan denna uppfattning om tabu försvinna. Detta skulle även medföra 

att de elever som lider av psykisk ohälsa kan fångas upp i ett tidigt stadie menar ungdomarna. 

Att kuratorer är synliga i klassrum, matsal och rasthallar samt genom att skapa en god relation 

till ungdomarna ökar chansen till att fler vågar gå och prata om sina problem. 

 

Hen gick runt och pratade med alla och va så himla trevlig. (Grupp 3)  

De borde nog visa upp sig lite mer, det är nog fler än man tror som skulle vilja prata 

med någon. (Grupp 2) 
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… då handlar det ju inte om att man inte vågade gå dit för att man inte ville att någon 

skulle veta att man gick dit, för att alla var tvungna… (Grupp 2) 

Utvecklingssamtalen kan också vara ett forum där det går att fånga upp de personer som mår 

dåligt samt diskutera mobbning. Flera ungdomar uppfattar en rådande rädsla för att rapportera 

mobbning, då det kan få negativa konsekvenser; dels genom att andra ungdomar får reda på 

detta och ser den som har rapporterat som en ”skvallrare”, dels för att skolpersonal bemöter 

detta med att skuldbelägga genom att fråga varför man inte har gjort någonting tidigare. Några 

av ungdomarna tror inte att det är så vanligt att meddela om mobbning eller berätta hur man 

verkligen mår om endast allmänt välmående diskuteras. Därför anses det som viktigt med 

förtroende för den vuxne samt tydlig information kring vart och till vem det går att vända sig 

samt att det finns. Innebörden av att få känna sig anonym är även något som ungdomarna 

värdesätter. 

När vi började har lärarna frågat oss på utvecklingssamtal och samtal med 

specialpedagog om det var någon som var utanför eller om vi hade sett någonting. Det 

tycker jag är bra. (Grupp 2) 

Om du är åskådaren blir du ofta frågad, varför har du inte gjort något? Om man vågar 

säga att det finns ett problem, så får man ofta konsekvenser, för att man inte gjort 

någonting. (Grupp 3) 

Några ungdomar uttryckte att kamratstödjare är en insats som inte förebygger mobbning. 

Ungdomarna anser att de som utsätter andra för mobbning döljer detta för kamratstödjare 

vilket gör att de har svårt att agera och rapportera. Vissa av ungdomarna som tidigare har varit 

kamratstödjare eller skyddsombud bekräftar detta då de har upplevt känslan av att det är svårt 

att kunna påverka och agera på riktigt. Alla elever på skolan ska ha ett ansvar för att hälsa och 

vara trevliga mot varandra, där ett större ansvar på ett fåtal elever ses som obefogat. Då 

kamratstödjare ofta utses när klassen är relativ ny, uppfattas det som negativt då många inte 

känner varandra. Om denna insats ska fungera förebyggande bör skolan satsa mer på 

utbildning och stöd till dessa ungdomar så att de kan agera samt möjliggör att nya 

kamratstödjare och skyddsombud kan väljas under skolgången. Andra ungdomar anser att 

kamratstödjare och skyddsombud är en bra insats för att förebygga mobbning då de besitter 

god kunskap kring ämnet.  

Det är typ ett råd med de snällaste i varje klass som man röstade fram och så är dom 

bara där typ. (Grupp 4) 
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En annan ungdom instämmer 

Det var ju folk vi inte kände riktigt vilka de var. (Grupp 4) 

5.4 Resurser till skolan för att kunna förebygga mobbning 

5.4.1 Öka det sociala stödet till elever 

En bidragande orsak till att en individ utsätter någon annan för mobbning är enligt 

ungdomarna psykisk ohälsa. De menar att dessa individer tror att de ska må bättre av att 

trycka ner någon annan för att på så sätt stärka sig själv. Ungdomarna anser att stöd till elever 

som mår psykiskt dåligt kan fungera som en förebyggande insats mot mobbning. Ungdomar 

anser att fritidsledare är underskattade, då flera ungdomar uttrycker ett behov av en vuxen 

person på skolan som bemöter deras problem och genuint frågar hur de mår. Ungdomarna 

anser att detta är något som lärare inte har tid med och därför finns ett behov av vuxna 

personer som har möjlighet att engagera sig i annat än utbildningen.  Hos denna person väger 

social kompetens högre än utbildning. Några av ungdomarna nämner att de tycker att skolan 

ska få mer resurser till fritidsledare då de har stor inverkan på eleverna välmående. Dessa 

uttrycker även en känsla av att politiker inte bryr sig om deras välmående då skolan inte får 

rätt resurser för att förebygga ohälsa. Några av ungdomarna efterfrågar också en vuxen person 

som förstår dem och kan framföra deras röst då de i dagens läge upplever att deras åsikter inte 

blir respekterar och inkluderade i beslut som rör dem.   

Jag tror politiker tänker mer på utbildningen och bryr sig inte om eleverna mår bra 

eller dåligt och det som påverkar oss i arbetet. (Grupp 4)  

 

Om det fanns en fritidsledare så skulle vi kunna prata med den och så skulle den 

kunna prata med rektorn för rektorn kanske har större respekt för en vuxen än för oss. 

Det kanske gör att de lyssnar på oss. (Grupp 4) 

 

Fritidsledarna vi hade ställer väldigt mycket upp för oss ungdomar och man vet att 

man kan prata med dem. (Grupp 4)  

 

Men kanske försöka skapa stödgrupper eller fritidsledare för dem som har det svårt, 

då kan de stärkas från grunden och kanske slutar mobbas. (Grupp 4) 

 

Prata med eleverna, det är så man förebygger att ingen mår dåligt.  

(Grupp 2) 
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5.4.2 Öka resurser för ökat lärarförtroende 

Ökat förtroende för lärare kan vara en del i det förebyggande arbetet mot mobbning enligt 

några av ungdomarna. Dessa ungdomar menar att läraryrket har för låg status med låga löner 

och för få resurser för att ha tid och motivation att ta tag i problematiken kring mobbning. 

Detta förklaras av att en lärares arbetsuppgifter som rör själva utbildningen är tidskrävande 

vilket resulterar i att förebyggande av mobbning uteblir på grund av tidsbrist. Ungdomarna 

tror att vissa lärare vill finnas tillhands för eleverna men inte har den tid som krävs. Andra 

ungdomar såg inte tidsbristen som ett problem utan att det var bristande engagemang som 

utgjorde problematiken.  För att kunna förebygga mobbning anses beslutsfattare ha ett stort 

ansvar över att ge läraryrket bättre status så att fler vill bli lärare samt att öka resurserna till 

befintliga på skolan så att lärare har den tid och den kunskap som krävs.  

