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Inledning	  

Denna	  litteraturstudie	  fokuserar	  på	  relationen	  mellan	  skolklimatet	  och	  mobbning	  i	  

skolmiljön.	  Området	  har	  inte	  beforskats	  så	  grundligt	  ännu,	  särskilt	  inte	  i	  en	  svensk	  

kontext,	  men	  just	  därför	  är	  det	  intressant	  att	  sammanfatta	  funna	  resultat.	  

Enligt	  Skolverket	  (2011b)	  uppger	  7-‐8	  %	  av	  svenska	  skolelever	  att	  de	  är	  utsatta	  för	  

mobbning.	  Detta	  trots	  att	  mobbning	  är	  förbjudet	  både	  genom	  Barnkonventionen	  (FN,	  

2012)	  och	  i	  svensk	  lag	  via	  skollagen	  (Sveriges	  Riksdag,	  2010).	  Dessutom	  nämns	  både	  i	  

Lärarnas	  Yrkesetiska	  Riktlinjer	  (Lärarförbundet	  &	  Lärarnas	  Riksförbund,	  2001)	  och	  i	  

aktuell	  läroplan	  (Skolverket	  2011a)	  att	  skolpersonalen	  har	  uppdraget	  att	  motverka	  

kränkande	  beteende	  och	  aktivt	  arbeta	  enligt	  skolans	  värdegrund:	  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.  

(...) Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

(...) Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.  (Skolverket	  2011a,	  s. 7) 

Mobbning	  bland	  skolbarn	  är	  ett	  mycket	  gammalt	  fenomen,	  men	  systematisk	  forskning	  

om	  fenomenet	  är	  en	  relativt	  ny	  företeelse,	  med	  Dan	  Olweus	  som	  pionjär	  på	  70-‐talet	  

(Olweus,	  1994).	  

Mobbning	  kan	  förekomma	  i	  många	  olika	  former	  och	  får	  ofta	  långtgående	  negativa	  

effekter,	  både	  för	  den	  som	  mobbar	  och	  den	  som	  mobbas.	  Depressioner,	  dåligt	  

självförtroende,	  svårigheter	  med	  kompisrelationer	  och	  internalisering	  av	  en	  offerroll	  är	  

vanligt	  bland	  de	  som	  utsätts	  för	  mobbning	  (O’Brennan,	  Bradshaw	  &	  Sawyer,	  2009;	  

Olweus,	  1994).	  Elever	  som	  mobbar	  andra	  löper	  ökad	  risk	  för	  engagemang	  i	  kriminalitet	  

senare	  i	  livet	  (O’Brennan	  et.	  al.,	  2009).	  Därför	  anser	  jag	  att	  det	  är	  angeläget	  att	  angripa	  

problemet	  på	  en	  så	  grundläggande	  nivå	  som	  möjligt,	  för	  att	  förhindra	  uppkomsten	  av	  
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mobbning.	  För	  detta	  ändamål	  finns	  en	  stor	  mängd	  framtagna	  handlingsprogram	  som	  ska	  

förhindra,	  förebygga	  och/eller	  hantera	  mobbning.	  I	  Skolverket	  (2011b)	  redovisas	  och	  

utvärderas	  följande	  program	  som	  har	  spridning	  på	  svenska	  skolor:	  Farstametoden,	  

Friends,	  Lions	  Quest,	  	  Olweusprogrammet,	  SET	  –	  Social	  och	  emotionell	  träning,	  

Skolkomet,	  Skolmedling,	  samt	  Stegvis.	  Trots	  mängden	  genomgångna	  program	  

konstaterar	  Skolverket	  att	  inget	  av	  dem	  kan	  presentera	  en	  universalmetod	  för	  att	  lösa	  

mobbningsproblemet:	  det	  är	  alltför	  mångfacetterat.	  Den	  uppfattningen	  delas	  också	  av	  

forskarna	  mot	  bakgrund	  av	  en	  metaanalys	  som	  redovisas	  i	  BRÅ	  (2009),	  där	  effekter	  av	  

30	  åtgärdsprogram	  studerats	  internationellt	  och	  där	  en	  av	  de	  viktigaste	  slutsatserna	  är	  

att	  inget	  program	  är	  enskilt	  det	  bästa,	  men	  att	  det	  finns	  komponenter	  i	  programmen	  

som	  tycks	  framgångsrika	  i	  mobbningshämmande/förebyggande	  arbete.	  

Med	  den	  bakgrunden	  i	  åtanke	  ämnar	  jag	  i	  denna	  uppsats	  titta	  på	  en	  av	  de	  saker	  som	  

återkommer	  som	  gemensam	  nämnare	  i	  de	  flesta	  handlingsprogram	  och	  rapporter	  om	  

mobbning,	  och	  som	  kanske	  på	  ett	  bättre	  sätt	  än	  enskilda	  handlingsprogram	  kan	  sägas	  

inrama	  många	  av	  de	  komponenter	  som	  ingår	  i	  ett	  effektivt	  arbete	  mot	  mobbning,	  

nämligen	  det	  sociala	  klimatet	  i	  skolan.	  Payne	  och	  Gottfredson	  (2004,	  s.	  172)	  hävdar	  

dessutom	  att	  denna	  aspekt	  är	  ganska	  outforskad,	  vilket	  gör	  en	  litteraturgenomgång	  än	  

mer	  nödvändig.	  

