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Abstract:
Bullying is a serious problem in schools that can get the victims to feel very bad and those who 
carry out the bullying are likely to later develop an antisocial and criminal behavior. Therefore, 
it is important to develop operational actions against bullying. The aim of this thesis is to 
examine whether the Olweus (1991) program against bullying works. The issues raised are: 
whether the use of this method have shown any results, if its outcome differs due to gender, 
grades, and kind of bullying, if it can change students' and adults' attitudes, and behavior, in 
case of bullying, and how the method could be improved. The method chosen is a literature 
review. The results are ambivalent, since the method has demonstrated increases, reductions, 
and no change at all in bullying. The other research questions showed the same ambivalent 
picture. The program would benefit from research on bullying amongst girls, different ethnicity, 
cultures, and ages.
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Sammanfattning:
Mobbning är ett allvarligt problem i skolorna som kan få offren att må mycket dåligt och de 
som utför mobbningen riskerar att senare utveckla ett antisocialt och kriminellt beteende. Det 
är därför viktigt att utveckla fungerande åtgärdsprogram mot mobbning. Syftet med det här 
examensarbetet är därför att undersöka om Olweus (1991) åtgärdsprogram mot mobbning 
fungerar. De frågeställningar som tas upp är: om användandet av denna metod fungerar, om 
metoden fungerar olika beroende på kön, årskurs och typ av mobbning, om den kan förändra 
elevers och vuxnas attityder mot, och agerande, vid mobbning och hur metoden skulle kunna 
förbättras. Metoden som valts för att undersöka detta är en litteraturstudie. Resultaten visar på 
en kluven bild, då metoden har visat på ökning, minskning och ingen förändring alls av 
mobbning. Även de övriga frågeställningarna visade samma kluvna bild. Programmet skulle dra 
nytta av forskning om mobbning bland flickor, olika etniciteter, kulturer och åldrar.

Nyckelord: Mobbning, Olweus, utvärdering, antimobbning
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1. Inledning
Mobbning är ett socialt problem som påverkar de som utsätts för det negativt. Det förekommer 
på flera håll i samhället och är en företeelse som säkert alltid har förekommit (Olweus, 1991). 
Mobbning bland barn kan förekomma på lekplatser, på förskolan, i idrottssammanhang, på 
skolan och på fritidsgårdar (Olweus, 1999). Det är inte bara elever som mobbar andra elever 
utan även lärare kan i vissa fall stå för mobbningen (Damber, 2008). 

Konsekvenserna av mobbning är både fysiskt och psykiskt lidande för personerna som utsätts. 
Mobbningsoffren löper stor risk för att drabbas av både psykiska och sociala svårigheter långt 
upp i åren (Thornberg, 2006). Långvarig mobbning ökar ångesten, osäkerheten och de negativa 
självvärderingarna hos offret. I värsta fall kan mobbningen leda till att offret begår självmord 
(Olweus, 1991). Allteftersom mobbningen fortgår är sannolikheten stor att mobbningsoffret 
övertar de negativa bilder som mobbarna har av denne och börjar tänka att det nog är sant det 
som sägs om honom eller henne (Thornberg, 2006). De kan känna att de förtjänar 
kränkningarna eftersom de andra verkar tycka att det är hans eller hennes eget fel att denne blir 
mobbad (Damber, 2008).

De flesta har en egen föreställning om vad just mobbning är och ordet används med lite olika 
betydelser. Det kan då vara bra att ge en definition på mobbning så att alla vet exakt vad som 
menas med begreppet (Olweus, 1991). Ordet mobbning kommer från det engelska ordet ”mob” 
och används oftast för att beskriva en ganska stor grupp människor som tillsammans utför 
någon slags aktivitet. Termen används inom både sociologin och socialpsykologin (Olweus, 
1973). 

Den som först använde ordet mobbning var etnologen Konrad Lorenz som började använda 
det under 1960-talet (refererad av Damber, 2008). Lorenz använde termen för att beskriva hur 
en grupp djur kollektivt attackerar ett djur av en annan art, som vanligtvis är gruppens naturliga 
fiende. Men Lorenz, refererad av Olweus (1973), beskriver inte bara djurvärlden utan använder 
begreppet mobbning även när en grupp människor, exempelvis en skolklass eller en 
soldatgrupp, gaddar ihop sig mot en avvikande individ. I Sverige har begreppen mobb och 
mobbning blivit kända av framförallt läkaren Peter-Paul Heinemann som inte ger någon direkt 
definition på mobbning utan syftar med begreppet mobbning på gruppvåld som oftast riktas 
mot en avvikande individ (refererad av Olweus, 1973). 

Genom att se mobbningen som något som en anonym grupp utför anser Olweus (1973) att det 
blir lätt att glömma bort att det oftast finns någon eller några individer som är mer aktiva och 
pådrivande än andra. Genom att se på skolmobbning på samma sätt kan det hända att vissa 
egenskaper som är specifika för skolmobbningen förbises. Det är inte säkert att mobbning inom 
skolan fungerar på samma sätt även om namnet kommer ifrån socialpsykologins mobbar. Oftast 
fungerar nog inte skolmobbning såsom mobbar enligt socialpsykologins definition, tillfälligt och 
kortvarigt, utan skolmobbningen sker oftast systematiskt och under längre tid (Olweus, 1973). 

Olweus (1986) definierar mobbning som ”… när en eller flera individer, upprepade gånger och 
över tid, blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer” (s. 8). Det han menar 
med negativa handlingar är handlingar som ”… tillfogar, eller försöker tillfoga, en annan individ 
skada eller obehag” (Olweus, 1986, s. 9). Även om trakasserier som sker vid ett enstaka tillfälle 
ibland kan betecknas som mobbning lägger Olweus (1991) vikt vid att mobbningen ska ske flera 
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gånger under en viss tid. Avsikten med att göra en sådan definition är att utesluta enstaka 
negativa handlingar som riktar sig mot olika personer vid olika tillfällen. För det mesta brukar 
det inte handla om mobbning då två fysiskt och/eller psykiskt ungefär lika starka individer 
bråkar. Det bör därför finnas en viss obalans i styrkeförhållandet så att offret inte har lätt för att 
försvara sig för att det ska kallas mobbning (Olweus, 1991). 

Det finns olika typer av mobbning. En av dessa är verbal mobbning som innebär att offret t.ex. 
blir hotat eller får höra elaka kommentarer. En annan typ av mobbning är fysisk mobbning som 
kan innebära att mobbaren/mobbarna knuffar eller slår offret. Men det finns även mobbning 
som varken är fysisk eller verbal och detta kan t.ex. vara grimaser eller blickar (Olweus 1991). På 
senaste tiden har även en ny form av mobbning uppkommit med den nya tekniken och det är 
elektronisk mobbning. Denna mobbning sker över Internet eller med hjälp av mobiltelefoner 
och kan innebära att hotfulla meddelanden skickas eller förnedrande bilder sprids över nätet 
(Damber, 2008). 

Det finns även ett annat sätt att dela in mobbning och det är genom att placera den i gruppen 
indirekt eller direkt mobbning. Indirekt mobbning innebär social isolering och utfrysning och 
direkt mobbning innebär öppna påhopp på offret. Den första formen av dessa två är inte lika 
lätt 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). 
Trenden när det gäller olika typer av mobbning är att den fysiska mobbningen brukar avta i 
högre årskurser för att ersättas av mer indirekt och verbal mobbning (Olweus 1973).

Inom djurvärlden finns det också en slags ordning där vissa individer har högre rang än andra. I 
exempelvis hönsgården finns en hackordning som är en ganska bestämd rangordning bland 
hönsen, där varje kombination av två hönor innebär att en av dem hackar och den andra blir 
hackad på (Olweus, 1973). Hos högre djurarter används i stället för hackordning termen 
dominanshierarki. Här har de dominerande djuren oftast speciella funktioner såsom att skydda 
gruppen mot faror. Det som bestämmer djurets rang i en grupp är dess fysiska styrka, 
aggressivitet, kön, uppfinningsrikedom och förmåga att skaffa stöd från hannar med hög rang. 
Sådana här hierarkier anses ha en aggressionskontrollerande funktion, den sociala stabiliteten i 
gruppen upprätthålls och konflikter minimeras inom gruppen. Även om det finns likheter 
mellan en sådan rangordning och mobbningssituationer i en skolklass finns det sådant som inte 
stämmer. Skolklassen som grupp har inte samma förutsättningar för sin existens, den har 
annorlunda uppgifter och funktioner än en grupp med t.ex. apor. När babianer och rhesusapor 
sätts i fångenskap brukar oftast dominansförhållandena anta en annan karaktär än ute i det 
fria, de blir antisociala och inte ändamålsenliga för gruppen. Ofta styrs gruppen av en slags 
tyrannisk diktator. Det händer även att djur med låg rang utsätts för massattacker, vilket är 
ovanligt bland djur ute i det fria. Vissa likheter finns även här mellan mobbning i skolan och 
djurens beteende men paralleller måste dras med största försiktighet (Olweus, 1973). 

Även om företeelsen mobbning antagligen har funnits länge var det först under 1970-talet som 
det började samlas in mer systematisk kunskap om problemet. I Sverige uppstod ett starkt 
samhällsintresse för mobbning i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet och detta intresse 
spred sig sedan vidare till de andra skandinaviska länderna (Olweus, 1991).
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1.1 Problemområde

I en undersökning från 1980-talet visades att ca 10 procent av eleverna i grundskolan är 
mobbade (Olweus, 1991). Det kan vara svårt att jämföra förekomsten av mobbning mellan olika 
undersökningar eftersom olika forskare kan använda sig av olika metoder och/eller definitioner 
på mobbning. Olweus (1991) menar att det finns flera indirekta tecken som tyder på att 
mobbningen både är mer utbredd och antar allvarligare former än för 10-15 år sedan. Det är 
därför viktigt att försöka hitta bra lösningar på problemet så att antalet skolelever som utsätts 
för mobbning kan minskas. 

I Skolverkets rapport ”Attityder till skolan: Elevernas och lärarnas attityder till skola” från 2006 
framgår det att det finns elever som känner sig mobbade eller illa behandlade i alla årskurser 
och skolformer. I rapporten går det att läsa att åtta procent av eleverna i årskurs 4–6, som 
motsvarade 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 
mobbningen 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 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 av 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.

Skolan är till skillnad från arbetsplatsen ett ställe som barnen måste befinna sig i genom hela 
grundskolan enligt lagen. I skollagens tredje kapitel behandlas skolplikten som gäller från det 
att barnet fyller 7 år tills det är 16 år (SFS, 1985). Det finns alltså ingen möjlighet för barn att 
slippa gå till skolan och det är därför viktigt att skolan bland annat har en bra psykosocial miljö.

Både de som blir mobbade och de som mobbar under en viss tid har en tendens att även 
bli/göra det senare. Ett aggressivt beteende verkar vara ett ganska stabilt kännetecken för en 
individ. Detta innebär för mobbningsoffrets del att denne ofta befinner sig i en jobbig situation 
över lång tid och att möjligheterna att komma ur situationen utan någon hjälp är ganska små 
(Olweus, 1991). Det är därför viktigt att skolpersonalen tar tag i mobbningen på ett bra sätt så 
mobbningsoffret slipper ett långvarigt lidande. Både mobbningsoffer och mobbare gagnas av ett 
aktivt agerande mot mobbningen. För mobbningsoffrets del så denne kan gå till skolan utan en 
ständig oro och rädsla. För mobbarens del kan det minska risken för ett framtida antisocialt och 
kriminellt beteende (Olweus, 1991). Genom att stoppa problematiken kan även stora kostnader 
undvikas som annars mobbarna skulle kosta samhället, då det är stor risk att de blir kriminella 
(Olweus, 1973).

