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Abstract
Bullying can lead to psychological difficulties and impaired self-esteem for victims and in the 
long-term anti-social and criminal behavior for the bullies. The aim of this thesis is to examine 
teachers’ attitudes towards bullying and anti-bullying programs based on Olweus (1973; 1991) 
research and program against bullying. The issues raised concern bullying traits, how teachers 
think about anti-bullying program, if the teachers know how to act in a bullying situation and 
bullying at their school. There were also questions about what attitudes the teachers have to 
intervene against bullying, have parental contact, develop class rules against bullying, discuss 
bullying in class council and have individual talks with bullies and bullying victims, and what 
relationship there is between behavioral beliefs, attitude towards behavior, subjective norm, 
perceived behavioral control, intention, and behavior. The method chosen is a quantitative 
study conducted through the use of a questionnaire. The subjects were 31 teachers in primary 
and/or middle school in Luleå. The results largely confirmed Olweus (1973) research. They felt 
that they knew what to do when they discover bullying and that the school do enough to stop 
bullying. The subjects also had positive attitudes towards all measures that were taken.
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Sammanfattning
Mobbning kan leda till psykiska svårigheter och försämrat självförtroende för offren och på lång 
sikt ett antisocialt och kriminellt beteende hos mobbarna. Syftet med examensarbetet är att
utifrån Olweus (1973; 1991) forskning och åtgärdsprogram mot mobbning undersöka lärares 
attityder mot mobbning och antimobbningsprogram. De frågeställningar som tas upp handlar 
om mobbningens karaktärsdrag, hur lärarna ställer sig till antimobbningsprogram, om lärarna 
vet hur de ska agera vid en mobbningssituation och mobbning på den egna skolan. Det fanns 
även frågeställningar angående vilka attityder lärarna har till att ingripa mot mobbning, ha 
föräldrakontakt, utforma klassregler mot mobbning, diskutera mobbning under klassrådet och 
ha enskilda samtal med mobbarna och mobbningsoffren samt vilket samband det finns mellan 
”behavioral beliefs”, attityd till beteendet, subjektiv norm, upplevd beteendekontroll, intention 
och beteende. Metoden som valdes är en kvantitativ studie som gjordes med hjälp av en enkät. 
Respondenterna var 31 lärare på låg- och/eller mellanstadiet i Luleå kommun. Resultaten 
bekräftade till stor del Olweus (1973) forskning. De ansåg att de visste vad de skulle göra då de 
upptäcker mobbning och att skolan gör tillräckligt mycket för att stoppa mobbningen. 
Respondenterna hade även positiva attityder gentemot alla åtgärder som togs.

Nyckelord: mobbning, Olweus, attityder, lärare
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1. Inledning
Ordet mobbning härstammar från engelskans ”mob” och har funnits rätt länge inom sociologin 
och socialpsykologin och då används det oftast som en beteckning för en ganska stor grupp 
människor som är förenade för att utföra någon form av gemensam aktivitet (Olweus, 1973).

Begreppet mobbning kommer från zoologen Konrad Lorenz (refererad av Skolverket, 2009e), 
som började använda det under 1960-talet. Lorenz beskrev hur djur kollektivt attackerade andra 
djur, som utgjorde ett hot mot flocken, eller djur ur den egna flocken som var avvikande, för att 
rensa bort de svaga. Mobbning är alltså inte en företeelse som endast finns hos människorna 
utan även i djurvärlden förekommer fenomenet. Exempelvis finns det bland hönsen i 
hönsgården en hackordning som är en slags rangordning av individerna. Den fastställda 
hackordningen kvarstår ofta under lång tid och innebär att varje kombination av två hönor 
innebär att en hackar och den andra blir hackad på (Schelderup-Ebbe, 1922 refererad av 
Olweus, 1973). För högre djurarter såsom apor används begreppet dominanshierarki i stället för 
hackordning. Även en sådan hierarki har ofta en betydande varaktighet. De dominerande 
djuren har oftast speciella funktioner som exempelvis att skydda flocken mot faror. Andra 
faktorer som bestämmer djurets rang i gruppen är fysisk styrka, aggressivitet, kön, 
uppfinningsrikedom och förmågan att skaffa stöd från hannar med hög rang (de Vore, 1965 
refererad av Olweus, 1973). Dominanshierarkier anses ha en aggressionskontrollerande 
funktion. Upprätthållandet av en rangordning leder till en social stabilitet, vilket gör att 
konflikter minimeras och samvaron präglas av fred och ro (Olweus, 1973). Hos babianer och 
rhesusapor i fångenskap förändras ofta dominanshierarkin till något antisocialt och föga 
ändamålsenligt för gruppen. Ofta finns en slags tyrannisk diktator som styr flocken. Djur med 
låg rang kan utsättas för massattacker, något som verkar vara ovanligt ute i det fria (Russel & 
Russel, 1968 refererad av Olweus, 1973). Lorenz (refererad av Skolverket, 2009e) menade att 
människorna bär på samma instinkter som djuren och han ifrågasatte om människans 
medfödda aggressioner kan hanteras på ett bra sätt i det moderna samhället. För att förstå 
mobbning bland elever i skolan kan det vara värdefullt att titta på djurs beteende, men 
paralleller måste dras med stor försiktighet (Olweus, 1973).

I Sverige var det framför allt läkaren Peter-Paul Heinemann som 1969 (refererad av Skolverket, 
2009e) gjorde begreppet mobbning känt. Själva ordet mobbning var känt sedan tidigare från 
socialpsykologin, men Heinemanns sätt att använda det på var nytt. Han använde uttrycket i 
samband med barns aggressiva beteenden mot varandra på skolgården. Han syftade med 
begreppet på gruppvåld som riktas mot en avvikande individ. Den bild som Heinemann gav av 
mobbning, som aggressivitet från en rätt så enhetlig grupp, anser Olweus (1973) kan göra att de 
mer aktiva och pådrivande personerna glöms bort. Mobbning i skolan utförs oftast av en person 
eller liten grupp och inte av hela klassen. Genom att gå efter Heinemanns syn på mobbning kan 
en överbetoning göras på tillfällig och situationsbunden mobbning. De egenskaper som är 
specifika för skolmobbning kan komma att förbises. Till skillnad mot mobbar, enligt 
socialpsykologins definition, är mobbning inom skolan oftast systematiskt och pågår under en 
längre tid (Olweus, 1973).

Det var först under 1970-talet som det började samlas in mer systematisk kunskap om 
mobbningsproblematiken. Ett starkt samhällsintresse uppstod i Sverige för mobbning i slutet av 
1960-talet i och med att Heinemann gjorde begreppet känt och intresset spred sig sedan vidare 
till övriga länder i Skandinavien (Olweus, 1991).
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Kränkningar bottnar historiskt sett ofta i ett förakt för svaghet och en skräck för att själv hamna 
i de svagas grupp. Den som följer den sociala normen belönas och de som avviker förtrycks. 
Begreppet ”kränkande behandling” är ett samlingsbegrepp för olika typer av kränkningar där 
mobbning innefattas och det är just detta samlingsbegrepp som används i skollagen, 
läroplanerna och förarbetena till dessa. Det som alla kränkningar har gemensamt är att någon 
eller några har kränkt principen om att alla människor har lika värde. Det är dock inte själva 
handlingen som avgör om den är kränkande, utan det är hur handlingen upplevs av den utsatte 
som är avgörande. Om han/hon inte känner sig illa till mods av handlingen är det inte heller 
en kränkande behandling (Myndigheten för skolutveckling, n.d.).

I arbetslivet avskaffades rätten för överordnade att fysiskt bestraffa sina vuxna anställda vid 
mitten av 1800-talet och i början av 1900-talet avskaffades även rätten att bestraffa omyndiga 
anställda. Rätten för lärare att slå sina elever togs bort först i slutet av 1950-talet. Förr i tiden 
ansågs kränkningar av de nya och yngsta eleverna som ett naturligt inslag i skolan både från de 
äldre elevernas och lärarnas sida. En skylt på bröstet som förklarade att bäraren var dum, 
skamvrån och en strut på huvudet var delar av skolans rutin. Slagsmål mellan pojkar på 
skolgården var ett naturligt inslag i skolmiljön som användes för att bestämma vilken plats 
individerna skulle ha i klassen och skolans hackordning. Eftersom de vuxna i skolan använde 
sig av kränkningar för att utöva makt över eleverna stimulerades även barnen att kränka 
varandra (Myndigheten för skolutveckling, n.d.).

1.1 Problemområde
Mobbning är ett problem som troligen alltid har funnits och det förekommer i olika 
sammanhang i samhället (Olweus, 1991). ”Mobbning bland barn kan förekomma på lekplatser, 
på förskolan, i idrottssammanhang, på skolan och på fritidsgårdar” (Olweus, 1999 refererad av 
Alexandersson, 2009, s.1). Mobbning är ett begrepp som de flesta känner till, men innebörden 
är inte entydig. Det finns många olika sätt att se på mobbning, hur det definieras och vad som 
är orsaken till mobbning. Den definition som är allmänt accepterad är Olweus definition av 
mobbning (Eriksson, Lindberg, Flygare, & Daneback, 2002). Hans definition är att ”… det är 
mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och över en tid, blir utsatta för 
negativa handlingar från en eller flera individer” (Olweus, 1986, s.8). Negativa handlingar är 
”…när en individ tillfogar, eller försöker tillfoga, en annan individ skada eller obehag” (Olweus, 
1986, s. 8-9). Under vissa omständigheter kan trakasserier som sker vid enstaka tillfällen även 
betecknas som mobbning, men i definitionen läggs vikt på att de negativa handlingarna ska ske 
upprepade gånger och under en viss tid för att utesluta sådana enstaka negativa handlingar som 
riktar sig mot olika elever vid olika tillfällen (Olweus, 1986). Olweus (1991) understryker att det 
oftast inte handlar om mobbning när två fysiskt och/eller psykiskt likvärdigt starka personer 
bråkar. Det ska alltså finnas en obalans i styrkeförhållandet dem emellan.

Negativa handlingar och mobbning kan utföras på olika sätt. Olweus (1991) beskriver tre olika 
typer av negativa handlingar som kan innebära mobbning. Den första är verbala handlingar, 
vilka kan innebära att mobbarna hånar mobbningsoffret så att han/hon känner obehag. Den 
andra är fysiska handlingar som innebär sådana saker som sparkar och slag. Den sista typen av 
handlingar är sådana som varken är verbala eller fysiska utan i stället innefattar gester av olika 
slag. Detta kan innebära att mobbarna gör fula gester eller vänder ryggen åt mobbningsoffret för 
att såra honom/henne (Olweus 1991). Ännu en typ av mobbning som har kommit med den 
nya tekniken är elektronisk mobbning. Elektronisk mobbning kan innebära att 
mobbningsoffret får hotfulla meddelanden eller att förnedrande bilder på honom/henne sprids 
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och denna mobbning sker över Internet eller med hjälp av mobiltelefoner (Damber, 2008 
refererad av Alexandersson, 2009).

Olweus (1991) skriver även att det är lämpligt att skilja mellan direkt och indirekt mobbning. 
Skillnaden är att indirekt mobbning innebär att den utsatte blir isolerad och utfryst, medan 
direkt mobbning innebär att mobbningsoffret utsätts för relativt öppna angrepp. Den indirekta 
mobbningen är mindre tydlig och svårare att upptäcka, men ändå viktig att uppmärksamma 
(Olweus, 1991). ”Det är även svårare att handskas med indirekt mobbning eftersom det inte 
görs något förbjudet eller olagligt, det enda som mobbarna gör är ju att ignorera och/eller 
undvika mobbningsoffret.” (Olweus, 1999 refererad av Alexandersson, 2009, s. 2).

Mobbning påverkar både de som utsätts och de som utför trakasserierna på ett negativt sätt. På 
kort sikt är det i princip endast mobbningsoffret som påverkas genom att han/hon utvecklar en 
oro och ängslan för att gå till skolan och får sämre självförtroende, men i värsta fall kan 
mobbning leda till självmord (Olweus, 1991). Mobbningen leder således till både psykiskt och 
fysiskt lidande för mobbningsoffren. De som utsätts riskerar att drabbas av psykiska och sociala 
svårigheter långt upp i åren (Thornberg, 2006, refererad av Alexandersson, 2009). Ju längre 
tiden går desto större risk är det att mobbningsoffret övertar den negativa bild av sig själv som 
mobbarna förmedlar och börjar tro på det som mobbarna säger om honom eller henne 
(Thornberg, 2006 refererad av Alexandersson, 2009). På lång sikt kan även mobbarna påverkas 
genom att de kan utveckla ett antisocialt och kriminellt beteende (Olweus, 1991). Om 
mobbningen stoppas i tid kan det leda till att stora kostnader för samhället undviks genom att 
mobbarna inte utför kriminella handlingar som de kanske annars skulle ha gjort (Olweus, 
1973).

I Skolverkets rapport ”Attityder till skolan: Elevernas och lärarnas attityder till skola” från 2006 
(refererad av Alexandersson, 2009, s. 3) framgår att det finns elever som känner sig mobbade 
eller illa behandlade i alla årskurser och skolformer. I rapporten går att läsa att åtta procent av 
eleverna i årskurs 4–6, motsvarande ungefär 27,000 elever, svarade att de kände sig mobbade av 
andra elever minst en gång i månaden och hälften av dessa svarade att de kände sig mobbade 
varje vecka. Bland de äldre eleverna svarade fem procent i årskurs 7-9 att de kände sig mobbade 
och två procent på gymnasiet, vilket motsvarade cirka 26,000 elever och drygt hälften av dessa 
utsattes för mobbning minst en gång i veckan. Nio procent av eleverna i årskurs 4-6, tre procent 
i årskurs 7-9 och en procent på gymnasiet angav att andra elever anklagade dem för saker som 
de inte hade gjort, eller kunde rå för, minst en gång i veckan. På frågan om hur ofta andra 
elever visade att de inte gillade dem genom att t.ex. retas, viska eller skämta om dem svarade nio 
procent av eleverna i årskurs 4-6, fyra procent i årskurs 7-9 och en procent på gymnasiet att det 
hände varje vecka. Fem procent av eleverna i årskurs 4-6, en procent i årskurs 7-9 och en 
procent på gymnasiet upplevde att ingen ville vara tillsammans med dem minst en gång i 
veckan. Ingen i årskurs 7-9 eller på gymnasiet angav att andra elever slog dem eller gjorde dem 
illa på något annat sätt minst en gång i veckan, medan andelen var fyra procent i årskurs 4-6.