Det	  har	  visat	  sig	  att	  mobbning	  och	  trakasserier	  är	  något	  som	  elever	  är	  motvilliga	  att	  

rapportera	  och	  söka	  hjälp	  för	  (Eliot,	  Cornell,	  Gregory	  &	  Fan,	  2010),	  vilket	  innebär	  att	  det	  

är	  svårt	  för	  lärare	  och	  skolledningar	  att	  på	  ett	  korrekt	  sätt	  avläsa	  det	  sociala	  klimatet	  

och	  hur	  mycket	  mobbning	  som	  förekommer.	  Samma	  studie	  har	  dock	  visat	  att	  ett	  aktivt	  

arbete	  för	  ett	  förbättrat	  skolklimat	  för	  med	  sig	  två	  positiva	  saker:	  Dels	  ökar	  elevernas	  

vilja	  att	  rapportera	  mobbning,	  dels	  minskar	  de	  faktiska	  övergreppen.	  Ungefär	  samma	  

sak	  har	  konstaterats	  av	  Meraviglia,	  Becker,	  Rosenbluth,	  Sanchez	  och	  Robertson	  (2003)	  

som	  genom	  sin	  enkätundersökning	  fann	  att	  elever	  inte	  tror	  att	  vuxna	  kommer	  att	  

hantera	  en	  anmälan	  om	  kränkning/mobbning	  på	  ett	  adekvat	  sätt	  och	  därmed	  är	  viljan	  

att	  anmäla	  sådant	  ganska	  låg.	  Sådana	  forskningsresultat	  gör	  också	  att	  det	  känns	  högst	  

relevant	  att	  utreda	  relationen	  mellan	  skolklimat	  och	  mobbning.	  

Salmivalli et. al. (1996)	  har	  visat	  att	  de	  flesta	  elever	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  är	  inblandade	  

när	  mobbning	  sker	  i	  en	  klass.	  Därmed	  är	  det,	  enligt	  Salmivalli	  et.	  al.	  (1996)	  relevant	  att	  
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hantera	  mobbning	  ur	  ett	  helgruppsperspektiv,	  m.a.o.	  att	  se	  till	  den	  sociala	  kontexten	  

eller	  med	  ytterligare	  andra	  ord:	  det	  sociala	  klimatet.	  

Inledningsvis	  kan	  så	  konstateras	  att	  båda	  termerna;	  skolklimat	  och	  mobbning,	  är	  

begrepp	  som	  kan	  innefatta	  mycket.	  Därför	  följer	  här	  ett	  klargörande	  om	  vad	  som	  

egentligen	  menas	  med	  mobbning	  och	  skolklimat	  i	  denna	  uppsats.	  

Mobbning:	  Vad	  är	  det	  och	  vilka	  är	  inblandade?	  

I	  den	  nya	  skollagen	  (Riksdagen,	  2010)	  finns	  inte	  ett	  enda	  ord	  om	  mobbning,	  men	  desto	  

mer	  om	  det	  som	  kallas	  kränkande	  behandling,	  som	  skolan	  är	  skyldig	  att	  motarbeta	  

aktivt.	  De	  definitioner	  av	  mobbning	  som	  finns	  i	  andra	  texter	  innebär	  dock	  i	  samtliga	  fall	  

att	  det	  även,	  i	  juridisk	  mening,	  handlar	  om	  kränkning,	  och	  i	  praktiken	  är	  mobbning	  att	  

betrakta	  som	  allvarligare	  än	  skollagens	  kränkningar	  eftersom	  de	  sker	  på	  ett	  

systematiskt	  sätt	  mot	  vissa	  utvalda	  offer.	  Därmed	  är	  det	  högst	  nödvändigt	  att	  fortsätta	  

med	  antimobbningsarbete	  i	  skolorna	  även	  om	  ordet	  inte	  förekommer	  i	  lagtexter	  och	  

styrdokument	  för	  skolan.	  

I	  en	  svensk	  kontext	  är	  mobbning	  ett	  "allvarligt	  problem	  i	  skolan"	  (Brå,	  2009,	  s.	  4)	  men	  

det	  finns	  ingen	  absolut	  konsensus	  i	  litteraturen	  om	  vad	  som	  är	  den	  slutgiltiga	  

definitionen	  av	  mobbning.	  Gemensamt	  för	  de	  beskrivningar	  som	  förekommer	  brukar	  

dock	  vara	  att	  kränkningar	  skall	  ha	  skett	  upprepade	  gånger	  och	  över	  tid,	  och	  att	  en	  makt-‐

obalans	  ska	  finnas,	  så	  att	  en	  av	  de	  inblandade	  parterna	  kan	  anses	  vara	  i	  	  underläge	  (Brå,	  

2009;	  Olweus,	  1994).	  	  

Olweus	  delar	  in	  kränkningarna	  i	  dessa	  tre	  typer:	  	  

• Fysiska	  (Knuffar,	  sparkar,	  fasthållningar	  etc.)	  

• Verbala	  (Glåpord,	  negativa	  smeknamn,	  ryktesspridning	  etc.)	  

• Relationella	  (Utfrysning,	  inte	  svara	  på	  tilltal	  etc.)	  

