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Syftet med denna studie var att ta reda på hur väl inarbetad skolans 
antimobbningsprogram var hos eleverna. Studien som gjordes var av en 
kvantitativ ansats där en enkätundersökning hos elever i årskurs nio genomfördes 
för att besvara studiens frågeställningar. Resultatet visade att majoriteten av 
eleverna i årskurs nio inte kände sig bekanta med skolans Trygghetsgrupp. Många 
hade heller inte koll på vilka som tillhörde Trygghetsgruppen och visste alltså inte 
vilka de skulle vända sig till när mobbningen inträffade. Resultatet påvisade även 
att elever som utsatts för mobbning inte haft kunskap om Trygghetsgruppens 
arbete. Dock visade resultatet att de som kände till Trygghetsgruppen kände sig 
tryggare på skolan, något som kunde tyda på att när Trygghetsgruppen väl blivit 
bekant för eleverna verkade deras arbete eventuellt ha effekt. 
 
Sammantaget verkar Trygghetsgruppens arbete vara verkningsfullt, men bara för 
de elever som känner till den, vilket långt ifrån alla – särskilt inte de som mest 
behöver den – gör. En stor brist verkar ligga i att Trygghetsgruppen inte är 
tillräckligt kända av eleverna. 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Mobbning, Trygghetsgruppen, Antimobbningsprogram, Skola, Elever 
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1 Inledning  
 
När mobbning upptäcks i skolan, på en arbetsplats eller på en organisation är det 
viktig att ingripa direkt. Om de vuxna i skolan inte agerar direkt kan det lätt 
uppfattas som att de blundar för situationen. Detta kan medföra att eleverna tror 
att mobbning accepteras och inser inte problemets allvar. I dagens samhälle är det 
väldigt vanligt att personliga påhopp sker. Detta är ett stort problem som många 
barn och även vuxna drabbas av i sitt vardagsliv. På senare år har mobbning 
uppmärksammats alltmer i medier, exempelvis inom skolans värld. 
Samhällsdebatten ägnas ofta åt ämnet. Detta har lett till ökade insatser i skolorna 
som är skyldiga att upprätta handlingsplaner mot mobbning och förhindra att 
barn och elever utsätts för kränkande behandling (6 kap. 7 § Skollagen). I en 
artikel i aftonbladet.se skriver man:  
 

Oscar, 7, blev slagen och sparkad så svårt i skolan att han fick en hjärnskakning. 
Mobbningen gör att hans föräldrar nu håller honom hemma. Det är orättvist att jag ska byta 
skola och den som slår mig får gå kvar, säger Oscar. 
(www.bloggar.aftonbladet.se/mobbad/2013/saren-som-aldrig-laker) 
Aftonbladet 2013 

 
Alla individer i skolan ska känna sig trygga, och detta återspeglas också väldigt 
tydligt i Skollagen som särskilt lyfter fram att: ”Utbildningen ska utformas på ett 
sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero” (5 kap. 3 § Skollagen).  
 
Mobbning är ett ämne som berör mig starkt. Det förekommer i olika former och 
på olika platser och kan påverka individers liv oerhört mycket. Då jag har läst och 
sett mycket om mobbning känns det naturligt att fokusera på detta ämne i mitt 
examensarbete. I min framtida roll som lärare finns det stor sannolikhet att jag 
dagligen kommer stöta på just mobbning och vill då känna mig väl förberedd att 
hantera detta. Därför anser jag att det är ett intressant ämne att belysa.   
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur väl inarbetad skolans 
antimobbningsprogram är hos eleverna.  
 
Mina konkreta frågeställningar är: 

1 Hur uppfattar eleverna i årskurs 9 skolans förebyggande arbete mot 
mobbning? 

2 Har eleverna i årskurs 9 kännedom om skolans Trygghetsgrupp ? 
 
Studien avser en skola i en förort i en storstad. Ansatsen är induktiv och metoden 
är enkätundersökning med kvantitativa data. 
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1.2 Begreppet mobbning 
 
Mobbning kan definieras på olika sätt.  Nedan presenteras några ledande 
forskares definitioner av mobbning. 
 
Psykologiprofessorn Dan Olweus definition av mobbning är följande:  

 
En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under en viss tid blir utsatt 
för negativa handlingar från en eller flera personer. Negativa handlingar är när en person 
åstadkommer eller försöker åstadkomma en annan person skada eller obehag antingen 
verbalt eller med fysisk kontakt (Olweus 1998, s.4).  
 

Enligt Gunnar Höistad definieras mobbning som:  
  

 När en individ regelbundet blir trakasserad av en eller flera personer (Höistad 2001, s.41). 
 
Sharp och Smith beskriver mobbning som:  

 
Ett aggressivt beteende som oftast är avsiktligt och som psykiskt eller fysiskt skadar någon. 
Det rör sig också om ett långvarigt och upprepat beteende, veckor, månader och år (Sharp & 
Smith 1996, S 15-20).   

 
Anatol Pikas tar avstånd från det individuella perspektivet och menar att 
mobbning är en fråga om angrepp som utförs i gruppvis. Vilket gör att han 
kritiserar Olweus definition och anser att den är för vid. Pikas definition är 
följande:  
   

Mobbning är medvetna, ickelegitima fysiska eller psykiska angrepp och uteslutningar ur 
gemenskap, som riktas mot en enskild person i underläge av en grupp vars medlemmar 
förstärker varandras beteende i interaktion (Pikas 1998, s. 42).  

 

1.3 Skolans antimobbningsprogram 
 
Den undersökta skolan har en likabehandlingsplan mot diskriminering och 
kränkande behandling. Skolans policy är att främja likabehandling, förebygga 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. När det sker incidenter på 
skolan dokumenteras det med hjälp av incidentrapporter.  
 
För att se till att skolans likabehandlingsplan följs har skolan tagit fram 
Trygghetsgruppen som är en grupp bestående av personal från hela skolan som 
arbetar med trygghet på ett strukturellt plan. Personalen som utgör 
trygghetsgruppen kallas för trygghetsombud. De tar med sig ärenden från 
arbetslagen och lyfter fram detta på trygghetsmöten, vilka sker regelbundet en 
gång i veckan. Genom trygghetsombuden kan samtliga personal på skolan påverka 
likabehandlingsplanens uppbyggnad och värdegrund. 
 
Skolan har även utvecklingsdagar där det säkerställs att all skolpersonal är bekant 
med likabehandlingsplanen. En gång per termin har skolan föräldramöten 
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klassvis där de informerar om likabehandlingsplanen. Detta för att involvera 
vårdnadshavare, men även eleverna. Eleverna får möjlighet att vara med och 
påverkar utformandet av likabehandlingsplanen genom elevråd. 
 
Skolans rutiner vid kränkande behandling: 
 
1. All skolpersonal som upptäcker att en elev utsätts för diskriminering eller annan 
kränkande behandling ska genast ingripa för att skydda den utsatta. 
  
2. De inblandade elevernas mentorer skall informeras. 
 
3. Allvarsamtal sker med elev/elever av berörd personal och sedan skrivs en 
incidentrapport. 
 
4. Elevens mentor kontaktar sedan vårdnadshavare samt fritidspersonal och 
informerar att allvarsamtal utförts. Sedan informeras elev och vårdnadshavare att 
det vid upprepning anmäls till Trygghetsgruppen. 
 
5. Vid allvarliga incidenter så som trakasserier, kränkande behandling och 
diskriminering bokas uppföljningssamtal av mentor/Trygghetsgruppen/berörd 
personal. 
 
6. Anmälan till Trygghetsgruppen görs på särskild blankett. Innan anmälan 
inkommer till Trygghetsgruppen skall elev samt vårdnadshavare informeras. 
 
7. Vid anmälan till Trygghetsgruppen samtalar representant från 
Trygghetsgruppen med elev och en insatsdokumentation öppnas. 
 
När incidenter inträffar görs alltid steg 1-4. Om åtgärderna sedan inte ger önskat 
resultat utförs steg 5-7. Vid akuta ärenden kontaktas skolledningen direkt via 
arbetslagsledaren och andra åtgärder kan då vidtas såsom polisanmälan eller 
anmälan till socialtjänsten. Alla brott mot svensk lagstiftning såsom ärekränkning, 
hot med vapen samt våld polisanmäls av rektor. Vid samtliga ärenden där 
skolpersonal befarar att ett barn far illa kontaktas kurator för en anmälan till 
socialtjänsten. Kuratorn ansvarar sedan för dokumentationen.  
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2 Litteraturanknytning  
 

2.1 Olika typer av mobbning 
 
Höistad (2001) beskriver tre olika former av mobbning. Dessa är psykisk, verbal 
och fysisk mobbning.  
 