Olweus (1973) har slagit fast att mobbning kan pågå relativt oförändrad under rätt långa 
tidsperioder. Detta innebär att mobbningsoffret kommer att befinna sig i en svår situation 
under lång tid och möjligheterna för honom/henne att komma ur mobbningen är inte stora 
om inte ansträngningar görs för att få bukt med mobbningen (Olweus, 1991).
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Enligt skollagen har barn obligatorisk skolplikt under hela grundskolan. På så sätt skiljer sig 
skolan mot andra arbetsplatser då vanliga arbetstagare kan välja att byta arbete om de inte trivs. 
Skolplikten och rätten till utbildning behandlas i tredje kapitlet i skollagen. Skolplikten gäller 
från det barnet är 7 år tills det är 16 år (SFS, 1985). 

För att minska förekomsten av mobbning i skolorna och förebygga uppkomsten av sådana 
problem utvecklade Olweus (1991) ett åtgärdsprogram mot mobbning. Programmet innehåller 
fyra nyckelprinciper. Den första innebär att skol- och hemmiljön ska kännetecknas av värme 
och kärlek. Den andra handlar om att det ska finnas fasta gränser och regler mot oacceptabelt 
beteende. Den tredje hör ihop med föregående princip och denna handlar om att de som bryter 
mot reglerna konsekvent ska drabbas av någon icke-kroppslig, icke-fientlig, negativ påföljd. Den 
fjärde och sista nyckelprincipen handlar om att föräldrar och skolpersonal i vissa avseenden ska 
fungera som auktoriteter.

Programmet strävar mot fyra delmål. Det första handlar om att öka medvetenheten och 
kunskapen om mobbning och försöka skingra de myter som finns, det andra är att lärare och 
föräldrar aktivt ska engagera sig mot mobbning, det tredje att skolan måste utveckla tydliga 
regler mot mobbning och det fjärde delmålet handlar om att de vuxna ska stötta och effektivt 
skydda mobbningsoffren. För att dessa mål ska kunna förverkligas menar Olweus (1991) att det 
måste finnas två allmänna förutsättningar, vilka är medvetenhet och engagemang. När det gäller 
medvetenheten handlar det om att skolpersonalen och till viss del föräldrarna blir medvetna 
om mobbningens omfattning på den egna skolan. När det gäller engagemanget handlar det om 
att de vuxna ska förstå allvaret med mobbning och visa ett engagemang för att minska 
förekomsten av det.

Olweus (1991) program mot mobbning innehåller åtgärder på skol-, klass- och individnivå. 
Bland de olika åtgärder som föreslås finns det vissa av dem som är särskilt viktiga och som 
därför kallas för kärnkomponenter. De åtgärder på skolnivå som är kärnkomponenter är att 
göra en undersökning av mobbningen i den egna skolan med hjälp av ett frågeformulär, ha en 
studiedag om mobbning och att ha ett bra rastvaktsystem. De åtgärder som är 
kärnkomponenter på klassnivå är att utveckla klassregler mot mobbning och att använda sig av 
klassrådet för att diskutera mobbning. De åtgärder på individnivå som räknas som 
kärnkomponenter är allvarliga samtal med mobbare och mobbningsoffer och samtal med 
föräldrarna till de inblandade eleverna.

Olweus (1973) menar att källan till skolmobbning inte finns i skolmiljön utan det är 
mobbarens aggressiva disposition tillsammans med vissa uppväxtvillkor och omgivningsfaktorer 
som är det verkliga problemet. För att motverka mobbning menar Olweus (1973) att det är av 
yttersta vikt att skolans personal är engagerad. Även om inte skolsystemet ansvarar för 
uppkomsten av mobbning är det ändå viktigt att försöka motverka mobbning som en del i 
skolans elevvårdande uppgifter. Olweus (1991) har visat att ju fler lärare som vistas ute bland 
eleverna på rasterna desto mindre förekommer mobbning. Det är alltså viktigt att det finns 
tillräckligt många vuxna ute bland eleverna under rasterna. En förutsättning för att det ska 
minska mobbningen är antagligen att de vuxna även är beredda att ingripa om de ser en 
misstänkt mobbningssituation. Olweus (1991) menar att lärarnas attityder mot 
mobbningsproblem, och deras beteende i mobbningssituationer, är av avgörande betydelse för 
hur stort problem som mobbning utgör i den egna klassen eller skolan.
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I en undersöknings som Skolverket gjorde 1999 (refererad av Berlin, 2002) visades att de flesta 
skolor utgick från att kränkningar nog inte skulle kunna förekomma på deras skola och att det 
därför inte var angeläget att utveckla sin kompetens inom området eller införa något 
åtgärdsprogram. De flesta hade något slags handlingsprogram, men ofta var dessa 
kopieringsprodukter som sällan användes.

1.2 Lagar och regler
När det gäller kränkande behandling och diskriminering finns det lagar och regler som 
skolorna måste följa. De mest internationella av dessa är FN: s konvention om mänskliga 
rättigheter och FN: s barnkonvention. Dessa är bindande för de stater som har anslutit sig till 
dem, vilket en stor majoritet av världens länder har gjort. I första artikeln av den allmänna 
förklaringen om mänskliga rättigheter står att ”Alla människor är födda fria och lika i värde och 
rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en 
anda av gemenskap.”(Regeringskansliet, 2006, s.4). I andra artikeln i barnkonventionen anges 
att alla barn ska ha samma rättigheter oberoende av sin egen eller vårdnadshavarens hudfärg, 
kön, trosuppfattning, språk, handikapp m. m. och i artikel 19 förklaras att barn ska skyddas 
mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld. Artiklarna 28 och 29 berör hur barn ska bemötas i 
skolan. Alla barn ska ha rätt till utbildning och skolan måste rätta sig efter konventionen och 
agera så att barnens mänskliga värde inte kränks (Regeringskansliet, 2006).

Mobbning och andra kränkningar kan ofta innebära brott enligt Brottsbalken. Mobbning kan 
exempelvis innebära misshandel, olaga hot, förtal eller hets mot folkgrupp och detta är 
handlingar som är förenade med straffansvar (Myndigheten för skolutveckling, n.d.).

Enligt Arbetsmiljölagen likställs elever med arbetstagare så denna lag gäller även för skolan. 
Eleverna ses som arbetstagare och skolledningen som arbetsgivare. Alltså har eleverna i skolan 
precis som vanliga arbetstagare rätt till en säker och trygg arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2009). 
Detta innebär även att AFS 1993:17 som innehåller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
kränkande särbehandling i arbetslivet även gäller i skolan och det innebär bland annat att 
skolan måste förhindra kränkningar och visa att sådant beteende inte accepteras.

Den lag som är speciellt inrättad för just skolan är Skollagen som anger hur skolans verksamhet 
ska skötas. I andra paragrafen står att verksamheten ska utformas så att den följer de 
grundläggande demokratiska värderingar som finns i samhället. Det står även att den som 
arbetar inom skolan aktivt ska motarbeta kränkande behandling såsom mobbning och rasism 
(SFS, 1985).

Den första januari 2009 förändrades lagstiftningen om diskriminering och kränkande 
behandling. Det kom en ny diskrimineringslag och barn- och elevskyddslagen försvann, men 
dess innehåll om kränkande behandling flyttades till Skollagen (Skolverket, 2009f).
Förändringarna innebär att varje skola måste ha en likabehandlingsplan enligt 
diskrimineringslagen och en årlig plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Skolorna 
kan med fördel skriva ihop planerna. På grund av den nya lagstiftningen har Skolverket även 
gett ut nya allmänna råd för främjandet av likabehandling och förebyggandet av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling (Ström, 2009). De allmänna råden utgår från olika 
författningar och är rekommendationer för hur författningarna ska tillämpas i skolan. Råden 
anger hur skolan kan, eller bör, agera (Skolverket, 2009a).
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Förutom dessa lagar finns läroplanen som är en förordning som regeringen har utfärdat. Det 
finns en läroplan för förskolan, en för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och 
fritidshem och en för de frivilliga skolformerna (Skolverket, 2009d). Läroplanerna bygger på 
fyra internationella överenskommelser, vilka är FN: s konvention om mänskliga rättigheter, 
FN:s konvention om barns rättigheter, FN:s rekommendation om utbildning för internationell 
förståelse och FN:s deklaration och rekommendationer om undervisning i miljöfrågor 
(Skolverket, 2009b). I läroplanen framgår att alla som arbetar i skolan ska försöka förmedla de 
grundläggande värderingarna, som vårt samhälle bygger på, till eleverna. Dessutom ska 
personalen aktivt motverka diskriminering och kränkningar (Skolverket, 2009c).

1.3 Tidigare forskning
Olweus (1973) var den förste som gjorde vetenskapliga undersökningar om skolmobbning. De
första studierna han gjorde utfördes i Solna och Stockholm på 1970-talet och de som 
medverkade var pojkar i årskurserna 6-8. Det han undersökte var bland annat faktorer som 
bidrar till uppkomsten av mobbning och vilka karaktärsdrag som finns hos mobbare och 
mobbningsoffer. 

I sina studier kom Olweus (1973) fram till att det oftast var samma personer som var mobbare 
respektive mobbningsoffer under flera år, men att vara en mobbare verkade vara mer stabilt 
över tid än att vara mobbningsoffer. 

Forskningen angående mobbningsoffrens karaktärsdrag har visat att det finns två typer av 
mobbningsoffer. Det passiva mobbningsoffret är det mest typiska mobbningsoffret som 
generellt är ängsligare, oroligare och mer nervöst än vad barn i allmänhet är. De värderar sig 
själva mer negativt, skulle vilja ändra på mycket hos sig själva och känner sig mer ensamma och 
övergivna i skolan (Olweus, 1973). Andra kännetecken är att de är känsliga, tystlåtna, känner 
sig dumma, misslyckade och skamsna. De har ofta en negativ inställning till våld och använder 
sällan ett aggressivt beteende. De signalerar till omgivningen genom sitt beteende att de är 
ängsliga individer som inte vågar ge igen om de blir attackerade (Olweus, 1991). Föräldrarna till 
mobbningsoffer beskrevs som ängsliga och överbeskyddande (Olweus, 1973). 

Den andra och mer ovanliga typen av mobbningsoffer är det provocerande mobbningsoffret. 
Dessa barn är ofta okoncentrerade och skapar ofta irritation och spänning omkring sig. De har 
även ett häftigt humör som ofta leder till konflikter med de andra barnen. Deras beteende kan 
uppfattas som provocerande av de andra barnen, vilket kan leda till negativa reaktioner från en 
större del av, eller hela, klassen (Olweus, 1991).

Mobbarna är i motsats till mobbningsoffren mindre ängsliga än andra och har en positiv 
självvärdering. De är oftast aggressiva mot sin omgivning, har en positiv inställning till våld och 
har svårare än andra att kontrollera aggressiva impulser. De hetsar andra barn till våld och ser 
gärna att även andra ger sig på mobbningsoffret. Olweus (1973) skriver att mobbarna 
kännetecknas av en våldsmentalitet. Mobbningen kan ses som en ”… del av ett mer allmänt 
mönster av antisocialt eller regelbrytande beteende.” (Olweus, 1991, s. 26). Elever som mobbar 
andra kan alltså ha en ökad risk för att hamna i kriminalitet och missbruk. Andra kännetecken 
för mobbare är impulsivitet, domineringsbehov och låg medkänsla för mobbningsoffret. Det 
finns även elever som är med i mobbningen, men som inte tar initiativet och dessa kallas för 
passiva mobbare eller medlöpare. Denna grupp av barn är säkert ganska blandad när det gäller 
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olika egenskaper (Olweus, 1991). Olweus (1973) studier visade att mobbarna hade ett sämre 
förhållande till sina föräldrar och kände sig mindre omtyckta av dem än andra barn.

Om andra elever tillfrågas varför de tror att de utsatta blir mobbade handlar svaren oftast om 
yttre avvikelser hos mobbningsoffren (Olweus, 1991). Detta motbevisade Olweus (1973) i sina 
undersökningar på 1970-talet. Han kom fram till att mobbningsoffren i stort sett inte var mer 
avvikande än andra. Denna forskning är endast gjord på pojkar så det är inte säkert att detta 
även gäller flickor. Endast en avvikelse hittade han hos mobbningsoffren, som skiljde sig från 
de andra pojkarna och det var fysisk styrka. Mobbningsoffren var oftast fysiskt svagare än andra 
barn medan mobbarna oftast var starkare än andra och speciellt starkare än mobbningsoffren. 
De flesta människor har någon yttre avvikelse så om det letas efter en avvikelse som förklaring 
till mobbningen kommer detta att hittas. Olweus (1973) menar att betydelsen av yttre avvikelser 
för uppkomsten av mobbning har väsentligt överbetonats. Däremot kan en yttre avvikelse 
utgöra en riskfaktor som kan öka sannolikheten för att en individ blir mobbad. Men flera andra 
faktorer är i högre grad avgörande för om individen verkligen kommer att bli ett 
mobbningsoffer (Olweus, 1973). Vid mobbningssituationer kommer även mobbaren säkerligen 
att använda sig av yttre avvikelser hos mobbningsoffret i mobbningen om det finns sådana och 
det är oftast detta som åskådare ser, vilket kan leda till att de tror att det är avvikelsen som 
startade mobbningen (Olweus, 1991). Vissa avvikelser hos mobbningsoffren kan även ha 
uppkommit till följd av långvarig mobbning som exempelvis tal eller ansiktsuttryck. Även om 
personer tror att det är på grund av denna avvikelse som individen blir mobbad kan det inte 
vara så eftersom avvikelsen i dessa fall är en konsekvens av mobbningen (Olweus, 1973).

När det gäller skolprestationerna låg både mobbarna och mobbningsoffren på en relativt 
genomsnittlig nivå eller lite under. Detta visade att skolprestationen inte verkade vara en 
bidragande faktor till uppkomsten av mobbning (Olweus, 1973).