En	  annan	  förekommande	  indelning,	  också	  använd	  av	  Olweus	  (1999)	  är:	  

• Direkt	  	  

• Indirekt	  

Indirekt	  mobbning	  exemplifieras	  med	  ryktesspridning/skitsnack,	  social	  utfrysning	  

och/eller	  isolering,	  och	  anges	  vara	  den	  vanligaste	  mobbningsformen,	  särskilt	  bland	  
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tjejer.	  Direkt	  mobbning	  beskrivs	  som	  öppna	  attacker,	  med	  "slag,	  sparkar,	  skällsord,	  

kränkande	  och	  hånfulla	  kommentarer	  eller	  hotelser"	  (Olweus,	  1994.	  s.	  9),	  och	  anges	  

vara	  vanligare	  bland	  killar	  (Olweus,	  1994).	  Med	  andra	  ord	  så	  är	  direkt	  mobbning	  

innefattande	  fysisk	  och	  verbal	  mobbning,	  medan	  indirekt	  mobbning	  är	  samma	  sak	  som	  

relationell	  mobbning.	  

Mobbning	  är	  lite	  svårdefinierat,	  särskilt	  när	  olika	  nationella	  kontexter	  vävs	  in	  i	  bilden	  

kan	  en	  viss	  begreppsförvirring	  uppstå.	  Det	  finns	  stora	  skillnader	  mellan	  t.ex.	  USA	  och	  

Sverige,	  på	  så	  vis	  att	  i	  amerikanska	  skolor	  förekommer	  en	  problematik	  med	  grova	  

våldsbrott,	  ibland	  med	  vapeninblandning	  (Munschert & Peguero, 2010),	  vilket	  vi	  inte	  

riktigt	  har	  i	  Sverige.	  Därmed	  är	  många	  amerikanska	  forskningsrapporter	  skrivna	  på	  ett	  

sådant	  sätt	  att	  mobbning	  framstår	  som	  någonting	  ganska	  milt,	  eftersom	  forskare	  då	  

jämför	  det	  med	  mycket	  grova	  våldshandlingar.	  Zaykowski	  och	  Gunter	  (2012)	  

klassificerar	  t.ex.	  mobbning	  som	  ”minor	  victimization”.	  Dock	  ska	  sägas	  att	  det	  tycks	  

finnas	  en	  koppling	  mellan	  viktimisering	  p.g.a.	  mobbning	  och	  hämndaktioner	  som	  tar	  sig	  

uttryck	  i	  våldsbrotten.	  Därmed	  finns	  en	  koppling	  dem	  emellan	  och	  ett	  genuint	  intresse	  

för	  att	  minska	  mobbningen	  (Zaykowski	  &	  Gunter,	  2012).	  

Dagley	  (i	  Jimerson,	  Swearer,	  Espelage,	  2010,	  s.	  49),	  har	  funnit	  fyra	  vanliga	  motiv	  till	  

mobbning:	  	  

• Uppmärksamhet	  (attention)	  
• Hämnd	  (revenge)	  
• Makt	  (power)	  
• Orättvisa	  (inadequacy)	  

Till	  dessa	  motiv	  kan	  adderas	  att	  de	  som	  mobbar	  helt	  enkelt	  känner	  sig	  uttråkade	  

(Owens,	  i	  Teräsahjo	  &	  Salmivalli,	  2003).	  	  

Där	  mobbning	  förekommer	  har	  sex	  olika	  roller	  identifierats	  som	  har	  med	  mobbningen	  

att	  göra	  (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman & Kaukiainen, 1996):	  

• Mobbare	  (Initierar	  och	  leder	  mobbningen)	  
• Assistenter	  (Ej	  pådrivande	  men	  deltagande	  i	  mobbningen)	  
• Förstärkare	  	  (Kommer	  för	  att	  titta	  på,	  skrattar	  åt	  offret,	  etc.)	  
• Offer	  (Den	  som	  blir	  utsatt)	  
• Försvarare	  av	  offer	  (Elever	  som	  aktivt	  försöker	  hjälpa	  offret)	  
• Utomstående	  (Gör	  inget,	  håller	  sig	  utanför	  mobbningssituationerna)	  
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Ytterligare	  en	  roll,	  som	  inte	  belyses	  i	  nämnd	  studie	  men	  väl	  i	  många	  andra	  (Berkowitz	  &	  

Benbenishty,	  2012;	  O’Brennan,	  Bradshaw	  &	  Sawyer,	  2009;	  Yoneyama	  &	  Rigby,	  2006),	  är	  

den	  komplexa	  rollen	  "bully-‐victim",	  alltså	  en	  roll	  som	  innebär	  att	  innehavaren	  både	  

mobbar	  och	  blir	  mobbad.	  	  

Skolmiljö,	  Socialt	  klimat,	  Skolkultur...	  En	  begreppsutredning	  

Det	  lite	  oprecisa	  begreppet	  social	  skolmiljö,	  har	  närliggande	  termer	  och	  synonymer	  som	  

skolklimat	  eller	  skolkultur.	  Hoy	  (1990)	  har	  problematiserat	  användandet	  och	  

sammanblandningen	  av	  termerna	  school	  climate	  och	  school	  culture,	  och	  menar	  att	  en	  

sammanblandning	  inte	  gynnar	  forskarsamhället	  eller	  forskningen	  eftersom	  termerna	  

härstammar	  från	  olika	  ursprung	  och	  traditionellt	  har	  utforskats	  med	  olika	  metoder.	  I	  

denna	  studie	  kommer	  jag	  dock	  att	  se	  på	  forskning	  från	  båda	  dessa	  traditioner	  då	  de	  

belyser	  för	  mig	  intressanta	  aspekter,	  och	  jag	  kommer	  för	  enkelhetens	  skull	  att	  hålla	  mig	  

till	  begreppet	  skolklimat.	  	  