Psykisk mobbning består i att den mobbade blir utfryst och utesluten. Även 
blickar, viskningar och grimaser mot mobbade inbegrips i denna typ av mobbning. 
Denna typ av mobbning är dold och svår att upptäckas av omgivningen.  
 
Verbal mobbning handlar om att den mobbade blir utsatt för elaka kommentarer, 
blir hotad, hånad eller retad. Den verbala mobbningsformen är också svår för 
omgivningen att upptäcka, då mobbningen inte sker i det offentliga.  
 
Den tredje mobbningsformen är, enligt Höistad, fysik mobbning. Här handlar det 
om knuffar, slag och sparkar mot den mobbade, men också att hålla fast eller 
trycka in individer mot väggen. Den typ av mobbningsform är den som är lättast 
att upptäcka. Den fysiska mobbningen är den form som används mest av pojkar. 
Fysisk mobbning förekommer oftast på raster eller på idrotten. (Höistad 2001, 
s.73.)  
 
Sonia Sharp och Peter K. Smith (1996) har också delat upp mobbningen i tre olika 
typer, fysisk, verbal samt indirekt mobbning. Ryktesspridning, uteslutning samt 
utstötning hamnar inom indirekt mobbning (Sharp & Smith 1996, S 15-20). 
 
Karl Ljungström (2006) delar in mobbningen i två olika grupper, passiv (indirekt) 
samt aktiv (direkt). Aktiv mobbning kan jämföras med Höistads fysiska mobbning, 
där mobbaren blir utsatt för knuffar, slag och andra påtagliga gärningar. 
Ljungström påpekar även att mycket av den aktiva mobbning är dolt, vilket 
innebär att det är svårt att se och sker oftast efter lektionerna, i den trängsel som 
uppstår i dörröppningen och i korridoren. Även på vägen till och från lektioner 
kan det handla om knuffar, krokben med mera. Med detta vill Ljungström påpeka, 
och få individer att inse, att mobbing kan ta sig an många uttryck. Passiv 
mobbning, även benämnd utfrysning, är den typ av mobbning som är vanligaste 
bland tjejer. Här behandlas offret som luft och bemöts med tystnad (Ljungström 
2006, S 7).  
 

2.2 Sveriges lagstiftning gällande mobbning 
 
I Sverige är det meningen att man ska kunna känna sig trygg i sin skola, och detta 
återspeglas också tydligt i skollagen som någonting man särskilt lyfter 
fram: ”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (5 kap. 3§ skollagen).  
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I Skollagen betonar man att skolorna ska ha åtgärder mot kränkande 
behandlingar, där står det;  

 
Skolan har skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10§. 
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig 
att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Vidare kan man även läsa att alla som 
arbetar i skolan skall sträva efter att medverka till att utveckla elevernas känsla för 
samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen 
(Skollagen 6 kap 1o§).  

 

2.3 Att förebygga mobbning i skolan   
 
När mobbing inträffar är det viktigt att man har en hanteringsmodell på hur man 
ska hantera dessa problem. Det finns olika slags mobbningsförebyggande metoder. 
De tre mest vanligaste antimobbningsmetoderna är Olweus metod, Anatol Pikas 
och Farstamodellen.  
 

2.3.1 Dan Olweus metod 
 
Olweus (2007) metod baserar sig på några få grundläggande principer. De vuxna 
måste vara engagerande och visa att de hela tiden finns där för barnen. De måste 
även visa klara gränser för vad som är rätt och fel. Detta program genomförs av 
skolpersonalen och rektorerna tillsammans med föräldrar och elever. Syftet här är 
att utveckla en skolmiljö där skolpersonalen tar ansvar för att eleverna ska känna 
sig trygga och inte bli mobbade, menar Olweus. Olweus programmet är uppbyggt 
på följande sätt:  
Åtgärder på skolnivå: 

• Enkätundersökning och frågeformulär om mobbning till eleverna  
• Studiedag om mobbning  
• Förbättrat rastvaktsystem  
• Pedagogiska samtalsgrupper  

Åtgärder på klassnivå: 
• Klassregler mot mobbning  
• Regelbundna klassmöten/klassråd  
• Klassföräldramöte  

Åtgärder på individnivå: 
• Allvarligt samtal med mobbare och mobboffer 
• Samtal med berörda föräldrar  
• Användande av individuella åtgärdsplaner/program (A.a.) 

 

2.3.2 Anatol Pikas metod 
 
Pikas, (1998) metod bygger på att man först och främst grundligt måste ta reda på 
vad som ligger bakom mobbningen och vad som skett. Detta genom samtal med 
var och en av mobbarna. När mobbarna blir medvetna om sin del av mobbningen 
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ska man tillsammans lägga upp förslag för hur de ska gå till väga för att 
mobbningen ska upphöra. Sedan ska det hållas upprepade samtal med både den 
utsatte och mobbarna. Detta ska till en början ske med korta mellanrum, men 
med tiden, då det hela har stabiliserat sig, kan samtalen ske med längre 
mellanrum. Detta ska hålla på ända tills det att mobbningen upphör. 
 

2.3.3 Farstamodellen 
 
Karl Ljungström är utvecklare av Farstamodellen. Modellen är till för att behandla 
och upptäcka mobbningsfall. Farstametoden är i första hand konstruerad för att 
verka vid akuta fall och stoppa mobbning omedelbart, enligt Ljungström (2006).   
 
Enligt Farstametoden ska skolan ha en antimobbningsgrupp som är till för alla 
elever som blir utsatta för mobbning. När gruppen blir informerad att en viss elev 
blir utsatt för mobbning sammankallas ett möte inom antimobbningsgruppen. På 
detta möte diskuterar man med varandra inom teamet om hur man ska gå vidare 
med detta problem. Även lärare och mobbningsoffrets föräldrar inkopplas för att 
få ut så mycket information som möjligt. 
 
Nästa steg är att man tillkallar de misstänkta mobbarna/mobbaren för samtal. Om 
de är flera ska det ske en i taget och det är viktigt att de inte får veta om detta i 
förväg. Under samtalet meddelar man bl.a. att man ser mycket allvarligt på detta 
och att det omedelbart måste upphöra. Samtalet är varken förlåtande eller 
straffande. Vid varje samtalstillfälle finns två vuxna med, en antecknar och en som 
håller i samtalet. Efter att man har pratat med alla som är inblandade meddelar 
man till dem att de blir kallade till ett nytt uppföljningssamtal inom kort. De 
informeras även om att de ska berätta om samtalet till deras föräldrar och att en 
återkoppling ska ske till skolan från föräldrarna. Sista steget i denna metod är 
uppföljningssamtalet, där elever berättar om hur de upplever situationen i 
dagsläget och kollar om mobbningen har upphört.  
 

2.3.4 Likabehandlingsplanen 
 
Skolverket skriver att ta fram en likabehandlingsplan kan vara ett sätt att 
motverka mobbning (Skolverket, 2013). Från den första januari 2009 ska det 
enligt 6§ barn- och elevskyddslagen finnas två årliga planer där det tydligt ska 
framgå hur skolan valt att agera mot diskriminering och kränkande behandling 
som syftar till att förebygga och förhindra kränkande behandling på alla typer av 
skolor. (Skolverket, 2013) 
 
Det finns tre stadier i likabehandlingsarbetet:  

• Det främjande arbetet 
• Det förebyggande arbetet 
• Det åtgärdande arbetet 

Enligt Skolverket (2013) ska likabehandlingsplanen innehålla: 
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• En beskrivning av verksamhetens långsiktiga mål och insatser för det 
främjande arbetet.  

• De slutsatser som kan dras av kartläggningar om situationen i verksamheten.  
• Konkreta mål för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling samt en ansvarsfördelning för detta.  
• Tydliga rutiner för akuta dessa uppföljande åtgärder avseende inträffade 

kränkningar och hur dessa ska dokumenteras. 
• En beskrivning av hur elever har varit delaktiga i arbetet med att ta fram 

planerna.  
 

2.3.5 Gunnar Höistads metod 
 
Höistad (2001) påpekar att det är viktigt att när något händer ska det 
uppmärksammas direkt. Höistad tar även upp saker som kan göras för att 
förebygga mobbning och delar upp det på vad man kan göra i klassen, på 
föräldramötet, i elevrådet och i samarbetet mellan hemmen och skolan. På skolan 
anser Höistad till exempel att det ska diskuteras fram en handlingsplan mot 
mobbning och att man ska se över rastvaktssystemet. I klassen ska det skapas en 
vi-känsla genom att ha gemensamma klassregler och hitta på olika aktiviteter 
tillsammans.  
 