Olweus (1991) har visat att det finns en tendens att pojkar blir mer utsatta för direkt mobbning 
än flickor och det är särskilt framträdande på högstadiet. När det gällde indirekt mobbning blev 
flickor mer utsatta än för direkt mobbning medan pojkar blev utsatta för denna typ av 
mobbning lika mycket som flickorna. Olweus (1991) upptäckte även att flickor till stor del, 
60%, blev mobbade av pojkar och pojkar blev till helt övervägande del, 80%, mobbade av andra 
pojkar.

Olweus (1991) kom fram till att det oftast är de yngre och svagare eleverna som är mest utsatta 
för mobbning. Mobbningen följer en ganska jämnt fallande kurva för både pojkar och flickor. 
Detta var tydligast på låg- och mellanstadiet. Under högstadiet sjönk kurvan mindre brant. 
Andelen mobbningsoffer i årskurs 3-6 var ungefär dubbelt så många som i årskurs 7-9. Bland de 
lägre årskurserna angav mer än 50% att de blev mobbade av äldre elever. Även formen av 
mobbning förändras med årskurserna. Den fysiska mobbningen är mindre på högstadiet än i de 
lägre klasserna, där den istället ersätts av mer indirekt och verbal mobbning. Konsekvenserna av 
fysisk mobbning i de högre årskurserna blir dock allvarligare på grund av barnens större fysiska 
styrka. När det gäller andelen elever som mobbar andra fann Olweus (1991) inte några klara 
och systematiska förändringar utan kurvan över de olika årskurserna låg relativt oförändrad.

Enligt Olweus (1991) undersökningar ansåg ca 40% av de mobbade eleverna på låg- och 
mellanstadiet och 65% på högstadiet att lärarna gjorde något för att stoppa mobbningen någon 
enstaka gång eller nästan aldrig. Dessutom angav 65% av de mobbade eleverna på låg- och 
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mellanstadiet respektive 80% på högstadiet att deras klassföreståndare inte hade pratat med 
dem om mobbning. Resultaten var nästan likadana för de mobbande eleverna.

I Bradshaw, Sawyer och O'Brennans (2007) studie undersöktes skillnader och likheter mellan 
elevers och lärares attityder mot mobbning. Studien visade att lärarna underskattade andelen 
elever som blev mobbade. Detta gällde för både lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. De 
undersökte även vilka typer av mobbning som var vanligast och kom fram till att direkt verbal 
mobbning var vanligast, följt av indirekt mobbning och gester och sist kom direkt fysisk 
mobbning. Detta mönster verkade gälla under hela grundskolan. Det visades även att 
mobbningen var som störst under mellanstadiet. Ungefär en fjärdedel till en tredjedel av de 
elever på mellanstadiet och högstadiet som hade rapporterat mobbning till någon lärare ansåg 
att det inte hade gjorts någon uppföljning av saken. När det gäller lärarnas svar på vad de skulle 
göra då de såg mobbning var det få som ansåg att de skulle ignorera det eller göra ingenting, 
utan en stor andel av lärarna svarade att de skulle ingripa. Till skillnad mot hur eleverna 
upplevde det rapporterade få av lärarna att de inte skulle göra någonting då en elev 
rapporterade om mobbning till dem. Det stora flertalet av eleverna ansåg att deras skola inte 
gjorde tillräckligt mycket förebyggande åtgärder mot mobbning. Medan lärarna ansåg att de 
förebyggande åtgärderna var tillräckliga. De flesta av eleverna ansåg också att om en lärare 
ingriper vid mobbning förvärras situationen, men de flesta av lärarna ansåg att de hade effektiva 
strategier för hur de skulle tackla en mobbningssituation. Ungefär 13% av lärarna ansåg att 
mobbning var en del av livet som alla måste gå igenom. 

I Kerber och Yoons (2003) studie undersöktes om lärare hade olika attityder mot fysisk 
mobbning, verbal mobbning och social utfrysning. Resultaten visade att lärarna ansåg att fysisk 
mobbning var allvarligare än verbal mobbning och båda dessa former var allvarligare än social 
utfrysning. När det gällde lärarnas empati för offren och sannolikhet att ingripa var även dessa 
faktorer lägre för social utfrysning än de andra två typerna av mobbning. Mellan verbal och 
fysisk mobbning fanns ingen större skillnad.

I Craig, Henderson och Murphys studie från 2000 visades att blivande lärares attityder och 
empati kan vara viktiga för hur de definierar mobbning, deras uppfattning om hur allvarlig 
mobbning är och sannolikheten för att de ska ingripa vid mobbning. Fysisk aggression 
betecknades som mobbning mer ofta, sågs som allvarligare och ansågs mer värt att ingripa mot 
än verbal aggression. I motsats till förväntningarna visade sig kön och tron på en rättvis värld 
inte påverka attityderna mot mobbning. Däremot var empati en viktig faktor som påverkade 
attityderna. De respondenter som var empatiska mot andra identifierade mer sannolikt 
händelser som mobbning, uppfattade mobbning som allvarligt och angav att de skulle ingripa 
vid mobbningssituationer. 

I Kochenderfer-Ladd och Pelletiers forskning (2008) framkom att då lärare anser att mobbning 
är ett normativt beteende som hjälper barnen att lära sig sociala normer ingriper de inte i 
mobbningssituationer. De undersökte även om lärarna ansåg att barn inte skulle bli mobbade 
om de skulle stå upp för sig själva och om de ansåg att barn inte skulle bli mobbade om de 
undvek elaka barn. När det gäller skillnader mellan pojkar och flickor tenderade lärarna att se 
mobbning bland pojkar som ett mer normativt beteende än mobbning bland flickor. Dessutom 
var de mer benägna att förvänta sig att pojkar skulle lösa situationen själva. När de lärare som 
ansåg att barn inte skulle bli mobbade om de stod upp för sig själva upptäckte mobbning var 
det mest sannolikt att de skulle uppmuntra offret att stå upp för sig själv och hjälpa 
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henne/honom med hur det kan göras. De som ansåg att mobbning var ett normativt beteende 
var de som minst sannolikt skulle ingripa vid mobbning. Sådana attityder korrelerade inte alls, 
eller korrelerade negativt, med specifika åtgärder. Lärarna i denna studie stödde inte de 
normativa övertygelserna lika mycket som de andra övertygelserna. De lärare som ansåg att det 
var viktigt att barnen höll sig undan elaka barn för att slippa mobbning använde sig av de bästa 
åtgärderna för att minska mobbningen. Dessa lärare försökte hjälpa offret med att undvika 
mobbarna och rekommenderade dem att hitta andra barn att leka med.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att utifrån Olweus (1973; 1991) forskning och åtgärdsprogram 
mot mobbning undersöka lärares attityder mot mobbning och antimobbningsprogram. Både 
mer allmänna attityder mot mobbning och attityder mot specifika åtgärder kommer att 
undersökas. 

De frågeställningar som kommer att undersökas är:
 Hur ser lärare på mobbning hos pojkar och flickor, mobbarna och mobbningsoffren 

och mobbningens karaktärsdrag?
 Hur ställer sig lärarna till antimobbningsprogram?
 Vet lärarna hur de ska agera vid en mobbningssituation?
 Hur tycker lärarna att den egna skolan ser på mobbning?
 Vilka attityder har lärarna mot att ingripa då de är rastvakt, ha föräldrakontakt, utforma 

klassregler, diskutera mobbning under klassråd och ha enskilda samtal med mobbarna 
och mobbningsoffren?

 Vilket samband finns mellan behavioral beliefs, attityd till beteendet, subjektiv norm, 
upplevd beteendekontroll, intention och beteende?
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2. Teoretisk referensram
För att förklara människors beteenden används inom socialpsykologin bland annat begreppet 
attityder. En attityd är en människas disposition att reagera positivt eller negativt mot ett objekt, 
en person, en händelse (Ajzen, 1988). Attityder kan variera i styrka samtidigt längs både positiva 
och negativa dimensioner. Detta innebär att vi mot ett objekt kan ha positiva känslor, negativa 
känslor, ambivalenta känslor (som innebär starka, men blandade känslor) eller likgiltiga 
känslor. Individer kan samtidigt ha både positiva och negativa känslor mot ett objekt utan att 
uppleva en konflikt, som när de är medvetna om en reaktion men omedveten om den andra 
(Cacioppo et al., 1997 refererad av Brehm, Kassin, & Fein, 2005).

Ajzen (1988) skriver att den vanligaste typen av kategorisering av responser som kan antyda en 
persons attityder är att sortera in responserna i kognitiva, emotionella och ”conative”. Inom 
varje kategori delas även responserna upp i verbala och icke-verbala responser. I den kognitiva 
kategorin hamnar responser som reflekterar uppfattningar och information om attitydobjektet. 
I den emotionella kategorin hamnar responser som har att göra med värderingar av, och 
känslor mot, attitydobjektet. I conative-kategorin hamnar beteendetendenser, intentioner, 
åtaganden och handlingar gentemot attitydobjektet. Attityder kan vara svåra att mäta eftersom 
de inte är observerbara såsom fysiska fenomen och det går inte att få direkt tillträde till en 
människas tankar och känslor.

2.1 Theory of Planned Behavior
Theory of Reasoned Action är en teori som först introducerades 1967 och är utvecklad av Ajzen 
och Fishbein (1980). Sedan dess har den fortsatt att utvecklas av Ajzen (1988) och bytt namn 
till Theory of Planned Behavior, TPB (Figur 1). 

Figur 1. Theory of Planned Behavior.

Ajzen och Fishbeins (1980) definition av attityder är en individs generella känslor för eller emot 
olika koncept. Generellt sett är teorin baserad på antagandet att människan oftast är ganska 
rationell och använder den tillgängliga informationen på ett systematiskt sätt. Målet med teorin 
är att kunna förutse och förstå en människas beteende. Det första steget för att nå detta mål är 
att identifiera beteendet och när detta är tydligt definierat är det möjligt att undersöka de 
bakomliggande faktorer som påverkar beteendet (Ajzen & Fishbein, 1980). För att tydligt 
definiera vilket beteende som önskas mätas behöver vissa element av beteendet fastställas. De 
element som bör definieras är mål, handling, sammanhang och tid (TACT=Target, Action, 
Context, Time) (Ajzen, 2002).

I teorin menas att intentionen till att agera, eller inte agera, utgör en direkt påverkan på att 
handla på ett visst sätt (Ajzen & Fishbein, 1980). Intentionen antas fånga de 
motivationsfaktorer som utgör en påverkan på beteendet. Intentionen anger hur mycket kraft 
individen är villig att lägga på att få utföra handlingen (Ajzen, 1988). Vid uteslutande av 
oförutsedda händelser och andra hinder handlar människor oftast enligt sin intention. 

Behavior

Behavioral beliefs Attitude toward the behavior

Normative beliefs Subjective norm Intention

Perceived behavioral controlControl beliefs
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Intentioner kan förändras med tiden så om intentionen mäts långt innan det tänkta beteendet 
ska utföras kanske inte mätningen stämmer längre. Det är även viktigt att alla element hos 
beteendet finns med i mätningen av intentionen (Ajzen & Fishbein, 1980).
Det finns tre faktorer som påverkar intentionen och den första är individens attityd mot 
beteendet. Denna faktor är av personlig karaktär. Attityden är personens positiva eller negativa 
utvärdering av att utföra handlingen, alltså om han/hon är för, eller emot, att utföra beteendet 
(Ajzen, 1988). Individens attityder mot beteendet påverkas av hans/hennes övertygelser (beliefs) 
om beteendet. Detta innebär att en person som tror att ett visst beteende kommer att leda till 
mest positiva resultat kommer han/hon att ha en positiv attityd mot att utföra handlingen 
medan en person som tror att beteendet mest kommer att leda till negativa resultat kommer 
han/hon att ha en negativ attityd. De övertygelser som ligger till grund för en persons attityder 
mot ett beteende kallas ”behavioral beliefs” (Ajzen & Fishbein, 1980).

Den andra faktorn som påverkar intentionen är den subjektiva normen. Denna faktor 
reflekterar social påverkan. Faktorn handlar om individens egen uppfattning om hur andra 
människor som är viktiga för henne/honom anser att han/hon ska agera. Dessa personer kan 
exempelvis vara vänner, familjen eller kollegor. Generellt sett har människor en intention att 
utföra de handlingar som de värderar positivt och som de tror att andra anser att de ska utföra 
(Ajzen, 1988). Även subjektiva normer påverkas av övertygelser, fast en annan typ av 
övertygelser. Dessa övertygelser handlar om hur individen tror att referenter som han/hon är 
villig att rätta sig efter tycker att personen ska handla. Det är alltså vad individen själv tror att 
andra tycker som är det viktiga och inte hur de verkligen tycker. Övertygelser som påverkar den 
subjektiva normen kallas ”normative beliefs” (Ajzen & Fishbein, 1980).

Den tredje, och sista, faktorn som påverkar intentionen är individens upplevda 
beteendekontroll. Denna faktor refererar till hur lätt eller svårt individen upplever det vara att 
utföra handlingen. Precis som med den subjektiva normen är det hur mycket kontroll individen 
själv upplever att han/hon har över beteendet som är det viktiga och inte hur mycket kontroll 
han/hon verkligen har. Om individen anser att han/hon har de resurser som krävs och 
möjligheten finns att utföra beteendet ökar sannolikheten för att en intention formas för att 
utföra handlingen. Den upplevda beteendekontrollen kan även ha en direkt påverkan på 
beteendet och kan hjälpa till att förutse om individen kommer att utföra handlingen oberoende 
av intentionen om den reflekterar den verkliga kontrollen till en viss grad. Det finns även vissa 
övertygelser som påverkar känslan av upplevd beteendekontroll och dessa kallas ”control 
beliefs”. Dessa övertygelser kan baseras på tidigare erfarenheter av handlingen, 
andrahandsinformation om beteendet, vänner och bekantas erfarenheter eller andra faktorer 
som ökar eller minskar upplevelsen av hur svårt det är att utföra handlingen. Ju mer resurser 
och möjligheter individen tror att han/hon har och ju mindre hinder han/hon förutser desto 
större blir den upplevda beteendekontrollen (Ajzen, 1988).