Hur	  ska	  då	  ordet	  skolklimat	  förstås?	  Det	  handlar	  naturligtvis	  inte	  om	  väder	  och	  vind,	  

utan	  är	  en	  metafor.	  Angränsande	  kunskapsfält	  är	  t.ex.	  socio-‐kulturell	  teori,	  alltså	  

förståelsen	  av	  mänskligt	  beteende	  genom,	  och	  inom	  ramen	  för,	  sociala	  praktiker	  och	  

kontexter:	  m.a.o.	  sätt	  att	  göra	  saker	  på	  som	  ter	  sig	  naturliga	  i	  sitt	  sammanhang,	  som	  

Säljö	  (2000)	  beskriver	  det.	  I	  en	  forskningsöversikt	  av	  Meyers,	  Meyers,	  Greybill,	  Proctor	  

och	  Huddlestone	  (2012)	  beskrivs	  det	  begreppsmässigt	  närliggande	  (socio-)ekologisk	  

teori,	  vars	  grundtanke	  är	  att	  försöka	  studera	  och	  förstå	  olika	  fenomen	  som	  delar	  av	  en	  

helhet,	  alltid	  påverkade	  av	  sin	  kontext,	  omöjliga	  att	  förstå	  isolerade	  från	  sin	  naturliga	  

omgivning.	  Ett	  socialt	  klimat	  är	  givetvis	  en	  del	  i	  ett	  ekologiskt	  sätt	  att	  betrakta	  

skolvärlden.	  Espelage	  (2004,	  i	  Pack,	  White,	  Raczynski	  &	  Wang,	  2011)	  argumenterar	  för	  

hur	  kontexten	  har	  betydelse	  för	  beteende:	  "A	  social-‐ecological	  theory	  describing	  the	  

development	  of	  aggressive	  behavior	  in	  school	  children	  posits	  that	  the	  interaction	  of	  

individual,	  family,	  peer,	  and	  community	  factors	  influence	  an	  individual’s	  propensity	  to	  

engage	  in	  aggressive	  behaviors"	  (s.	  128).	  	  

Skolverket	  (2011a)	  förklarar	  det	  sociala	  skolklimatet	  som	  att	  "det	  kan	  bland	  annat	  

handla	  om	  skolans	  ekonomiska	  resurser,	  sociala	  relationer,	  engagemang,	  normer	  och	  

attityder"	  (s.	  17).	  Payne	  och	  Gottfredson	  (2004)	  definierar	  skolklimat	  som	  "the	  social	  

organization	  of	  the	  school,	  the	  system	  of	  social	  relations	  between	  and	  among	  teachers	  
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and	  students,	  and	  the	  cultural	  system	  of	  norms	  and	  values	  in	  the	  school"	  (s.	  162)	  –	  som	  

synes	  ganska	  likartade	  beskrivningar.	  	  

En	  skola	  med	  positivt	  skolklimat	  beskriver	  Payne	  och	  Gottfredson	  (2004)	  med	  termen	  

community	  school,	  med	  vilket	  de	  menar	  en	  skola	  vars	  organisation	  är	  genomlyst	  av	  

gemensamma	  normer/regler/värderingar	  och	  där	  elever/personal	  känner	  en	  stark	  

gemenskap	  och	  har	  gemensamma	  mål.	  Sådana	  skolor	  står	  som	  positiv	  motsats	  till	  mer	  

mobbningsdrabbade	  bureocratic	  schools.	  Skolklimat	  handlar	  i	  denna	  tolkning	  alltså	  om	  

hur	  de	  mellanmänskliga	  kontakterna	  ter	  sig	  i	  skolan,	  alltså	  vad	  som	  utmärker	  kvalitén	  

på	  interaktionerna	  mellan	  individer	  kopplade	  till	  skolan.	  	  

Hoy	  (1990)	  konkretiserar	  skolklimatet	  med	  hjälp	  av	  tre	  beskrivande	  symbolsystem:	  	  

• Berättelser	  (”Stories”)	  
• Ikoner	  (”Icons”)	  
• Ritualer	  (”Rituals”)	  

Enligt	  honom	  är	  Berättelser	  den	  kommunikation/information	  som	  sker	  i	  skolan.	  Ikoner	  

är	  hur	  skolan	  representeras	  av	  visuellt	  material	  som	  logos	  m.m.	  Ritualer	  är	  

återkommande	  (vardagliga)	  "ceremonier"	  i	  skolan,	  alltså	  vad	  och	  hur	  saker	  görs	  (inte	  i	  

meningen	  "hur	  firas	  julen"	  utan	  snarare	  hur	  man	  startar	  och	  slutar	  lektioner	  etc.).	  

Payne	  och	  Gottfredson	  (2004,	  s.161)	  använder	  termen	  skolklimat	  ganska	  snävt,	  för	  att	  

beskriva	  vad	  som	  har	  med	  mänsklig	  interaktion	  att	  göra,	  men	  tar	  även	  upp	  det	  

kompletterande	  "skolkontext",	  för	  att	  inkludera	  andra	  faktorer	  som	  också	  påverkar	  

skolklimatet:	  

• Skolans	  geografiska	  lokalisering	  (urban/förort/glesbygd	  etc.).	  	  
• Skolstorlek	  
• Klasstorlek	  
• Etnisk	  elevsammansättning	  	  

I	  en	  modell	  som	  utvecklats	  av	  Orpinas	  och	  Horne	  (2010)	  försöker	  de	  fånga	  vad	  som	  

utgör	  skolklimatet	  och	  hur	  det	  kan	  påverkas.	  Faktorerna	  delas	  in	  i	  två	  sorter:	  