På föräldramötet informeras föräldrar om vad de kan göra och vilka de ska vända 
sig till om deras barn är inblandade i mobbning.  
 
Elevrådet kan utse faddrar till eventuellt nya elever och bearbeta handlingsplanen 
och ordna föreläsningar om mobbning.  Här är det också viktigt att man har 
kontinuerligt diskussionsövningar samt samtal om ämnet (Höistad, 2001).  
 

2.4 Tidigare forskning 
 
Olweus (1998) som är professor i psykologi som tidigare nämnts, har även forskat 
om mobbning. Olweus har under en lång period arbetat med mobbningsfrågor och 
är en av Sveriges namnkunniga forskare inom skolmobbning. Han beskriver i sin 
forskning att den direkta mobbningen, vilket innebär fysisk kontakt, oftast 
förekommer hos pojkar. Han menar också att den indirekta mobbningen, så som 
social isolering och utfrysning från vänner, oftast förekommer hos flickor (Olweus. 
1998).  
 
Andra kända forskare är Anatole Pikas samt Karl Ljungström som är grundare till 
den s.k. Farstamodellen som är ett av de vanligaste antimobbningsprogrammen i 
dagens skolor. (Pikas, 1998) (Ljungström, 2006) 
 
Gunilla Björk skriver i sin avhandling ”Ett spel om makt: fyra fallstudier av 
mobbning i skolmiljö” att många forskares forskning inriktar sig på att finna en 
förklaring till varför mobbningen uppstår. Samt hur man kan förbygga mobbning.  
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I Pikas forskning anser man att mobbning grundar sig på en tolerans eller 
intolerans av olikheter hos individen. Pikas menar att elever alltid har angett yttre 
avvikelser som orsak till mobbning, vilket Björk påpekar att det inte bara 
förekommer i skolans värld utan även i de vuxnas värld också (Björk, 1995).  
 
Pikas kritiserar andra forskare, speciellt Dan Olweus, som avvisat sambandet 
mellan yttre avvikelser som leder till mobbning, utan hänvisar istället till 
familjebakgrund och karaktärsegenskaper (a.a.).  Men Björk säger i sin avhandling 
att Olweus inte alls avvisat sambandet mellan yttre avvikelser och mobbning. 
Olweus anser att yttre avvikelser spelar en långt mindre roll för uppkomsten av 
mobbningsproblem (Björk, 1995, ).  
 

2.5 Internationell forskning  
 
Kenneth Shore är forskare i pedagogik från New Jersey och publicerade i maj 
2009 en artikel om att förebygga mobbning: ”School bullying, and nine ways to 
prevent it from happening in the classroom”.  
Shore beskriver mobbning med tre utmärkande drag, den är avsiktlig, det sker 
upprepande gånger och det finns en översittare och ett offer i maktspelet. Han 
kom genom sin forskning fram till att 15-20 % av alla studenter någon gång under 
sin skolgång varit utsatta för mobbning eller någon slag av trakassering.   
 
Shore anser att lärarna har en avgörande roll i det förebyggande arbetet mot 
mobbning och att de är kärnan i det förbyggande arbetet. Läraren måste vägleda 
eleverna från enskilda studenter till hela klasser samt att integrera 
antimobbningslärdom in i läroplan.  
 
Vidare skriver han att det mest effektiva sättet att ta itu med mobbning är att 
undvika det. Han tar upp nio sätt att förebygga mobbning i klassrummet: (Shore, 
2009) 
 
1. Ha ett klassmöte där eleverna får samlas i en cirkel och uttrycka sina 
tacksamheter till varandra genom att ge varandra positiva komplimanger. 
Lektionerna bör även innehålla aktiviteter som främjar förståelse för studenter 
som är olika.  
 
2. Att uppmärksamma mobbaren då denne gör något positiv.  
 
3. Hålla ett klassmöte tidigt på året för att diskutera mobbning.  
 
4. Att ha rollspel om situationer där elever blir utsatta för mobbning.  
 
5. Övervaka elever som har hög risk för att bli utsatta för mobbning. 
 
6. Informera all skolpersonal om en potentiell mobbningsincident. 
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7. Integrera mobbnig i skolarbetet.  
 
8. Övervaka områden där mobbning är sannolikt. 
 
9. Uppmuntra elever vid mobbning att vidta åtgärder  
 
Det brottsförebyggande rådet, Brå, gjorde år 2009 en internationell 
sammanställning av all forskning om mobbning som gjorts de förekommande 25 
åren. De flesta av västvärldens länder var med i sammanställningen. Resultatet 
visade att det i genomsnitt var 23 % färre som mobbar och 17 % färre som blev 
mobbade när det bedrevs en systematisk verksamhet mot mobbning. Den 
internationella sammanställningen visade att bäst effekt sågs hos 
grundskoleelever som är 11 år och äldre. Där såg forskarna att bättre tillsyn på 
skolgården under rasterna, disciplinära åtgärder, ledarskap i klassrummet, 
kamratstöd, personalsamarbete och föräldraträning var bra verksamheter i 
skolorna för att förebygga mobbning. 
 
Enligt det brottsförebyggande rådet upplever sig var tionde elev i årskurs 9 ofta 
vara utsatt för mobbning. Sverige ligger enligt dem något lägre än de andra 
länderna. (Alvant, 2009) 
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3 Metod 

3.1 Metodologi 
 
Studien har en kvantitativ ansats. För att besvara frågeställningen använder jag 
mig av en enkätundersökning. Jag anser att denna metod är den som lämpar sig 
bäst för att besvara frågeställningen och utgöra en representativ studie.  Syftet var 
att undersöka hur väl antimobbningsprogrammet är inarbetat hos eleverna i 
årskurs 9 och studien behövde då nå ut till många individer och försöka ha så litet 
bortfall som möjligt. 
 
Staffan Stukat (2011) påpekar att man når flera människor med enkätfrågor än 
vad som är möjligt vid intervjuer.  Jan Trost anser att om man är intresserad av att 
kunna ange frekvenser, som att säga att en viss procent av befolkningen tycker på 
ett visst sätt, då ska forskaren använda sig utav en kvantitativ studie. Så för ett 
bredare och mer generaliserbart resultat, där målet är att få en så bred 
undersökning som möjligt, är alltså en strukturerad enkät ett mycket bra 
alternativ enligt Trost. (Trost, 2007 )   
 
Trost påpekar även att gruppenkäter är ganska vanligt förkommande på skolor då 
flera elever är samlade vid samma tidpunkt och på så sätt kan nås med ett 
frågeformulär. Här menar han på att forskare får chansen att förklara 
egendomligheter och få svar på frågor utan att få ett så stort bortfall (Trost, 2007). 
När man pratar om enkätundersökningar så benämner man dem ofta som en form 
av ett mätinstrument för folks känslor, åsikter och tankar (Trost, 2007). I den här 
studien avser jag att mäta elevernas uppfattning om skolans 
antimobbningsprogram. 
 

3.2  Genomförande 
 
För att kunna få enkäterna besvarade kontaktades en skola i en storstadsförort. 
Innan undersökningen utfördes tog jag del av tidigare forskning som gjorts kring 
mobbning för att vara insatt i vad mobbning innebär. Mobbningen kan vara ett 
känsligt ämne och därför var en enkätundersökning ett självklart val för mig, då 
eleverna fick chansen att vara helt anonyma.  
 
Innan undersökningen genomfördes förklarade jag med berörda lärare för varje 
klass och dess elever om vad själva undersökningen gick ut på. Tillsammans med 
lärarna kom jag även överens om vilken tid som passade bäst för eleverna att 
besvara undersökningen. Eleverna besvarade enkäterna i helklass i klassrummet 
under 30 minuters tid. Jag fanns där under undersökningstiden för att kunna 
besvara frågor kring enkäten. 
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3.3 Urval 
 
För att avgränsa min studie så den inte blev alltför stor vände jag mig till eleverna 
i årskurs 9. Jag anser att de elever som går i årskurs 9 har gått längst tid på skolan 
och därav fått bäst kunskap gällande skolans arbete mot mobbning. Årskurs 9 
består totalt av 84 elever uppdelade på fyra klasser. 
 