I de fall då dessa faktorer säger emot varandra påverkas intentionen av den relativa vikten hos 
attityden mot beteendet, den subjektiva normen och den upplevda beteendekontrollen. Vilken 
av de olika faktorerna som påverkar intentionen mest beror på den specifika intentionen, yttre 
omständigheter såsom var, när och hur handlingen ska utföras och personliga egenskaper 
(Ajzen & Fishbein, 1980).

Enligt denna teori beror beteendeförändringar på förändringar av övertygelser. Detta innebär 
att för att kunna förändra någons beteende måste han/hon exponeras för information som 
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förändrar hans/hennes övertygelser. Även om detta uppnås är det inte säkert att det leder till 
det önskade beteendet eftersom även attityden mot beteendet, den subjektiva normen och/eller 
den upplevda beteendekontrollen och intentionen måste förändras (Ajzen & Fishbein, 1980).
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3. Metod
3.1 Respondenter
Respondenterna var lärare på låg- och/eller mellanstadiet vid skolor i Luleå kommun. Tre av 
skolorna låg närmare än en mil från centrum medan två låg över en mil från centrum. Antalet 
elever varierade mellan 120 och 190, varav två av skolorna hade under 150 elever och tre hade 
över 150 elever. Fyra skolor hade elever i årskurserna förskoleklass till årskurs sex och en hade 
från förskoleklass till årskurs fem. På skolorna arbetade mellan 10 och 20 lärare, varav tre skolor 
hade under 15 lärare och två över 15. Sammanlagt deltog 31 personer varav 29 var kvinnor och 
2 var män. Åldern varierade mellan 25 och 60 år med medelvärdet 48,65 år och 
standardavvikelsen 9,37. Femton undervisade på lågstadiet, 9 på mellanstadiet, 5 på både låg-
och mellanstadiet och två besvarade inte frågan.

3.2 Material
En enkät utvecklades utifrån Olweus (1973; 1991) forskning och åtgärdsprogram. Den 
forskning som användes var sådan som handlade om könsskillnader, mobbare och 
mobbningsoffer samt mobbningens kännetecken. När det gäller attityder mot vissa beteenden 
valdes sådana handlingar ut som Olweus (1991) har med i sitt åtgärdsprogram mot mobbning 
och då lades tonvikten speciellt på de komponenter som han ansåg vara kärnkomponenter i 
programmet. De beteenden som valdes ut var att ingripa mot mobbning under rasten, att ha 
föräldrakontakt, att utveckla klassregler mot mobbning, att diskutera mobbning under 
klassrådet och att ha enskilda samtal med mobbare och mobbningsoffer (Bilaga 1). 

Attityderna mot de olika åtgärderna mättes med hjälp av frågor som utformats utifrån Ajzens 
(2002) beskrivningar över hur en enkät kan konstrueras. Tyngdpunkten lades på attityder, vilket 
ledde till att det endast fanns med frågor om behavioral beliefs och inte normative eller control 
beliefs.

3.3 Procedur
Då en enkät hade utvecklats gjordes en pilotstudie. Tre lärare fick fylla i den och komma med 
kommentarer. 

Urvalet av skolor gjordes genom att alla skolor i Luleå kommun som hade både låg- och 
mellanstadieklasser letades reda på genom Luleå kommuns hemsida. Av dessa 26 skolor valdes 
10 stycken ut utifrån kriteriet att det skulle finnas minst sju lärare på skolan. De skolor där det 
inte fanns någon uppgift om hur många lärare som undervisade valdes bort. 

Namnen på de 10 skolorna lades i en burk och fyra stycken drogs, vilkas rektorer sedan 
kontaktades via mail. De fyra rektorerna fick en förfrågan om lärarna på deras skola kunde 
svara på en enkät. De rektorer som inte hade svarat efter en vecka fick en påminnelse via mail. 
En rektor svarade att de inte hade tid att svara på enkäten, en annan svarade inte alls och de två 
andra svarade att de kunde svara på enkäten. Då det inte kom något svar från en av rektorerna 
valdes en annan skola ut, där rektorn svarade att lärarna kunde svara på enkäten. Rektorerna 
fick själva välja hur de ville att enkäten skulle distribueras. På den första skolan mailades 
enkäten till rektorn och hon delade sedan ut den till lärarna. När de hade svarat på den 
meddelade rektorn detta och enkäterna hämtades på skolan. På den andra skolan mailades 
enkäterna ut till lärarna som fick fylla i den och sedan skicka tillbaka den ifyllda enkäten via 
mail. Dessa lärare fick även en påminnelse via mail efter en vecka. På den tredje skolan 
meddelade rektorn hur många lärare det fanns på skolan, detta antal enkäter skrevs ut och 
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överlämnades till rektorn som sedan lämnade ut dem till lärarna. Rektorn meddelade sedan när 
enkäterna var ifyllda och dessa hämtades på skolan. Då det hade gått ett tag och antalet 
inkomna enkäter inte hade nått målet på 30 stycken kontaktades ytterligare två rektorer och 
enkäter mailades ut till lärarna på dessa skolor. Även dessa fick ett påminnelsemail efter en 
vecka. 

3.4 Avgränsningar
Problemområdet är avgränsat till mobbning i skolan så därför har information om 
vuxenmobbning utelämnats. Fokus ligger på Olweus (1991) åtgärdsprogram mot mobbning och 
hans forskning om mobbning. Information om andra antimobbningsprogram har därför 
exkluderats. Mobbning kan även utföras av lärare, men detta tas inte heller med eftersom 
tyngdpunkten ligger på mobbning mellan elever. 

Ännu en avgränsning som gjorts är att endast lärare som undervisar på låg- och mellanstadiet 
tagits med. Detta på grund av att Olweus (1991) forskning har visat att mobbning är större i de 
årskurserna, men även för att lärarna umgås mer med enskilda klasser där. I examensarbetet 
ligger även fokus på lärarnas attityder mot mobbning och inte föräldrars eller elevers.

3.5 Databehandling
Då tillräckligt många enkäter hade kommit in lades data in i PASW Statistics 17. Med hjälp av 
detta räknades först deskriptiva mått ut såsom medelvärde och standardavvikelse. Sedan gjordes 
analyser med korrelation och stepwise multipel regression för att söka samband mellan olika 
frågor. Slutligen gjordes även en hierarkisk klusteranalys samt ett orelaterat t-test.
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4. Resultat
4.1 Mobbningens karaktärsdrag
Medelvärdet för fråga 2, som handlade om respondenterna ansåg att mobbning var en naturlig 
del av skolan, låg på 1,16, vilket tyder på att de inte ansåg att det är en naturlig del av skolan. 
Endast en ansåg att det till viss del kunde vara en naturlig del av skolan. På fråga 5, som 
handlade om respondenterna ansåg att mobbningen skulle fortsätta under en lång tid om den 
inte stoppades, låg medelvärdet på 4,58. Detta innebär att de bedömde att mobbning är ett 
långvarigt fenomen om det inte stoppas. 

4.1.1 Kön
På fråga 1, som behandlade huruvida respondenterna ansåg att det förekom mer mobbning 
bland flickor än bland pojkar, erhölls medelvärdet 1,97, vilket betyder att de inte ansåg att det 
förekom mer mobbning bland flickor än bland pojkar. Dock ansåg två att det till viss del 
förekom mer mobbning bland flickorna. När det gäller fråga 4, som handlade om 
respondenterna tyckte att mobbning är allvarligare bland flickor än bland pojkar, blev 
medelvärdet 1,39, vilket pekar på att de inte ansåg mobbningen bland flickor vara allvarligare. 
Endast en respondent ansåg att mobbningen till viss del var allvarligare bland flickor än bland 
pojkar. 

Fråga 8 handlade om pojkar i större utsträckning än flickor är mobbare och där erhölls 
medelvärdet 1,68, vilket innebär att de inte höll med om detta. Endast en av respondenterna 
ansåg att pojkar är mobbare i större utsträckning än flickor. 

4.1.2 Mobbare och mobbningsoffer
Fråga 3 handlade om respondenterna ansåg att mobbningsoffret provocerar fram mobbningen. 
På denna fråga erhölls medelvärdet 1,43, vilket pekar på att de inte ansåg att mobbningsoffren 
provocerar fram mobbningen. Dock svarade två respondenter att de till viss del ansåg att offren 
provocerar fram mobbningen. På fråga 6, som handlade om respondenterna ansåg att 
mobbningsoffren skiljer sig från andra barn genom yttre avvikelser, erhölls ett medelvärde på 
1,94. Detta tyder på att de inte ansåg att mobbningsoffren skiljer sig från andra barn genom ett 
avvikande utseende, men tre respondenter ansåg att de verkligen har ett mer avvikande 
utseende än andra barn. 

När det gäller fråga 7, som handlade om mobbningen uppstår som ett sätt för barn med dåliga 
resultat att ta ut sin frustration, erhölls ett medelvärde på 2, vilket innebär att lärarna inte ansåg 
att mobbningen beror på att mobbarna presterar dåligt i skolan, men tre respondenter ansåg att 
det till viss del kunde bero på detta. På fråga 9, som handlade om respondenterna trodde att
mobbarna var osäkra innerst inne, blev medelvärdet 3,87, vilket betyder att de flesta ansåg att 
det var så, men tre av respondenterna ansåg att det till viss del inte var så att mobbarna var 
osäkra innerst inne.

4.2 Åtgärder mot mobbning
4.2.1 Handlingsplan
Medelvärdet för fråga 11, som handlade om respondenterna ansåg att de visste vad de skulle 
göra då de upptäcker mobbning, låg på 4,74. Detta innebär att de ansåg att de visste vad de 
skulle göra då de upptäcker mobbning. 
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I fråga 12 fick respondenterna svara på om de kände till vad som stod i skolans handlingsplan 
mot kränkande behandling. Medelvärdet låg på 4,87, vilket tyder på att de kände till 
handlingsplanen. En fortsättning på denna fråga var fråga 14 som handlade om respondenterna 
anser att det finns väl formulerat hur de ska agera i en mobbningssituation i handlingsplanen. 
Medelvärdet låg på 4,83, vilket betyder att de tyckte att det fanns väl angivet hur de ska agera 
när de upptäcker mobbning. Fråga 16 handlade även den om handlingsplanen och behandlade 
huruvida respondenterna hade blivit tillfrågade om vilka åtgärder de tyckte var viktiga att ta 
med i handlingsplanen. Medelvärdet låg på 3,9, vilket betyder att de flesta hade blivit 
tillfrågade, men det fanns fyra respondenter som angav att de inte hade blivit tillfrågade. 

4.2.2 Antimobbningsprogram
På frågan som handlade om respondenternas egen skola använde något antimobbningsprogram 
angav 23 av respondenterna att deras skola använde sig av ett antimobbningsprogram medan 5 
angav att de inte gjorde det och 2 svarade att de inte visste. Dessutom var det en respondent 
som inte besvarade frågan alls. De program som fanns på de olika skolorna var enligt 
respondenterna Friends, Farsta, Olweus, Livsviktigt, Kompisguider, Islandsmodellen, 
Gemensamt bekymmer metoden (GBM) och Pikas, varav Friends var det mest använda. 

Fråga 10, som handlade om respondenterna ansåg att det behövdes antimobbningsprogram i 
skolorna, erhölls ett medelvärde på 4,55. Detta betyder att de flesta ansåg att det var något som 
behövdes. På fråga 13, som handlade om respondenterna ansåg att det är tidskrävande att 
använda sig av ett antimobbningsprogram, erhölls medelvärdet 1,94. Detta betyder att de flesta 
ansåg att det inte var tidskrävande, men det var tre respondenter som ansåg att det kunde vara 
tidskrävande. Fråga 15 handlade om respondenterna ansåg att mobbningen kan minskas med 
hjälp av antimobbningsprogram. Det medelvärde som erhölls var 4,65 vilket betyder att de 
tyckte att sådana program kunde minska mobbningen. 

4.3 Förhållandena på den egna skolan
Fråga 17 handlade om i hur stor grad respondenterna trodde att personalen på deras skola hade 
hög medvetenhet om hur mycket mobbning det fanns på skolan. Medelvärdet på denna fråga 
var 4,45, vilket tyder på att respondenterna trodde att medvetenheten angående mobbning på 
den egna skolan var hög. På fråga 18, som handlade om respondenterna trodde att alla på 
skolan var engagerade för att minska mobbningen, erhölls ett medelvärde på 4,68. Detta tyder 
på att de trodde att de som arbetar på skolan är engagerade för att minska mobbningen. 
Medelvärdet för fråga 19, som handlade om skolledningen uppmuntrar åtgärder mot 
mobbning, låg på 4,90. Detta betyder att de ansåg att ledningen uppmuntrade användandet av 
åtgärder som skulle minska mobbning. Fråga 20 handlade om respondenterna trodde att de 
andra lärarna på skolan insåg allvaret med mobbning. På denna fråga erhölls medelvärdet 4,94, 
vilket innebär att respondenterna ansåg att lärarna på deras skola insåg hur allvarlig mobbning 
är. På fråga 21, som handlade om respondenterna tyckte att andra lyssnade när de 
uppmärksammade mobbningsproblem i skolan, låg medelvärdet på 4,87. Detta tyder på att de 
ansåg att andra lyssnade om de berättade om mobbning som de hade upptäckt. 

När det gäller fråga 22, som handlade om i vilken grad respondenten ansåg att det fanns 
mobbning på skolan, erhölls medelvärdet 2,16. Detta betyder att majoriteten av respondenterna 
ansåg att det fanns mobbning på skolan, men sex av respondenterna svarade att det inte fanns 
någon mobbning på deras skola. På fråga 23, som handlade om respondenterna ansåg att de på 
skolan gjorde tillräckligt för att stoppa mobbning, erhölls medelvärdet 3,77. Detta innebär att 
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majoriteten av respondenterna ansåg att skolan gjorde tillräckligt, men det fanns fyra som ansåg 
att det inte gjordes tillräckligt. 

4.4 Ingripa under rasten
De frågor som skulle mäta respondenternas ”behavioral beliefs” var fråga 26, 29 och 31. Dessa 
handlade om respondenterna ansåg att de kunde göra mobbningen värre genom att ingripa, om 
de kunde få eleverna att förstå att skolan inte accepterar mobbning om de ingrep och om ett 
ingripande kunde innebära att respondenterna råkade ut för dåliga saker. Medelvärdena för 
dessa frågor var 1,32 för den första, 4,86 för den andra och 2,16 för den tredje. Detta betyder 
att de flesta ansåg att de inte gjorde mobbningen värre, att de kunde få eleverna att förstå att 
skolan inte accepterar mobbning och att de inte råkade ut för dåliga saker om de ingrep. 
Ungefär 22 procent av respondenterna ansåg dock att de kunde råka ut för dåliga saker om de 
ingrep.