Elevcentrerade	  och	  Skolcentrerade.	  De	  skolcentrerade	  beståndsdelarna	  av	  skolklimatet	  

utgörs	  enligt	  dem	  av	  följande	  åtta	  komponenter:	  

• Fysisk	  miljö	  
• Skolans	  värderingar	  
• Medvetenhet	  om	  styrkor	  och	  svagheter	  
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• Policys	  och	  Accountability	  (ansvarstagande/pålitlighet	  på	  organisationsnivå)	  
• Omtanke	  och	  respekt	  
• Positiva	  förväntningar	  
• Stöd	  för	  lärarna	  
• Kvalité	  i	  undervisningen	  

Den	  andra	  delen,	  de	  elevcentrerade	  beståndsdelarna	  av	  skolklimatet,	  anges	  vara:	  

• Medvetenhet	  
• Känslor	  
• Tankemönster/Uppfattningar	  
• Karaktärsfasthet	  
• Sociala	  färdigheter	  
• Psykisk	  hälsa	  
• Lärförmåga	  

Andra	  forskare	  (Koth,	  Bradshaw	  &	  Leaf,	  2008;	  Vieno,	  Perkins,	  Smith	  &	  Santinello,	  2005)	  

delar	  istället	  in	  skolklimatet	  och	  de	  faktorer	  som	  påverkar	  det	  i	  tre	  nivåer:	  	  

• Individnivå	  (personliga	  referensramar,	  erfarenheter,	  attityder,	  egenskaper,	  etc.)	  
• Klassrumsnivå	  (gruppdynamiken,	  relationer,	  etc.)	  
• Skolnivå	  (upptagningsområde,	  styrsystem,	  policys,	  etc.)	  

Stewart	  (2003)	  gör	  ytterligare	  en	  annan,	  lite	  mer	  detaljerad	  indelning:	  

• Skolekologi	  (Skolans	  fysiska	  förutsättningar,	  byggnader	  etc.)	  
• Skolkultur	  (oskrivna	  regler,	  normer,	  värderingar,	  attityder	  och	  karaktären	  på	  

interaktionen	  mellan	  elever	  och	  personal)	  
• Organisatorisk	  struktur	  (skolstorlek,	  klassstorlek)	  	  
• Social	  miljö	  (lärares,	  personals,	  elevers	  socioekonomiska	  bakgrund,	  kön,	  

familjekonstruktion	  samt	  etnicitet).	  Socioekonomisk	  status	  hänger	  ihop	  med	  i	  

vilket	  område	  skolan	  hämtar	  sina	  elever.	  	  

Oavsett	  indelning	  i	  olika	  kategorier	  som	  ovan,	  så	  återkommer	  ett	  antal	  komponenter	  i	  

det	  forskarna	  kallar	  skolklimat.	  Det	  rör	  sig	  oftast	  om:	  

• School	  Attachment	  (Stewart,	  2003)	  
• School	  Connectedness	  (Zullig,	  Huebner	  &	  Patton,	  2011)	  
• School	  Involvement	  (Stewart,	  2003)	  
• School	  Commitment	  (Stewart,	  2003)	  
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• Academic	  Satisfaction	  (Zullig,	  Huebner	  &	  Patton,	  2011)	  
• Belief	  in	  School	  Rules	  (Stewart,	  2003)	  
• Order	  and	  Discipline	  (Zullig,	  Huebner	  &	  Patton,	  2011)	  
• Association	  with	  positive	  peers	  (Stewart,	  2003)	  
• Positive	  Student–Teacher	  Relationships	  (Zullig,	  Huebner	  &	  Patton,	  2011)	  
• Parental	  school	  involvement	  (Stewart,	  2003)	  
• Student	  GPA's	  (Betyg)	  (Stewart,	  2003)	  
• Academic	  Support	  (Zullig,	  Huebner	  &	  Patton,	  2011)	  
• School	  Physical	  Environment	  (Zullig,	  Huebner	  &	  Patton,	  2011)	  
• School	  Social	  Environment	  (Zullig,	  Huebner	  &	  Patton,	  2011)	  
• Perceived	  Exclusion/Privilege(Zullig,	  Huebner	  &	  Patton,	  2011)	  
• Skolans	  sociala	  problem	  (Stewart,	  2003)	  
• Skolkohesion	  (Stewart,	  2003)	  
• Ålder	  (på	  eleverna)	  (Zullig,	  Huebner	  och	  Patton,	  2011)	  	  
• Skolans	  ägarförhållande,	  dvs	  om	  den	  är	  privat	  eller	  kommunal/statlig.	  (Koth,	  

Bradshaw	  &	  Leaf,	  2008)	  

Det	  lite	  svåröversatta	  begreppet	  "collective	  efficacy"	  (ungefär	  "kollektiv	  självtillit")	  kan	  

också	  förstås	  som	  en	  del	  i	  ett	  skolklimat	  (Sapouna,	  2010),	  när	  begreppet	  definieras	  som	  

ett	  ömsesidigt	  förtroende	  mellan	  klasskamrater,	  i	  kombination	  med	  en	  villighet	  att	  

ingripa/agera	  för	  att	  nå	  gemensamt	  uppsatta	  mål,	  avseende	  mobbning	  och	  

viktimisering.	  I	  den	  bemärkelsen	  blir	  collective	  efficacy	  en	  konkretisering	  av	  lite	  av	  

innehållet	  i	  Stewarts	  tidigare	  nämnda	  "skolkultur".	  