Trost (2007) betonar att man inte kan utföra en enkätundersökningen på alla 
individer som ingår i en population; det kräver mycket tid och dessutom 
komplicerat. Därför anser han att man ska utföra undersökning på ett klokt sätt 
genom att göra ett urval av den population som är avsedd för undersökningen. 
Trost menar även att vid en enkätundersökning bör man använda sig av ett urval 
genom att man drar ett stickprov från populationen (Trost, 2007). Då jag hade 
möjlighet att studera hela populationen föredrog jag att göra det. Ett större sample 
ger dessutom underlag för statistiska beräkningar där slumpen begränsar 
möjligheterna till säkra analyser. 
 

3.4 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 
 
Studiens avsikt är att mäta huruvida eleverna i årskurs 9 uppfattar skolans 
förbyggande arbete mot mobbning, vilket frågorna i enkäten grundar sig på. 
Resultatet ger svar på frågeställningen och därför vill jag påstå att validiteten i 
denna studie är trovärdig. Jag har även genomfört min undersökning på ett 
tillförlitligt sätt genom enkätundersökning och lyckats frambringa en statisk bild 
av hur eleverna uppfattar skolans antimobbningsprogram, dvs. att studiens 
reliabilitet är god.  
 
Jag har enbart redovisat analyser som visar signifikanta värden, d.v.s. att 
slumpens möjligheter är uteslutna. Därtill har jag ett omfattande sample som 
omfattar hela populationen. 
 
Det är svårt att generalisera studien till andra skolor då det kan ha en annan 
uppbyggnad på sitt antimobbningsprogram och andra åtgärder för att förankra 
detta hos eleverna. 
 
Bo Davidson och Runa Patel (2003) förklarar validitet med att man undersöker 
det man har i avsikt att undersökning, dvs. att frågan mäter det den är avsedd att 
mäta.  
 
Reliabilitet förklaras med att man måste veta att man gör det på ett tillförlitligt 
sätt, dvs. att man mäter och att man gör det genom att ha olika värden på varje 
fråga. (Patel & Davidson, 2003 ).  
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3.5 Databearbetning  
 
När enkäterna var insamlade fick varje enkät ett eget id-nummer, 1-77. Insamlad 
data matades in i programmet SPSS. Programmet räknade ut statistik på data 
såsom medelvärde, fördelning och korrelation hur informanterna bejakat eller 
tagit avstånd från enkätens olika påståenden.  
 

3.6 Bortfall  
 
Av 84 elever i årskurs 9 svarande 77 stycken, vilket gav ett bortfall på 8,33 % (7 
elever).  
 

3.7 Etiska regler 
 
De etiska principerna som gäller inom svensk forskning är enligt Vetenskapsrådet 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att samtliga informant måste informeras om 
undersökningens syfte och vilka som ska ta del av resultatet. Intervjupersonerna 
ska veta att medverkandet är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de 
vill under studien.  
 
Samtyckeskravet innebär att de berörda ska få möjlighet att själva bestämma över 
sitt eget deltagande i studien. 
 
Konfidentialitskravet innebär att intervjupersonerna ska vara anonyma och att 
ingen kommer kunna följa upp vem det är som har deltagit i studien.  
 
Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in under studien endast 
kommer att användas till detta arbete (Vetenskapsrådet, 2011).  
 
Jag har tillägnat mig dessa regler, förstått dem och tillämpat dem fullt ut. 
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4 Resultat 
 

I resultatkapitlet redovisar jag och sammanställer de analyserade data som jag har 
samlat in och bearbetat för att besvara studiens frågeställningar. Mina frågor 
besvaras genom statistiska analyser vilka levereras i form av siffror som måste 
tolkas för att bli begripliga. 

 

4.1 Empiri och data 
 
Vid resultatredovisning har jag valt att tillämpa tre olika analystyper, frekvens-, 
korrelations- och medelvärdesanalys. De analyser som ligger till grund för 
resultatet är beräknade i SPSS och visas i bilagor. Bilaga 1 är histogram som visar 
svarsfrekvenser på enkätens olika frågor, och bilaga 2 är en korrelationsmatris 
som visar hur frågorna korrelerar med varandra.  

 

4.1.1 Frekvensanalys  
 
Totalt deltog 77 elever i årskurs 9 i enkätundersökningen.  
 
1) Kön: Av dessa var 43 % flickor och 57 % pojkar. 
 
2a) Har du någon gång känt dig mobbad i skolan?  
 
30 % av eleverna har någon gång känt sig mobbade på skolan. Detta gäller flickor i 
något högre grad än pojkar.  
 
2b) Om ja: Använde du dig då utav skolans Trygghetsgrupp?  
 
Endast en av de 23 elever som känt sig mobbade på skolan använde sig utav 
skolans Trygghetsgrupp. 
 
3) Hur bekant känner du dig med skolans Trygghetsgrupp? 
 
6,5 % av eleverna känner sig mycket bra bekanta med Trygghetsgruppen. Ganska 
bra bekanta var 6,5 %, sådär bekanta 11,5 % och dåligt bekanta 19,5% av eleverna. 
Hela 56 % av eleverna valde att inte svara på frågan.  
 
4) Har du koll på vilka som ingår i skolans Trygghetsgrupp? 
 
6,5 % av eleverna har mycket bra koll på vilka som ingår i skolans Trygghetsgrupp, 
10,5 % av eleverna upplevde sig ha ganska bra koll, 32,5 % av eleverna hade sådär 
koll och 49,5 % av eleverna upplevde att de hade dålig koll på vilka som ingår i 
Trygghetsgruppen. En person valde att inte svara på frågan.  
 



 

 

14 

5) Pratar ni om mobbning rent allmänt i klassen? 
 
9 % av eleverna anser att de talas mycket bra om mobbning i klassen, 17 % tyckte 
att det talas ganska bra och 50,5 % sådär. 23,5 % av eleverna anser att det pratas 
dåligt om mobbning i klassen. 
 
6) Anser du att ni elever på skolan har fått den information som behövs för att 
kunna motverka mobbning? 
 
17 % av eleverna anser sig ha fått mycket bra information för att kunna motverka 
mobbningen, 31 % svarade ganska bra och 38 % sådär. 14 % av eleverna upplever 
sig ha fått dåligt med information för att motverka mobbning.  
 
7) Om du skulle märka att någon annan elev blir mobbad, vet du då hur du ska 
gå tillväga för att förhindra mobbningen? 
 
39 % av eleverna vet hur de ska gå tillväga för att förhindra mobbning om de 
skulle märka att någon annan elev blev mobbad. 22 % upplever sig ha ganska bra 
koll, 25 % sådär koll och 14 % har dålig koll på hur de ska gå tillväga för att 
förhindra mobbning.  
 
8) Har du haft användning utav Trygghetsgruppen på skolan? 
 
5 % av eleverna på skolan har haft mycket bra användning utav Trygghetsgruppen, 
6,5 % ganska bra, 22 % sådär och 62,5 % dålig användning. 4 % av eleverna 
svarade inte på frågan.  
 
9) Får Trygghetsgruppen dig att känna dig tryggare på skolan? 
 
10,5 % av eleverna anser att Trygghetsgruppen får dem att känna sig mycket 
trygga på skolan, 14 % ganska trygga, 26 % sådär trygga och 45,5 % säger att 
Trygghetsgruppen inte får dem att känna sig trygga på skolan. 4 % valde att inte 
svara på frågan. 
 
10) Hur anser du att skolans antimobbningsprogram är uppbyggt? 
 
15,5 % av eleverna anser att skolans antimobbningsprogram är mycket bra 
uppbyggt, 24,5 % ganska bra uppbyggt, 32,5 % sådär och 21 % att det är dåligt 
uppbyggt. 6,5 % av eleverna valde att inte svara på frågan.  
 
11) Hur tycker du att Trygghetsgruppen hjälper till med att förebygga, motverka 
och förhindra mobbning?  
 
12 % av eleverna tycker att Trygghetsgruppen hjälper till med att förebygga, 
motverka och förhindra mobbning på ett mycket bra sätt. 19,5 % anser att 
Trygghetsgruppen gör det ganska bra, 31 % sådär och 31 % att de gör det på ett 
dåligt sätt. 6,5 % av eleverna svarade inte på frågan. 
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4.1.2 Korrelationsanalys  
 
Här redovisas samtliga 25 korrelationer, signifikanta på nivån minst 0,05, vilket 
innebär att slumpens utrymme att spela med är maximalt 5 %. Korrelationer är 
olika tydliga. Varje korrelation redovisas konsekvent enligt: 
 
Korrelation #: Fråga # x fråga #; korrelationskoefficient; signifikans: 
Beskrivning av korrelationen. Min tolkning av korrelationen. 
 