Med hjälp av fråga 30 mättes attityden mot beteendet. Denna fråga mätte om respondenterna 
ansåg att det var nödvändigt eller onödigt att ingripa då de misstänker att det förekommer
mobbning. Medelvärdet som erhölls var 5, vilket betyder att alla respondenter svarade att det 
var nödvändigt att ingripa. 

Den subjektiva normen mättes med fråga 25, som handlade om respondenterna trodde att 
deras kollegor alltid ingriper då de misstänker mobbning. Medelvärdet på denna fråga var 4,71, 
vilket betyder att de trodde att deras kollegor brukar ingripa, men en person trodde inte att de 
gjorde det.

För att mäta respondenternas upplevda beteendekontroll användes fråga 28. Denna fråga 
handlade om respondenterna ansåg att det huvudsakligen var upp till dem själva om de ingriper 
mot mobbning eller inte. Medelvärdet för denna fråga var 3,93, vilket betyder att de flesta ansåg 
att det var de själva som kontrollerade om de ingrep eller inte, men 22 procent ansåg att det 
inte var upp till dem själva. Som det går att se i Figur 2 var det var vanligast att respondenterna 
antingen ansåg att de har full kontroll eller ingen kontroll alls. 

För att undersöka om det var samma respondenter som ansåg att de hade full beteendekontroll 
respektive ingen kontroll på alla frågor som berörde den upplevda beteendekontrollen gjordes 
en klusteranalys där två kluster framkom. Dessa två jämfördes sedan med varandra med hjälp av 
ett orelaterat t-test för att undersöka om medelvärdena skiljde sig åt på de olika frågorna. På 
fråga 28 fanns en signifikant (t (17)= 3,08; (p < 0,01)) skillnad mellan grupp 1 (M = 4,71, SD = 
0,61) och grupp 2 (M = 3,13, SD = 1,89), vilket betyder att den första gruppen av respondenter 
ansåg att de hade mer kontroll över att ingripa mot mobbning under rasten än de i den andra 
gruppen ansåg sig ha.

För att mäta intentionen användes fråga 27, som handlade om respondenterna planerade att 
ingripa varje gång de misstänker mobbning. Medelvärdet som erhölls på denna fråga var 4,90. 
Detta innebär att respondenterna tänkte ingripa om de misstänkte att det förekom mobbning 
under rasten.

Fråga 24 användes för att mäta beteendet hos respondenterna. Denna fråga handlade om hur 
ofta respondenterna ingriper då de är rastvakt och här erhölls medelvärdet 4,65. Detta pekar på 
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att de oftast ingriper då de misstänker att det pågår mobbning. Dock svarade en respondent att 
de aldrig ingriper. Mellan dessa variabler erhölls inga signifikanta korrelationer.

Figur 2. Svarsfördelningen för fråga 28.

4.5 Kontakt med föräldrarna
De frågor som mätte ”behavioral beliefs” när det gällde kontakten med föräldrarna var fråga 32, 
34 och 36. Dessa frågor handlade om respondenterna ansåg att barnen kunde få det bättre i 
skolan genom att de hade en bra kontakt med föräldrarna, om kontakt med föräldrarna kändes 
som en belastning och om föräldrarna tenderade att lägga sig i för mycket om de uppmuntrade 
föräldrakontakt. Medelvärdena som erhölls var 4,90 på den första frågan, 1,29 på den andra 
och 1,52 på den tredje. Detta innebär att de ansåg att barnen kunde få det bättre i skolan om 
deras föräldrakontakt var bra, att föräldrakontakt inte var en belastning för dem och att 
föräldrarna inte la sig i för mycket om de uppmuntrade föräldrakontakt. Det fanns en person 
som ansåg att föräldrarna kunde lägga sig i för mycket ibland. 

För att mäta attityden mot beteendet användes fråga 37. Denna fråga handlade om 
respondenterna ansåg att det var nödvändigt att ta kontakt med föräldrarna när de misstänker 
mobbning. Medelvärdet för denna fråga var 4,80, vilket tyder på att respondenterna ansåg att 
det var nödvändigt att kontakta föräldrarna.

Det erhölls ett signifikant negativt samband mellan fråga 34 och fråga 37 (r = - 0,60, df = 28, p < 
0,01) samt mellan fråga 36 och fråga 37 (r = - 0,43, df = 28, p < 0,01). Detta innebär att ju mer 
respondenterna ansåg att föräldrakontakt var en belastning och att föräldrar tenderar att lägga 
sig i för mycket om kontakt uppmuntras desto mer onödigt tyckte respondenterna det var att 
kontakta föräldrarna vid mobbning och tvärtom. Enligt den multipla regressionen kunde fråga 
34 förklara 36 procent av variansen på fråga 37 (p < 0,01).
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Fråga 38 användes för att mäta den subjektiva normen och den handlade om respondenterna 
trodde att deras kollegor alltid kontaktar föräldrarna när de upptäcker mobbning. Det 
medelvärde som erhölls var 4,35, vilket betyder att respondenterna trodde att kollegorna brukar 
kontakta föräldrarna i sådana situationer. 

Den upplevda beteendekontrollen mättes med hjälp av fråga 39, som handlade om 
respondenterna ansåg att det huvudsakligen var upp till dem själva att ha kontakt med 
föräldrarna då de misstänker mobbning. Medelvärdet på denna fråga var 2,86, vilket betyder att 
majoriteten av respondenterna inte ansåg att de hade kontroll över detta. Ungefär 39 procent 
ansåg att de själva hade kontroll över beteendet. Även denna fråga visade samma mönster på 
svarsfördelningen som visas i Figur 2, vilket betyder att de flesta ansåg att de hade ingen 
kontroll eller full kontroll. På fråga 39 fanns en signifikant (t (27)= 6,54; (p < 0,01)) skillnad 
mellan grupp 1 (M = 4,29, SD = 1,14) och grupp 2 (M = 1,53, SD = 1,13), vilket betyder att den 
första gruppen av respondenter ansåg att de hade mer kontroll över att ha föräldrakontakt vid 
mobbning än de i den andra ansåg sig ha.

Med hjälp av fråga 33 mättes intentionen. Denna fråga handlade om respondenterna planerade 
att kontakta föräldrarna direkt då de upptäcker mobbning. Medelvärdet som erhölls var 4,26, 
vilket betyder att respondenterna hade en intention att kontakta föräldrarna.

Det erhölls ett signifikant positivt samband mellan fråga 37 och 33, (r = 0,39, df = 28, p = 0,03), 
samt mellan fråga 38 och 33, (r = 0,69, df = 29, p < 0,01). Detta innebär att ju mer nödvändigt 
respondenterna ansåg det vara att kontakta föräldrarna då de misstänker mobbning och ju mer 
de trodde att deras kollegor kontaktar föräldrarna desto högre intention hade de att kontakta 
föräldrarna vid mobbning. Enligt den multipla regressionen kan fråga 38 förklara 51 procent av 
variansen på fråga 33 (p < 0,01).

För att mäta beteendet användes fråga 35 som mätte hur ofta respondenterna kontaktar 
föräldrarna då de misstänker mobbning. På denna fråga erhölls medelvärdet 4,5, vilket betyder 
att respondenterna nästan alltid kontaktar föräldrarna i sådana situationer.

Det erhölls ett signifikant positivt samband mellan fråga 33 och 35, (r = 0,71, df = 28, p < 0,01). 
Detta betyder att ju högre intentionen att kontakta föräldrarna var desto oftare brukade 
respondenterna kontakta föräldrarna i sådana situationer. Fråga 33 kunde förklara 49 procent 
av variansen på fråga 33 (p < 0,01).

4.6 Klassregler mot mobbning
För att mäta respondenternas ”behavioral beliefs” användes frågorna 43, 47 och 49. Dessa 
frågor handlade om respondenterna ansåg att det är lönlöst att sätta upp regler för den egna 
klassen eftersom eleverna inte följer dem, om de kunde minska mobbningen genom att 
engagera eleverna i utvecklandet av regler mot mobbning och om de genom att utveckla 
klassregler kan få eleverna att förstå hur allvarligt det är med mobbning. De medelvärden som 
erhölls var 1 för första frågan, 4,73 för andra och 4,71 för tredje. Detta innebär att alla ansåg att 
det inte var lönlöst att sätta upp klassregler mot mobbning, att de flesta ansåg att de kunde 
minska mobbningen genom att engagera sina elever i utvecklandet av klassregler och att de 
flesta ansåg att de kunde få eleverna att förstå allvaret med mobbning genom att utveckla 
klassregler mot mobbning.
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Attityden mot beteendet mättes med fråga 54, som handlade om respondenterna ansåg att det 
var nödvändigt att utveckla egna klassregler mot mobbning. Medelvärdet som erhölls var 4,71, 
vilket tyder på att respondenterna ansåg att det är rätt nödvändigt att utveckla egna klassregler 
mot mobbning.

Det erhölls ett signifikant positivt samband mellan fråga 47 och fråga 54, (r = 0,67, df = 28, p < 
0,01), samt mellan fråga 49 och fråga 54, (r = 0,65, df = 29, p < 0,01). Detta innebär att ju mer 
respondenterna ansåg att de kunde minska mobbningen genom att utveckla regler mot 
mobbning med sina elever och ju mer de ansåg att de kunde få eleverna att förstå hur allvarlig 
mobbning är genom att utveckla klassregler mot mobbning desto mer nödvändigt ansåg de det 
var att utveckla egna klassregler. Enligt den multipla regressionen kunde fråga 47 förklara 45 
procent av variansen på fråga 54 (p < 0,01).

För att mäta den subjektiva normen användes fråga 52 som handlade om respondenterna 
trodde att deras kollegor hade satt upp klassregler mot mobbning. På denna fråga låg 
medelvärdet på 4,55, vilket betyder att de flesta trodde att kollegorna hade satt upp egna 
klassregler. Endast en respondent trodde inte det.

Fråga 42 användes för att mäta den upplevda beteendekontrollen. Denna fråga handlade om 
respondenterna ansåg att det huvudsakligen var upp till dem själva om de hade klassregler mot 
mobbning. Medelvärdet på denna fråga var 2,70, vilket betyder att de flesta inte ansåg att de 
hade kontroll över om de hade klassregler eller inte. Dock ansåg 32 procent av respondenterna 
att det var huvudsakligen upp till dem om de hade sådana regler eller inte. Även denna gång 
visade svarsfördelningen samma mönster som i Figur 2. På fråga 42 fanns en signifikant, t (26)= 
6,24; (p < 0,01), skillnad mellan grupp 1, (M = 4,00, SD = 1,24), och grupp 2, (M = 1,33, SD = 
1,05), vilket betyder att den första gruppen av respondenter ansåg att de hade mer kontroll över 
om de har egna klassregler mot mobbning, eller inte, än de i den andra gruppen ansåg sig ha.

För att mäta intentionen användes fråga 50 som handlade om respondenterna tänkte utveckla 
klassregler mot mobbning i nästa nya klass de får. Det erhållna medelvärdet var 4,73, vilket 
betyder att de flesta av respondenterna tänkte göra detta.

Det erhölls ett signifikant positivt samband mellan fråga 54 och fråga 50, (r = 0,60, df = 28, p < 
0,01). Detta innebär att ju mer respondenterna ansåg att det var nödvändigt att utveckla 
klassregler mot mobbning i den egna klassen desto större var intentionen att göra det. Enligt 
den multipla regressionen kunde fråga 54 förklara 36 procent av variansen på fråga 50 (p < 
0,01).

Beteendet mättes med hjälp av fråga 40 som handlade om respondenterna hade utvecklat 
klassregler mot mobbning med sina elever. Medelvärdet som erhölls var 4,58, vilket betyder att 
de flesta hade gjort det. Dock var det en respondent som inte hade gjort detta. 

Det erhölls ett signifikant positivt samband mellan fråga 50 och fråga 40, (r = 0,67, df = 28, p < 
0,01). Detta betyder att ju högre intentionen att utveckla klassregler mot mobbning var desto 
mer sannolikt var det att det hade gjort det med sin nuvarande klass. Fråga 50 kunde förklara 
44 procent av variansen på fråga 40 (p < 0,01).
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4.7 Diskutera mobbning under klassrådet
För att mäta respondenternas ”behavioral beliefs” användes frågorna 41, 51 och 55. Dessa 
frågor handlade om respondenterna ansåg att klassrådet är något som tar tid från schemat då 
något viktigare skulle kunna göras, om de ansåg att de fick bättre insyn i de sociala relationerna 
i klassen om de diskuterade mobbning under klassrådet och om de ansåg att klassrådet var ett 
bra tillfälle att diskutera allvarliga frågor med klassen. Medelvärdena som erhölls var 1,10 för 
första frågan, 4,71 för andra frågan och 4,71 för tredje frågan. Detta innebär alltså att 
respondenterna inte ansåg att klassrådet tog tid från annat som var viktigare, de tyckte att de 
fick bättre insyn i de sociala relationerna genom att diskutera mobbning på klassrådet och de 
ansåg att det var bra att diskutera allvarliga frågor med klassen under klassrådet.

Fråga 45 mätte respondenternas attityder mot beteendet. Denna fråga handlade om de ansåg att 
det var nödvändigt att diskutera mobbning eller de sociala relationerna i klassen under 
klassrådet. Medelvärdet för denna fråga var 4,81, som visar på att respondenterna ansåg att det 
var ganska nödvändigt att diskutera dessa frågor under klassrådet.

Det erhölls ett signifikant positivt samband mellan fråga 51 och 45, (r = 0,39, df = 29, p = 0,03). 
Detta betyder att ju mer respondenterna ansåg att de fick bättre insyn i de sociala relationerna 
genom att diskutera mobbning under klassrådet desto mer nödvändigt ansåg de det vara att 
diskutera mobbning under klassrådet. Fråga 51 kunde förklara 15 procent av variansen på fråga 
45 (p = 0,03).