Syfte	  

Syftet	  är	  att	  göra	  en	  kunskapsöversikt	  över	  hur	  aktuell	  forskning	  beskriver	  relationen	  

mellan	  skolklimat	  och	  mobbning.	  

Studien	  ämnar	  besvara	  följande	  frågeställningar:	  

1.	  På	  vilket	  sätt	  påverkar	  skolklimatet	  hur	  väl	  uppfattningar	  om	  mängden	  

förekommande	  mobbning	  stämmer	  med	  verkligheten?	  

	  2.	  Hur	  korrelerar	  skolklimatet	  med	  elevers	  vilja	  att	  rapportera	  upplevd/åskådad	  

mobbning	  till	  skolledning/lärare?	  
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3.	  Vilka	  faktorer	  i	  skolklimatet	  påverkar	  elevers	  med-‐	  eller	  motverkan	  av	  mobbning?	  

4.	  Vilka	  faktorer	  i	  skolklimatet	  kan	  sättas	  i	  samband	  med	  låg	  förekomst	  av	  mobbning?	  	  

	  5.	  Hur	  korrelerar	  ålder	  och	  kön	  med	  skolklimat	  och	  mobbning?	  

6.	  Hur	  påverkar	  skolklimatet	  mobbning-‐drabbade	  elevers	  möjlighet	  att	  återhämta	  sig?	  	  

7.	  Finns	  det	  särskilda	  områden	  att	  fokusera	  på	  i	  skolklimatet,	  när	  målet	  är	  att	  förebygga	  

och/eller	  minska	  mobbning?	  

Metod	  

Denna	  beskrivande	  litteraturstudie	  har	  bedrivits	  med	  vad	  Bryman	  (2001)	  skulle	  kalla	  en	  

induktivt	  utforskande	  ansats.	  Jag	  har	  alltså	  haft	  ett	  intresse	  av	  att	  utforska	  fältet	  socialt	  

skolklimat	  kopplat	  till	  mobbning,	  och	  frågeställningarna	  har	  vuxit	  fram	  i	  mötet	  med	  en	  

mängd	  forskningsrapporter	  kopplade	  till	  mobbning	  och/eller	  socialt	  skolklimat.	  

Studien	  har	  avgränsats	  i	  mängd	  på	  följande	  sätt.	  Som	  en	  utgångspunkt	  för	  vidare	  

litteratursökning	  lästes	  två	  texter	  om	  mobbning	  med	  fokus	  på	  skolklimat	  och	  mobbning	  

(Orpinas	  &	  Horne,	  2010;	  Payne	  &	  Gottfredson,	  2004).	  Dessa	  användes	  som	  

grundorientering	  kring	  ämnet.	  Dessutom	  har	  Skolverkets	  (2011a,	  2011b)	  och	  BRÅs	  

(2009)	  rapporter	  studerats	  för	  att	  klargöra	  begreppen	  och	  sätta	  in	  dem	  i	  en	  svensk	  

kontext.	  	  

Då	  den	  internationella	  forskningen	  om	  mobbning,	  och	  särskillt	  forskningen	  om	  socialt	  

klimat	  kopplat	  till	  mobbning,	  visat	  sig	  betydligt	  mer	  omfattande	  än	  den	  svenska	  har	  

sökningarna	  huvudsakligen	  gjorts	  på	  engelska.	  Detta	  kan	  innebära	  att	  resultaten	  i	  någon	  

mån	  är	  biased,	  och	  alltså	  inte	  helt	  överensstämmande	  med	  situationen	  i	  Sverige.	  

Booleska	  sökningar	  har	  gjorts,	  i	  databaserna	  ERIC	  och	  SCOPUS,	  i	  sökfälten	  Abstract	  och	  

Title,	  med	  kombinationer	  av	  följande	  söktermer:	  school,	  bully*,	  peer-‐harassment,	  peer-‐

victimization,	  scapegoating,	  school	  climate,	  classroom	  climate,	  *relations.	  Alternativa	  

fraser	  upptäcktes	  och	  användes	  också,	  såsom	  school	  environment,	  school	  context,	  

school	  ecolog*,	  school	  culture	  och	  collective	  efficacy.	  

Följande	  söksträng	  fick	  184	  träffar	  i	  scopus	  (TITLE-‐ABS-‐KEY(school	  AND	  (bully*	  OR	  

peer-‐harassment	  OR	  peer-‐victimization	  OR	  scapegoating))	  AND	  TITLE-‐ABS-‐
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KEY(*climate	  OR	  *culture))	  AND	  (LIMIT-‐TO(SUBJAREA,	  "SOCI")	  OR	  LIMIT-‐

TO(SUBJAREA,	  "PSYC")	  OR	  LIMIT-‐TO(SUBJAREA,	  "MULT"))	  	  

Sökningarna	  i	  Scopus	  avgränsades	  såtillvida	  att	  endast	  träffar	  inom	  ämnesområdena	  

"Social	  science"	  och	  "Psychology"	  inkluderades,	  vilket	  exkluderade	  artiklar	  listade	  under	  

ämnesområden	  som	  "Medicine",	  "Nursing"	  samt	  "Business,	  Management	  &	  Accounting",	  

m.fl.	  