Frågornas exakta formulering framgår i det föregående avsnittet. 
 
1: 3 x 5; ,330; ,037 Ju mer man är bekant med Trygghetsgruppen, desto mer 
upplever man att man pratar om mobbning i klassen.  Det verkar finnas ett 
samband mellan att vara bekant med Trygghetsgruppen och att uppleva att man 
pratar om mobbning i klassen.  
 
2: 3 x 8; ,369; ,001: Ju mer man är bekant med Trygghetsgruppen, desto mer har 
man haft användning av Trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen är mer känd av 
dem som nyttjat den. 
 
3: 4 x 5; ,444; ,000: Ju mer man har koll på vilka som ingår i Trygghetsgruppen, 
desto mer upplever man att man pratar om mobbning i klassen. Det verkar finnas 
ett samband mellan att ha koll på vilka som ingår i Trygghetsgruppen och att 
uppleva att man pratar om mobbning i klassen.  
 
4: 4 x 6; ,255; ,025: Ju mer man har koll på vilka som ingår i Trygghetsgruppen, 
desto mer anser man att eleverna på skolan har fått den information som behövs 
för att kunna motverka mobbning. Trygghetsgruppens information verkar i någon 
mån (svag korrelation) vara verkningsfull. 
 
5: 4 x 8; ,650; ,000: Ju mer man har koll på vilka som ingår i Trygghetsgruppen, 
desto mer har man använt den. Det verkar rimligare att se det som att ju mer man 
har man använt Trygghetsgruppen, desto mer koll har man på vilka som ingår i 
den. 
 
6: 4 x 9; ,523; ,000: Ju mer man har koll på vilka som ingår i Trygghetsgruppen, 
desto tryggare känner man sig på skolan. Detta kan tydas som att 
trygghetsgruppen inger ett visst förtroende, men detta förutsätter kännedom om 
trygghetsgruppen. 
 
7: 4 x 10; ,244; ,035: Ju mer man har koll på vilka som ingår i Trygghetsgruppen, 
desto bättre tycker man att skolans antimobbningsprogram är uppbyggt. 
Antimobbningsprogrammet verkar vara tydligt först när man vet vilka som ingår i 
Trygghetsgruppen. 
 
8: 4 x 11; ,531; ,000: Ju mer man har koll på vilka som ingår i Trygghetsgruppen, 
desto bättre tycker man att Trygghetsgruppen hjälper till att förebygga, motverka 
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och förhindra mobbning. Trygghetsgruppens arbete verkar vara tydligt först när 
man vet vilka som ingår i Trygghetsgruppen. 
 
9: 5 x 6; ,396; ,000:  Ju mer man upplever att man pratar om mobbning i klassen, 
desto mer anser man att man fått den information som behövs för att motverka 
mobbning. Samtal om mobbning genererar information om mobbning.   
 
10: 5 x 8; ,465; ,000 Ju mer man upplever att man pratar om mobbning i klassen, 
desto mer har man använt Trygghetsgruppen. Användning av Trygghetsgruppen 
genererar samtal om mobbning.   
 
11: 5 x 9; ,513; ,000 Ju mer man upplever att man pratar om mobbning i klassen, 
desto tryggare känner man sig på skolan. Samtal om mobbning genererar trygghet 
på skolan.   
 
12: 5 x 10; ,333; ,004 Ju mer man upplever att man pratar om mobbning i klassen, 
desto bättre tycker man att skolans antimobbningsprogram är uppbyggt. Samtal 
om mobbning genererar kunskap om Trygghetsgruppen.   
 
13: 5 x 11; ,472; ,000 Ju mer man upplever att man pratar om mobbning i klassen, 
desto bättre tycker man att Trygghetsgruppen hjälper till att förebygga, motverka 
och förhindra mobbning. Samtal om mobbning verkar hjälpa till att förebygga, 
motverka och förhindra mobbning.   
 
14: 6 x 7; ,298; ,009 Ju mer man anser att man fått den information som behövs 
för att motverka mobbning, desto bättre skulle man veta hur man ska gå till väga 
för att förhindra mobbning. Information om mobbning genererar kunskap om 
mobbning.   
 
15: 6 x 8; ,349; ,002 Ju mer man har använt Trygghetsgruppen, desto mer anser 
man att man fått den information som behövs för att motverka mobbning. 
Användning av Trygghetsgruppen genererar kunskap om mobbning.   
 
16: 6 x 9; ,416; ,000 Ju mer man anser att man fått den information som behövs 
för att motverka mobbning, desto tryggare känner man sig på skolan. Information 
om mobbning genererar trygghet.   
 
17: 6 x 11; ,468; ,000 Ju mer man anser att man fått den information som behövs 
för att motverka mobbning, desto bättre tycker man att Trygghetsgruppen hjälper 
till att förebygga, motverka och förhindra mobbning. Information om mobbning 
verkar hjälpa till att förebygga, motverka och förhindra mobbning.   
 
18: 7 x 9; ,254; ,029 Ju bättre man vet hur man ska gå till väga för att förhindra 
mobbning, desto tryggare känner man sig på skolan. Kunskap om mobbning 
genererar trygghet.   
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19: 7 x 11; ,257; ,027 Ju bättre man vet hur man ska gå till väga för att förhindra 
mobbning, desto bättre tycker man att Trygghetsgruppen hjälper till att förebygga, 
motverka och förhindra mobbning. När Trygghetsgruppens arbete är 
implementerat ser eleverna att den är verksam.   
 
20: 8 x 9; ,662; ,000 Ju mer man har använt Trygghetsgruppen, desto tryggare 
känner man sig på skolan. Användning av Trygghetsgruppen genererar trygghet.   
 
21: 8 x 10; ,302; ,010 Ju mer har man använt Trygghetsgruppen, desto bättre 
tycker man att skolans antimobbningsprogram är uppbyggt. Användning av 
Trygghetsgruppen genererar förståelse för antimobbningsprogrammet. 
 
22: 8 x 11; ,617; ,000 Ju mer har man använt Trygghetsgruppen, desto bättre 
tycker man att Trygghetsgruppen hjälper till att förebygga, motverka och 
förhindra mobbning. Användning av Trygghetsgruppen verkar hjälpa till att 
förebygga, motverka och förhindra mobbning.   
 
23: 9 x 10; ,241; ,039 Ju bättre man tycker att skolans antimobbningsprogram är 
uppbyggt, desto tryggare känner man sig på skolan. Kunskap om 
antimobbningsprogrammet genererar trygghet. 
 
24: 9 x 11; ,787; ,000 Ju bättre man tycker att skolans antimobbningsprogram är 
uppbyggt, desto bättre tycker man att Trygghetsgruppen hjälper till att förebygga, 
motverka och förhindra mobbning. De som förstår antimobbningsprogrammet 
har större förtroende för Trygghetsgruppen.   
 
25: 10 x 11; ,343; ,003 Ju bättre man tycker att Trygghetsgruppen hjälper till att 
förebygga, motverka och förhindra mobbning desto tryggare känner man sig på 
skolan. Trygghetsgruppen verkar stå för trygghet, vilket vidare kan förstås som att 
de har lyckats, åtminstone i någon grad.    
 
Korrelationsmatrisen visar också att sambandet mellan att bli mobbad (2a) och att 
känna sig bekant med Trygghetsgruppen (4) är obefintligt. Det finns inget 
samband mellan att ha blivit mobbad (2a) och att ha haft användning av 
Trygghetsgruppen (8). Det tolkar jag som en tendens att dra sig för att söka upp 
trygghetsgruppen om man är mobbad, men kan också tyda på okunskap om 
Trygghetsgruppen och dess arbete. 
 
Sammanfattningsvis kan man se att korrelationerna utifrån min tolkning visar att 
ju mer bekant man är med Trygghetsgruppen och vet vilka som ingår i den, desto 
mer upplever man att man pratar om mobbning i klassen och att eleverna har fått 
den information som behövs för att förebygga och motverka mobbning 
(1,3,4,10,15). Man måste ha kännedom om Trygghetsgruppen för att ha 
användning av den (2,5,6,7,8,19). Kunskap om mobbning leder till trygghet på 
skolan (11,16,18,23). Användning av Trygghetsgruppen verkar generera en viss 
trygghet (20,25). Dock visade det att det inte finns något samband att ha blivit 
mobbad och att använda sig utav trygghetsgruppen. Detta skulle kunna bero på att 
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elever som inte utsatts för mobbning använt sig utav Trygghetsgruppen i 
förebyggande syfte och att Trygghetsgruppen därav lyckats fått dem att känna sig 
tryggare på skolan.  