För att skolornas målsättning att minska mobbningen på skolan ska uppnås måste de använda 
sådana program som är utvärderade när det gäller effekten på mobbningen. Om skolorna 
använder sig av metoder som inte är vetenskapligt prövade kan det i värsta fall få motsatt effekt 
på mobbningen än det var meningen (Black, 2007). 
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1.2 Lagar och regler

FN: s barnkonvention, refererad av Damber (2008), är den mest kända av de regleringar som 
finns, den är underskriven av alla utom två länder i världen. Konventionen är inte lag i Sverige 
men genom att anta konventionen har Sverige förbundit sig att följa artiklarna och Sveriges 
lagar får inte heller strida mot konventionen. I andra artikeln anges att alla barn ska ha samma 
rättigheter oberoende av hudfärg, kön, trosuppfattning m.m. En viktig artikel i det här 
sammanhanget är artikel 19 som säger att barn ska skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, 
övergrepp, misshandel m.m. Artiklarna 28 och 29 berör hur barn ska bemötas i skolan. Skolan 
måste rätta sig efter konventionen och agera så att barnens mänskliga värde inte kränks.
Vissa lagar i brottsbalken kan ibland vara tillämpliga på mobbningssituationer. Mobbning och 
trakasserier kan vara brottsliga gärningar såsom misshandel, olaga hot och ärekränkning 
(Damber, 2008). 

Även om eleverna i skolan inte är arbetstagare i vanlig mening så gäller arbetsmiljölagen även i 
skolan (Damber, 2008). Eleverna ses alltså som arbetstagare och skolledningen som 
arbetsgivare. Det innebär att även eleverna i skolan har rätt till en bra och säker arbetsmiljö. 
AFS 1993:17 som innehåller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kränkande särbehandling gäller 
alltså även den i skolan och det innebär att skolledningen måste försöka förhindra kränkande 
särbehandling i skolan (Damber, 2008).

Under 2006 trädde den nya barn- och elevskyddslagen i kraft, vilket gjorde att regelverket kring 
trakasserier i skolan stärktes ytterligare (Damber, 2008). Det är en likabehandlingslag som gäller 
för både förskolan, grundskolan och gymnasiet. Lagen ställer krav på att skolorna aktivt arbetar 
för att minska diskrimineringen utifrån alla diskrimineringsgrunderna, vilka är etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och kön 
(Damber, 2008). 

Dessutom finns skollagen som bestämmer hur skolans verksamhet ska skötas. Verksamheten 
ska utformas så att den överensstämmer med grundläggande demokratiska värderingar. I första 
kapitlet andra paragrafen anges att den som arbetar inom skolan aktivt ska motarbeta 
kränkande behandling såsom mobbning och rasism (SFS, 1985).

Även läroplanen behandlar elevernas situation i skolan. Där anges att diskriminering och 
trakasserier ska motverkas. Skolpersonalen ska arbeta för att eleverna utvecklar känslor av 
samhörighet, solidaritet och ansvar. Enligt läroplanen ska skolans verksamhet bygga på den 
gemensamma värdegrunden i samhället (Damber, 2008).

1.3 Tidigare forskning

Den första kända studien av skolmobbning utfördes på pojkar i årskurserna 6-8 i Solna och 
Stockholm på 1960-talet (Olweus, 1973). Olweus undersökte mobbningens mekanismer och de 
gemensamma karaktärsdragen hos såväl mobbare som mobbningsoffer.

Den forskning som gjorts om mobbningsoffer har visat på en relativt entydig bild av det typiska 
mobbningsoffret (Olweus, 1973). De typiska mobbningsoffren är mer osäkra och ängsliga än 
andra, och är försiktiga, känsliga och tystlåtna. De värderar oftast sig själva negativt och känner 
sig dumma, misslyckade, skamsna och oattraktiva. De är negativt inställda till våld och de har 
inte ett aggressivt beteende. Dessa kallar Olweus (1991) för de passiva mobbningsoffren. De 
barn som blir mest utsatta för mobbning är de yngre och svagare medan andelen mobbade 
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sjunker med högre årskurser (Olweus, 1991). De karaktärsdrag som finns hos mobbade barn 
kan både vara en orsak till, och ett resultat av, mobbningen (Olweus, 1999).

Det finns även en annan typ av mobbningsoffer som inte är lika vanligt förekommande, de 
provocerande mobbningsoffren. De har ett häftigt humör som gör att de ofta kommer i konflikt 
med andra barn. De är ofta okoncentrerade och allmänt oroliga och de skapar lätt irritation 
och spänningar runt sig. Många elever i klassen kan uppleva deras beteende som provocerande 
och detta kan skapa negativa reaktioner från en större del av, eller hela, klassen (Olweus, 1991). 

Om elever tillfrågas om orsaken till att vissa elever blir mobbade brukar svaren oftast handla om 
någon form av yttre avvikelse hos den utsatte. Men Olweus (1973) forskning, dock endast 
utförd på pojkar, har visat att mobbningsoffer i stort sett inte är mer avvikande än elever som 
inte blir mobbade. Den enda avvikelsen som kunde urskiljas handlade om fysisk styrka. 
Mobbningsoffren var fysiskt svagare än genomsnittet medan mobbarna däremot var starkare. 
En förklaring till att yttre avvikelser ofta används som förklarande orsak till mobbning kan vara 
att de flesta människor har någon slags avvikelse. Om mobbningsoffret har en yttre avvikelse är 
det även troligt att mobbaren utnyttjar detta i mobbningen och det är ju oftast detta som 
vittnen ser, vilket kan leda till slutsatsen att detta är orsaken till mobbningen (Olweus, 1991). 

Ett utmärkande drag hos mobbarna är deras aggressivitet mot andra elever, lärare och föräldrar. 
Deras inställning till våld är allmänt mer positiv än genomsnittselevens. Mobbningen kan oftast 
ses som en ”del av ett mer allmänt mönster av antisocialt eller regelbrytande beteende” (Olweus, 
1991, s. 26). Detta betyder att de elever som mobbar har en ökad risk att hamna i kriminalitet 
och missbruk. Andra egenskaper som är vanliga hos mobbare är impulsivitet, 
domineringsbehov, brist på medkänsla och genomsnittlig eller positiv värdering av sig själv. 
Passiva mobbare eller medlöpare kallas de som deltar i mobbningen men inte tar initiativet till 
den och denna grupp är troligen ganska blandad när det gäller olika egenskaper. Mobbare är i 
hög grad barn från högre årskurser än den mobbades (Olweus, 1991).

Fyra faktorer har visat sig viktiga för utvecklingen av ett aggressivt reaktionsmönster. Den första 
är den huvudsakliga vårdarens emotionella grundinställning till barnet. Om barnet möts av 
brist på värme och engagemang ökar tendenserna till aggressivitet och fientlighet mot 
omgivningen. Den andra är vårdnadshavarens grad av eftergivenhet. Om denne tillåtit ett 
aggressivt beteende från barnets sida och inte satt klara gränser för ett sådant beteende ökar 
aggressiviteten. Den tredje är i vilken grad föräldrarna använder sig av fysiska bestraffningar och 
våldsamma känsloutbrott. Om barnet upplever våld i hemmet ökar dennes aggressionsnivå. 
Den sista faktorn är barnets egna temperament. Om barnet har ett aktivt och hetsigt sinnelag 
utvecklar det lättare ett aggressivt beteende än om det har ett lugnt eller genomsnittligt sinnelag 
(Olweus, 1991). Föräldrarna fungerar dessutom som modeller för sina barn och om de då har 
ett aggressivt och fientligt beteende kan barnet se detta som ett underförstått godkännande av 
det egna aggressiva beteendet (Olweus, 1973). En hemmamiljö som innebär att barnens 
föräldrar ofta grälar och bråkar skapar en otrygghet för barnen och en sådan miljö förknippas 
ofta med olämpliga uppfostringsmetoder (Olweus, 1999).

I sina undersökningar har Olweus (1991) visat att pojkar blir mer utsatta för mobbning än 
flickor och detta är särskilt tydligt på högstadiet. En annan skillnad mellan könen är att flickor 
oftast blir offer för indirekt mobbning medan pojkar för det mesta utsätts för direkt mobbning. 
Detta kan relateras till forskning, som bland andra Ekblad & Olweus (1986) samt Maccoby & 
Jacklin (1974, 1980), refererade av Olweus (1991), har genomfört om könsskillnader i 
aggressivitet och som har visat att pojkars relationer är hårdare, tuffare och aggressivare än 



6

flickors och att en betydligt större andel pojkar än flickor deltar i mobbning. Pojkar blir till helt 
övervägande del, 80%, mobbade enbart av pojkar medan flickor till stor del, 60%, blir mobbade 
av pojkar (Olweus, 1991).

Det första större införandet av ett åtgärdsprogram mot mobbning på nationell nivå gjordes 
1983 i Bergen i Norge, då Olweus (1991) program prövades med positiva resultat (refererad av 
Rigby, Smith, & Pepler, 2004). Mobbningen minskade med 50% eller mer. Resultatet gällde 
bägge könen och olika årskurser. Programmet visade sig även ha en positiv effekt på antisocialt 
beteende. Under 1997 infördes programmet på nytt i Bergen och även då erhölls en positiv 
förändring av mobbningen. Men den gången minskade mobbningen inte lika mycket, 21% -
38% minskning. År 1999 infördes programmet även i Oslo och 40% minskning på faktorn 
”blir mobbad” och 50% minskning på faktorn ” mobbar andra” erhölls (Olweus, 2004).

1.4 Olweus åtgärdsprogram

Huvudmålet med programmet är att ”minska eller helt förhindra existerande 
mobbningsproblem i, och utanför skolan, och att förebygga uppkomsten av nya sådana 
problem” (Olweus, 1991, s. 48).

År 2009 deltar 104 skolor i Sverige från Sjöbo i söder till Krokom i norr i programmet och 
hösten 2009 ska ytterligare minst fem skolor införa programmet. Programmet tar tre terminer 
att genomföra (Ann Collste, personlig kommunikation, 23 april, 2009).

Programmet bygger på forskning om utveckling och förändring av, speciellt aggressivt, beteende 
och innehåller fyra nyckelprinciper. Den första handlar om att det är viktigt att skapa en skol-
och hemmiljö som kännetecknas av värme och kärlek. Den andra innebär att de vuxna måste 
ha fasta gränser och regler mot oacceptabelt beteende och den tredje som hör ihop med den 
andra handlar om att de som bryter mot de överenskomna reglerna konsekvent kommer att 
drabbas av någon icke-kroppslig, icke-fientlig, negativ påföljd. Den sista principen är att 
föräldrar och skolpersonal ska fungera som auktoriteter i vissa avseenden. De tre första 
principerna bygger på motsatsen till de faktorer som påverkar utvecklingen av aggressivt 
beteende som är kärlekslöshet, eftergivenhet, avsaknad av fasta gränser och användning av 
maktorienterade uppfostringsmetoder (Olweus, 1991).

Programmet har fyra delmål. Det första är att öka medvetenheten och kunskapen om 
mobbning och försöka skingra en del myter som finns, det andra att få lärare och föräldrar att 
aktivt engagera sig i problemet mobbning, det tredje att det i skolan måste utvecklas klara regler 
mot mobbning och det fjärde delmålet är att ge stöd och effektivt skydd till mobbningsoffren 
(Olweus, 1991).