I	  ERIC	  framsöktes	  131	  träffar	  med	  följande	  söksträng:	  	  AB+(+school-‐

climate+OR+school-‐culture+ORclassroom-‐climate+)+AND+AB+bully*+OR+AB+peer-‐

harassment+OR+AB+peer-‐victimization.	  Begränsningar	  gjordes	  till	  artiklar	  som	  angavs	  

vara	  peer-‐reviewed,	  fanns	  tillgängliga	  i	  fulltext	  och	  ingick	  i	  någon	  av	  kategorierna	  

Academic	  Journals	  eller	  Educational	  Reports.	  

Artiklarnas	  titlar	  och	  abstracts	  granskades.	  Många	  av	  träffarna	  från	  de	  två	  databaserna	  

visade	  sig	  vara	  samma	  artiklar.	  Kriterier	  för	  relevans	  och	  inkludering	  i	  detta	  arbete	  var	  

att	  artiklarna	  måste	  handla	  om	  (motsvarigheter	  till)	  grundskola,	  vara	  kopplade	  till	  

mobbning	  och/eller	  skolmiljö,	  och	  att	  de	  måste	  vara	  empiriska.	  I	  en	  del	  fall	  har	  studier	  

tagits	  med	  trots	  att	  ämnet	  för	  studien	  på	  engelska	  beskrivits	  som	  "school-‐violence",	  

"school	  misbehavior",	  och/eller	  "victimization",	  eftersom	  det	  råder	  viss	  språklig	  

tvetydighet	  i	  dessa	  oprecisa	  begrepp/termer	  och	  hela	  mobbningsbegreppet	  i	  sig	  är	  lite	  

svårdefinierat.	  Studier	  om	  sådana	  företeelser	  drar	  ofta	  relevanta	  slutsatser	  även	  för	  

fenomenet	  mobbning.	  

Artiklar	  som	  inte	  fanns	  tillgängliga	  elektroniskt	  (där	  enbart	  abstract	  fanns	  att	  tillgå)	  

uteslöts	  av	  praktiska	  skäl,	  dock	  ska	  nämnas	  att	  vid	  flera	  tillfällen	  kunde	  artiklar	  hittas	  i	  

fulltext	  genom	  att	  söka	  på	  tidskriftens	  namn	  i	  LiU-‐bibliotekets	  digitala	  söktjänst	  för	  

tidskrifter	  och	  därefter	  leta	  sig	  fram	  till	  rätt	  nummer	  och	  upplaga.	  	  

I	  den	  genomgångna	  litteraturen	  figurerar	  ett	  antal	  olika	  tillvägagångsätt	  för	  att	  göra	  

mätningar	  med	  målet	  att	  få	  grepp	  om	  det	  sociala	  klimatet	  i	  skolan.	  Det	  handlar	  om	  

elevenkäter,	  personalenkäter,	  föräldraenkäter,	  observationer,	  policy-‐granskningar,	  

fokussamtal	  och	  intervjuer	  samt	  metaanalyser	  av	  andras	  forskning.	  Enkätfrågor	  av	  

graderande	  karaktär	  (likert-‐skalor)	  och	  olika	  deltagarvariabler	  (kön,	  roll	  i	  mobbning,	  

t.ex.)	  gör	  det	  möjligt	  att	  se	  samband	  mellan	  olika	  företeelser,	  men	  de	  flesta	  studier	  aktar	  

sig	  för	  att	  uttala	  sig	  om	  orsaker,	  med	  hänvisning	  till	  att	  det	  är	  svårt	  att	  påvisa	  kausalitet	  i	  

sådana	  här	  komplexa	  frågor.	  Longitudinella	  studier	  förekommer	  men	  är	  inte	  vanliga,	  
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alltså	  studier	  som	  under	  längre	  tid	  och/eller	  vid	  flera	  tillfällen	  undersöker	  något	  

(Bryman,	  2001).	  Sådana	  tycks	  vara	  bäst	  lämpade	  att	  uttala	  sig	  om	  olika	  åtgärders	  effekt	  

och	  beständighet	  då	  de	  undersöker	  utvecklingen	  under	  en	  längre	  tid	  istället	  för	  vid	  ett	  

enstaka	  tillfälle.	  Longitudinella	  studier	  kan	  mäta	  förändring	  rent	  generellt	  eller	  jämföra	  

utvecklingen	  mellan	  en	  skola	  där	  intervention	  genomförs	  och	  en	  opåverkad	  

kontrollskola.	  

44	  artiklar	  som	  på	  olika	  vis	  berör	  det	  sociala	  klimatet	  i	  skolan	  och	  mobbning	  befanns	  

intressanta	  för	  det	  aktuella	  syftet.	  Av	  dessa	  har	  28	  kommit	  med	  föreliggande	  arbete,	  då	  

dessa	  haft	  konkreta	  och	  relevanta	  resultat	  att	  uppvisa	  gällande	  fältet	  mobbning	  och	  

socialt	  klimat.	  De	  redovisas	  nedan	  (se	  tabell	  1)	  för	  att	  ge	  en	  överblick	  över	  

förekommande	  metoder,	  deltagargrupper	  och	  ursprungsland.	  Empirin	  i	  dessa	  är	  hämtad	  

från	  många	  olika	  länder	  och	  därmed	  många	  olika	  kulturella	  kontexter,	  men	  de	  har	  minst	  

två	  saker	  gemensamt,	  det	  är	  en	  skolmiljö	  inblandad	  och	  det	  finns	  problem	  med	  

mobbning.	  

Tabell	  1.	  

Grundläggande	  fakta	  om	  de	  studier	  som	  förekommer	  i	  denna	  litteraturöversikt.	  