Jag tror att man måste lägga mer pengar i utbildningen, bättre löner till lärarna så att 

det är folk som vill bli lärare. (Grupp 1) 

Grejen är den att lärarna inte har tid att diskutera mobbning med oss, men 

mobbningen kan ju ändå hända vem som helst. Det kan ju hända alla så det borde 

kunna tas tid från lektioner för att diskutera. (Grupp 1) 

 

6. DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka ungdomars åsikter och tankar kring hur mobbning 

kan förebyggas i skolan. Resultatet visar att det anses viktigt att uppmärksamma 

problematiken kring mobbning genom att synliggöra den situation som råder samt öka 

kunskapen om ämnet hos både vuxna och ungdomar. Vidare visar resultatet att ungdomar kan 

ha möjlighet att förebygga mobbning om de inkluderas och är delaktiga i det förebyggande 

arbetet samt får delta i aktiviteter som stärker gemenskapen. Genom att förtydliga och aktivt 

jobba med likabehandlingsarbetet samt bidra med ett socialt stöd kan skolan förebygga 

mobbning. Ungdomarna anser att gruppindelning som lärarna gör minskar utanförskap, bidrar 

med en ökad kunskap om olikheter samt bidrar till en gemenskap över gränserna. Resultatet 

visar även att fler resurser bör ges till dagens skola för att stärka och motivera lärare genom 

högre lön. Ungdomarna beskrev även vikten av kuratorer och fritidsledare som resurser och 

stöd i det förebyggande arbetet kring mobbning. 
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6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Synliggöra mobbning genom ökad kunskap 

Ungdomarnas uppfattning om att det råder ett bristande engagemang från lärare och 

skolpersonal har även åskådats i andra studier där ungdomar ofta anser att lärare är 

oengagerade och ineffektiva vad gäller interventioner och förebyggandet av mobbning. Det är 

även vanligt förekommande att det råder en motvillighet hos skolpersonal för att ingripa i 

situation där mobbning existerar (Lazarus & Pfohl, 2010). 

Resultatet påvisar en rådande problematik där ungdomar uppfattar en rädsla att rapportera 

mobbning till vuxna på skolan, då detta kan ge negativa konsekvenser. Ungdomarna uttryckte 

även en känslans av att dagens mobbning är något som är svårt för lärare och skolpersonal att 

upptäcka, vilket stämmer överens med andra studier som visar på att lärare oftast underskattar 

den mobbning som förekommer på skolan. Det beskrivs som en konsekvens då vuxna på 

skolan inte har möjlighet att finnas överallt samt att mobbning ofta sker under omständigheter 

som är svåra för lärare att åskåda (Lazarus & Pfohl, 2010). I båda skolornas 

likabehandlingsplan betonas vikten av ett förebyggande arbete samt agerande vid förekomst 

av mobbning (XXX, 2014b; SFS 2008:567; SFS 2010:800). Enligt Diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567) och Skollagen (SFS 2010:800) bör skolorna se över det arbete som sker på 

skolan och kritiskt granska detta i förhållande till sin likabehandlingsplan. Ungdomarna anser 

att ökad kunskap kring mobbning hos lärare är av betydelse för att förebyggande insatser ska 

kunna genomföras. Detta resonemang stämmer överens med de rekommendationer som finns 

för att minska mobbning på skolan där personalutbildning ses som en insats för att öka 

personalens kunskap om mobbning (Skolverket, u.å.a).  

Då ungdomarna anser att det råder en brist på kunskap hos lärare och skolpersonal kring 

mobbning kan detta vara en bidragande orsak till att ungdomar uppfattar agerandet från 

skolan som oengagerat. Om vuxna på skolan och elever har olika uppfattningar kring rådande 

situation beroende av de vuxnas okunskap om dagens mobbning, finns en risk att dessa inte 

agerar i den utsträckning som ungdomar anser som ett engagerat agerande. Diskussion kring 

detta fenomen bör prioriteras då ungdomarnas uppfattning om bristande engagemang hos 

vuxna motsäger skolan skyldighet att agera kring mobbning. Genom att öka kunskapen om 

mobbning samt samtala om ämnet mellan elever och vuxna på skolan kan denna problematik 

bearbetas. Om okunskap kring dagens mobbning inte ligger till grund för det bristande 

engagemanget som ungdomarna upplever bör detta granskas omgående då skolan enligt lag är 
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skyldig att aktivt förebygga samt agera så fort kränkande behandling eller mobbning 

upptäcks. En känsla av bristande engagemang hos lärare kan också vara en anledning till att 

ungdomar har uppfattningen att elever inte vågar rapportera förekomsten av mobbning till 

vuxna då det inte får den respons som önskas. Ungdomar har i tidigare studie rapporterat en 

rädsla kring att berätta om förekomsten av nätmobbning till vuxna då de är rädda att fråntas 

möjligheten att använda internet (Agatston et al., 2007). Rädslan att rapportera mobbning 

hämmar möjligheten för att kunna diskutera och agera kring den rådande situationen. Genom 

att ungdomar och vuxna tillsammans skapar en god relation genom en öppen dialog där 

ungdomar vågar berätta för vuxna i deras närhet om vad som sker i deras vardag kan åtgärder 

vidtas. Detta kan vara avgörande för att vuxna ska kunna agera vid förekomsten av 

nätmobbning, då detta är något som för vuxna kan vara svårt att se.   

En ökad kunskap kring mobbning hos elever ansåg ungdomarna som viktigt då de känner ett 

stort ansvar vid förebyggandet av mobbning. Insatser som enligt ungdomar kan öka denna 

kunskap är föreläsningar och aktiviteter där ämnet problematiseras och diskuteras. Denna typ 

av insats kan dock enligt Skolverket (u.å.a) ha en negativ effekt, då återkommande 

sammankomster med information om kränkningar och mobbning snarare kan öka 

förekomsten av mobbning bland pojkar. Sådana insatser kan därför inte rekommenderas som 

en generell metod trots att den har visats ge en positiv effekt för flickor. Särskilda lektioner 

och pedagogiskt material som utgår från identifierade behov vid enstaka tillfällen kan dock ha 

en positiv effekt (Skolverket, u.å.a).  

Att undervisa kring beteende och levnadsvanor ger inte alltid goda resultat, då studier visat på 

att ökad kunskap om ett ämne inte alltid leder till en beteendeförändring (Bremberg, 2004). 