De två allmänna förutsättningarna för att målen ska kunna förvekligas är medvetenhet och 
engagemang. Detta innebär för det första att skolpersonalen och även i viss mån föräldrarna blir 
medvetna om mobbningens omfattning på den egna skolan. För det andra betyder det att de 
vuxna ska visa ett visst allvar och engagemang för att försöka förändra situationen. För att 
undersöka förekomsten av mobbning i den egna skolan kan ett frågeformulär användas som 
Olweus har utvecklat (Olweus, 1991).
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1.4.1 Skolnivå

När en skola har bestämt sig för att försöka motverka och ta itu med mobbningen anser Olweus 
(1991) att det är lämpligt att börja med en studiedag om mobbning. De som bör vara med på en 
sådan dag är rektorn, lärare, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och representanter för 
föräldrarna och eleverna. Målet med studiedagen ska vara att skolan ska utveckla en 
handlingsplan mot mobbning som är anpassad till den enskilda skolan.

Det är viktigt att det under rasterna finns vuxna ute som övervakar elevernas aktiviteter. En 
åtgärd för att motverka mobbning är därför att ha ett fungerande rastvaktsystem. Men det 
räcker inte med att de vuxna bara är ute bland eleverna, de måste även vara beredda att ingripa 
om de upptäcker en misstänkt mobbningssituation. När vuxna i skolan ingriper vid mobbning 
signalerar de att skolan inte tolererar mobbning. Om de däremot inte ingriper ger de ett tyst 
godkännande av mobbarnas beteende och mobbarna får signaler om att deras handlingar inte 
får några negativa konsekvenser (Olweus, 1991). 

En annan viktig komponent är att skolan har ett nära samarbete med hemmen. Detta kan 
etableras genom allmänna föräldramöten till vilka alla föräldrar bjuds in eller 
klassföräldramöten. Vid mötet bör skolan förklara att det kommer att inledas ett arbete för att 
minska mobbningen. Om det har gjorts en undersökning över hur utbredd mobbningen är i 
den enskilda skolan kan dessa resultat presenteras för föräldrarna (Olweus, 1991).

För att arbetet mot mobbning inte ska vara en tillfälligt uppblossande aktivitet som snabbt dör 
ut utan i stället ett långsiktigt arbete kan miljöutvecklingsgrupper skapas. Grupperna ska ha 
regelbundna möten och på dessa möten ska lärarna diskutera vilka olika problem de anser att 
det finns i skolan, ta del av de andras erfarenheter och lära sig av andras misstag och 
framgångar. Miljöutvecklingsgrupperna kan ge medlemmarna nya värdefulla erfarenheter, hålla
lärarnas engagemang vid liv och lärarna som oftast kan uppleva att de är ensamma med sin klass 
och dess problem får känna stöd av de andra i gruppen. Det är bra om grupperna diskuterar 
vilka olika riktlinjer och beteendemönster som är lämpliga för att ta tag i mobbningen. För att 
åtgärderna ska få full effekt är det viktigt att alla lärare reagerar på ungefär samma sätt i 
liknande situationer. Om lärarnas beteenden växlar från situation till situation och från person 
till person märker eleverna detta snart (Olweus, 1991).

1.4.2 Klassnivå

En viktig åtgärd på klassnivå är den som innebär att det i klassen finns regler angående 
mobbning. Det är angeläget att få eleverna engagerade i diskussionen om reglerna så att de 
sedan känner ett större ansvar för att de själva, och andra, följer reglerna. Olweus (1991) skriver 
att det är naturligt att utgå från tre regler: 

1. Vi ska inte mobba andra
2. Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade
3. Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma (s.62)

Det är viktigt att eleverna förstår vilka beteenden och situationer som reglerna hänvisar till. 
Genom att diskutera reglerna kan elevernas normer påverkas, t.ex. att även de som passivt 
medverkar till mobbning har ett ansvar och att de som berättar för någon vuxen om 
mobbningen inte skvallrar (Olweus, 1991).
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Genom att ge eleverna mer beröm och positiv uppmärksamhet för sitt beteende mot andra och 
sina skolprestationer kan läraren påverka eleverna till ett mer positivt beteende. När det gäller 
de aggressiva och mobbande barnen är det lätt att bara fokusera på det negativa de gör och 
glömma bort att även de gör saker som förtjänar erkännande. Om de bara får uppmärksamhet 
för sina negativa beteenden förvärras bara deras beteende, de måste även uppmärksammas när 
de gör bra saker för att kunna utveckla ett bättre beteende. Men i de flesta fall räcker det inte 
med att använda sig av bara beröm för att aggressiva barn ska ändra sitt beteende utan det krävs 
även någon form av sanktioner eller negativa påföljder för oönskade beteenden. Vilken typ av 
sanktioner som eleverna kan drabbas av kan diskuteras samtidigt som klassreglerna upprättas. 
Genom att bestraffa de aggressiva barnen när de bryter reglerna kan det även gynna dem på så 
sätt att de lär sig att visa hänsyn mot andra och de lagar och regler som finns i samhället, vilket 
senare kan leda till en minskad risk för att de blir kriminella (Olweus, 1991).

1.4.3 Individnivå

Då en klassföreståndare misstänker, eller vet, att det förekommer mobbning i klassen måste 
denne så snabbt som möjligt ha samtal med både mobbaren/mobbarna och mobbningsoffret 
(Olweus, 1991). Olweus (1986) menar att det inte finns behov av någon speciell samtalsteknik 
när det gäller åtgärderna för att stoppa mobbningen utan att det räcker att klassföreståndaren 
tar kontakt med de berörda individerna och förklarar att det mobbarna håller på med inte är ett 
acceptabelt beteende. Det gäller att få till stånd genomgripande förändringar som hjälper 
mobbningsoffret att komma med i gemenskapen och styra in mobbarnas beteende på mer 
socialt accepterade banor (Olweus, 1986). När klassföreståndaren ska försöka ta tag i en 
mobbningssituation måste mobbningsoffret garanteras skydd mot ytterligare trakasserier på 
grund av att denne pratar om situationen. Mobbningsoffret måste kunna lita på att de vuxna 
vill och kan hjälpa till. Klassföreståndaren måste vara beredd på att mobbarna är tuffa, säkra 
och skickliga på att prata sig ur besvärliga situationer. Det är troligt att de kommer att 
förminska sin egen roll i mobbningen medan andras roll framhävs och att de kommer att 
rättfärdiga mobbningen genom att hänvisa till offrets eget beteende (Olweus, 1991).

När en mobbningssituation uppdagas är det viktigt att den mobbades och de mobbandes 
föräldrar informeras. Deras medverkan kan vara av stor vikt för att få till stånd en förändring 
(Olweus, 1991).

Om mobbningsproblemet kvarstår trots flera försök att lösa det kan det vara aktuellt att fundera 
på byte av klass eller skola. Om det finns en ogynnsam kombination av aggressiva elever i 
klassen kan det vara bra att dela på dem. Genom att diskutera saken med föräldrarna kan de 
fördelas på olika klasser eller skolor. Detta kan även användas som ett påtryckningsmedel för att 
mobbningen ska upphöra. Det kan även vara aktuellt att flytta mobbningsoffret om det verkar 
kunna ge bättre resultat (Olweus, 1991).

1.5 Syfte och frågeställningar

Det finns flera olika metoder inom skolan för att motverka och åtgärda mobbning men den 
som tas upp här är Olweus (1991) åtgärdsprogram. Syftet med examensarbetet är att undersöka 
om programmet fungerar för att minska förekomsten av mobbning och de frågeställningar som 
ska besvaras är följande:

 Har användandet av Olweus metod mot mobbning visat något resultat?
 Har metoden haft speciellt bra resultat i vissa årskurser? 
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 Har metoden fungerat olika bra på pojkar och flickor?
 Har metoden visat bättre effekt på någon speciell sorts mobbning?
 Kan metoden förändra elevers attityder mot och agerande vid mobbning?
 Hur skulle metoden kunna förbättras?
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2. Teoretisk referensram

2.1 Grupprocesser

När det bildas en grupp, speciellt en där medlemmarna själva inte bestämmer vem som ska vara 
med, kan det uppstå tendenser till mobbning (Olweus, 1991). Detta är exakt en sådan grupp 
som skolklassen är, de som går i klassen bestämmer ju inte att de ska gå i just den klassen och 
vilka andra som ska gå där. Alla grupper försöker bilda en gemensam identitet. Om gruppen 
inte hålls samman av faktorer som intressen, syfte och åskådning skapas andra gemensamma 
nämnare som t.ex. attityder och normer. Dessa kan handla om regler för hur 
gruppmedlemmarna ska klä sig, bete sig eller prata. De personer som då inte följer alla regler 
kan hamna i en utsatt situation och ju fler regler det finns desto svårare blir det att passa in 
(Damber, 2008). Om det finns någon i gruppen som anses avvika för mycket från de normer 
och värderingar som gruppen har är det troligt att det uppstår ett grupptryck mot denna 
individ. I värsta fall kan det bli så att den upplevda avvikelsen provocerar eller irriterar de andra 
i gruppen, vilket kan leda till mobbning och/eller utfrysning (Thornberg, 2006).

Om det finns en ledartyp i gruppen som mobbar eller om majoriteten av gruppens medlemmar 
mobbar utsätts de andra i gruppen för en auktoritetspåverkan respektive ett grupptryck för att 
även de ska delta i mobbningen. En del kan känna sig tvingade att delta i mobbningen för att 
inte gruppen ska vända sig emot dem, även fast de själva kanske tycker att det är fel. Kelman 
(1958), refererad av Thornberg (2006), skiljer mellan detta som han kallar för offentlig 
medgörlighet och privat acceptans. Det senare innebär att individen tar till sig de normer och 
värderingar som mobbningen skapar och anser att mobbningen inte är fel. Men attityder kan 
förändras med tiden och de som tyckte att det var fel från början kan komma att ändra sig och 
börja tycka att mobbningsoffret egentligen förtjänar att utsättas för mobbning (Thornberg, 
2006). Attityderna kan genom de ständigt återkommande angreppen och negativa 
kommentarerna förändras så att offret uppfattas på ett mycket negativt sätt. Andra elever kan 
till slut tycka att offret förtjänar trakasserierna och denna attitydförändring bidrar även till att 
mobbarens eventuella skuldkänslor försvagas (Olweus, 1991). De flesta skolelever tycks 
sympatisera med offren i början men denna sympati verkar minska med skolåren, vilket kan 
bero på att eleverna med tiden lär sig att inte bry sig om dem som utsätts för mobbning 
(Thornberg, 2006).

Pennington, Gillen, & Hill (1999), refererade av Thornberg (2006), skriver att den så kallade 
åskådareffekten (bystander-effect) innebär att individen inte griper in och hjälper till när någon 
är i nöd i lika hög grad då det finns andra i närheten som ser den nödställde. Det finns flera 
faktorer som kan förklara detta fenomen. En av dessa är att människor definierar en situation 
genom sociala jämförelser och genom att titta på hur andra runt omkring agerar får individen 
ledtrådar om hur denne ska agera. Om ingen gör något tolkar alla att det inte är fråga om en 
nödsituation. Det bildas en gruppnorm som säger att den nödställde inte ska hjälpas och 
personen i nöd drabbas i en sådan situation av så kallad pluralistisk ignorans, vilket är ett 
begrepp som bland annat Latané & Darley tar upp (refererade av Thornberg, 2006). De tar 
även upp det fenomen som innebär att åskådare kan drabbas av en osäkerhet om det är deras 
ansvar, eller inte, då det finns andra tänkbara personer som kan hjälpa den nödställde, detta 
kallas ansvarsdiffusion. En annan faktor som kan hindra ett prosocialt agerande är rädslan att 
göra bort sig inför de andra (fear of social blunders), detta fenomen kallas publikhämning 
(audience inhibition), vilket tas upp av Pennington et al. (1999), refererade av Thornberg 
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(2006). Om åskådarna känner varandra ökar chansen att den nödställde får hjälp men om de är 
främlingar för varandra minskar chansen. Vittnena behöver även veta hur de ska agera och 
känna att de klarar av det (Thornberg, 2006).
En åskådare behöver, enligt copingmodellen för nödfallsinterventioner (the coping model of 
emergency intervention), som beskrivs av Bierhoff (2002), refererad av Thornberg (2006), innan 
denne ingriper upptäcka och inse den andres nöd, överväga vilka copingstrategier som är 
användbara och av dessa välja den strategi som verkar mest lämplig. Valet av copingstrategier 
påverkas av individens upplevda egen kompetens, kostnads- och vinstöverväganden och egna 
tidigare erfarenheter av liknande situationer.