Den subjektiva normen mättes med fråga 46, som handlade om respondenterna trodde att 
deras kollegor diskuterar mobbning och de sociala relationerna i klassen under klassrådet. 
Medelvärdet som erhölls var 4,45, vilket innebär att de flesta trodde att kollegorna diskuterade 
dessa frågor under klassrådet. Det var dock en respondent som inte trodde att de gjorde det.

För att mäta den upplevda beteendekontrollen användes fråga 44. Denna fråga handlade om 
respondenterna ansåg att det huvudsakligen är upp till dem om de diskuterar mobbning och de 
sociala relationerna i klassen under klassrådet. På denna fråga erhölls medelvärdet 3,00, vilket 
innebär att det var lika många som tyckte att de hade kontroll och som tyckte att de inte hade 
kontroll över beteendet. Även svarsfördelningen på denna fråga hade samma mönster som 
Figur 2, men med den skillnaden att det även fanns en topp i frekvensen på svarsalternativ 3, 
dock inte lika hög som topparna på sidorna. På fråga 44 fanns en signifikant, t (27)= 5,16; (p < 
0,01), skillnad mellan grupp 1, (M = 4,14, SD = 1,10), och grupp 2, (M = 1,67, SD = 1,45), vilket 
betyder att den första gruppen av respondenter ansåg att de hade mer kontroll om de diskuterar 
mobbning under klassrådet, eller inte, än de i den andra gruppen ansåg sig ha.

Intentionen mättes med fråga 48, som handlade om respondenterna planerade att diskutera 
mobbning eller de sociala relationerna i klassen på klassrådet under den närmaste månaden. 
Det erhållna medelvärdet var 4,61, vilket betyder att respondenterna tänkte ta upp dessa frågor 
under klassrådet.

Det erhölls ett signifikant positivt samband mellan fråga 45 och fråga 48, (r = 0,70, df = 29, p < 
0,01), samt mellan fråga 46 och 48, (r = 0,46, df = 29, p = 0,01). Detta innebär att ju mer 
nödvändigt respondenterna ansåg det vara att diskutera mobbning under klassrådet och ju mer 
de trodde att deras kollegor gjorde det desto högre var intentionen att diskutera mobbning 
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under klassrådet under den närmaste månaden. Fråga 45 kunde förklara 49 procent av 
variansen på fråga 48 (p < 0,01).

För att mäta beteendet användes fråga 53, som handlade om hur ofta respondenterna har 
diskuterat mobbning eller de sociala relationerna i klassen under klassrådet. Medelvärdet för 
denna fråga låg på 4,10, vilket betyder att de flesta av respondenterna hade diskuterat dessa 
frågor under klassrådet ganska ofta den senaste månaden. Dock var det en person som inte alls 
hade gjort det.

Det erhölls ett signifikant positivt samband mellan fråga 48 och fråga 53, (r = 0,42, df = 29, p = 
0,02). Detta innebär att ju högre intention respondenterna hade att diskutera mobbning under 
klassrådet desto oftare hade de sådana diskussioner under klassrådet. Fråga 48 kunde förklara 
17 procent av variansen på fråga 53 (p = 0,02).

4.8 Enskilda samtal
För att mäta ”behavioral beliefs” användes frågorna 56, 57 och 62. Dessa frågor handlade om 
respondenterna ansåg att de kunde få mobbarna att sluta med mobbningen om de hade 
enskilda samtal med dem, att enskilda samtal med de inblandade gjorde att situationen blev 
värre och att enskilda samtal innebar att de slösade värdefull tid. Medelvärdena som erhölls var 
4,32 för den första frågan, 1,26 för den andra och 1,03 för den tredje. Detta tyder på att 
respondenterna ansåg att de kunde få mobbarna att sluta med mobbningen om de hade 
enskilda samtal med dem, att de inte ansåg att situationen blev värre om de hade enskilda 
samtal och att de inte kände att enskilda samtal slösade med värdefull tid. Dock var det en 
respondent som ansåg att han/hon inte kunde få mobbarna att sluta om han/hon hade 
enskilda samtal med dem.

För att mäta attityden mot beteendet användes fråga 60, som handlade om respondenterna 
ansåg att det var nödvändigt att ha enskilda samtal med mobbarna och mobbningsoffren. På 
denna fråga erhölls medelvärdet 4,94, vilket visar att respondenterna ansåg att det är 
nödvändigt att ha enskilda samtal.

Det erhölls ett signifikant negativt samband mellan fråga 57 och fråga 60, (r = - 0,65, df = 29, p < 
0,01), samt mellan fråga 62 och fråga 60, (r = - 0,70, df = 29, p < 0,01). Detta innebär att ju 
mindre respondenterna ansåg att enskilda samtal med de inblandade parterna gjorde 
situationen värre och ju mindre de ansåg att enskilda samtal slösade värdefull tid desto mer 
nödvändigt ansåg de att det var med enskilda samtal. Fråga 62 kunde förklara 48 procent av 
variansen för fråga 60 (p< 0,01) och fråga 57 kunde förklara ytterligare 7 procent (p= 0,04).

Fråga 63 mätte respondenternas subjektiva norm och den frågan handlade om respondenterna 
trodde att deras kollegor hade enskilda samtal med de berörda parterna direkt då de upptäcker 
mobbning. Medelvärdet låg på 4,45, vilket visar att de flesta trodde att deras kollegor gjorde 
detta. Men det var två som inte trodde att de hade samtal direkt de upptäckte mobbning.

För att undersöka den upplevda beteendekontrollen användes fråga 59. Denna fråga handlade 
om respondenterna ansåg att det huvudsakligen var upp till dem själva om de hade enskilda 
samtal med parterna i en mobbningssituation. Medelvärdet som erhölls var 3,10, vilket i detta 
fall betyder att det var ungefär lika många som ansåg att de hade kontroll som ansåg att de inte 
hade det. Detta för att mönstret var liknande det i Figur 2 med höga frekvenser längst ut och 
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lägre i mitten. På fråga 59 fanns en signifikant, t (20)= 11,17; (p < 0,01), skillnad mellan grupp 
1, (M = 4,71, SD = 0,47), och grupp 2, (M = 1,53, SD = 0,99), vilket betyder att den första 
gruppen av respondenter ansåg att de hade mer kontroll över om de hade enskilda samtal med 
mobbarna och mobbningsoffren än de i den andra gruppen ansåg sig ha.

Intentionen mättes i fråga 58, som handlade om respondenterna direkt tänkte ha enskilda 
samtal med de inblandade då de misstänker att det förekommer mobbning. Medelvärdet för 
denna fråga var 4,77, vilket tyder på att de flesta tänkte ha enskilda samtal.

Det erhölls ett signifikant positivt samband mellan fråga 60 och fråga 58, (r = 0,85, df = 29, p < 
0,01). Detta innebär att ju mer nödvändigt respondenterna ansåg att enskilda samtal med de 
inblandade parterna var desto högre var intentionen att ha enskilda samtal då de misstänker 
mobbning. Fråga 60 kunde förklara 71 procent av variansen för fråga 58 (p< 0,01). 

Fråga 61 mätte beteendet och denna fråga handlade om hur ofta respondenterna hade enskilda 
samtal med de berörda eleverna då de misstänker mobbning. Medelvärdet för denna fråga låg 
på 4,90, vilket betyder att de hade enskilda samtal ofta då de misstänkte att det förekom 
mobbning. 

Det erhölls ett signifikant positivt samband mellan fråga 58 och fråga 61, (r = 0,86, df = 29, p < 
0,01). Detta innebär att ju högre intention respondenterna hade att ha enskilda samtal desto 
oftare hade de det. Fråga 58 kunde förklara 73 procent av variansen för fråga 61 (p< 0,01).
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5. Diskussion
Syftet med detta arbete var att utifrån Olweus (1973; 1991) forskning och åtgärdsprogram mot 
mobbning undersöka lärares attityder mot mobbning och antimobbningsprogram. Både mer 
allmänna attityder mot mobbning och attityder mot specifika åtgärder har undersökts och de 
frågeställningar som undersöktes var:

 Hur ser lärare på mobbning hos pojkar och flickor, mobbarna och mobbningsoffren 
och mobbningens karaktärsdrag?

 Hur ställer sig lärarna till antimobbningsprogram?
 Vet lärarna hur de ska agera vid en mobbningssituation?
 Hur tycker lärarna att den egna skolan ser på mobbning?
 Vilka attityder har lärarna mot att ingripa då de är rastvakt, ha föräldrakontakt, utforma 

klassregler, diskutera mobbning under klassråd och ha enskilda samtal med mobbarna 
och mobbningsoffren?

 Vilket samband finns mellan behavioral beliefs, attityd till beteendet, subjektiv norm, 
upplevd beteendekontroll, intention och beteende?

5.1 Mobbningens karaktärsdrag
Respondenterna ansåg att mobbning inte är en naturlig del av skolan, vilket är positivt eftersom 
att det tyder på att de inte anser att det måste finnas mobbning utan att det går att arbeta för att 
få bort den och förebygga så att den inte uppstår. De ansåg även, precis som Olweus (1973) 
forskning tyder på, att om mobbning inte stoppas kommer den att fortsätta under lång tid. Det 
innebär att respondenterna inser att mobbningen inte bara försvinner om de blundar för den 
och låter tiden gå.

5.1.1 Kön
Respondenterna tyckte varken att mobbningen var mer förekommande, eller allvarligare, bland 
flickor än bland pojkar. Tanken med frågorna var att de skulle mäta om lärarna ansåg att det 
förekom mer mobbning, eller om mobbningen var allvarligare, hos något av könen. Vid senare 
eftertanke mäter inte dessa frågor nödvändigtvis detta. Det är svårt att veta om de som har 
svarat att de inte alls håller med om påståendena menar att det förekommer mer mobbning/att 
mobbningen är allvarligare bland pojkar eller om de anser att det är ungefär lika hos båda 
könen. Om ena frågan i stället hade formulerats på så sätt att respondenterna fick ange graden 
av instämmande med att mobbningen förekom mer bland pojkar kunde detta mätas mot 
Olweus (1991) forskning, som har visat att mobbning är mer förekommande bland pojkar. Med 
den nuvarande formuleringen är det svårt att jämföra med hans resultat. 

När det gäller frågan om respondenterna ansåg att pojkar i större utsträckning än flickor är 
mobbare ansåg de att så inte var fallet. Samma problem uppstår med denna fråga, som med de 
andra frågorna angående kön, när det gäller hur den ska tolkas. Resultatet motsäger Olweus 
(1991) forskning som har visat att mobbare i större grad är pojkar än flickor. Om det är så att 
lärarna tycker att mobbning förekommer mer, att den är allvarligare eller att det finns fler 
mobbare hos ena könet kanske de uppmärksammar mobbning på olika sätt bland flickor och 
pojkar. Detta kan kanske förklaras med att lärarna har vissa föreställningar om hur pojkar 
respektive flickor är. I flera studier (Kerber & Yoon, 2003; Craig, Henderson, & Murphy, 
2000) har det visat sig att lärare anser att fysisk mobbning är allvarligare än andra typer av 
mobbning. I Olweus (1991) forskning har det kommit fram att det är vanligare med denna typ 
av mobbning bland pojkar än bland flickor. Detta kan göra att lärarna anser att mobbning 
bland pojkar är allvarligare än bland flickor om de anser att den fysiska formen av mobbning är 
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allvarligare än andra former av mobbning. Det kan även vara så att lärarna ser mobbningen som 
ett normativt beteende som hjälper barnen att lära sig sociala normer (Kochenderfer-Ladd & 
Pelletier, 2008). I sin studie kom Kochenderfer-Ladd & Pelletier (2008) fram till att lärare 
tenderar att se mobbning bland pojkar som ett mer normativt beteende än mobbning bland 
flickor, dessutom var de mer benägna att förvänta sig att pojkar skulle lösa situationen själva. 
Om lärarna ser mobbning som ett normativt beteende som speciellt pojkar ska lösa själva kan 
det hända att de ser allvarligare på mobbning bland flickor.

5.1.2 Mobbare och mobbningsoffer
Respondenterna ansåg inte att mobbningsoffren skiljer sig från andra barn genom yttre 
avvikelser och inte heller att de provocerar fram mobbningen, vilket är i linje med Olweus 
(1973) forskningsresultat. Det kan vara lätt att skylla mobbningen på att offret ser annorlunda 
ut, men det verkar som att lärarna inte gör detta utan inser att det oftast är andra saker som 
sätter igång mobbningen. Det går alltid att hitta något avvikande i utseendet om individen letar 
efter det. Resultatet är positivt eftersom att det tyder på att lärarna inte skyller mobbningen på 
offren, att det är deras eget fel eller att deras beteende kanske godkänner mobbningen. 

När det gällde mobbarna ansåg respondenterna inte att mobbningen uppstår som ett sätt för 
barn med dåliga resultat att ta ut sin frustration, utan att de i viss mån var osäkra innerst inne. 
Det första av dessa svar ligger i linje med det Olweus (1973) forskning tyder på, men inte det 
andra. Olweus (1973) resultat visade att mobbarna, tvärtemot vad många tror, inte är osäkra 
utan i stället mindre ängsliga och mer självsäkra än andra barn.

5.2 Åtgärder mot mobbning
5.2.1 Handlingsplan
Respondenterna ansåg att de visste vad de skulle göra då de upptäcker mobbning. Det är 
mycket positivt att de vet hur de ska agera för då ökar chansen att de verkligen gör det när det 
väl kommer till kritan.  

Respondenterna kände till innehållet i handlingsplanen mot kränkande behandling och ansåg 
att det fanns väl formulerat hur de ska agera i en mobbningssituation. Detta visar att 
handlingsplanen verkar vara bra kommunicerad till de anställda och ett dokument som 
används. Det visar även att de känner att det finns tydliga riktlinjer för hur de ska agera. Om 
det finns tydliga riktlinjer ökar chansen att alla agerar på samma sätt i samma situationer. De 
flesta av respondenterna svarade att de hade blivit tillfrågade om vilka åtgärder de tyckte var 
viktiga att ha med i handlingsplanen. Detta är viktigt eftersom det kan öka motivationen hos de 
anställda att följa regler och riktlinjer om de känner att de har fått vara delaktiga i framtagandet 
(Rubenowitz, 1978). Om de anställda känner att de fått vara med och påverka ökar 
sannolikheten att de följer uppsatta riktlinjer.