Det skulle därför kunna betyda att ökad kunskap om mobbning inte alltid resulterar i en 

beteendeförändring hos dem som mobbar, vilket även stämmer överens med Skolverkets 

(u.å.a) rekommendationer för förebyggande insatser mot mobbning. Detta innebär att 

kunskapsspridning om mobbning till elever bör övervägas samt noga studeras innan det aktivt 

praktiseras för att det inte ska medföra en negativ effekt. Återkommande kunskapsspridning 

anses därför inte som en metod som kan rekommenderas utifrån tidigare studier då det finns 

en risk att detta inte har någon effekt eller till och med kan förvärra situationen.  

Resultatet visar att nätmobbning är väl förekommande bland skolungdomar. Ungdomarna 

anser att vuxna bör vara mer delaktiga i vad ungdomar gör på internet för att kunna agera. 

Internet ses även som ett verktyg som kan användas för att förebygga mobbning genom 
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informationsspridning. Nätmobbning är ett komplext problem vilket kräver att flera insatser 

kombineras (Beale & Hall, 2007). Att ge information och kunskap till föräldrar och 

skolpersonal kring den rådande situationen gällande nätmobbning samt uppmuntra till 

diskussion kring ämnet är insatser som har påvisats verka förebyggande i kombination med 

andra insatser som förebygger mobbning. För att kunna förebygga är det viktigt att samtliga 

parter är väl införstådda med ämnet. Andra insatser som bör kombineras med kunskapsutbyte 

och diskussion kring ämnet är utbildning om nätmobbning till elever samt att aktivt skapa ett 

skolklimat där eleverna känner sig uppmuntrade och bekväma att rapportera alla former av 

nätmobbning till en ansvarig vuxen (Beale & Hall, 2007). Beale & Halls (2007) resonemang 

där elever ska utbildas kring nätmobbning stämmer inte helt överens med Skolverkets (u.å.a) 

rekommendationer där återkommande sammankomster kring mobbning kan öka förekomsten 

av mobbning. För att undvika detta kan kunskap om nätmobbning förmedlas via pedagogisk 

material vid enstaka tillfällen då ett behov har identifierats, vilket enligt Skolverket (u.å.a) kan 

medföra en minskning av mobbning. Därmed borde nätmobbning förebyggas på samma sätt 

som den mobbning som sker under skoltid.  

6.1.2 Främjande skolklimat med ett socialt stöd 

Ungdomarnas uppfattning om att skolklimatet har en betydande roll för goda relationer samt 

för att minska förekomsten av mobbning har påvisats i tidigare studie (Horrevorts et al, 2013). 

Ett främjande skolklimat som präglas av värme, positivitet samt goda relationer verkar också 

förebyggande för mobbning (Lazarup & Pfohl, 2010). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska 

skolmiljön verka för att alla elever känner sig trygga samt att människors lika värde och 

solidaritet ska genomsyras i hela utbildningen (SFS 2010:800). Detta tyder på att insatser för 

ett främjande skolklimat kan vara avgörande för att lyckas med förebyggandet av mobbning. 

Då samtliga skolor som går under skollagen är skyldiga att verka för en trygg och solidarisk 

skolmiljö som förebygger mobbning bör insatser för ett främjande skolklimat prioriteras. 

Genom att diskutera och få kunskap från elever som redan går på skolan kan lärare och annan 

skolpersonal ta del av deras uppfattning om hur relationsfrämjande aktiviteter kan genomföras 

då elever är nya på skolan. Eleverna som redan går på skolan har själva medverkat som ny 

elev vid nyskapandet av klasser, vilket bör göra dem till goda kunskapskällor.  

För att skapa en bra gemenskap och ett främjande skolklimat anser ungdomarna att 

samarbetsövningar för att lära känna varandra bör genomföras redan då klasser bildas. 

Bremberg och Eriksson (2010) menar att kunskapen om och förmågan att samspela med andra 

individer är lika viktigt som att lära sig läsa eller skriva. Genom att lära känna sina egna 
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känslor samt prata med andra och tolka deras känslor lär sig individer att utveckla sin 

emotionella förmåga. Att sedan kunna samspela med andra människor kallas social 

kompetens, vilket är främjande för en individs hälsa. De skolor som aktivt arbetar med att 

utveckla elevernas sociala och känslomässiga färdigheter visar på ett ökat välbefinnande hos 

eleverna, minskad psykisk ohälsa, minskad aggressivitet samt minskad förekomst av 

mobbning (Bremberg & Eriksson, 2010). Relationsfrämjande aktiviteter för att skapa närhet 

och gemenskap mellan elever rekommenderas även av Skolverket (u.å.a; u.å.b) då detta 

minskar förekomsten av kränkningar.  

Okunskap om olikheter är något som enligt ungdomarna bidrar till fördomar, vilket i sin tur 

kan leda till mobbning. Ökad kunskap om varandras olikheter ses därför som en insats för att 

förebygga mobbning. Tidigare studie visar att elever som umgås över gränserna mellan 

klasser och åldrar skapar en bättre samhörighet och förståelse för varandras olikheter, vilket i 

sin tur kan bidra till mindre förekomst av mobbning på skolan (Skolverket, 2011). Huruvida 

kunskapen om olikheter ska komma från gränsöverskridande aktiviteter eller genom 

sakkunskap från lektioner går att vidare diskutera. Förståelse för andra individer och en 

gemenskap är faktorer som bör verka positiv vid förebyggandet av mobbning. Genom att 

skolorna genomför gränsöverskridande aktiviteter då klasser är nybildade samt att lärare 

bestämmer grupper vid grupparbete skapas en bra grund för ett främjande skolklimat genom 

att eleverna lär känna varandra.  

Egen psykisk ohälsa kan vara en orsak till varför en individ utsätter andra för mobbning går 

att avläsa i resultatet. Detta har även verifierats som en orsak till mobbning av Lazarup & 

Pfohl (2010). Av resultatet i denna studie går även att avläsa ungdomars höga värdesättande 

av vuxna i skolan som engagerar sig för deras välmående samt besitter en förståelse för deras 

vardag. Skolpersonalens roll för elevers psykiska välbefinnande är av stor betydelse, då en 

god relation mellan vuxna i skolan och elev kan ge bekräftelse, bättre självkänsla samt kan 

bidra till en skyddande effekt mot depressiva symtom. God relation till skolpersonal ökar 

också elevens närvaro i skolan (Skolverket, u.å.b; Hermen-Borge, 2005). Då socialt stöd ses 

som en skyddsfaktor för barn och ungas psykiska hälsa är personer i deras närhet av stor 

betydelse (Bremberg & Eriksson, 2010; Hermen-Borge, 2005).  