Pennington et al. (1999), refererade av Thornberg (2006), skriver om en anledning till att 
människor inte ingriper även om de värderar en situation som en nödsituation och denna är att 
de tror på en rättvis värld (belief in a juste world). Detta innebär att individen tror att 
människor får vad de förtjänar, de som gör bra saker får positiva konsekvenser och de som gör 
dåliga saker drabbas av negativa konsekvenser. Genom att tänka på detta sätt upplevs världen 
som säkrare och risken för att råka ut för hemska saker av en slump anses som mindre. De som 
har en stark tro på en rättvis värld har en större benägenhet att skylla på offret vid 
nödsituationer och sannolikheten är då mindre att denne ingriper.

Enligt Bierhoff (2002), refererad av Thornberg (2006), kan känslor såsom sympati för offret, 
skuld över att inte handla och ilska mot förövaren eller situationen påverka människor att agera 
prosocialt. Andra faktorer som kan motivera prosocialt handlande kan vara att den egna 
gruppens normer och värderingar stödjer ett sådant handlande, individen värderar prosociala 
normer högt eller ett hjälpsamt beteende ses som en viktig del av den egna självbilden eller 
identiteten. Det finns även egoistiska motiv som kan påverka individen att handla prosocialt. 
Genom att hjälpa andra leder det sannolikt till att individen känner positiva emotioner och 
känner sig som en bra människa och agerandet kan göra att andra beundrar en och handlingen 
kan utföras för att individen vill bevara en värdesatt relation.

2.2 Modellinlärning

Bandura (1977), refererad av Thornberg (2006), har beskrivit hur individer kan lära sig ett 
beteende genom modellinlärning. En anledning till att barn eller vuxna beter sig som de gör 
kan vara att de sett en modell uppträda just så och sedan tar de efter det beteendet. Om denna 
modell dessutom värderas positivt i åskådarens ögon blir effekten starkare. I en 
mobbningssituation kan detta vara orsaken till att andra härmar mobbaren/mobbarna 
(Thornberg, 2006). När åskådare ser en aggressiv modell segra över en svag motståndare kan det 
tänkas att de får positiva förväntningar på att de skulle få ett liknande resultat vid en aggressiv 
interaktion med samme motståndare (Olweus, 1973). De som påverkas mest är sannolikt de 
elever som är lite osäkra på sig själva och vill hävda sig i gruppen. Denna typ av effekt kallas 
social smitta. En annan effekt modellen kan ha på åskådarna är försvagning eller förstärkning 
av hämningar och kontroll av den typen av beteende som modellen visar upp. Principen är här 
att då modellens beteende leder till positiva konsekvenser tenderar det att minska åskådarnas 
egna spärrar mot det beteendet, men om modellens beteende däremot leder till negativa 
konsekvenser förstärks åskådarnas spärrmekanismer (Olweus, 1991). Genom sitt beteende kan 
personen som fungerar som modell även överföra ett budskap om vilket beteende som är 
lämpligt i vissa situationer, dvs. vad som överensstämmer med den sociala normen (Thornberg, 
2006).
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3. Metod

3.1 Litteratursökning

För att söka bakgrundsmaterial användes Luleå universitetsbiblioteks databas Lucia. De böcker 
som skrivits av Dan Olweus lånades samt andra böcker som verkade relevanta. De sökord som 
användes var mobbning och skolan.

Efter inläsning på området söktes sedan material för analys. Primärt söktes artiklar med 
utvärderingar av Olweus åtgärdsprogram eller metoder som byggde på detta program. Sökningar 
gjordes i databaserna Scholar Google och PsycInfo. De sökord som användes var: Olweus, 
mobbning, skolan, utvärdering, anti-mobbning på svenska och bullying, mobbing, school, 
evaluation och anti-bullying på engelska. Även regeringens och Skolverkets hemsidor användes i 
informationssökningen, liksom Olweus svenska hemsida. Ytterligare information erhölls vid 
personlig kontakt med Ann Collste. Referenser, särskilt sådana som förekom i flera källor, i de 
utvalda böckerna och artiklarna följdes upp varvid ytterligare material påträffades. 

3.2 Avgränsningar

Problemområdet är avgränsat till att innefatta Olweus (1991) åtgärdsprogram mot mobbning i 
skolan. Fokus har legat på att hitta material som har med mobbning i skolan att göra. 
Information som utelämnats är sådan information som endast handlar om mobbning på 
arbetsplatsen, alltså vuxenmobbning. Information om andra antimobbningsprogram har 
exkluderats. Mobbning kan även utföras av lärare men detta tas inte heller med. Eftersom det 
inte gjorts någon utvärdering av programmet i Sverige söktes internationella utvärderingar.
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4. Resultat
Sammanlagt valdes sju studier ut för analys, varav två från Europa och resten från Nordamerika 
(Bilaga 1).

4.1 Studie 1: A school-based anti-bullying intervention: preliminary evaluation (Pepler, 
Craig, Ziegler, & Charach, 1993)

Studien beskriver en pilotstudie av ett åtgärdsprogram mot mobbning som utfördes i Toronto
1991-1992. Interventionen byggde på den intervention som gjordes i Bergen i Norge av Olweus 
(2004). Fyra skolor valdes ut för studien. Tre skolor hade elever från förskolan till klass 8 (5-14 
år) medan den fjärde endast hade klasserna 7-8 (12-14 år). Skolorna valdes ut utifrån sitt 
intresse för att motverka mobbning och villighet att lägga tid, energi och resurser på projektet. 
En preliminär utvärdering av projektet gjordes efter sex månader.

En kvantitativ mätning gjordes med hjälp av ett frågeformulär. Formuläret delades ut till de 
elever som var mellan 9 och 14 år. De yngre barnen svarade inte på formuläret på grund av 
lässvårigheter. Frågeformulären besvarades i oktober och maj. Sammanlagt svarade 898 elever 
på frågorna. 

Resultaten visade att det inte fanns någon signifikant förändring i andelen elever som uppgav 
att de hade mobbats mer än en eller två gånger de senaste två månaderna men på frågan om de 
hade mobbats under de senaste fem dagarna var det en signifikant minskning från 13% till 9%. 
I studien undersöktes två olika slags typer av mobbning, nämligen indirekt mobbning och 
rasistisk mobbning. Både andelen elever som var ensamma under rasterna och luncherna 
minskade signifikant, från 11% till 8% under rasterna och från 12% till 8% under luncherna. 
Men förekomsten av den rasistiska mobbningen förändrades inte. Eleverna fick även svara på
hur ofta andra elever eller vuxna ingrep vid mobbning. När det gällde de vuxnas ingripande 
fanns det en signifikant minskning enligt elevernas svar, från 19% till 13%. Detta menar 
författarna kan bero på elevernas ökade medvetenhet om mobbning. Det fanns däremot ingen 
signifikant skillnad mellan hösten och våren när det gällde hur ofta eleverna angav att de själva 
eller andra elever ingrep mot mobbning. Motsatt mot förväntningarna svarade fler elever på 
hösten att de kände sig illa till mods när de bevittnade mobbning än på våren, andelen sjönk 
från 90% till 86%. Slutligen fanns det inte heller någon signifikant skillnad när det gäller 
frågan om eleven själv skulle kunna vara med i mobbningen om det var någon de inte tyckte 
om som mobbades.

Författarna beskrev en del saker som kunde vara viktiga i en vidare utveckling av programmet. 
Skolorna som var med i projektet ansåg sig ha ett behov av att kunna kommunicera med de 
andra medverkande skolorna. När det gällde lärarna skulle dessa behöva en specifik 
undervisningsplan som handlar om mobbning så att de bättre kan undervisa barnen om det 
och veta vad de kan göra och diskutera under klassråden. 

De poängterar även skolkamraternas roll i mobbningen och menar att det finns ett behov av att 
involvera dessa för att minska mobbningen. Detta kan göras genom att främja en attityd mot 
aggressivt beteende och uppmuntra eleverna att ingripa när de ser mobbning. Interventionen 
måste lära eleverna mer om mobbning, hur de upptäcker den och själva kan stoppa den. Det 
kan vara bra att ha ett system där elever utbildas för att ingripa vid mobbning. Oftast ser de mer 
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än de vuxna gör och vet vad som pågår på skolgården. Men det är ändå de vuxna som har det 
största ansvaret.

4.2 Studie 2: Prevention of bullying in German schools: an evaluation of an anti-bullying 
approach (Hanewinkel, 2004)

Den här studien beskriver en utvärdering som gjordes mellan 1994 och 1996 av ett anti-
mobbingsprojekt i Schleswig-Holstein i Tyskland som baserades på Olweus (1991) begrepp och 
idéer. Först skickades broschyrer om projektet ut till alla skolor i området samt en förfrågan om 
vilka som ville vara med och 47 av skolorna anmälde sedan sitt intresse. Trettiosju av dessa 
införde programmet i klasser från 3-12 (9-19 år). Antalet elever som deltog upp till klass 9 var 
stort medan antalet deltagare i de högre klasserna var betydligt lägre.

Designen på studien var en kvasiexperimentell fältdesign med för- och eftertest. I studien 
undersöktes hur stor andel av eleverna som var utsatta för direkt och indirekt mobbning samt 
hur stor andel som mobbade andra elever. Dessutom delades mobbningen upp i en låg nivå 
som innebar att eleven hade mobbats eller mobbat ibland till flera gånger per vecka och en hög 
nivå som innebar att eleven hade mobbats eller mobbat en gång i veckan till flera gånger i 
veckan.

Resultaten visade att låga nivåer av direkt mobbning minskade från klass 3-10 i varierande grad 
och detta var signifikant i klasserna 3 och 5-7. Klasserna 11 och uppåt drog inte nytta av 
programmet och i klass 12 ökade andelen direkt mobbning. När det gällde indirekt mobbning 
fanns inget som visade på att den hade minskat och i klass 4 kunde en ökning konstateras, men 
det är möjligt att detta resultat berodde på slumpen. Det är möjligt att sådant beteende är 
svårare att påverka eftersom det inte alltid är synligt för andra. I klasserna 4, 5 och 7 visade 
resultaten på en signifikant minskning av faktorn mobbande av andra. Även här verkade det 
som att de högre klasserna, speciellt 11 och 12, inte drog nytta av programmet. Det fanns även 
på denna faktor en viss ökning i klass 12. Höga nivåer av både direkt och indirekt mobbning 
och mobbande av andra påverkades inte signifikant av programmet. Däremot erhölls en 
minskning av direkt mobbning i klass 5, en ökning i klasserna 11 och 12, en ökning av indirekt 
mobbning i klass 11 och en ökning i mobbande av andra i klass 12.

Författarna beskrev en komponent som skulle kunna vara bra att införa i programmet. De 
ansåg att det kunde vara till hjälp för lärarna att anordna workshops om kommunikativa 
färdigheter, konfliktåterhållsamhet och arbete med regler och sanktioner.