4.1.3 Medelvärdesanalys  
 
Genom medelvärdessanalys kan vi – statistiskt säkerställt – se att de som blivit 
mobbade men inte använde sig Trygghetsgruppen svarar lågt på fråga 4, 5, 8, 9, 10 
och 11 (se bilaga 3 och 4). Jag antar att det tydligt visar att trygghetsgruppen inte 
är mycket känd på skolan. Att många inte besvarat fråga 3 bekräftar denna 
tolkning. 

4.2 Sammanfattning av resultatet 
 
Enligt resultatet av enkätundersökningen kan man se att majoriteten av eleverna i 
årskurs 9 inte kände sig bekanta med skolans Trygghetsgrupp. Trots att 30 % 
elever svarat att de varit utsatta för mobbning på skolan har endast en elev använt 
sig utav Trygghetsgruppen. Majoriteten av eleverna har inte koll på vilka som 
tillhör trygghetsgruppen och vet alltså inte vilka de ska vända sig till. Enkäten 
visar att 45,5 % av eleverna anser att Trygghetsgruppen inte får dem att känna sig 
tryggare på skolan. Korrelationsanalysen påvisar att såväl samtal som information 
om mobbning verkar hjälpa till att förebygga, motverka och förhindra mobbning 
på skolan.  
 
Medelvärdesanalys visar att elever som utsatts för mobbning inte haft kunskap om 
Trygghetsgruppens arbete. 
 
Sammantaget verkar Trygghetsgruppens arbete vara verkningsfullt, men bara för 
de elever som känner till den, vilket, enligt frekvensanalysen, långt ifrån alla – 
särskilt inte de som mest behöver den – gör. 
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5. Diskussion 
 
I det här avsnittet diskuteras studiens metod och resultat och kopplas till den 
litteratur som tagits upp i studiens inledning. 
 

5.1 Metoddiskussion 
 
För att få fram svaret på studiens syfte om hur väl inarbetat skolans 
antimobbningsprogram är hos eleverna använde jag mig utav en kvantitativ 
undersökning. Skolan har 84 elever som är inskrivna i årskurs 9, men det var 77 
elever som deltog i studien genom att besvarande enkäten, vilket ger en 
procenthalt på 90,5% i deltagande. Bortfallet berodde på frånvaro från skolan, 
vilket kan ha inneburit sjukdom, läkarbesök, skolk, eller någon annan skolaktivitet. 
Samtliga elever som fick enkäten lämnade in den och besvarande frågorna. Detta 
gör att studiens generaliserbarhet hos eleverna i årskurs 9 är väldigt bra då 
bortfallet inte var så stort. Däremot är det svårt att generalisera till samtliga av 
skolans högstadieelever. Detta då de gått olika lång tid på skolan och därav inte 
fått samma möjligheter till upprepade informationsmöten. Enkätmetoden anser 
jag lämpade sig för bäst för min studie då jag nådde ut till en stor mängd elever. 
Detta tar även Trost (2007) upp som en av fördelarna med att ha en kvantitativ 
ansats på studien.  
 
Olweus (2007)  metod tar upp att en enkätundersökning kan vara en bra metod 
att på skolnivå jobba mot mobbning då den kartlägger elevernas åsikter kring 
mobbning. Hade jag valt en studie med kvalitativ ansats där jag intervjuade ett 
antal elever hade jag inte kunnat svara på studiens syfte hur väl inarbetat skolans 
antimobbningsprogram är hos eleverna. Det hade istället belyst några elevers 
synpunkter kring skolans antimobbningsprogram. Mobbning kan även vara ett 
känsligt ämne att tala om med någon man inte känner, vilket kanske skulle kunnat 
ha påverkat resultatet. En enkätundersökning ger mig möjligheten till ett bra svar 
på frekvenser och utrymme angående hur ofta och hur mycket något sker.  Det är 
just detta jag är intresserad av i denna uppsats, att se hur väl förankrat 
antimobbningsprogrammet är hos eleverna. Tanken med den här uppsatsen är 
alltså inte att ha intentioner på att systematisera, kritiskt granska eller tränga in 
på djupet i mobbningsproblematiken. En annan fördel med min valda metod är 
att man med enkäter sparar tid då en stor grupp kan besvara dem under ett och 
samma tillfälle samtidigt som att svaren förblir anonyma.  
 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Skolan har, precis som skollagen betonar, framställt en likabehandlingsplan som 
åtgärd för att förebygga mobbning samt hur de ska agera om mobbning uppstår. 
Dess beståndsdelar liknar den likabehandlingsplan som Skolverket säger kan vara 
ett sätt att motverka mobbning (Skolverket, 2013). Skolan har även tagit fram en 
antimobbningsgrupp som de benämner Trygghetsgruppen. Detta tar 
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Farstamodellen upp som en bra åtgärd för att bemöta mobbning som uppstår på 
skolan. Skolans rutiner vid kränkande behandling bygger mycket på samtal, något 
som både Farsta metoden och Pikas tar upp som en viktig beståndsdel 
(Ljungström, 2006), (Pikas, 1998).   
 
I skolans likabehandlingsplan kan man se att skolan har en klar bild över hur de 
ska gå tillväga och bemöta mobbning. De har även rutiner vid kränkande 
behandlingar. Skolan har utbildningsdagar för skolpersonalen kring 
likabehandlingsplanen. En gång per termin ordnar skolan föräldramöten, klassvis 
för att involvera vårdnadshavaren och eleverna. Detta är något som även Olweus 
(2007) och Shore (2009) tar upp som en åtgärd mot mobbning. Shore (2007) 
påpekar att de vuxna är kärnan i det förbyggande arbetet mot mobbning. Olweues 
(2007) anser att det är viktigt att utveckla en skolmiljö där skolpersonal tar ansvar 
för att eleverna ska känna sig trygga. Ändå visar resultatet att 30 % av eleverna 
någon gång känt sig mobbade på skolan, dvs. var tredje till fjärde elev i årskurs 9. 
Detta kan jämföras med det brottsförebyggande rådets sammanställning av 
internationell forskning där resultatet visade att var tionde elev i årskurs 9 ofta 
upplevde sig vara utsatt för mobbning (Alvant, 2009).  
 
Precis som Höistads (2001) påpekar har skolan föräldramöten där de informerar 
om mobbning och vilka man kan vända sig till. Ändå så visar resultaten av 
enkätundersökningen från eleverna att hela 49 % av eleverna har dåligt koll på 
vilka som ingår i Trygghetsgruppen. Resultatet visar även att man måste ha 
kännedom om Trygghetsgruppen för att ha användning av den. Alltså, nästintill 
hälften av alla elever i årskurs 9 vet inte vilka de kan vända sig till när något 
inträffar. Trygghetsombuden måste finnas lättillgängliga för eleverna. För att 
synliggöra detta på skolan skulle det i cafeterian kunna finnas bilder samt 
kontaktuppgifter på alla trygghetsombud i Trygghetsgruppen. Detta skulle kunna 
leda till att de eleverna som är osäkra slipper fråga sig fram, utan kan ta kontakt 
med den personal de känner mest förtroende för.  
 
Enligt skolverkets allmänna råd 2013 så ska eleverna vara en del av det 
förebyggande arbetet mot mobbning. Resultat visar att 32.5 % av eleverna i 
årskurs 9 anser att skolans antimobbningsprogram är sådär uppbyggd. För att 
siffrorna ska bli bättre tror jag att det är viktigt att skolan/Trygghetsgruppen 
fortsätter att träffa klasserna under varje skolstart för att informera eleverna om 
vilka de är och vad deras arbete går ut på. Detta är något skolan gör för tillfället, 
men det räcker inte med att bara sammanträffa vid föräldramöten eller när något 
har inträffat. Eleverna behöver få mer information löpande under terminens gång 
gällande Trygghetsgruppen, utan att deras föräldrar är närvarande. Endast 9 % av 
eleverna svarade att det pratas mycket bra om mobbning rent allmänt i klassen. 
Detta tyder på att skolan behöver lägga ner mer tid och resurser på detta ämne. 
Enligt korrelationsanalysen kan man se att samtal om mobbning verkar hjälpa till 
att förebygga, motverka och förhindra mobbning. Den påvisar även att en ökad 
kunskap kring mobbning leder till en större trygghet på skolan.  
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Shore skriver att det mest effektiva sättet att ta itu med mobbning är att undvika 
det. Han poängterar bland annat vikten av att integrera mobbning i 
undervisningen, att ha rollspel i situationer där elever blir utsatta för mobbning 
samt att uppmuntra eleverna att vidta åtgärder om det väl inträffar. (Shore, 2009) 
För mig låter detta väldigt vettigt och det är något skolan borde väva in i sin 
läroplan. Detta skulle kunna ske på en språklektion där eleverna får komma på en 
dialog om en situation där mobbning uppstår och sedan spela upp detta inför 
resten av klassen. På så sätt blir ämnet mobbning integrerat i undervisningen och 
därmed mer bekant för eleverna. I korrelationsanalysen kan man se att ju mer 
bekanta eleverna känner sig med ämnet mobbning, alltså ju mer man pratar om 
mobbning i klassen, desto mer anser man att man fått den information som 
behövs för att motverka mobbning. Resultatet speglar Shores forskning vad gäller 
att undvika att mobbning uppstår.  
 