Enligt några av ungdomarna kan ett socialt stöd komma från en fritidsledare som besitter god 

social kompetens och bryr sig om hur ungdomar mår. Enligt Laxvik (2001) är vuxna som 

skapar tillit till ungdomar genom att samtala och lyssna till deras tankar och känslor något 
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som hjälper ungdomar att fatta egna beslut och känna tyngd i sina val. Denna person är ofta 

en fritidsledare som även finns till som stöd för att skapa möjligheter till gemenskap mellan 

människor, genom att fungera som ett bollplank så att ungdomar kan bolla sina tankar högt 

med någon vuxen (Laxvik, 2001; Ungdomsstyrelsen, 2010). Fritidsledare på skolan kan därav 

vara en insats som rekommenderas vid förebyggandet av mobbning då denne finns som ett 

stöd för samtliga elever. Då fritidsledare finns i andra situationer än kuratorer, kan detta bidra 

till en ökad möjlighet för socialt stöd. Vart det sociala stödet ska komma ifrån är inget som 

ungdomarna har uttryckt som relevant, vilket innebär att socialt stöd kan komma från 

föräldrar, lärare, kuratorer, fritidsledare eller andra vuxna. Detta skulle det kunna 

sammanfattas med att det viktigaste inte är vem som ger stöd till ungdomarna, utan att alla 

barn och unga har vuxna personer som finns där att ventilera och prata med. 

Resultatet visar att det råder en delad uppfattning kring huruvida kamratstödjare fungerar som 

en förebyggande insats mot mobbning. Denna delade uppfattning kan även avläsas i tidigare 

studier (Skolverket, u.å.a; Brottsförebyggande rådet, 2009). Skolverket (u.å.a) menar att 

kamratstödjare kan utsättas för situationer som kan utgöra en risk för den psykiska hälsan. Att 

vara kamratstödjare innefattar ett stort ansvarstagande, där individen kan hamna i en utsatt 

position då de ska agera medlare och observatör bland sina klasskamrater. Skolverket 

rekommenderar därför inte kamratstödjare som metod för att minska och förebygga mobbning 

i skolan (Skolverket, u.å.a). Skolverkets rekommendationer där kamratstödjare kan ha negativ 

effekt stämmer inte överens med Brottsförebyggande rådet (2009) som menar att 

kamratstödjare har en positiv verkan och minskar förekomsten av mobbning. Då det råder en 

delad uppfattning kring huruvida kamratstödjare är en lämplig insats, bör detta diskuteras och 

granskas vid diskussion om kamratstödjare ska användas som insats för att förebygga 

mobbning. En förklaring till den delande uppfattningen kan vara att kamratstödjare är en 

insats som minskar förekomsten av mobbning, samtidigt som insatsen utgör en risk för att 

kamratstödjaren far illa. Om så är fallet bör inte kamratstödjare rekommenderas som en 

framgångsrik insats för att förebygga mobbning då insatsen kan kränka barnets bästa. Andra 

insatser som verkar förebyggande mot mobbning bör därför prioriteras.  

6.1.3 Ungdomars delaktighet vid förebyggande insatser 

Resultatet visar att ungdomars delaktighet och erfarenheter är av stor betydelse för att kunna 

göra rätt förebyggande insatser. Ungdomarnas resonemang kring deras egen delaktighet som 

en insats stämmer överens med tidigare studie där barn och ungas delaktighet har visats skapa 

engagemang och uppmuntran till ett förebyggande beteende (Ackermann et al., 2003). 
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Delaktighet från denna målgrupp anses leda till bättre beslutsfattande inom 

utvecklingsprocesser i samhället samt i projekt och frågor som har betydelse för de unga. 

Samarbete med barn och unga har i tidigare studier visats vara en effektiv metod för 

utveckling av samhällsfrågor då de är mindre hämmande i sin diskussion (Ackermann et al., 

2003). För att förebygga kränkning av barns rättigheter är inkluderandet av barn och ungas 

åsikter av stor betydelse. Att rådfråga denna målgrupp genom en ständigt pågående dialog i 

frågor som berör dem minskar risken för att barns mänskliga rättigheter ska kränkas. 

Delaktighet har även visats nödvändig för att kunna skapa ett skolklimat som stimulerar 

ömsesidigt stöd, samarbete och förebyggandet av mobbning då eleverna är närmast 

problematiken (CRC, 2009). Bristande inflytande i skolan ses även som en riskfaktor för den 

psykiska hälsan (Helmen-Borge, 2005), vilket gör ungdomars delaktighet till en viktig insats.  

Ungdomarnas uppfattning att deras delaktighet är viktigt för att kunna förebygga mobbning 

har stöd av tidigare studier(Ackermann et al., 2003; CRC, 2009; Helmen-Borge, 2005) där 

delaktighet är en avgörande faktor för ett lyckat arbete. Att involvera ungdomar är således inte 

endast av betydelse för förebyggandet av mobbning utan bryter även mot barns rättigheter. 

Enligt Regeringen (2008a) ska Sveriges politik och skolan genomsyras av barnkonventionen 

(Regeringen, 2008a), vilket tyder på att ungdomars delaktighet är av stor vikt att inte bara i 

förebyggandet av mobbning utan även i samtliga frågor som berör barn och unga.  

Ungdomarna i studien känner till skolans likabehandlingsplan. Enligt Rädda Barnen är det 48 

procent av svenska barn och ungdomar som känner till skolans likabehandlingsplan (Rädda 

Barnen, 2014). Resultatet visar att ungdomarna anser att de inte har kunskap om innehåll i 

likabehandlingsplanen som finns på skolan. Ungdomarna har en uppfattning att elever på 

skolan inte är delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen. Denna uppfattning delar 

ungdomarna i studien med 90 procent av Sveriges skolelever enligt Rädda Barnen (2014). 

Ungdomarna har en uppfattning om att likabehandlingsplanen enbart finns för att den är 

lagstadgad samt att lagkrav inte förändrar verkligheten om skolan inte aktivt agerar. För att 

kunna föra ett aktivt likabehandlingsarbete anser ungdomarna att de måste inkluderas i 

arbetet.  