4.3 Studie 3: Bullying in Flemish schools: An evaluation of antibullying intervention in 
primary and secondary schools (Stevens, De Bourdeaudhuij, & Van Oost, 2000)

Studien genomfördes i Flandern i Belgien med 18 skolor omfattande 1,104 elever i åldrarna 10 
till 16 år. Skolorna valdes slumpmässigt från en population om 50 skolor som hade anmält 
intresse för att delta. Med studien försökte de för det första att undersöka om elever som är 
involverade i mobbningsproblem har nytta av ett skolbaserat åtgärdsprogram mot mobbning 
och för det andra om extra hjälp från en forskargrupp är nödvändig för att få de förväntade 
resultaten. Även skillnader mellan äldre (secondary school) och yngre elever (primary school) 
undersöktes. Interventionen baserades på Olweus (2004) införande av sitt program i Norge.

Metoden var experimentell med förtest, eftertest och kontrollgrupp. Förtestet gjordes i oktober 
1995, det första eftertestet gjordes i maj 1996 och det andra i maj 1997. Det fanns tre olika 
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betingelser som de olika skolorna fördelades på och dessa var behandling med stöd, behandling 
utan stöd och ingen behandling. Den första betingelsen innebar att skolorna införde 
åtgärdsprogrammet, deltog i ett omfattande träningsprogram och kunde få extra hjälp av 
forskargruppen. Den andra betingelsen innebar att skolorna införde programmet, men de 
kunde inte vända sig till forskargruppen för extra hjälp och de fick inte heller specifika 
träningssessioner som handlade om åtgärdsprogrammet. Den tredje betingelsen utgjordes av en 
kontrollgrupp och de skolor som tillhörde den införde inte programmet. De utvalda skolorna 
fördelades slumpmässigt på de olika betingelserna. För att undersöka om andelen mobbning 
förändrades användes ett frågeformulär som besvarades av eleverna.

Tre skalor upprättades: mobbarskalan som beskrev i vilken utsträckning eleverna mobbade 
andra, offerskalan som beskrev i vilken utsträckning eleverna var mobbade och positiva 
interaktionsskalan som beskrev i vilken omfattning eleverna upplevde positiva interaktioner i 
skolan.

Resultaten visade att programmet fick olika resultat hos de yngre och de äldre eleverna. 
Andelen som mobbade andra hos de yngre eleverna minskade i båda experimentgrupperna 
jämfört med i kontrollgruppen. De båda experimentgrupperna skiljde sig inte särskilt mycket åt 
men när det gällde andelen som mobbades erhölls inte några signifikanta resultat. När det 
gällde resultatet för positiva interaktioner visade alla grupperna på positiva förändringar men 
experimentgruppen utan stöd visade på mindre positiva förändringar än de andra grupperna, 
men detta kunde bero på att eleverna i denna grupp hade höga resultat redan under förtestet. 
Hos de äldre eleverna däremot erhölls bättre resultat för både mobbning av andra som att själv 
bli mobbad i experimentgruppen utan stöd jämfört med den andra experimentgruppen. 
Eleverna i experimentgrupperna skiljde sig däremot inte mot de i kontrollgruppen. Men 
resultatet kan ha störts av skillnader som fanns vid förtestet; jämfört med experimentgruppen 
utan stöd hade den andra experimentgruppen lägre nivåer av både mobbare och 
mobbningsoffer. Resultaten för positiva interaktioner var identiska med resultaten hos de yngre 
eleverna.

Resultaten visar att var barnet befinner sig i utvecklingen kan påverka programmets resultat. 
Antagligen tenderar tonåringar att rätta sig mindre efter de regler som sätts upp för att bekämpa 
mobbningen. En annan förklaring till skillnaderna kan vara olika organisationsegenskaper, de 
äldre eleverna har ofta annorlunda scheman och det har visat sig att genomföra programmet är 
svårare på en högre nivå.

4.4 Studie 4: Implementation of the Olweus Bullying Prevention programme in the 
Southeastern United States (Limber, Nation, Tracy, Melton & Flerx, 2004)

Denna studie handlar om ett treårigt projekt som inleddes för att utvärdera hur bra Olweus 
(1991) åtgärdsprogram fungerade i landsbygdskolor i South Carolina. Skoldistrikten som var 
med valdes ut efter olika kriterier och dessa var att distriktet skulle ligga utanför 
storstadsregionerna, distriktet kunde matchas med ett annat deltagande distrikt i ett grannlän 
på grundval av elevernas och samhällets demografi, distrikten var utspridda över olika regioner 
av staten och distriktets skolinspektör utryckte ett intresse och en villighet att delta i projektet. 
Till slut valdes sex distrikt ut och i varje matchande par av distrikt valdes ett ut för att vara med 
i grupp A och det andra i grupp B. Grupp A införde programmet under det första året och 
grupp B användes då som jämförelsegrupp. Andra året införde även grupp B programmet och 
då använde alltså båda grupperna programmet. Sammanlagt valdes 18 skolor ut för att införa 
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programmet, där de flesta hade klasser mellan 6-8 (11-13 år). Elva av skolorna hamnade i grupp 
A och de resterande sju i grupp B, men endast sex från grupp A och sex från grupp B användes 
i analysen.

Eleverna fick svara på ett frågeformulär om mobbning i mars 1995 som var ett förtest och sedan 
fick de svara på eftertest i mars 1996 och 1997. Det var hela tiden samma elever som svarade på 
frågeformulären vilket innebar att första året svarade eleverna i årskurserna 4-6 på formuläret 
och tredje året svarade de som gick i årskurs 6-8. 
Eftersom skolorna i grupp B inte visade på några förändringar fokuserades 
resultatredovisningen endast på resultaten från grupp A. Anledningen till detta kan vara att i 
grupp B infördes inte så många av programmets kärnkomponenter och misslyckades därmed att 
fullt ut anta Olweus (1991) modell. Detta för att de inte fick den hjälp och det stöd som de 
skulle ha behövt vid införandet. 

Resultaten visade på en stor minskning av elever som angav att de hade mobbat andra elever 
efter första året, både bland flickor och pojkar. Efter andra året låg andelen inte lika lågt men 
den var lite lägre än innan projektet, men denna skillnad var inte signifikant. Detta kan bero på 
att skolorna under andra året fick tillgång till mindre konsultation än innan och den 
inneboende svårigheten med att upprätthålla programmet över tid. När det gällde andelen 
mobbade rapporterades en stor minskning hos pojkarna och en lätt men inte signifikant ökning 
hos flickorna. Resultaten för andra året var inte signifikanta för vare sig pojkarna eller flickorna. 
På mätningen över social isolering fanns det hos pojkarna en stor minskning under det första 
året och skillnaden var fortfarande stor efter andra året men dock något mindre. Hos flickorna 
minskade isoleringen något under båda åren. Skillnaden mellan flickor och pojkar när det 
gäller de två sista variablerna kan bero på att programmet är mer effektivt för att minska den typ 
av mobbning som är mer vanlig bland pojkar än hos flickor. Andelen som rapporterade att 
åskådare ingriper vid mobbning minskade märkbart under första året och i något lägre 
utsträckning under andra året för både pojkar och flickor. När det gällde de vuxnas ingripande 
fanns det under det första året en måttlig minskning hos båda könen. Dessa resultat kan bero 
på att det faktiska antalet fall av mobbning som eleverna observerar har minskat. Minskningen 
hos pojkarna försvagades till ingen betydelse under andra året men hos flickorna stärktes 
minskningen under andra året. När det gällde elevernas attityder mot mobbning fanns ingen 
signifikant skillnad hos pojkarna under vare sig första eller andra året. Hos flickorna däremot 
fanns det en lätt förändring mot mindre tolerans för mobbning det första året som sedan 
förändrades till en stor ökning av toleransen under det andra året. Detta kan bero på att fokus 
på programmet minskade något under det andra året och en ökad exponering av ökat våld och 
mobbning i media.

4.5 Studie 5: Evaluation of the Olweus bullying prevention program: How the program can 
work for inner city youth (Black, 2007)

Den här artikeln handlar om 13 skolor i innerstadsområden i USA som införde Olweus (1991) 
åtgärdsprogram. Målet med projektet var att se om programmet var lämpligt och effektivt för 
eleverna i ett storstadsskoldistrikt. Nio av skolorna deltog i över fyra år, tre deltog i tre år och en 
deltog i två år. 

I studien användes en kvasiexperimentell design med förtest och eftertest och fyra typer av data 
vilka var; hur fullständigt programmet infördes på de olika skolorna, densiteten av 
mobbningsincidenter (BID), elevenkäter och rapporter om allvarliga våldsrelaterade incidenter. 
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När skolans ”fullständighet” beräknades gjordes det genom att det antal kärnkomponenter som 
skolan använde dividerades med det totala antalet kärnkomponenter i programmet som 
sammanlagt är 14. När det gäller BID undersöktes detta genom att observera mobbning på 
rasterna och luncherna. På ett papper registrerades start- och stopptider, antal studenter, kön, 
årskurser och varje incident av mobbning som observerades. BID (antalet incidenter per 100 
studenttimmar) beräknas genom att använda formeln: (Antal incidenter/Antal studenter 
närvarande) x 100 x (60/Tidsperiod i minuter), där 60 betyder minuter/timme och tidsperiod i 
minuter är längden på observationsperioden. Enkäten besvarades av elever i klass 3-8 innan 
interventionen startade och varje år som programmet användes.

Fullständigheten hos programmet låg under första året mellan 21% och 79% med ett 
medelvärde på 48%. Medelvärdena höll sig stabila mellan 66% och 72% under det andra, 
tredje och fjärde året. Det vanligaste mönstret var att skolan ökade antalet komponenter under 
det andra och tredje året med en efterföljande minskning. Detta menar författarna kan bero på 
en falsk känsla av säkerhet, där personalen kände att de kunde minska sin vaksamhet efter att 
de hade sett en positiv förändring av skolklimatet. Fem skolor hade infört programmet i måttlig 
till hög utsträckning, 75%, och åtta skolor hade infört programmet till en mindre 
tillfredställande grad, 75%.

BID minskade sammanlagt med 25.5% för skolorna som var kvar i fyra år, vilket var nio 
stycken. Skolor med hög fullständighet minskade i genomsnitt BID med 21.5% medan skolor 
med låg fullständighet i genomsnitt minskade BID med 35%. Kärnkomponenten som innebar 
effektiv övervakning av högriskområden infördes i alla skolor. När det gäller enkäten visade den 
på en ökning av andelen som blivit mobbade två gånger per månad eller oftare, från 39% innan 
programmet införts till 43% det fjärde året. Förändringarna varierade mellan en 40% ökning 
till en 12% minskning. När skolorna delades in i hög och låg fullständighet visade de med hög 
fullständighet en minskning med 5% och de med låg en ökning med 14%. De skolor med den 
största minskningen kännetecknades av en stark administratör som engagerade eleverna och 
bemyndigade personalen.

Våldsrelaterade rapporter i skolan om sådant som överfall, hot och rån ökade med 73% från 
andra till fjärde året, med en variation mellan 433% och –50%. Mätningarna jämförs inte med 
första året eftersom rapporteringsmekanismerna förändrades efter första året. Hos skolor med 
låg fullständighet ökade incidenterna med 137% och hos skolor med hög fullständighet 
minskade de med 7%.

De olika typerna av data korrelerade inte med varandra. Detta kan bero på att de mäter olika 
saker av ett stort problem.

Författarna ansåg att det är viktigt att samhället är med och visar att aggressivt beteende och 
våld inte är något bra. För att ett program mot mobbning och aggressivt beteende ska fungera så 
effektivt som möjligt måste skolorna ha stöd i samhället, dvs. de behöver social och politisk 
hjälp.

4.6 Studie 6: The effectiveness of the Olweus bullying prevention program in public middle 
schools: A controlled trial (Bauer, Lozano, & Rivara, 2007)

Studien behandlar en icke-randomiserad utvärdering med sju skolor i Seattle och i klasserna 6-8 
som införde Olweus (1991) åtgärdsprogram och tre jämförelseskolor som inte införde 
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programmet. Utvärderingen skedde två år efter införandet. Det som undersöktes var om 
programmet kunde minska mobbningen, förbättra elevernas attityder mot mobbning och deras 
uppfattning om andras villighet att ingripa samt förbättra den allmänna skolupplevelsen.