Studiens resultat visar att eleverna i årskurs 9 på skolan inte hade någon vidare 
tillsyn på vilka Trygghetsgruppen är, vad de gör på skolan eller hur de själva kan 
motverka mobbning. Detta är ett viktigt resultat som speglar hur samtliga elever i 
årskurs 9 upplever skolans åtgärder för att förhindra mobbning. Eleverna i 
årskurs 9 är de som är äldst på skolan och kan ses som förebilder för de yngre 
eleverna. Genom att göra dessa mer bekanta och uppmärksamma på mobbning 
skulle det kunna sätta en prägel på skolan och föra detta vidare till de yngre 
klasserna. Resultatet visar också att Trygghetsgruppen inte fick de flesta av 
eleverna att känna sig tryggare på skolan. Dock visar resultatet att de som känner 
till Trygghetsgruppen känner sig tryggare på skolan. Detta tyder på att när 
Trygghetsgruppen väl blivit bekant för eleverna verkar deras arbete eventuellt ha 
effekt. Återigen verkar en stor brist ligga i att Trygghetsgruppen inte är tillräckligt 
kända av eleverna.  
 

5.3 Egna reflektioner 
 
Mobbningsproblematiken är ett fenomen som egentligen inte är betecknande för 
enbart skolmiljön, utan den kan även finnas i en mängd olika sammanhang. I 
skolan är det ett stort problem som många skolor försöker förebygga med olika 
antimobbningsprogram. Vissa skolor använder sig av Farstamoddelen, några 
andra av Olweus (2007) modell och sen har vi de skolor som har valt att utgå från 
Likabehandlingsplanen.  
 
Jag anser att när man väl har ett antimobbningsprogram är det viktigt att 
involvera eleverna i skolan så mycket som möjlighet då det är de som oftast blir 
drabbade. Jag fick känslan av att skolan jobbar mer på att ta tag i problemen när 
de uppstår än att sätta in resurser för att förebygga att det uppstår. Skolan är till 
för alla, därför är det viktigt att alla får känna sig trygga i den miljön. Ansvaret ska 
ligga hos alla som går och arbetar på skolan. En viktig del utav det är att ha en 
aktiv kommunikation och att man bygger upp en relation med eleverna. Detta 
skulle man kunna göra genom att ha en fungerande rastvakt schemalagd som 
alltid finns närvarande för eleverna på rasterna. Detta tror jag skulle leda till att 
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man är mer delaktig och umgås med eleverna på rasterna istället för att sitta i 
personal rummet. Att ha en rastvakt är något som även Olweus tar upp som en 
punkt för att motverka mobbning (Olweus, 2007).  
 
Resultatet visar att 45,5 % av eleverna inte känner sig tryggare på skolan med 
trygghetsgruppen. Detta är för mig ett tecken på att trygghetsombuden inte är 
synliga och närvarande på rasterna. Jag anser att det styrker mitt argument att det 
måste pratas mycket mer om mobbning både på grupp- och individnivå i skolan. 
Eleverna i årskurs 9 borde enligt mig ha bäst koll på skolans åtgärder då de gått 
där längst tid och de vid varje terminsstart fått information kring 
likabehandlingsplanen samt Trygghetsgruppen. Sammantaget verkar det som att 
trygghetsgruppen är verkningsfull, men bara för dem som känner till den. Detta 
kanske visar att de gör rätt, men skulle behöva presentera sig bättre för alla elever 
i skolan.  
 
I och med att mobbning är så vanligt förekommande på skolan, anser jag att 
skolan bör ha en återkommande enkätuppföljning av Trygghetsgruppens arbete 
för att kunna kartlägga en förändring över tid och se om det går åt rätt riktning. 
Fokusen bör ligga i hur väl bekanta eleverna är med Trygghetsgruppen och om 
den används av eleverna. Trygghetsgruppens implementering och arbete på 
skolan bör alltså utvärderas efter varje terminsår för att nå bästa resultat och 
sänka mobbningens närvaro på skolan.  
 

5.4 Fortsatt forskning 
 
Det finns några intressanta frågor som har väckts hos mig under arbetets gång 
som vore intressanta att få svar på i framtiden: 
 

- Hur kommer det sig att så många elever i årskurs 9 har dålig kunskap om 
antimobbningsgruppen (Trygghetsgruppen)? 

- Har skolan förståelse om hur ofta mobbning förekommer hos dem? 
- Upplever lärarna att detta är något problem? 
- Har skolpersonalen den kunskap som behövs gällande bemötande av 

mobbning och skolans likabehandlingsplan? 
 
Något som kan vara intressant för framtida forskning är att genomföra samma 
studie fast med flera deltagande elever samt individuella intervjuer. Detta kan i så 
fall kanske ge ett djupare och bredare resultat.  
 
Jag skulle även tycka att det vore intressant att följa upp denna studie efter ett års 
tid och se om resultatet är densamma.  
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Bilaga 1  
 
Histogram visande fördelning av informanternas bemötande av 
enkätens frågor och påståenden. 
 
2a  

 
 
2b 

  
 
 
 
 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Ja Nej Ej svarat  

Flickor  

Pojkar  

Totalt  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Ja Nej Ej svarat  

Flickor  

Pojkar 

Totalt  



 

 

26 

 
 
3 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Dåligt Sådär Ganska bra Mycket bra Ej svarat  

Flickor 

Pojkar 

Totalt 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Dåligt Sådär Ganska bra Mycket bra Ej svarat 

Flickor 

Pojkar 

Totalt 



 

 

27 

 
 
5 

 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Dåligt Sådär Ganska bra Mycket bra  Ej svarat  

Flickor 

Pojkar 

Totalt 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Dåligt Sådär Ganska 
dåligt 

Mycket bra Ej svarat 

Flickor 

Pojkar 

Totalt 



 

 

28 

 
 
7 

  
  
 
 
 
8 

 
 
 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Dåligt Sådär Granska bra Mycket bra Ej svarat 

Flickor  

Pojkar 

Totalt 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Dåligt Sådär Ganska bra Mycket bra  Ej svarat  

Flickor  

Pojkar 

Totalt 



 

 

29 

 
 
 
9 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Dåligt Sådär Ganska bra Mycket bra Ej svarat  

Flickor 

Pojkar 

Totalt  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Dåligt Sådär Ganska bra Mycket bra Ej svarat  

Flickor 

Pojkar 

Totalt 



 

 

30 

 
 
11 

 
 
 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Dåligt Sådär Ganska bra Mycket bra Ej svarat  

Flickor 

Pojkar 

Totalt 



 

 

31 

 

Bilaga 2  
Korrelationsmatris 
 
 Kön Fråga2a Fråga2b Fråga3 Fråga4 Fråga5 Fråga6 Fråga7 Fråga8 Fråga9 Fråga10 Fråga11 

Pearson Correlation 1 ,085 ,213 -,043 -,052 -,013 ,008 ,279* ,028 ,012 -,100 ,109 
Sig. (2-tailed)  ,467 ,353 ,813 ,654 ,912 ,945 ,014 ,812 ,917 ,395 ,354 

Kön 

N 77 76 21 33 76 77 77 77 73 74 75 74 
Pearson Correlation ,085 1 .a -,338 -,029 ,032 -,194 ,020 -,055 -,201 -,112 -,223 
Sig. (2-tailed) ,467  ,000 ,059 ,807 ,782 ,092 ,863 ,646 ,088 ,341 ,058 

Fråga2a 

N 76 76 21 32 75 76 76 76 72 73 74 73 
Pearson Correlation ,213 .a 1 -,346 -,580** -,439* -,423 -,181 -,727** -,560** -,483* -,515* 
Sig. (2-tailed) ,353 ,000  ,135 ,006 ,047 ,056 ,432 ,000 ,008 ,027 ,017 