Samtliga skolor som går under skollagen är skyldiga att bedriva ett aktivt förebyggande 

likabehandlingsarbete för att säkerställa samtliga elevers lika värde (SFS 2010:800). Att 

inkludera eleverna i detta arbete är nödvändigt då personal och vårdnadshavare inte har full 

kännedom om situationen på skolan. Att fånga elevernas kunskap och erfarenheter samt 
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involvera dem i kartläggning och utformning av insatser och åtgärder ses som avgörande för 

att skapa ett fungerande underlag för likabehandlingsarbetet (SFS 2006:1083).Ungdomars 

delaktighet är således en avgörande faktor för att kunna förebygga mobbning. Då elever och 

deras arbetsmiljö i hög grad påverkas av skolans likabehandlingsarbete bör de inkluderas i 

detta arbete. I dagens situation upplever ungdomarna i studien att de inte ges möjlighet att 

delta i utformningen av likabehandlingsplanen samt att de inte besitter tillräcklig kunskap om 

innehållet, vilket är problematiskt då de ska involveras i likabehandlingsarbetet. Det finns en 

möjlighet att vissa elever på skolan i dagens läge är väl insatta och delaktiga i framtagandet av 

likabehandlingsplanen eftersom skolan är skyldig att involvera samtliga som berörs av 

likabehandlingsarbetet. Dock ska samtliga elevers röst och åsikt lyftas. Om det i dagens 

situation finns elever som involveras borde dessa göras synliga för resten av eleverna på 

skolan så att de har möjlighet att påverka genom sina skolkamrater. Då ungdomar uppfattar att 

likabehandlingsplanen enbart finns på grund av lagkrav bör en kontinuerlig dialog med 

eleverna föras på skolan kring det arbete som genomförs för att minska känslan av bristande 

engagemang hos vuxna på skolan.  

6.1.4 Stöd från beslutsfattares för att kunna förebygga mobbning  

Ungdomar uttryckte en känsla av bristande engagemang från beslutsfattare gällande insatser 

kring mobbning i skolan samt för deras välbefinnande. Resultatet visar även att ungdomar 

anser att beslutsfattare har svårt att förebygga mobbning då de befinner sig långt ifrån 

problemet. Ungdomarna anser att genom rätt resurser till skolan samt att inkludera elever i 

beslutsfattande har beslutsfattare möjlighet att kunna förebygga mobbning. Ungdomarnas 

uppfattning kring hur beslutsfattare agerar för att förebygga mobbning stämmer inte överens 

med det moraliska ansvar att beakta barnets bästa, vilket ska genomsyra svensk politik och 

skola (Regeringen, 2008b). Det kan därmed avläsas en rådande brist av tilltro till 

beslutsfattare hos ungdomar, vilket bör ses som ett prioriterat diskussionsämne i framtiden. 

För att ungdomar och deras välmående ska uppfattas som prioriterat bör beslutsfattare vara 

tydligare med de insatser som görs på området. Genom att beslutsfattare påvisar engagemang 

och vilja att förbättra situationen för barn och unga samt genom att göra dem delaktiga i 

beslutsfattandet, kan goda förutsättningar till förbättring av ungdomars välmående och tilltro 

till beslutsfattare skapas.  

Ungdomarna anser att lärare ska ges mer tid, genom att beslutsfattare lägger mer resurser på 

läraryrket. Genom högre lön och stöd i deras arbete skapas högre motivation och möjlighet för 

lärarna att arbeta förebyggande menar ungdomar. Denna uppfattning stämmer överens med 
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Skolverket (2014) som menar att lärare utgör en stor del i elevernas skolgång, vilket gör 

kompetenta och engagerade lärare till en stor resurs. Lärare bör stärkas för att de ska 

utvecklas i deras professionella yrkesutövande (Skolverket, 2014). Att skolpersonal även 

finns som stöd för elever och hjälper dem att skapa ett främjande skolklimat är av betydelse 

för arbetet kring mobbning (Skolverket, 2012).  

Kuratorer är enligt ungdomarna viktiga personer vid förebyggandet av mobbning och psykisk 

ohälsa hos elever. Några av ungdomarna önskar regelbundna besök med kuratorn för samtliga 

elever. Detta anses vara en förebyggande insats mot mobbning då de individer som lider av 

psykisk ohälsa kan fångas upp i ett tidigt stadie. En kartläggning av svenska kuratorers arbete 

påvisar att ju fler elever en kurator är ansvarig för desto större är risken att kuratorn inte kan 

leva upp till de krav som ställs enligt lag. Tre av fyra kuratorer väljer bort arbetsuppgifter som 

förebyggande och främjande insatser på grund av tidsbrist (Novus, 2012). Det går att avläsa 

en problematik vad gäller den nuvarande situationen där ungdomar önskar ökat stöd från 

kuratorer samtidigt som majoriteten av kuratorerna rapporterar att de inte hinner med sina 

arbetsuppgifter. För att kunna hantera denna problematik bör beslutsfattare och skola i dialog 

med elever se över behovet av kuratorer. Då ungdomarna uttrycker vikten av att kuratorer 

arbetar förebyggande, borde ökade resurser för kuratorer prioriteras då endast 25 procent har 

tid för förebyggande och främjande insatser. 

 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Studiens trovärdighet 

Valet av att använda en kvalitativ ansats grundas i studiens syfte, vilket är att undersöka 

ungdomars åsikter och uppfattningar kring lösningar på hur mobbing kan förebyggas. En 

kvalitativ ansats anses då som bästa sätt att svara på syftet eftersom det möjliggör att ta del av 

informanternas åsikter och uppfattningar (Fanger & Sellerberg, 2011). I en kvalitativ ansats 

kan det vara enklare att försäkra sig om en hög trovärdighet då det under arbetets gång finns 

en möjlighet att upptäcka detaljer som är viktiga för frågeställningen och därmed stärker 

trovärdigheten. En flexibel process där frågorna kan ändras efterhand kan bidra till en högre 

trovärdighet (Larsen, 2009). En pilotstudie genomfördes för att kunna anpassa intervjuguiden 

för en högre trovärdighet. Vid detta tillfälle upptäcktes vissa brister i intervjuguiden som 

sedan anpassades bättre utifrån studiens syfte. Inga frågor har ändrats under studiens 

http://h
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datainsamling då de enligt författarna anses har svarat på syftet.  