Eleverna fick svara på ett frågeformulär både innan och efter programmet hade införts. När det 
gäller mobbningen undersöktes två typer av mobbning, fysisk mobbning och mobbning som de 
i studien kallar relationell som borde motsvaras av verbal och indirekt mobbning. Det 
undersöktes även hur många av kärnkomponenterna som hade införts i de olika skolorna. 
Sedan placerades de på en 4-poängsskala där 0 betydde att skolan inte har haft någon aktivitet, 
1 att skolan har gjort ett försök men inte enligt Olweus (1991) standard, 2 att skolan uppfyllde 
denna standard och 3 att skolan överträffade denna standard. I undersökningen studerades 
även skillnader mellan kön, ålder och etnicitet.

Resultaten av utvärderingen visade att generellt sett förändrades inte andelen mobbning, varken 
den relationella eller den fysiska, varken hos jämförelseskolorna eller hos skolorna som använt 
Olweus (1991) program. Men när etnicitet togs i åtanke visade de vita eleverna i skolorna som 
infört programmet upp en minskning av mobbningen, 27.5% för relationell mobbning och 
36.6% för fysisk mobbning, jämfört med de vita eleverna i jämförelseskolorna. Inga sådana 
effekter fanns hos de andra etniciteterna, kön eller årskurs. När det gällde elevernas attityder till 
att ingripa vid mobbning generellt skiljde det sig inte mellan jämförelseskolorna och skolorna 
som infört programmet. När resultaten däremot jämfördes mellan årskurserna fanns en skillnad 
mellan jämförelseskolorna och skolorna med programmet hos eleverna i sjätte klass. Av dem 
som gick i en skola som hade infört interventionen var 21% mer benägna att tycka synd om 
elever som blev mobbade och ville hjälpa till i större i utsträckning. Ännu en skillnad fanns 
mellan de olika skolorna och det var att av elever i skolor som hade använt programmet var 
21% mer benägna att uppfatta andra elever som mer aktivt ingripande i mobbingssituationer.

Författarna påpekar att införandet av Olweus (1991) program kan variera i effektivitet beroende 
på faktorer som kultur, etnicitet och hemmiljö och därför är det viktigt att skolorna är 
medvetna om detta och skräddarsyr de förebyggande åtgärderna i enlighet med dessa faktorer 
och har en medvetenheten om att hemmet, kulturen och samhället påverkar elevernas 
beteenden.

4.7 Studie 7: Using bullying incident density to evaluate the Olweus bullying prevention 
programme (Black & Jackson, 2007)

Den här studien handlar om sex skolor från ett stort stadsskoldistrikt i USA som införde 
Olweus (1991) program i fyra år. Skolorna varierade i storlek mellan 456 och 1,295 elever. 
Målet med denna studie var att utvärdera programmet genom att observera elevernas beteende 
under luncherna och på skolgården. Det som undersöktes var om observationer kunde 
användas för att göra en utvärdering av om programmet kunde minska observerbar mobbning 
och om observationsdata kunde jämföras med data från Olweus (1991) frågeformulär.

Alla observationer utfördes av samma bedömare. Innan observationerna började upprättades 
vissa grundregler som handlade om att elevernas säkerhet kom i första hand och om 
skolpersonalen inte ingrep vid mobbning skulle bedömaren avbryta observationen och ingripa. 
Även om bedömarens närvaro ökade mobbningen skulle observationerna stoppas, vilket det 
även gjordes vid ett tillfälle. Observationerna gjordes vid samma tidpunkt varje år och då på 
dagar då det antogs att elevernas närvaro skulle vara hög. Sammanlagt gjordes observationer 
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under 7,589 minuter under 319 observationspass. Det noterades även hur många av 
kärnkomponenterna som användes och detta delades med de 14 kärnkomponenterna som 
programmet innehåller. Det första året varierade användandet mellan 21% och 57%. Under 
det fjärde året hade andelen ökat så att den låg på 64 till 100%. Slutligen delades även Olweus 
(1991) frågeformulär ut till eleverna i klasserna 3-8.

BID minskade med 45% från 65 mobbningsincidenter/100 studenttimmar innan programmet 
hade införts till 36 under det fjärde året. Förändringarna i de individuella skolorna varierade 
mellan ingen skillnad till 65% minskning. Förändringen av andelen mobbning i skolorna enligt 
frågeformulären sträckte sig mellan en ökning på 7% och en minskning på 10%. Totalt 
rapporterades en ökning med 5%. När det gällde fysisk mobbning svarade 27% av eleverna att 
de hade utsatts för det innan programmet hade införts och under det fjärde året svarade 28.7% 
samma sak. När det gällde lögner och felaktiga rykten minskade andelen något, från 44% till 
43.6%. Slutligen ökade andelen som blivit retade eller kallade elaka namn från 48.3% till 
49.5%.
Korrelationen mellan förändringarna på svaren i frågeformuläret och förändringarna i BID var 
negativ och inte signifikant. Det fanns heller ingen signifikant korrelation mellan andelen 
komponenter som införts och BID. Korrelationen mellan förändringarna på svaren i 
frågeformuläret och antalet komponenter som införts var svagt positiv men inte signifikant. 
Sannolikt beror bristen på korrelation mellan mätningarna på att alla skolor riktade in sig på 
högriskområden och därför kunde skolan endast använda få av Olweus (1991) 
kärnkomponenter och ändå se en skillnad i BID.

Författarna ansåg att en bra åtgärd för att minska mobbningen på vägen mellan olika aktiviteter 
i skolan var att införa tydliga regler för hur eleverna ska förflyttas från en plats till en annan. 
Det vore även bra att minska tiden som eleverna står i kö och ha med vuxna som intresserar sig 
för de enskilda eleverna vid luncherna. 

De ansåg även att för att göra något åt mobbning måste mer information tas fram om vilken 
utvecklings- och social roll som mobbning spelar i samhället. Forskningen måste hitta metoder 
som hjälper barn att känna sig framgångsrika utan att behöva använda skadligt våld.

4.8 Analys

4.8.1 Programmets påverkan på mobbningen generellt

I studie 1 erhölls inget signifikant resultat när det gällde mobbning som inträffade mer än en 
eller två gånger per månad men däremot en minskning när det gällde mobbning som hade skett 
den senaste veckan. I studie 6 kunde ingen generell förändring av mobbningen upptäckas men 
när resultatet delades upp i etnicitet fanns en minskning hos gruppen av vita. I studie 5 erhölls 
en generell ökning av mobbningen men när antalet kärnkomponenter som införts beaktades 
påvisades en minskning hos de skolor som hade infört många av komponenterna och en 
ökning hos de skolor som infört få av komponenterna. Även antalet mobbingincidenter 
observerades och här erhölls en ganska stor minskning. I Studie 7 erhölls en total ökning av 
mobbningen när det gällde svaren på frågeformuläret. Även i denna studie observerades antalet 
mobbingincidenter och här fanns en stor minskning. Resultatet i studie 4 visade en minskning 
av elevernas svar på om de hade mobbat andra elever efter första året men efter andra året låg 
andelen inte lika lågt dock lite lägre än innan projektet, men denna skillnad var inte signifikant. 
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De andra studierna beskrev inte hur mobbningen sammanlagt hade förändrats utan de 
fokuserade på sådana faktorer som kön och årskurs, vilka tas upp i 4.8.2 och 4.8.3. 

Resultaten när det gällde förändringen av mobbningens omfattning varierade. I vissa skolor 
ökade mobbningen, i andra minskade den och i ytterligare andra förändrades den inte. 
Förändringen varierade beroende på om måttet på mobbningen är på lång eller kort sikt, 
etnicitet hos eleverna och hur många komponenter av programmet som hade använts. I de 
studier där antalet mobbningsincidenter observerades visade programmet ett positivt resultat.

4.8.2 Resultat i olika årskurser

Det var endast i tre studier som årskursens betydelse för effekten av programmet undersöktes. I 
studie 3 fick programmet olika effekt i lägre (primary school) och högre (secondary school) 
årskurser. Bland de yngre eleverna förändrades inte andelen som svarade att de var mobbade 
men däremot minskade andelen som svarade att de mobbade andra elever jämfört med 
kontrollgruppen. För de äldre eleverna skiljde sig inte experimentgrupperna mot 
kontrollgruppen. Resultaten från studie 7 visar att den låga nivån av direkt mobbning minskade 
i klasserna 3-10 i varierande grad men i klass 12 ökade den. Den låga nivån av indirekt 
mobbning verkade däremot inte förändras mer än en ökning i klass 4, vilket kan ha berott på 
slumpen. När det gällde elever som mobbar andra på den låga nivån minskade andelen i 
klasserna 4, 5 och 7 men ökade i klass 12. Den höga nivån av direkt mobbning minskade 
endast i klass 5 och ökade i klasserna 11 och 12. Den höga nivån av indirekt mobbning ökade i 
klass 11 och den höga nivån av mobbande av andra ökade i klass 12. Även i studie 6 
undersöktes skillnader mellan årskurserna 6-8 men ingen skillnad påträffades.

Det var alltså endast i tre studier som betydelsen av årskurs och effekten av programmet på den 
sammanlagda mobbningen undersöktes. En av studierna visade på en minskning av eleverna 
som kände sig mobbade i de lägre årskurserna men en ökning bland de äldre eleverna. Medan 
det i de andra studierna inte erhölls några signifikanta resultat för detta. När det gäller andelen 
elever som angav att de mobbade andra erhölls i två studier en minskning bland de yngre 
eleverna. När det gällde de äldre eleverna erhölls ingen signifikant förändring i studierna 
förutom i klass 12 i ena där andelen mobbande elever ökade.

4.8.3 Skillnader mellan pojkar och flickor

När det gällde skillnader mellan könen undersöktes detta i två av studierna. I den studie som en 
skillnad mellan könen erhölls var i studie 4. För andelen som mobbar andra fanns det ingen 
skillnad mellan könen, förändringen var där lika stor, men när det gällde andelen som blev 
mobbade erhölls en minskning hos pojkarna och en lätt men inte signifikant ökning hos 
flickorna. Även social isolering mättes, dvs. indirekt mobbning. Här fanns en större minskning 
av isolering hos pojkarna under både första och andra året än hos tjejerna, även om det fanns 
en liten minskning även hos dem. I studie 6 erhölls inga skillnader mellan könen.

I den studie som en skillnad mellan könen erhölls hade programmet större effekt på andelen 
mobbade och socialt isolerade pojkar. 

4.8.4 Olika typer av mobbning

I studie 1 undersöktes indirekt mobbning och rasistisk mobbning. Både andelen elever som var 
ensamma under rasterna och luncherna, dvs. indirekt mobbning, minskade signifikant. Men 
förekomsten av den rasistiska mobbningen förändrades inte. Resultaten från studie 7 har även 



21

behandlats under 4.8.2 eftersom även olika årskurser jämfördes med varandra. Den låga nivån 
av direkt mobbning minskade i klasserna 3-10 i varierande grad men i klass 12 ökade den. Den 
låga nivån av indirekt mobbning verkade däremot inte förändras mer än en ökning i klass 4 
som möjligtvis var slumpbetingat. När det gällde elever som mobbar andra på den låga nivån 
minskade andelen i klasserna 4, 5 och 7 men ökade i klass 12. Den höga nivån av direkt 
mobbning minskade endast i klass 5 och ökade i klasserna 11 och 12. Den höga nivån av 
indirekt mobbning ökade i klass 11 och den höga nivån av mobbande av andra ökade i klass 
12.