5.2.2 Antimobbningsprogram
Majoriteten av respondenterna angav att deras skola använde sig av ett antimobbningsprogram 
och att Friends var det mest använda. Respondenterna ansåg att antimobbningsprogram behövs 
i skolorna och att mobbningen kan minskas med hjälp av dem. Detta kan leda till mindre 
mobbning på grund av att om individen tror att ett program ska fungera tenderar han/hon att 
satsa mer på det och då ökar även chansen för att det verkligen fungerar. Respondenterna ansåg 
även att antimobbningsprogram inte är tidskrävande. Detta kan innebära två saker. Antingen 
tycker lärarna helt enkelt att de inte är tidskrävande utan att de anses vara en naturlig del av 
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deras arbete. Det kan även innebära att de inte inser att det ibland kan vara ganska 
tidskrävande eller att de inte använder programmet fullt ut, utan bara de delar som inte tar upp 
speciellt mycket av deras tid. Detta kan då vara ett problem för när de inser att de måste hålla 
uppe engagemanget och ständigt ge tid åt de åtgärder som behövs kanske de tröttnar.  

5.3 Förhållandena på den egna skolan
Respondenterna ansåg att medvetenheten angående graden av mobbning som förekommer på 
den egna skolan var hög och att alla som arbetar på skolan var engagerade för att minska 
mobbningen. De ansåg även att de andra lärarna på skolan insåg allvaret med mobbning och att 
ledningen uppmuntrade användandet av åtgärder mot mobbning. Det sistnämnda är viktigt om 
åtgärder ska implementeras i hela skolan för om ledningen är motvillig blir det svårt att göra 
något generellt över hela skolan, utan lärarna kan endast göra något i sin egen klass. 
Respondenterna tyckte att andra lyssnade om de uppmärksammar mobbningsproblem i skolan. 
Det är viktigt att individerna känner att andra lyssnar när de uppmärksammar sådana här 
problem och känner att folk tar tag i saker och ting. Annars kanske de känner att om ingen 
lyssnar kanske det inte var så viktigt och så slutar de att berätta vad de ser. Det kan även leda till 
att individen, i sin tur, inte lyssnar när någon annan vill uppmärksamma något. 

De flesta av respondenterna ansåg att det fanns mobbning på deras egen skola, men de tyckte 
ändå att de gjorde tillräckligt för att stoppa den. Graden av mobbning kan självklart variera från 
en skola till en annan och om det stämmer som några har svarat att det inte finns någon 
mobbning på deras skola är det bra. Andra anledningar till dessa svar kan vara att de inte är 
uppmärksamma på vad som sker bland eleverna eller att de förnekar att det skulle finnas för att 
upphöja sin arbetsplats. Det är bra att de flesta anser att det görs tillräckligt, vilket borde visa att 
skolorna anstränger sig för att minska mobbningen, men det kan även vara ett problem om de 
anser att det görs tillräckligt fastän de kanske inte egentligen anstränger sig utan låter det vara 
bra som det är. Om en jämförelse görs mellan dessa två frågor verkar det som om 
respondenterna ansåg att skolan gjorde tillräckligt, men att det ändå förekom mobbning på 
skolan. Detta kan tolkas som att de menar att det är tillräckligt även om det finns mobbning på 
skolan, att det är svårt att få bort all mobbning eller att det inte alls går att få bort all mobbning. 
Detta stämmer dock inte med det faktum att de inte ansåg att mobbning var en naturlig del av 
skolan. Om det inte är en naturlig del av skolan borde det gå att få bort.

5.4 Behavioral beliefs
Individens attityder mot olika beteenden påverkas av hans/hennes övertygelser (beliefs) om 
beteendet. En individ som tror att ett visst beteende kommer att leda till mest positiva resultat 
kommer att ha en positiv attityd mot att utföra handlingen medan en individ som tror att 
beteendet mest kommer att leda till negativa resultat kommer att ha en negativ attityd (Ajzen & 
Fishbein, 1980). I detta examensarbete mättes dessa övertygelser med hjälp av tre frågor per 
beteende. Vissa av dem behandlade negativa resultat som beteendet kunde medföra och visa 
behandlade positiva resultat. Resultatet visade att respondenterna inte instämde i de negativa 
påståendena, men att de instämde i de positiva påståendena, vilket betyder att de ansåg att 
åtgärderna mot mobbning som behandlas i arbetet endast leder till positiva resultat och inte 
negativa.

Det erhölls korrelationer mellan flera behavioral beliefs och attityder. Detta innebär att det är 
just dessa övertygelser som behöver förändras om individerna skulle behöva förändra sitt 
beteende. Detta eftersom att beteendeförändringar beror på förändringar av övertygelser (Ajzen 
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& Fishbein, 1980). Just i denna undersökning behövs det dock antagligen inte eftersom 
respondenterna i hög grad angav att de redan utför åtgärderna.

5.5 Attityd mot beteendet
Attityden mot beteendet är en av de tre faktorer som påverkar intentionen. Attityden är 
personens positiva eller negativa utvärdering av att utföra handlingen, alltså om han/hon är för 
eller emot att utföra beteendet (Ajzen, 1988). I arbetet har attityden mot fem olika åtgärder mot 
mobbning undersökts genom en fråga per åtgärd där de fick ange hur nödvändigt de ansåg det 
var att utföra åtgärden. Resultatet visade att de ansåg att det var viktigt att utföra alla 
åtgärderna.

Alla respondenterna instämde helt med att det är nödvändigt att ingripa mot mobbning under 
rasten. Alltså även de som ansåg att de kunde råka ut för dåliga saker ansåg att det var 
nödvändigt. Det tyder på att de ansåg att det är viktigt att ingripa mot mobbning oavsett vad de 
själva kan råka ut för, vilket är positivt.

Det erhölls signifikanta korrelationer mellan attityden och intentionen för alla beteenden utom 
att ingripa mot mobbning under rasten. Av attityden, den subjektiva normen och den upplevda 
beteendekotrollen var det attityden som korrelerade mest med intentionen. Detta betyder att 
det är viktigt att lärarna har positiva attityder mot att utföra åtgärderna eftersom det påverkar 
intentionen att utföra handlingen. 

5.6 Subjektiv norm
Den andra faktorn som påverkar intentionen är den subjektiva normen, vilken reflekterar den 
sociala påverkan. Faktorn handlar om individens egen uppfattning om hur andra människor 
som är viktiga för personen anser att han/hon ska agera. Generellt sett har människor en 
intention att utföra de handlingar som de värderar positivt och som de tror att andra anser att 
de ska utföra (Ajzen, 1988). För att mäta den subjektiva normen användes i det här arbetet 
frågor angående hur respondenterna trodde att deras kollegor agerar. 

Resultatet visade att respondenterna trodde att deras kollegor utförde alla åtgärderna, vilket 
betyder att den subjektiva normen var att utföra dessa åtgärder. Det är inte säkert att det är 
kollegorna som påverkar den subjektiva normen mest, utan det kan även vara exempelvis familj 
eller vänner. I detta arbete bedömdes dock kollegornas agerande som viktigast eftersom det kan 
ge en indikation på hur normen är på den skolan.

De åtgärder där det fanns en signifikant korrelation mellan den subjektiva normen och 
intentionen var att ta kontakt med föräldrarna och diskutera mobbning under klassrådet. För 
dessa åtgärder verkar alltså kollegornas beteende vara viktigt. För åtgärden att ha 
föräldrakontakt var korrelationen t.o.m. högre än mellan attityden och intentionen. 

5.7 Upplevd beteendekontroll
Denna upplevda beteendekontrollen handlar om hur mycket kontroll individen själv upplever 
att han/hon har över beteendet och inte hur mycket kontroll han/hon verkligen har. Om 
individen anser att han/hon har de resurser som krävs och att möjligheten finns att utföra 
beteendet ökar sannolikheten för att en intention formas för att utföra handlingen. Den 
upplevda beteendekontrollen kan även ha en direkt påverkan på beteendet och kan hjälpa till 
att förutse om individen kommer att utföra handlingen oberoende av intentionen om den 
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reflekterar den verkliga kontrollen till en viss grad (Ajzen, 1988). För att mäta den upplevda 
beteendekontrollen användes frågor där respondenterna fick ange om det huvudsakligen var 
upp till dem om de utförde åtgärden eller inte.  

Resultatet visade att respondenterna antingen ansåg att de hade full kontroll eller ingen 
kontroll. Analyserna visade även att det fanns två grupper av respondenter, en grupp som ansåg 
att de hade kontroll och en som ansåg att de inte hade kontroll. Detta kan reflektera skillnader 
i individernas personlighet, där en del känner att de har kontroll i sina egna liv, medan de 
andra anser att de inte har det. Det kan dock även bero på hinder eller andra saker som gör att 
personerna inte känner att de har kontroll respektive har kontroll.

5.8 Intention
Intentionen till att agera, eller inte, utgör en direkt påverkan på beteendet (Ajzen & Fishbein, 
1980). Intentionen anger hur mycket kraft individen är villig att lägga på att få utföra 
handlingen (Ajzen, 1988). Om oförutsedda händelser och andra hinder utesluts handlar 
människor oftast enligt sin intention (Ajzen & Fishbein, 1980). I detta arbete mättes 
intentionen genom att fråga respondenterna om de tänkte använda sig av åtgärderna i 
framtiden. Resultatet visade att respondenterna tänkte använda sig av alla åtgärderna i 
framtiden.

Resultatet visade att intentionen för att ingripa mot mobbning under rasten var hög, även för 
den individ som svarade att han/hon inte ingriper vid mobbning. Eftersom alla svarade att det 
är nödvändigt att ingripa betyder det att även den som inte brukar ingripa anser att det är 
nödvändigt. Frågan är då varför han/hon inte ingriper om han/hon anser att det är nödvändigt 
och har en intention att göra det. Intentionen visade sig vara en aning högre än det verkliga 
beteendet. Dessa resultat erhölls även för att utveckla klassregler mot mobbning och diskutera 
mobbning under klassrådet. Det kan betyda att respondenterna har tänkt utföra dessa åtgärder i 
större utsträckning i framtiden än de har gjort tidigare eller så fyllde de i så som de önskar 
agera.

Det fanns en liten skillnad mellan medelvärdet för intentionen och medelvärdet för att ta 
kontakt med föräldrarna och ha enskilda samtal med mobbarna och mobbningsoffren som kan 
verka lite konstig. Medelvärdet för intentionen var lägre än medelvärdet för beteendet. Det kan 
bero på att de inte tänker ha samtal i lika stor grad som förut, på frågornas utformning eller 
kanske något annat. Dessutom angav nästan alla att det var nödvändigt att utföra dessa åtgärder 
och då borde de även planera att göra det när de upptäcker mobbning nästa gång.

5.9 Beteende
I detta examensarbete mättes inte beteendet efter attitydmätningen som förespråkas av Ajzen 
(2002), utan här fick respondenterna ange själva hur ofta de har uppvisat beteendet tidigare. 
Resultatet visade att respondenterna hade använt sig av de angivna åtgärderna mot mobbning 
förut. Egna erfarenheter med ett beteende gör att individen känner sig säkrare, vilket ökar den 
upplevda beteendekontrollen som, i sin tur, kan öka intentionen och slutligen att handlingen 
utförs igen (Ajzen, 1988). Det faktum att de flesta hade använt sig av åtgärderna förut ökar 
alltså chansen att de använder dem igen.
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5.10 Slutsatser
Enligt respondenternas svar verkar det som att mobbning är ett problem som skolorna arbetar 
aktivt med. Resultaten tyder på att respondenterna anser att mobbningens kännetecken är 
sådana som Olweus (1973, 1991) har kommit fram till. Den enda skillnaden var att de ansåg att 
pojkar inte är mobbare i större grad än flickor och att mobbarna är osäkra innerst inne. 
Anledningen till att svaren skiljer sig åt kan bero på att tiderna har förändrats eller att det 
respondenterna tror inte stämmer överens med hur det egentligen förhåller sig.

Respondenterna angav att de visste vad de skulle göra om de upptäcker mobbning och det 
verkar som att skolorna har tydliga rutiner och riktlinjer för vad som ska göras om någon 
upptäcker eller misstänker mobbning.

Enligt resultaten fanns det mobbning på de flesta av skolorna, men respondenterna ansåg ändå 
att skolan gjorde tillräckligt för att stoppa mobbningen.

När det gäller de fem olika åtgärderna, ingripa under rasten, föräldrakontakt, klassregler, 
diskutera mobbning under klassrådet och enskilda samtal visade resultaten att de flesta av 
respondenterna var positiva till dem. De angav både att de brukar utföra åtgärderna och hade 
en intention att fortsätta med det. Även attityden mot beteendet och den subjektiva normen 
visade en positiv hållning till åtgärderna. På alla frågor som handlade om den upplevda 
beteendekontrollen visade svarsfrekvensen samma mönster, vilket var att de flesta ansåg att de 
inte hade någon kontroll över beteendet alls eller att de hade full kontroll. En teori kan vara att 
en del skolor har vissa regler eller riktlinjer angående mobbning som lärarna måste följa, vilket 
gör att de kanske upplever att de inte har full kontroll över beteendet. Övriga resultat tyder på 
att det finns riktlinjer och rutiner kring mobbning på skolorna.

När det gäller åtgärden att ingripa under rasten mot mobbning erhölls inga signifikanta 
samband mellan de olika faktorerna. För alla de andra åtgärderna fanns ett samband mellan 
intentionen och beteendet, vilket är logiskt eftersom om de hade använt sig av åtgärden förut 
borde sannolikheten öka att de använder den igen. Många av frågorna om ”behavioral beliefs” 
hade samband med attityden mot beteendet. För alla åtgärder förutom den första fanns ett 
samband mellan attityden mot beteendet och intentionen. Detta visar att attityden är viktig för 
om individen skapar en intention att utföra beteendet. För åtgärden föräldrakontakt och 
diskutera mobbning under klassrådet fanns ett samband mellan den subjektiva normen och 
intentionen. För dessa åtgärder var alltså även den upplevda normen på skolan viktig för att 
skapa en intention att utföra åtgärden.