Vid genomförande av fokusgrupper ökar risken för grupptryck som kan påverka det som 

informanterna säger vilket kan ha en negativ inverkan på trovärdigheten.  Det finns en risk att 

informanterna enbart säger det som är socialt accepterat samt att känsliga diskussionsämnen 

utelämnas (Wibeck, 2010). Barn och ungdomar har lättare att påverkas av andra vilket gör att 

risken för grupptryck ökar (Codex, 2014). Författarna bedömer att risken för grupptryck som 

kan ha påverkat ungdomarnas svar som liten då ungdomar har respekterat olika åsikter och 

varit öppna för andra informanters förslag. Den kritik som kommit mot skolorna har 

ungdomarna själva valt att diskutera för att därifrån komma fram till en lösning. Detta tyder 

på en trygghet och trovärdighet till konfidentialitet och författare. Författarnas ålder kan ha en 

inverkan på detta då det endast skiljer cirka tio år mellan informanter och författare.  

Ungdomarna har nämnt att yngre personer oftare har en större förståelse för deras situation 

vilket kan bidra till ökat förtroende. För att minska risken för grupptryck kunde fler öppna 

följdfrågor ha ställts som öppnade upp för att eventuella åsikter som inte kommit fram gavs 

utrymme. Atmosfären i de genomförda fokusgrupperna har av författarna uppfattats som 

öppen och avslappnad vilket enligt Wibeck (2010) minskar risken för grupptryck. Ett annat 

hot mot trovärdigheten kan vara att platsen där fokusgruppssessionerna genomfördes kändes 

främmande (Wibeck, 2010). Samtliga fokusgrupper genomfördes i grupprum på de aktuella 

skolorna under skoltid, dels för att skolan kan upplevas som en trygg plats för att stärka 

trovärdigheten, dels för att underlätta och tidseffektivisera för informanterna.  

6.2.2 Studiens pålitlighet 

Vid en kvalitativ ansats kan det vara svårare att försäkra att studien är pålitlig då en kvalitativ 

ansats tar del av informanternas åsikter och uppfattningar vilka är föränderliga och kan tolkas 

olika beroende på forskaren eller författaren. Det finns en stor risk att informanten påverkas 

av situationen och intervjuaren vilket kan få betydelse för vad som sägs där och då. Detta kan 

medföra att informanten kanske skulle ha sagt något helt annat om intervjuaren var en annan 

person eller om intervjun genomfördes på en annan dag (Larsen, 2009). I denna studie har två 

moderatorer genomfört två fokusgrupper var, vilket kan ha påverkat informanternas svar. 

Detta då pålitligheten anses öka om det är samma moderator vid alla fokusgrupper i studien 

(Wibeck, 2010). Om studien skulle göras om hade därför valet av två moderatorer ändrats till 

en moderator för att öka pålitligheten. 

Informanter från två av fokusgrupperna har fått ta del av en föreläsning där mobbning har 
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kopplas till barnkonventionen i syfte att informera om barns rättigheter och vidare koppla 

detta till mobbning samt att rekrytera deltagare till fokusgrupperna. Under föreläsningen har 

inga förebyggande insatser kring mobbning diskuterats. Dessa två grupper kan således ha en 

större förkunskap om ämnet barns rättigheter vilket kan ha påverkat deras svar. Om resterande 

informanter besitter samma förkunskap finns det inget belägg för. Av datamaterialet från 

fokusgrupperna kan dock ingen skillnad i förkunskap avläsas. Att säkerställa en hög 

pålitlighet innebär även att informationen behandlas med noggrannhet, genom att hålla 

ordning på observations- och intervjudata för att minska risken att blanda ihop vem som har 

sagt vad. Ett sätt att förbygga detta är att flera genomför och granskar kodningsproceduren. 

Studiens trovärdighet ökar då fler arbetar med materialet (Larsen, 2009). 

6.2.3 Ungdomar som urval 

Det primära valet av att använda urvalsgruppen ungdomar är grundat i studiens 

problemformulering och syfte. Rekrytering av deltagare till fokusgrupperna skedde på två 

olika sätt, dels genom ”uppsnappning” vilket skedde på de aktuella skolorna, dels genom 

”öppen ansökan” vilket genomfördes i samband med en föreläsning (Wibeck, 2010). Då dessa 

metoder användes blev det en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Huruvida urvalet är 

representativt för de elever som går på skolorna går att diskutera. Då urvalsprocessen och dess 

rekrytering skedde på beskrivet sätt hade författarna ingen möjlighet i att själva öka 

spridningen och fördelningen av informanter.  

6.2.4 Studiens överförbarhet 

Syftet med en studie som använder fokusgrupp som metod handlar inte om att dra generella 

slutsatser om en hel grupp. Om detta är syftet bör en kvantitativ datainsamlingsmetod 

användas, som exempelvis opinionsundersökningar och enkäter som användas för att bearbeta 

statistik. En fokusgrupp svarar däremot mer djupare på urvalsgruppens tankar och åsikter om 

ett ämne eller problemområde (Wibeck, 2010). Resultatet av studien visade att urvalsgruppen 

hade generellt sätt samma övergripande åsikter kring hur mobbning går att förebyggas. Detta 

betyder dock inte att en generalisering går att göra på samtliga ungdomar i denna ålder. Det 

går däremot att konstatera att vissa åsikter och uppfattningar är möjliga att koppla till liknande 

grupper i samhället då även tidigare studier tyder på liknande resultat.  

Om en studie är överförbar avgörs till vilken kontext som ska använda resultatet. Ett beslut 

om överföring fattas genom att kontexten, undersökningsmetod samt urvalsgruppen hos den 

aktuella studien undersöks. Därefter görs en jämförelse om dessa faktorer liknar det nya 
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sammanhanget vilket är avgörande för bedömningen om studiens överförbarhet (Wibeck, 

2010). Huruvida denna studie går att överföra i nya sammanhang beror till stor del på 

urvalsgruppen. Då värdering av studiens överförbarhet görs bör urvalsgruppen studeras. En 

god fördelning har skett mellan båda könen i åldrarna 15-18.  

7. FÖRSLAG TILL FRAMTIDA STUDIER  

För framtida forskning kan det vara av intresse att genomföra en liknande studie med ett 

större urval, för att se om resultatet skulle bli annorlunda samt ge ytterligare förståelse och 

djup i det resultat som denna studie visar. För att utforma förebyggande insatser som fungerar 

kan det även vara av intresse att ta del av lärares och annan skolpersonals perspektiv och 

tankar kring mobbning. Då det av resultatet framgår en bristande möjlighet för eleverna att 

besluta om och delta i det förebyggande arbetet skulle framtida studier förslagsvis fokusera på 

att skapa metoder som underlättar möjligheten att inkludera elever i förebyggande arbete och 

beslutsfattande. Resultatet visar även att ungdomar anser att det bland vuxna råder en 

bristande kunskap kring mobbning. Därför skulle en studie som analyserar vuxnas kunskap 

kring mobbning även vara av intresse för att kunna skapa rätt insatser.  

8. PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

Av studien framkom det några specifika insatser som i framtiden kan hjälpa skolorna i det 

förebyggande arbetet mot mobbning. I samtliga insatser bör ungdomar bjudas in som en 

tillgång då deras röster är av stor betydelse för att kunna skapa framgångsrika insatser. 

Rekommendationer och praktiska implikationer presenteras nedan: 

- Ungdomarnas uppfattning om hur skolan förebygger mobbning är inte i enlighet med 

de lagkrav som råder. Den påtalade bristen kan vara ett tecken på att skola och 

beslutsfattare bör uppmärksamma hur befintliga förebyggande insatserna mot 

mobbning fungerar samt hur väl ungdomarna involveras i det förebyggande arbetet. 

Att diskutera denna brist mellan skolpersonal och med elever bör prioriteras.   

- På skolan bör en regelbunden och öppen dialog föras mellan lärare och elever. Detta 

skulle kunna resultera i att elever och lärare i framtiden vågar samtala kring ämnet, 

vilket skulle kunna bidra till att mobbning kan upptäckas i ett tidigt stadie. 

- Vuxna på skolan kan utgöra ett socialt stöd vilket bör prioriteras. Oavsett varifrån det 

sociala stödet kommer ifrån bör skolan se över möjligheten till ett ökat socialt stöd till 

eleverna. Detta kan både förebygga mobbning och främja elevernas framtida 
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utveckling.  

- Skolorna bör överväga om det finns möjlighet till regelbundna besök hos kuratorn för 

att förebygga psykisk ohälsa och öka möjligheten till att rapportera. Detta skulle kunna 

bidra till att psykisk ohälsa kan upptäckas i ett tidigt stadie.   

- En översikt bör göras över vilken kunskap som förmedlas kring mobbning i skolan. 

Alla på skolan bör ha insikt i dagens mobbning samt vilka konsekvenser det kan få för 

de inblandade. Detta kan medföra en ökad förståelse och respekt mellan skolpersonal 

och elever, vilket är främjande i fler situationer än vid förebyggandet mot mobbning. 

Hur kunskapsspridning om mobbning ska ges till eleverna bör noga studeras innan det 

aktivt praktiseras för att det inte ska medföra en negativ effekt. Genom att utforma rätt 

metod för kunskapsspridning av mobbning kan mobbning förebyggas. 

- Relationsfrämjande och gränsöverskridande aktiviteter kan rekommenderas för att 

minska förekomsten av mobbning. Detta skulle även kunna bidra till ett främjande 

skolklimat som inte enbart förebygger mobbning. Detta bör tas i beaktande i samband 

med terminsstart.  

- Skolan bör se över kamratstödjare som insats för att förebygga mobbning då detta kan 

utgöra en risk för individens hälsa. Genom att granska formen kamratstödjare finns 

möjlighet att undvika en riskfaktor för barns hälsa.  

9. SLUTSATSER 

Genom att förebygga mobbning i skolan kan risken för psykisk och fysisk ohälsa minska hos 

barn och ungdomar, vilket i sin tur borde öka deras välbefinnande och möjlighet till bästa 

möjliga hälsa genom livet. För att öka kunskapen om dagens mobbning samt hur den kan 

förebyggas, bör ungdomars erfarenheter och tankar lyfts fram som en tillgång. För att 

förebygga mobbning har det stor betydelse att vidta åtgärder i syfte att främja ett gott 

skolklimat, goda relationer och ökat socialt stöd till elever. Det förutsätter engagemang och 

stöd från beslutsfattare, då deras uppgift är att skapa faktorer i samhället som främjar en god 

utveckling för befolkningen. Genom att fortsätta kartlägga hur mobbning kan förebyggas samt 

att involvera den grupp som befinner sig närmast problemet skapas möjlighet till en djupare 

förståelse hos beslutsfattare om hur mobbning kan förebyggas. Att involvera ungdomar i 

frågor som berör dem kan därmed skapa goda möjligheter för framgångsrika insatser mot 

mobbning. På så sätt kan ungdomar bidra till främjandet av barn och ungdomars psykiska och 

fysiska hälsa, vilket på sikt förväntas resultera i en positiv utveckling för folkhälsan.  
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BILAGA 1 

 

Informationsbrev till rektor och lärare 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter vid Örebro Universitet som ska skriva vårt examensarbete inom ämnet 

folkhälsovetenskap. Denna studies syfte är att undersöka ungdomars åsikter och uppfattningar 

kring lösningar på hur mobbing kan förebyggas. I samband med examensarbetet har vi fått 

möjligheten att publicera detta examensarbete som en vetenskaplig artikel tillsammans med 

vår handledare Koustuv Dalal.  Genom våra lokala kontakter X och X vid X, söker vi nu ditt 

godkännande att genomföra vår studie med elever på din skola. Studien kommer genomföras 

med ungdomar i åldrarna 15, 16 och 17.  
Vi önskar att få intervjua ungdomarna genom fokusgrupper med 5-8 elever i varje under ca 60 

minuter. Ett önskemål är att grupperna får en bra fördelning mellan tjejer och killar och att 

alla har fyllt 15 år. Fokusgrupperna önskas äga rum i ett avskilt utrymme på skolan. Detta är 

dock ett önskemål från vår sida och vi är tacksamma för det som ni har möjlighet att erbjuda. 
Via X har vi fått möjlighet att medverka under er hälsodag i form av en presentation på 40 

minuter kring ämnet mobbning och barnets rättigheter. Vårt önskemål är att vi även denna dag 

kan få möjlighet att inspirera elever som kan tänka sig att ställa upp och medverka i de 

fokusgrupper som kommer att utgöra studiens datainsamling.   
Elevernas deltagande är frivilligt där de har rätten till att avbryta när de vill. Fokusgrupperna 

kommer att spelas in och sedan transkriberas. Endast vi och vår handledare kommer att få ta 

del av materialet och detta material kommer att raderas då studien är avslutad.  
Skolan, elever och kommun kommer inte att nämnas då materialet kommer hanteras 

konfidentiellt. Detta innebär att uppgifter kring individer, skola och kommun inte kommer att 

nämnas eller komma ut till obehöriga. Vid studiens slut kan vi om det önskas presentera det 

resultat vi kommit fram till för de involverade. Detta kan ske i form av mail, ta del av artikeln, 

muntlig presentation och ett återbesök i klasserna. Om vi inte fått svar från dig via mail eller 

telefon kommer vi att ringa upp och förhoppningsvis diskutera möjlig tidpunkt för 

genomförandet av fokusgrupperna.  
Om det finns några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss eller vår handledare via 

telefon eller mail. 
 