I studie 6 gjordes skillnad mellan fysisk mobbning och relationell mobbning. Generellt sågs 
ingen förändring av någon typ av mobbning, men när skillnader mellan etnicitet jämfördes 
erhölls en minskning av båda typerna av mobbning hos vita, ca 10% större minskning av fysisk 
mobbning som av relationell mobbning. Även i studie 7 undersöktes olika typer av mobbning. 
Den fysiska mobbningen ökade från 27% till 28.7%, lögner och felaktiga rykten minskade från 
44% till 43.6% och andelen som blivit retade eller kallade elaka namn ökade från 48.3% till 
49.5%.

Förändringen av de olika typerna av mobbning varierade. Den indirekta mobbningen minskade 
i en studie, var oförändrad i en annan och ökade i någon klass men detta kan bero på graden av 
mobbning initialt. Den direkta mobbningen minskade i många klasser i en studie om hänsyn 
togs till att mobbningen inte pågår så ofta, men i samma studie går det även att se att 
programmet verkade ha motsatt effekt i de högre årskurserna. När det gällde skillnader mellan 
fysisk mobbning och andra typer av mobbning erhölls ingen större skillnad generellt sett.

4.8.5 Attityder och ingripande

I studie 1 sjönk andelen elever som kände sig illa till mods när de bevittnade mobbning men 
det erhölls ingen förändring i elevernas attityder när det gällde sannolikheten att de skulle delta 
i mobbningen om det var någon som de inte gillade som blev mobbad. I studie 6 fanns ingen 
förändring av elevernas attityder mot att ingripa vid mobbning. Men när årskursen beaktades 
märktes en ökning hos eleverna i årskurs 6 av andelen som tyckte synd om mobbade elever och 
att de ville hjälpa till i större utsträckning än innan programmet hade införts. Attityderna mot 
mobbning i studie 4 förändrades inte hos pojkarna, men hos flickorna erhölls en något mindre 
tolerans mot mobbning första året och sedan en stor ökning av tolerans under andra året.

Svaren från eleverna i studie 1 visade på en uppfattad minskning av vuxnas ingripande vid 
mobbning, men ingen förändring av andra elevers eller sitt eget ingripande. I studie 6 fanns en 
ökning av andelen elever som uppfattade andra elever som aktivt ingripande i 
mobbningssituationer. I studie 4 erhölls däremot motsatt resultat, dvs. en minskning av 
andelen elever som ansåg att åskådare ingriper vid mobbning.

Förändringarna av attityder mot mobbning i studierna påvisar både större och mindre tolerans 
av mobbning samt oförändrat i vissa studier. I en studie visades endast en förändring i klass 6 
mot en ökad empati och prosocialt beteende. När det gällde uppfattningen om andras 
ingripande vid mobbning fanns även här blandade resultat. De olika studierna som tagit upp 
detta har visat på både ökning, minskning och oförändrat läge.
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4.8.6. Förslag på vidareutveckling

I studie 1 påpekades att skolorna skulle gynnas av att kunna kommunicera med andra skolor 
som använder sig av programmet. För lärarnas del kan det behövas en specifik 
undervisningsplan som handlar om just mobbning som de kan använda sig av. Med en sådan 
kan de få råd om hur de bättre kan undervisa eleverna och veta vad de kan ta upp under 
klassråden. De lyfter även fram skolkamraternas roll i mobbningen och menar att det är viktigt 
att involvera dem för att minska mobbningen. Genom programmet måste eleverna lära sig hur 
de kan upptäcka och stoppa mobbning eftersom de oftast ser mer av vad som händer mellan 
eleverna i skolan än de vuxna gör. Det kan vara bra att ha ett system där elever utbildas för att 
ingripa vid mobbning. När det gäller mobbarens beteende kan detta eventuellt riktas om genom 
att de får möjligheter att uppleva ledarskap på ett annat sätt inom skolan. 

Författarna i studie 2 gav förslag på en aktivitet som skulle kunna hjälpa lärarna och det var att 
ha workshops om kommunikativa färdigheter, konfliktåterhållsamhet och arbete med regler 
och sanktioner. En åtgärd som lyfts fram i studie 7 är att införa tydliga regler för hur eleverna 
ska förflyttas från olika platser och att det vore bra om tiden eleverna står i kö, såsom vid lunch, 
minskas. Under luncherna bör även vuxna finnas med som visar intresse av att prata med 
eleverna. De påpekade även att mer forskning bör göras angående vilken roll mobbning spelar i 
samhället och för att hitta metoder som hjälper barn att känna sig framgångsrika utan att 
behöva använda våld.

I studie 3 påpekas att det är viktigt att ha i åtanke var i utvecklingen barnen befinner sig 
eftersom att det verkar som om programmet har bättre effekt på yngre barn och att det kan vara 
svårare att få tonåringar att följa de upprättade reglerna. I studie 5 påpekas att skolan behöver 
ha hjälp av samhället och politikerna för att visa barnen att aggressivt beteende inte är något 
bra. För att programmet ska ha önskad effekt behöver även åtgärder göras i samhället. I studie 6 
påpekas att effektiviteten av programmet kan bero på faktorer som kultur, etnicitet och 
hemmiljö och därför är det viktigt att skräddarsy åtgärderna efter dessa faktorer i den enskilda 
skolan. 

Det som har kommit fram i de olika studierna visar på viktiga faktorer för en utveckling av 
metoden. Dessa faktorer är stöd och hjälp till skolan, konkreta råd till lärarna, elevernas 
involvering i programmet, omriktning av mobbarnas beteende, uppbackning av normerna i 
samhället och bättre flöde bland eleverna mellan olika platser. Det behövs även bättre forskning 
om vilka åtgärder som passar i olika åldrar, kulturer och etniciteter för att kunna anpassa 
programmet till skolor med elever av varierande bakgrund. Forskning bör även göras för att 
undersöka vilken roll mobbning har i samhället och hur metoder kan utvecklas som hjälper 
barn att känna sig framgångsrika. Om sådana metoder hittas behöver kanske inte mobbarna 
trycka ner andra elever för att känna sig bättre.
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5. Diskussion
Syftet var att undersöka om Olweus (1991) program fungerar för att minska förekomsten av 
mobbning. Resultaten visar på studier som erhållit positiva förändringar, negativa förändringar 
och ingen förändring alls av mobbningen. Det är svårt att dra någon säker slutsats, ibland tycks 
programmet fungera effektivt med att minska mobbning men ibland ökar den, vilket ju är 
motsatsen till målsättningen med programmet. Eftersom undersökningarna har gjorts ute i 
verkliga skolor är det svårt att kontrollera störande variabler. Det kan vara andra variabler än 
själva programmet som påverkar andelen mobbning i de olika skolorna. 

När det gäller vissa av frågeställningarna var det ibland så få som två studier i vilka just den 
specifika frågeställningen undersöktes, vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser. 
Frågeställningen om det fanns någon skillnad mellan de olika årskurserna visade en bättre 
effekt på andelen elever som kände sig mobbade i de lägre årskurserna i en av studierna men i 
de andra erhölls ingen skillnad. När det gäller andelen som angav att de mobbade andra visade 
två av studierna bättre resultat bland de yngre eleverna. Detta visar att programmet eventuellt är 
mer effektivt i de lägre årskurserna, vilket kan bero på att det är lättare för yngre barn att ta till 
sig regler medan tonåringar kanske har en tendens att inte vilja följa regler utan att i stället vilja 
testa gränser. 

När det gäller skillnader mellan könen kan inte några generella slutsatser dras då detta endast 
undersöktes i två studier. I den ena erhölls ingen skillnad och i den andra ett bättre resultat för 
pojkarna. Så eventuellt har programmet en bättre effekt på pojkar. Detta kan i så fall bero på att 
programmet mestadels är utvecklat på forskning om mobbning bland pojkar och att pojkar och 
flickor kanske utsätts för, och använder sig av, olika typer av mobbning. 

Resultatet för frågeställningen om programmet har bättre effekt på någon viss typ av mobbning 
visade även det på en tvetydig bild. Den indirekta mobbningen visade förändringar både uppåt 
och nedåt och även ingen förändring alls. Den direkta mobbningen minskade däremot i en 
studie, i alla fall på mobbningen som skedde ibland till flera gånger i veckan. Här var det då 
återigen de lägre klasserna som gynnades mest av programmet medan det i de högre klasserna 
snarare fick en motsatt effekt. Så eventuellt har programmet större effekt på den direkta 
mobbningen, vilket i så fall kan bero på att den direkta mobbningen är mer synlig för andra 
medan indirekt mobbning är svårare att upptäcka och alltså även svårare att ingripa mot.

Även när det gällde elevernas attityder och uppfattning om andras ingripande vid mobbning var 
bilden oklar. På båda av dessa variabler fanns det både ökning och minskning och studier som 
inte visade någon förändring. I en studie visades endast en förändring i årskurs 6 och det var då 
en förändring mot ett mer prosocialt beteende och en ökad empati för mobbningsoffren. Om 
eleverna ser lärare ingripa mer ofta kan det leda till ett mer prosocialt beteende även bland 
eleverna enligt Banduras (1977), refererad av Thornberg (2006), principer för modellinlärning. 
Detta är speciellt sant om läraren fungerar som en positiv modell eller förebild för eleven, vilket 
fallet kan vara i alla fall i de lägre klasserna. Lärarnas attityder mot, och beteenden vid, 
mobbning är viktigt för hur eleverna uppfattar situationen. Om eleverna däremot har 
mobbaren/mobbarna som modeller är det viktigt att lärarna visar att mobbning bestraffas så att 
tendenser mot aggressivt beteende hämmas och inte förstärks. Programmet kan hjälpa till att få 
eleverna att inse att den negativa bild de har fått av mobbningsoffret har de på grund av 
mobbarnas beteende och att ingen egentligen kan förtjäna att bli mobbad. Genom att lära 
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eleverna hur de skulle kunna agera om de ser mobbning och få dem att förstå att den mobbade 
befinner sig i en nödsituation kan åskådareffekten brytas och fler kan fås att hindra 
mobbningen enligt copingmodellen för nödfallsinterventioner (Bierhoff, 2002, refererad av 
Thornberg, 2006).  Om eleverna får göra rollspel under klassråden med olika 
mobbningssituationer och då lära sig hur de kan agera vid en sådan situation kan de utveckla 
olika copingstrategier som de sedan kan använda sig av vid en verklig mobbningssituation. 
Dessutom kan klassen genom att utveckla klassregler försöka få eleverna att anta prosociala 
normer som innebär att de ska hjälpa dem som har det svårt och behöver hjälp (Thornberg, 
2006).

När det gällde frågeställningen om hur programmet skulle kunna förbättras har författarna i de 
olika studierna kommit med olika förslag och tankar. Dessa förslag handlar bland annat om att 
skolorna skulle dra nytta av att kommunicera med andra skolor som använder programmet för 
att få stöd och hjälp, utveckla konkreta råd och tips till lärarna så att de vet hur de ska tackla 
mobbningen, öka elevernas involvering i programmet, omrikta mobbarnas beteende, involvera 
samhället i arbetet så att normerna för aggressivt beteende och våldsamhet bryts ner och att 
skapa ett bättre flöde bland eleverna när de förflyttar sig mellan olika platser. Det behövs även 
bättre forskning om vilka åtgärder som passar i olika åldrar, kulturer och etniciteter för att 
bättre anpassa programmet till skolor med elever av varierande bakgrund. Det är viktigt att ha i 
åtanke hur hemmet, kulturen och samhället påverkar elevernas beteenden. Det är även viktigt 
att bedriva mer forskning angående mobbning bland flickor och integrera det i programmet 
eftersom programmet mestadels är baserat på forskning angående mobbning och aggressivitet 
bland pojkar. Forskning bör även göras för att undersöka vilken roll mobbning har i samhället 
och hur metoder som hjälper barn att känna sig framgångsrika på andra sätt än genom 
aggressivitet och våld kan utvecklas. Om sådana metoder hittas behöver kanske inte mobbarna 
trycka ner andra elever för att känna sig bättre.