Fråga2b 

N 21 21 21 20 21 21 21 21 20 21 21 21 
Pearson Correlation -,043 -,338 -,346 1 ,564** ,390* ,225 ,023 ,545** ,339 ,258 ,369* 
Sig. (2-tailed) ,813 ,059 ,135  ,001 ,025 ,208 ,900 ,001 ,054 ,147 ,035 

Fråga3 

N 33 32 20 33 33 33 33 33 32 33 33 33 
Pearson Correlation -,052 -,029 -,580** ,564** 1 ,452** ,248* ,086 ,729** ,517** ,244* ,531** 
Sig. (2-tailed) ,654 ,807 ,006 ,001  ,000 ,031 ,462 ,000 ,000 ,035 ,000 

Fråga4 

N 76 75 21 33 76 76 76 76 72 74 75 74 
Pearson Correlation -,013 ,032 -,439* ,390* ,452** 1 ,396** ,204 ,465** ,413** ,333** ,472** 
Sig. (2-tailed) ,912 ,782 ,047 ,025 ,000  ,000 ,075 ,000 ,000 ,004 ,000 

Fråga5 

N 77 76 21 33 76 77 77 77 73 74 75 74 
Pearson Correlation ,008 -,194 -,423 ,225 ,248* ,396** 1 ,298** ,349** ,416** ,130 ,468** 
Sig. (2-tailed) ,945 ,092 ,056 ,208 ,031 ,000  ,009 ,002 ,000 ,267 ,000 

Fråga6 

N 77 76 21 33 76 77 77 77 73 74 75 74 
Pearson Correlation ,279* ,020 -,181 ,023 ,086 ,204 ,298** 1 ,200 ,254* ,054 ,257* 
Sig. (2-tailed) ,014 ,863 ,432 ,900 ,462 ,075 ,009  ,090 ,029 ,643 ,027 

Fråga7 

N 77 76 21 33 76 77 77 77 73 74 75 74 
Pearson Correlation ,028 -,055 -,727** ,545** ,729** ,465** ,349** ,200 1 ,662** ,302* ,617** 
Sig. (2-tailed) ,812 ,646 ,000 ,001 ,000 ,000 ,002 ,090  ,000 ,010 ,000 

Fråga8 

N 73 72 20 32 72 73 73 73 73 72 72 72 
Pearson Correlation ,012 -,201 -,560** ,339 ,517** ,413** ,416** ,254* ,662** 1 ,241* ,787** 
Sig. (2-tailed) ,917 ,088 ,008 ,054 ,000 ,000 ,000 ,029 ,000  ,039 ,000 

Fråga9 

N 74 73 21 33 74 74 74 74 72 74 74 74 
Pearson Correlation -,100 -,112 -,483* ,258 ,244* ,333** ,130 ,054 ,302* ,241* 1 ,343** 
Sig. (2-tailed) ,395 ,341 ,027 ,147 ,035 ,004 ,267 ,643 ,010 ,039  ,003 

Fråga10 

N 75 74 21 33 75 75 75 75 72 74 75 74 
Pearson Correlation ,109 -,223 -,515* ,369* ,531** ,472** ,468** ,257* ,617** ,787** ,343** 1 
Sig. (2-tailed) ,354 ,058 ,017 ,035 ,000 ,000 ,000 ,027 ,000 ,000 ,003  

Fråga11 

N 74 73 21 33 74 74 74 74 72 74 74 74 
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Bilaga 3 
 
Medelvärdestabell visande medelvärden för hur grupper utifrån 
svaret på fråga 2b förhåller sig till frågorna 4, 5, 8, 10 och 11. 
 
Fråga2b Fråga4 Fråga5 Fråga8 Fråga9 Fråga10 Fråga11 

Mean 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

N 1 1 1 1 1 1 

Ja 

Std. Deviation . . . . . . 

Mean 1,60 2,00 1,32 1,50 1,90 1,65 

N 20 20 19 20 20 20 

Nej 

Std. Deviation ,754 ,918 ,582 ,827 ,852 ,875 

Mean 1,71 2,10 1,45 1,62 2,00 1,76 

N 21 21 20 21 21 21 

Total 

Std. Deviation ,902 ,995 ,826 ,973 ,949 ,995 
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Bilaga 4  
 
Anovaanalys visande hur informanter indelade i grupper utifrån 
svaret på fråga 2b har genererat signifikanta svar på frågorna 3-11. 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,645 1 1,645 2,446 ,135 

Within Groups 12,105 18 ,673   
Fråga3 

Total 13,750 19    
Between Groups 5,486 1 5,486 9,651 ,006 

Within Groups 10,800 19 ,568   
Fråga4 

Total 16,286 20    
Between Groups 3,810 1 3,810 4,524 ,047 

Within Groups 16,000 19 ,842   
Fråga5 

Total 19,810 20    
Between Groups 3,438 1 3,438 4,134 ,056 

Within Groups 15,800 19 ,832   
Fråga6 

Total 19,238 20    
Between Groups 1,050 1 1,050 ,645 ,432 

Within Groups 30,950 19 1,629   
Fråga7 

Total 32,000 20    
Between Groups 6,845 1 6,845 20,180 ,000 

Within Groups 6,105 18 ,339   
Fråga8 

Total 12,950 19    
Between Groups 5,952 1 5,952 8,700 ,008 

Within Groups 13,000 19 ,684   
Fråga9 

Total 18,952 20    
Between Groups 4,200 1 4,200 5,783 ,027 

Within Groups 13,800 19 ,726   
Fråga10 

Total 18,000 20    
Between Groups 5,260 1 5,260 6,868 ,017 

Within Groups 14,550 19 ,766   
Fråga11 

Total 19,810 20    
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Report 

Fråga2b Fråga4 Fråga5 Fråga8 Fråga9 Fråga10 Fråga11 

Mean 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

N 1 1 1 1 1 1 

Ja 

Std. Deviation . . . . . . 

Mean 1,60 2,00 1,32 1,50 1,90 1,65 

N 20 20 19 20 20 20 

Nej 

Std. Deviation ,754 ,918 ,582 ,827 ,852 ,875 

Mean 1,71 2,10 1,45 1,62 2,00 1,76 

N 21 21 20 21 21 21 

Total 

Std. Deviation ,902 ,995 ,826 ,973 ,949 ,995 
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Bilaga 5 
 
Enkätundersökning - Skolans Trygghetsgrupp 
Svaren ska vara anonyma och ska användas för min examens arbete.  
Ringa in ditt svarsalternativ: 
 

1. Kön:          Pojke          Flicka  
 

2. A. Har du någon gång känt dig mobbad i skolan? 

Svar:          Ja          Nej 
(OBS: Om du svarade NEJ på fråga 2 gå direkt till fråga 3)  
B. Använde du dig då utav skolans Trygghetsgrupp?  
Svar:          Ja          Nej  

3. Hur bekant känner du dig med skolans Trygghetsgrupp? 
 
Svar:        Dåligt        Sådär        Ganska bra        Mycket bra    
 

4. Har du koll på vilka som ingår i skolans Trygghetsgrupp? 

Svar:       Dåligt       Sådär       Ganska bra       Mycket bra       
5. Pratar ni om mobbning rent allmänt i klassen? 

Svar:       Dåligt       Sådär       Ganska bra       Mycket bra 
6. Anser du att ni elever på skolan har fått den information som behövs för att 

kunna motverka mobbning? 
 
Svar:        Dåligt        Sådär        Ganska bra        Mycket bra 
 

7. Om du skulle märka att någon annan elev blir mobbad, vet du då hur du ska 
gå tillväga för att förhindra mobbningen? 
 
Svar:        Dåligt        Sådär        Ganska bra        Mycket bra 
 

8. Har du haft användning utav Trygghetsgruppen på skolan? 
 
Svar:          Dåligt     Sådär        Ganska bra        Mycket bra 
 

9. Får Trygghetsgruppen dig att känna dig tryggare på skolan? 
 
Svar:       Dåligt       Sådär       Ganska bra       Mycket bra 
 

10. Hur anser du att skolans antimobbningsprogram är uppbyggt? 
 
Svar:        Dåligt       Sådär       Ganska bra       Mycket bra       
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11. Hur tycker du att Trygghetsgruppen hjälper till med att förebygga, motverka 
och förhindra mobbning? 
 
Svar:       Dåligt       Sådär       Ganska bra       Mycket bra 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid att svara på mi 

 