 
 

Sofie Wallin  Johanna Karlsson Koustuv Dalal (Handledare)                                       

Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer 
Mailadress   Mailadress  Mailadress 
 
 

Tack på förhand och vänliga hälsningar, 
Johanna Karlsson & Sofie Wallin 
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BILAGA 2 

 

Informationsbrev till elever 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter vid Örebro Universitet som ska skriva vårt examensarbete inom ämnet 

folkhälsovetenskap och vår studie handlar om ungdomar och mobbning i skolan. Syftet med 

studien är att undersöka ungdomars åsikter och uppfattningar kring lösningar på hur mobbing 

och kränkande särbehandling kan förebyggas. Detta examensarbete kommer under våren att 

publiceras som en vetenskaplig artikel. För att kunna undersöka detta kommer vi genomföra 

fokusgrupper med 5-8 elever. Fokusgrupper är en form av gruppintervju där du kommer att 

diskutera olika frågor som vi stället tillsammans med andra elever i din ålder.   

Intervjuerna är beräknade att ta ca 60 minuter och deltagandet i intervjuerna är frivilligt. Du 

har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. Intervjuerna kommer att spelas in för att vi 

ska kunna hantera det som har sagt. Det inspelade materialet kommer sedan skrivas ner och 

därefter kommer inspelningarna att raderas när studien är avslutad. Endast vi och vår 

handledare kommer ha tillgångar till det inspelade materialet. Dina uppgifter kommer att 

hanteras konfidentiellt, vilket innebär att dina uppgifter inte kommer nämnas eller lämnas ut 

till obehöriga samt att ditt namn inte nämnas i studien.  

När studien är avslutad kan vi, om du önskar, skicka den till dig. Om det finns önskemål att vi 

kommer tillbaka till skolan och presenterar vårt resultat för de som deltagit så finns den 

möjligheten. Om det uppkommer frågor är du varmt välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare via mail eller telefon. 

Sofie Wallin    Johanna Karlsson 

Telefonnummer   Telefonnummer 

Mailadress   Mailadress 

 

Koustuv Dalal (Handledare) 

Telefonnummer 

Mailadress 

 

 

 

Tack på förhand och vänliga hälsningar, 

Johanna Karlsson & Sofie Wallin 
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BILAGA 3 

 

Samtyckesdokument 

 

Hej, 

  

Vi är två studenter vid Örebro Universitet som ska skriva vårt examensarbete inom ämnet 

folkhälsovetenskap och vår studie handlar om ungdomar och mobbning i skolan. Syftet med 

studien är att undersöka ungdomars åsikter och uppfattningar kring lösningar på hur mobbing 

kan förebyggas. Detta examensarbete kommer under våren att publiceras som en vetenskaplig 

artikel. För att kunna undersöka detta kommer vi genomföra fokusgrupper med 5-8 elever. 

Fokusgrupper är en form av gruppintervju där du kommer att diskutera olika frågor som vi 

stället tillsammans med andra elever i din ålder.  

Intervjuerna är beräknade att ta ca 60 minuter och deltagandet i intervjuerna är frivilligt. Du 

har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. Intervjuerna kommer att spelas in för att vi 

ska kunna hantera det som har sagt. Det inspelade materialet kommer sedan skrivas ner och 

därefter kommer inspelningarna att raderas när studien är avslutad. Endast vi och vår 

handledare kommer ha tillgångar till det inspelade materialet. Dina uppgifter kommer att 

hanteras konfidentiellt, vilket innebär att dina uppgifter inte kommer nämnas eller lämnas ut 

till obehöriga samt att ditt namn inte nämnas i studien. 

När studien är avslutad kan vi, om du önskar, skicka den till dig. Om det finns önskemål att vi 

kommer tillbaka till skolan och presenterar vårt resultat för de som deltagit så finns den 

möjligheten. Om det uppkommer frågor efter fokusgruppen är du varmt välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare via mail eller telefon. 

Här med bekräftar jag att jag har fått denna information, att jag vill delta i studien samt att jag 

har rätt att avbryta när jag vill. 

  

  

_________________________________                  ________________________________ 

Underskrift                                                                 Namnförtydligande 

  

  

  

  

Tack på förhand, 

Johanna Karlsson & Sofie Wallin 
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BILAGA 4 

 

INTERVJUGUIDE 

Öppningsfråga    

● Varför valde du att ställa upp i studien?                         

 

Introduktionsfrågor 

● Vad tänker ni på när ni hör orden förebyggande insats? Ge ex. om behövs  

(Borsta tänder, använda cykelhjälm, bilbälte) 

● Vad tänker ni på när ni hör ordet mobbning? 

 

Övergångsfrågor 

● Var anser ni att mobbning förekommer? 

● Hur tycker ni att man ska behandla andra? 

● Vad vet ni om den likabehandlingsplan som finns på skolan? 

● Hur tycker ni att den följs? 

●  Hur får ni som elever vara med och påverka så att mobbning kan förebyggas och 

motarbetas?  

 

Nyckelfrågor 

● Vad tror ni kan vara orsaker till att en eller flera personer utsätter andra för mobbning? 

● Hur tror ni man kan förebygga mobbning så att ingen blir mobbad? 

● Vad kan elever och ungdomar göra för att förebygga mobbning? 

● Vad föreslår ni att lärare och annan skolpersonal ska göra för att förebygga mobbning? 

● Vad skulle du göra åt mobbning om du var rektor på din skola? 

● Vad föreslår ni att politiker i kommun och riksdag ska göra för att förebygga 

mobbning i skolan? 

● Vad tycker ni att föräldrar och andra vuxna ska göra för att förebygga mobbning? 

● Utifrån det vi nu pratat om kring förebyggandet av mobbning, ser ni några hinner och 

problem med de insatser som ni själva kommit fram till? 

 

Avslutande frågor 

Berätta igen om syftet och varför vi har denna sammankomst. Kort muntlig sammanfattning 

av det som blivit sagt kring nyckelfrågorna. Ta med de viktigaste punkterna.  
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● Tycker ni att detta är en rättvis bild av era åsikter? Är det något som ni vill förtydliga? 

● Har vi glömt att ta upp någon viktig aspekt kring ämnet förebyggande av mobbning? 

 

Slutfråga 

● Det här är de frågor som vi hade planerat in, men eftersom vi är ute efter era åsikter 

undrar vi om det är något som ni vill tillägga? 

 