5.1 Kritik mot arbetet

Det kan påpekas att alla utvärderingarna inte har så hög vetenskaplig giltighet som de skulle 
kunna ha haft. Detta eftersom en del av studierna är tagna ur böcker och en studie är endast en 
pilotstudie. Detta ger dem en sämre vetenskaplig giltighet än de vetenskapliga artiklar som går 
igenom ett granskande system innan de publiceras.

Tolkningarna av resultaten i utvärderingarna kan möjligtvis bli annorlunda vid nya analyser 
men det är knappast sannolikt. Vid analys av en sådan här metod kan det vara lätt att bara 
fokusera på de positiva resultaten på grund av en önskan att metoden ska fungera. Men detta 
har försökt förhindras i den mån det gått och analysen har gjorts så objektiv som möjligt. Även 
de negativa resultaten har redovisats och analyserats.

Validiteten är troligen acceptabel eftersom arbetet behandlat studier där Olweus (1991) metod 
uttryckligen utvärderats. De studier där flera olika metoder har använts valdes bort eftersom det 
då inte visar på endast Olweus (1991) programs effektivitet. När det gäller den interna 
validiteten har en del slutsatser dragits på basis av endast någon enstaka studie och detta kan 
göra att dessa slutsatser inte är helt giltiga och trovärdiga. Det urval av studier som har använts 
borde vara ett representativt urval eftersom endast studier som har utvärderat just Olweus
(1991) metod använts. De studier där även andra metoder har använts har sållats bort eftersom 
det då är svårt att bestämma vilken metod som påverkat resultaten mest. De skolor som ingått 
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är dessutom olika när det gäller sådana saker som kultur och etnicitet, vilket gör att analysen 
kan visa på ett mer generellt resultat och inte bara ett resultat som gäller för en viss betingelse. 

Inga forskningsetiska problem finns då arbetet utgörs av en litteraturstudie.

5.2 Framtida forskning

För att förbättra Olweus (1991) åtgärdsprogram behöver forskning göras på flickor, olika 
etniciteter, olika kulturer och barn i olika åldrar så att programmet bättre kan anpassas till den 
enskilda skolan. Det behövs även forskning på hur de olika resultaten ska kunna införas i 
programmet på ett bra sätt.

Ytterligare utvärderingar av Olweus (1991) program behöver göras där flera olika variabler tas 
med i beräkningarna för att undersöka skillnader som exempelvis mellan årskurser, kön och 
etnicitet. Även utvärderingar angående långtidseffekter av programmet behöver göras liksom 
fler utvärderingar i Europa, och speciellt i Sverige, där ingen sådan utvärdering ännu gjorts. 
USA är överrepresenterat när det gäller utvärderingar av programmet. Det är möjligt att 
programmet visar bättre resultat i Europa och då framförallt Norden eftersom programmet har 
utvecklats här.
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Bilaga 1

Översikt av analyserad litteratur

Perspektiv Problem och 
syfte

Metod Resultat Diskussion

Titel: A school-
based anti-bullying 
intervention  
preliminary 
evaluation
Författare: Debra 
Pepler, Wendy 
Craig, Suzanne 
Ziegler & Alice 
Charach
Bok: 
Understanding 
and 
managing bullying
Årtal: 1993

Utvärdering 
av 
tillämpad 
metod.

Syftet med den 
här studien var 
att undersöka 
om Olweus 
åtgärdsprogram 
var användbart 
i skolor i 
Toronto.

Programmet 
infördes i 4 skolor 
för att undersöka 
om det kunde 
minska 
mobbningen och 
åstadkomma en 
beteende-
förändring. För att 
göra det användes 
ett frågeformulär.

Resultaten 
visade på en 
minskning av 
mobbningen 
hos dem som 
hade blivit 
mobbade den 
senaste veckan 
och de som 
blev uteslutna 
från 
gemenskapen. 

Det är 
angeläget att 
det finns 
program 
såsom detta 
som har en 
omfattande 
räckvidd när 
det gäller att 
minska 
mobbningen.

Titel: Bullying in 
Flemish schools: 
An evaluation of 
antibullying
intervention in 
primary and 
secondary
schools
Författare: Veerle 
Stevens, Ilse De 
Bourdeaudhuij & 
Paulette Van Oost
Tidskrift: British 
Journal of 
Educational 
Psychology 
Årtal: 2000

Utvärdering 
av 
tillämpad 
metod. 

Syftet med 
studien var att 
utvärdera 
effekten av ett 
skolbaserat 
antimobbnings-
program i 
flamländska 
skolor. 
Dessutom gavs 
speciell 
uppmärksamhet 
åt relationen 
mellan 
programmets 
resultat och 
yttre stöd.

I studien användes 
en experimentell 
design med förtest, 
eftertest och en 
kontrollgrupp.

Resultaten av 
studien visade 
ett blandat 
mönster med 
positiva 
förändringar i 
“primary 
school” och 
inget resultat i 
”secondary 
school”.
Resultaten när 
det gällde 
effekterna av 
externt stöd 
visade 
begränsade 
resultat.

Resultaten 
visade att en 
skolbaserad 
antimobbnings-
intervention kan 
vara effektiv, 
speciellt i de 
lägre 
årskurserna. 
Författarna 
ansåg att de 
äldre 
studenternas 
stadie i 
utvecklingen 
störde resultaten 
av programmet.



Titel: Evaluation 
of the Olweus 
bullying 
prevention 
program: How the 
program 
can work for inner 
city youth
Författare: Sally 
Black
Hemsida: 
http://gwired.gwu.
edu /hamfish
Årtal: 2007

Utvärdering 
av 
tillämpad 
metod.

Syftet med den 
här studien var 
att utvärdera 
om Olweus 
åtgärdsprogram 
var lämpligt och 
effektivt för 
elever i 
storstads-
områden. 

För att utvärdera 
programmet 
användes fyra olika 
mätningar: hur 
fullständigt 
programmet 
infördes,
densiteten av 
mobbnings-
incidenter (BID), 
frågeformulär och 
antalet rapporter 
om allvarliga 
incidenter. 
Designen som 
användes för att 
mäta dessa saker 
var kvasi-
experimentell med 
förtest och 
eftertest.

Resultaten 
visade att de 
skolor som 
använt många 
av 
programmets 
kärn-
komponenter 
fick bättre 
resultat än de 
skolor som 
använt få 
komponenter. 
Programmet 
visade även en 
minskning av 
BID.

Utvärderingen 
tyder på att 
programmet kan 
införas i 
stadsskolor trots 
att det finns 
flera sociala 
utmaningar i 
den miljön. De 
fundamentala 
principerna i 
programmet kan 
översättas till 
innerstadsskolor 
för att minska 
mobbningen.

Titel: 
Implementation of 
the Olweus 
Bullying 
Prevention 
programme in the
Southeastern
United States
Författare: Susan 
P. Limber, Maury 
Nation, Allison J. 
Tracy, Gary B. 
Melton & Vicki 
Flerx
Bok: Bullying in 
schools: How 
successful can 
interventions be?
Årtal: 2004

Utvärdering 
av 
tillämpad 
metod.

Studiens syfte 
var att 
utvärdera om 
Olweus 
program 
fungerade även 
för landsbygds-
skolor i South 
Carolina.                    

Två olika grupper 
av skolor användes 
där den första 
gruppen införde 
programmet det 
första året och den 
andra gruppen 
fungerade då som 
jämförelsegrupp. 
Under andra året 
använde båda 
grupperna 
programmet. Både 
förtest och eftertest 
gjordes med 
frågeformulär.

Endast 
resultaten för 
den första 
gruppen 
redovisades. I 
denna grupp 
fanns en stor 
minskning av 
mobbningen 
bland pojkarna 
under det 
första året men 
en liten ökning 
bland 
flickorna. 

Anledningen till 
att det fanns en 
skillnad mellan 
pojkar och 
flickor ansågs 
vara för att 
programmet 
möjligtvis var 
mer effektivt på 
att minska en 
viss sorts 
mobbning som 
var vanligare 
bland pojkar.



Titel: Prevention 
of bullying in 
German schools: 
an evaluation of 
an anti-bullying 
approach
Författare: Reiner 
Hanewinkel
Bok: Bullying in 
schools: How 
successful can 
interventions be?
Årtal: 2004

Utvärdering 
av 
tillämpad 
metod.

Syftet med den 
här studien var 
att utvärdera ett 
antimobbnings-
programs 
förmåga att 
minska 
mobbning och 
aggressivitet 
bland eleverna i 
skolor i 
Tyskland.

Designen är en 
kvasiexperimentell 
fältstudie med 
förtest och eftertest 
utan någon 
kontrollgrupp.

Resultaten 
visade på en 
minskning av 
den direkta 
mobbningen i 
klasserna 3 och 
5-7. Detta 
gällde 
mobbningen 
som skedde 
ibland till flera 
gånger i veckan 
men inte 
mobbningen 
som skedde 
minst en gång i 
veckan. 

I alla fall när det 
gällde yngre 
elever fick 
programmet ett 
resultat som 
liknar det som 
Olweus erhöll 
(2004), men 
mobbningen 
minskade inte i 
lika hög grad 
som där. 
Anledningen till 
att resultatet 
skiljer sig kan 
vara åldern på 
eleverna.

Titel: The 
effectiveness of the 
Olweus bullying 
prevention 
program in public 
middle schools: A 
controlled trial 
Författare: Nerissa 
S. Bauer, Paula 
Lozano & 
Frederick P. Rivara
Tidskrift: Journal 
of Adolescent 
Health
Årtal: 2007

Utvärdering 
av 
tillämpad 
metod.

Studiens syfte 
var att 
undersöka 
effektiviteten av 
ett 
antimobbnings-
program som 
har spridits ut 
vida omkring.

I studien användes 
en design med icke-
randomiserade 
grupper där en 
grupp var en 
kontrollgrupp där 
grupperna gjorde 
för- och eftertest. 
Det som 
undersöktes var om 
relationell och 
fysisk mobbning 
minskade och om 
elevernas attityder 
och uppfattningar 
om mobbning 
förbättrades. 

Generellt sett 
förändrades 
inte 
mobbningen 
men när 
eleverna 
delades upp i 
etnicitet fanns 
en minskning 
av båda typerna 
av mobbning 
bland vita. 
Programmet 
hade även 
effekten att 
eleverna ansåg 
att andra elever 
var mer aktivt 
ingripande vid 
mobbning än 
innan.

Programmet 
hade blandade 
effekter 
beroende av 
kön, etnicitet 
och årskurs men 
ingen generell 
effekt fanns. För 
att få en bra 
effekt av 
programmet 
måste speciell 
uppmärksamhet 
riktas mot 
elevernas olika 
kultur, etnicitet 
och familje-
förhållanden.



Titel: Using 
bullying incident 
density to evaluate 
the Olweus 
bullying 
prevention 
programme
Författare: Sally 
A. Black & Ericka 
Jackson
Tidskrift: School
Psychology
International
Årtal: 2007

Utvärdering 
av 
tillämpad 
metod.

Syftet med 
studien var att 
undersöka m 
Olweus 
åtgärdsprogram 
mot mobbning 
var effektivt 
även för 
stadsungdomar 
från olika 
etniska 
bakgrunder.

För att utvärdera 
programmet 
användes 
densiteten av 
mobbnings-
incidenter (BID).

Resultatet blev 
en minskning 
av BID med 
45%.

Resultaten 
visade att 
programmet kan 
minska antalet 
mobbnings-
incidenter med 
upp till 65%.