5.11 Kritik mot arbetet
Det finns vissa svårigheter med att använda enkäter och speciellt när det handlar om attityder 
mot mobbning som eventuellt kan kännas som ett känsligt ämne. Det kan hända att 
respondenterna svarar som de tror att de ”ska” svara eller svarar på ett sådant sätt att det ger en 
bra bild av dem eller deras arbetsplats. Det kan även finnas yttre, eller tillfälliga, omständigheter 
som påverkar individens svar. Dessutom kan vissa frågor vara självklara för författaren, men 
svåra att förstå för dem som ska svara på dem (Andersson, 1994).

Vissa frågor har formulerats på så sätt att respondenterna ska ange vad de anser, eller tror att 
saker förhåller sig på, vilket kan sänka reliabiliteten då det kan ha uppfattats ha en tvetydig 
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innebörd och innebära att olika respondenter svarar på olika saker, men bedömningen gjordes 
att formuleringen inte skulle göra detta. 

Eftersom det endast var en eller ett fåtal frågor som användes för att mäta en viss faktor minskar 
reliabiliteten. För att få en hög reliabilitet bör det finnas flera frågor som mäter samma faktor. 
Anledningen till att det är få frågor som mäter varje faktor är för att det var många åtgärder som 
skulle mätas och enkäten skulle bli alldeles för omfattande om antalet frågor skulle utökas.

Reliabiliteten kan ha påverkats då enkäterna administrerades på olika sätt. Författaren hade 
inte kontroll över hur enkäten presenterades på de ställen där rektorn delade ut den. Detta 
försökte motverkas genom att ha ett tydligt enkätbrev med omfattande instruktioner så alla 
respondenter fick samma information. Svaren kan även ha påverkats av olika miljömässiga 
skillnader, exempelvis kunde en del respondenter ha varit stressade, medan andra var lugna när 
de fyllde i enkäten. För att undvika att fel siffror matades in i PASW, vilket kan sänka 
reliabiliteten, gjordes en kontroll av siffrorna efter varje enkät hade skrivits in.

Den externa validiteten är relativt låg eftersom antalet respondenter är litet, vilket gör att det är 
svårt att dra några generella slutsatser om lärare i allmänhet.

För att öka validiteten gjordes en pilotstudie där lärare fick svara på enkäten och komma med 
tankar och åsikter om innehållet. För att öka den ytterligare följdes en mall för hur behavioral 
beliefs, attityd, subjektiv norm, upplevd beteendekontroll, intention och beteende kan mätas. 
Dock översattes detta från engelska, vilket kan göra att betydelsen förändrades något. Dessutom 
ska beteendet enligt mallen mätas vid något tillfälle efter de andra faktorerna mäts, vilket inte 
gjordes utan enkäten mätte det nuvarande eller tidigare beteendet (Ajzen, 2002). Antagandet 
gjordes att beteendet kommer att vara ungefär samma som tidigare.

I enkätbrevet (Bilaga 1) fick respondenterna information om att deras medverkan var frivillig 
och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst utan motivering. Enkätbrevet innehöll 
även information om vad examensarbetet skulle handla om. De fick också reda på att de var 
garanterade anonymitet och att ingen obehörig skulle kunna ta del av deras svar. Detta 
garanterades genom att namnen på skolorna inte skrevs ut. Eftersom det endast var två män 
som deltog gjordes ingen jämförelse mellan könen då detta skulle försämra anonymiteten. För 
att respondenterna skulle veta var de skulle vända sig om de hade några frågor eller funderingar 
lämnades kontaktuppgifter till både författaren och handledaren.

5.12 Framtida forskning
Det vore intressant att undersöka även elevernas upplevelser av mobbning och om de stämmer 
överens med lärarnas. Det skulle kunna göras en undersökning där eleverna anger hur mycket 
mobbning de anser att det finns på skolan eller hur ofta de blir mobbade/mobbar andra. Sedan 
kan detta jämföras med hur mycket mobbning lärarna anser att det finns. Det skulle även vara 
intressant att göra observationer av hur lärarna verkligen agerar när det uppstår mobbning 
exempelvis under rasten.

En annan fråga som vore intressant att undersöka är vilka åtgärder som lärare anser är svårare 
än andra att använda. En kvalitativ studie skulle kunna göras med mer djupgående 
undersökningar angående lärares upplevelser av att använda antimobbningsprogram ingår. 
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Bilaga 1
Enkätbrev och enkät

Hej!

Mitt namn är Sofia Alexandersson och jag läser fjärde året på psykologiprogrammet på LTU. 
Den här terminen ska vi göra en D-uppsats och jag ska skriva om mobbning. Genom att delta i 
den här enkäten hjälper Du mig att ta reda på hur lärare ser på mobbning. 

Din medverkan är frivillig och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan motivering. 
Jag vill att Du ska tänka efter hur Du själv känner och tänker och inte svara så som du tror att 
man ska svara, det finns inga rätta eller felaktiga svar. Svara så som Du upplever det eller så som 
Du tror att saker och ting förhåller sig.

Du är garanterad anonymitet vilket betyder att det inte kommer att vara möjligt att härleda 
enskilda personer till de besvarade enkäterna. Dina svar kommer att behandlas så att obehöriga 
inte kan ta del av dem. Samtliga data kommer alltså att behandlas konfidentiellt och inga 
uppgifter kommer att kunna spåras till någon enskild individ.

Enkäten svarar Du på genom att markera med ett kryss (x) i den ruta som bäst passar in på Din 
egen åsikt. Tyvärr går det inte att kryssa i rutorna på den elektroniska varianten men gör då i 
stället ett kryss precis framför eller bakom rutan eller ersätt rutan med ett kryss. Tänk även på 
att spara enkäten med dina svar innan Du skickar tillbaka den till mig igen. Exempelvis om Du 
får en fråga där Du ska ange i hur hög grad Du tycker om Ditt arbete så ska Du tolka frågan så 
här:

”Jag tycker om mitt arbete”

Tar helt avstånd � �      �       �          � Instämmer helt
                      Tar helt       Tar delvis   Tar varken avstånd  Instämmer      Instämmer 
                     avstånd avstånd        eller instämmer        delvis              helt

Om Du inte alls håller med om påståendet så kryssar Du alltså i den första rutan                                            

Om Du har några frågor kan Du kontakta mig på mail sofale-6@student.ltu.se eller telefon 073-
0983735. (Du kan riva av den här sidan från enkäten om Du vill spara mina kontaktuppgifter). 
Du kan även kontakta min handledare Håkan Alm om du har några funderingar. Mail:
Hakan.Alm@ltu.se eller telefon: 0920-491270, 070-3242936

Tack för att Du tar Dig tid till att svara på den här enkäten!



Bakgrundsuppgifter:

Kön: Man � Kvinna �

Ålder:   

Undervisar för närvarande i årskurs:

Använder din skola något/några antimobbningsprogram (ex. Olweus, Friends, Farsta):
     Ja � Nej � Vet ej �

Om du svarade ja på föregående fråga - vilket/vilka:  

Kryssa i den ruta som bäst representerar din åsikt i de olika påståendena

Mobbningens karaktärsdrag:
1.”Det förekommer mer mobbning bland flickor än bland pojkar”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

2.”Mobbning är en naturlig del av skolan”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

3.”Mobbningsoffret provocerar ofta fram mobbningen”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

4.”Mobbning bland flickor är allvarligare än mobbning bland pojkar” 

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

5.”Mobbning fortsätter ofta under lång tid om den inte stoppas”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

6.”Mobbningsoffer skiljer sig ofta från andra barn genom yttre avvikelser (exempelvis hudfärg, 
kroppsbyggnad eller ovanligt utseende)”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt



7.”Mobbning uppstår som ett sätt för barn med dåliga resultat att ta ut sin frustration”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt
8.”Pojkar är i större utsträckning mobbare än flickor”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

9.”Mobbarna är osäkra innerst inne”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

Åtgärder mot mobbning:
10.”Antimobbningsprogram (exempelvis Olweus, Friends, Farsta) är något som behövs i skolan”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

11.”Om jag ser mobbning vet jag vad jag ska göra”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

12.”Jag känner till vad som står i skolans handlingsplan mot kränkande behandling m.m.”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

13.”Jag anser eller tror att det är tidskrävande att använda ett antimobbningsprogram (såsom 
Olweus, Friends eller Farsta)”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

14.”I skolans handlingsplan mot kränkande behandling m.m är det väl formulerat hur jag ska 
agera i en mobbningssituation”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

15.”Jag anser eller tror att mobbningen kan minskas med hjälp av antimobbningsprogram 
(exempelvis Olweus, Friends, Farsta)”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt



16.”Jag har blivit tillfrågad om vilka åtgärder jag anser vara viktiga i en handlingsplan mot 
kränkande behandling”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

Min skola:
17.”Jag tror att det bland personalen i vår skola förekommer en hög medvetenhet om hur 
mycket mobbning som förekommer på skolan”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

18.”Jag tror att alla som arbetar i vår skola är engagerade för att minska mobbningen”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

19.”Skolledningen uppmuntrar åtgärder mot mobbning”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

20.”Jag tror att lärarna i min skola förstår allvaret med mobbning”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

21.”När jag uppmärksammar mobbningsproblem i skolan känner jag att andra lyssnar på mig”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

22.”På vår skola finns det ingen mobbning”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

23.”På vår skola gör vi tillräckligt för att stoppa mobbning”

Tar helt avstånd �        �          �            �            � Instämmer helt

Under rasten:
24. Hur ofta ingriper du vid misstänkta mobbningssituationer, då du är rastvakt?

Aldrig �        �          �            �             � Varje gång



25.”Jag tror att mina kollegor alltid ingriper då de misstänker att det pågår mobbning under 
rasten” 

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

26.”Genom att ingripa vid mobbning kan jag göra mobbningen värre” 

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt
27.”Jag planerar att ingripa varje gång jag misstänker mobbning då jag är rastvakt”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

28.”Det är huvudsakligen upp till mig själv om jag ingriper då jag misstänker mobbning under 
rasten” 

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

29.”Om jag ingriper mot mobbning då jag är rastvakt kan jag få eleverna att förstå att skolan 
inte accepterar mobbning”

Tar helt avstånd �       �          �            �             � Instämmer helt

30. Att alltid ingripa då jag misstänker mobbning är: 

Onödigt �        �          �            �             � Nödvändigt

31. ”Om jag ingriper vid mobbning kan jag råka ut för dåliga saker (exempelvis stämning eller 
blåmärken)”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

Föräldrakontakt:
32.”Genom att ha en bra kontakt med föräldrarna kan barnen få det bättre i skolan”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

33.”Om jag upptäcker mobbning planerar jag att kontakta föräldrarna direkt”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt



34.”Kontakt med föräldrarna är en belastning för mig”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

35. Hur ofta kontaktar du föräldrarna då du misstänker mobbning?

Aldrig �        �          �            �             � Varje gång

36.”Om jag uppmuntrar föräldrakontakt så tenderar föräldrarna att lägga sig i för mycket”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt
37. Att ta kontakt med föräldrar angående mobbning är:

Onödigt �        �          �            �             � Nödvändigt

38.”Jag tror att mina kollegor alltid kontaktar föräldrarna då de upptäcker mobbning”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

39.”Det är huvudsakligen upp till mig själv om jag har kontakt med föräldrarna eller inte 
angående mobbning”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

I klassen:
40.”Jag har tillsammans med mina elever utvecklat klassregler mot mobbning”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

41.”Klassråd är något som tar tid från schemat då något viktigare skulle kunna göras”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

42.”Det är huvudsakligen upp till mig om vi har klassregler mot mobbning”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

43.”Det är lönlöst att sätta upp regler mot mobbning för den egna klassen eftersom eleverna 
ändå inte följer dem”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � helt



44.”Det är huvudsakligen upp till mig om vi diskuterar mobbning och de sociala relationerna i 
klassen under klassrådet”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

45. Att diskutera mobbning eller de sociala relationerna i klassen under klassrådet är:

Onödigt �        �          �            �             � Nödvändigt

46.”Jag tror att mina kollegor diskuterar mobbning och de sociala relationerna i klassen under 
klassrådet”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

47.”Genom att engagera mina elever i utvecklandet av regler mot mobbning kan jag minska 
mobbningen”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

48.”Jag planerar att diskutera mobbning eller de sociala relationerna i klassen under klassrådet 
under den närmaste månaden”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

49.”Genom att utveckla klassregler mot mobbning kan jag få mina elever att förstå hur allvarlig 
mobbning är”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

50.”Jag tänker utveckla klassregler mot mobbning i nästa nya klass som jag får”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

51.”Genom att diskutera mobbning under klassrådet får jag en bättre inblick i de sociala 
relationerna i klassen”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt



52.”Jag tror att mina kollegor har satt upp klassregler mot mobbning med sina elever”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

53. Hur ofta har du diskuterat mobbning eller de sociala relationerna i klassen under klassrådet 
den senaste månaden?

Aldrig �        �          �            �             � Varje gång

54. Att utveckla egna klassregler mot mobbning är:

Onödigt �        �          �            �             � Nödvändigt

55.”Klassrådet är ett bra tillfälle att diskutera allvarliga frågor med klassen”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

Samtal:
56.”Genom att ha enskilda samtal med mobbaren/mobbarna kan jag få dem att sluta med 
mobbningen”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

57.”Genom att ha enskilda samtal med mobbarna och mobbningsoffren blir situationen bara 
värre”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

58.”Nästa gång jag misstänker att det finns mobbning i klassen kommer jag direkt att ha 
enskilda samtal med de inblandade”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

59.”Det är huvudsakligen upp till mig om jag har enskilda samtal med de berörda parterna i en 
mobbningssituation”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

60. Att ha enskilda samtal med mobbaren/mobbarna och mobbningsoffret/offren är:



Onödigt �        �          �            �             � Nödvändigt

61. Hur ofta har du enskilda samtal med de berörda eleverna då du misstänker mobbning?

Aldrig �        �          �            �             � Varje gång

62.”Om jag har enskilda samtal med de inblandade parterna i mobbningen slösar jag av 
värdefull tid”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

63.”Jag tror att mina kollegor har enskilda samtal med de berörda parterna direkt de upptäcker 
mobbning”

Tar helt avstånd �        �          �            �             � Instämmer helt

Om du har något som du vill tillägga kan du gärna göra det här:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!