Referens	   Metod	   Deltagare	   Land	  
Ahmed,	  E.	  (2008)	   Enkät	   1452	  elever	   Bangladesh	  
Berkowitz,	  R.	  &	  Benbenishty,	  R.	  
(2012)	  

Enkät	   13262	  elever	   Israel	  

Bibou-‐Nakou,	  I,	  et	  al.	  (2012)	   Intervju	   90	  elever	  i	  14	  
fokusgrupper.	  

Grekland	  	  

Cerezo,	  F.,	  Ato,	  M.	  (2010)	   Enkät	   421	  elever.	   Spanien	  
Eliot,	  M.,	  et	  al.	  (2010)	   Enkät	   7318	  elever	   USA	  
Flaspohler,	  P.D.,	  et	  al.	  (2009)	   Enkät	   4331	  elever	   USA	  
Gendron,	  B.	  P.,	  et	  al.	  (2011)	   Enkät	  	  

+	  uppföljande	  Enkät	  
7299	  elever	   USA	  

	  
Gregory,	  A.,	  et	  al.	  (2010)	   Enkät	   7300	  elever	  

2900	  lärare	  
USA	  
	  

Hanna,	  J.	  W.	  (1998)	   Enkät	   102	  rektorer	  
samt	  lärare.	  

USA	  

Koth,	  C.	  W.,	  et	  al.	  (2008)	   Enkät	   2468	  elever.	   USA	  
Meraviglia,	  M.G.,	  et	  al.	  (2003)	   Enkät.	  (Longitudinell	  

interventions-‐studie.)	  
740	  elever	  
och	  ca	  500	  lärare	  

USA	  

Meyer-‐Adams,	  N.,	  &	  Conner,	  B.	  T.	  
(2008)	  

Enkät	   5351	  elever.	   USA	  

Mishna,	  F.,	  et	  al.	  (2005)	   Semistrukturerade	  
Intervjuer	  

13	  lärare.	   Kanada	  

Naylor,	  P.	  &	  Cowie,	  H.	  (1999)	   Enkät	   2313	  elever.	  
226	  lärare.	  

Storbritannien	  

O'brennan,	  L.	  M.,	  et	  al.	  (2009)	   Enkät	   24,345	  elever	  
	  

USA	  

Olweus,	  D.	  (1994)	   Enkät	  
/Interventionsstudier	  

ca	  1000	  elever	   Sverige,	  Norge	  

Rawana,	  J.	  S.,	  et	  al.	  (2011)	   Interventionsstudie,	   103	  elever.	   USA	  
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Enkät	  &	  Intervjuer.	  
Salmivalli,	  C.,	  et	  al.	  (1996)	   Enkät	   573	  elever	   Finland	  
Salmivalli,	  C.,	  &	  Voeten,	  M.	  (2004)	   Enkät	   1220	  elever.	   Finland	  
Sapouna,	  M.	  (2010)	   Enkät	   1729	  elever.	   Grekland	  
Stewart,	  E.	  A.	  (2003)	   Data	  från	  intervjuer	  i	  

NELS,	  en	  nationell	  
studie	  

10578	  elever.	   USA	  

Teräsahjo,	  T.	  &	  Salmivalli,	  C.	  (2003)	   Intervjuer	   74	  elever.	   Finland	  
Waasdorp,	  T.	  E.,	  Pas,	  E.	  T.,	  O'Brennan,	  
L.	  M.	  &	  Bradshaw,	  C.	  P.	  (2011)	  

Enkät	   11674	  elever,	  960	  
föräldrar,	  1027	  
skolpersonal	  

USA	  

Williams,	  K.R.,	  Guerra,	  N.G.	  (2011)	   Enkät	   7299	  elever.	   USA	  
Yoneyama,	  S.	  &	  Rigby,	  K.	  (2006)	   Enkät	   531	  elever.	   Australien	  
Zaykowski,	  H.	  &	  Gunter,	  W.	  (2012)	   Enkät	   5037	  elever.	   USA	  
Zullig,	  K.	  J.,	  Huebner,	  E	  .S.,	  &	  Patton,	  J.	  
M.	  (2011)	  

Enkät	   2049	  elever.	   USA	  

	  

Förutom	  de	  empiriska	  artiklarna	  lästes	  också	  sju	  forskningsöversikter,	  dvs.	  artiklar	  som	  

sammanfattar	  andras	  empiriska	  forskning	  (Bradshaw	  &	  Johnson,	  2011;	  	  Cobia	  &	  Carney,	  

2002;	  Dupper	  &	  Meyer-‐Adams,	  2002;	  Greene,	  2003;	  Meyers,	  Meyers,	  Graybill,	  Proctor	  	  &	  

Huddleston,	  2012;	  Osher,	  Vanacker,	  Morrison,	  Gable,	  Dwyer	  &	  Quinn,	  2004;	  Vivolo,	  A.	  

M.,	  Holt,	  M.	  K.	  &	  Massetti,	  G.	  M.,	  2011).	  Dessa	  fanns	  med	  bland	  de	  framsökta	  resultaten	  i	  

databaserna	  innan	  kriteriet	  empirisk	  studie	  applicerades.	  De	  gav	  uppslag	  till	  ytterligare	  

andra	  empiriska	  artiklar	  vilka	  fanns	  refererade	  i	  texterna,	  men	  som	  inte	  dök	  upp	  i	  mina	  

ordinarie	  databas-‐sökningar.	  

Relationerna	  mellan	  skolklimat	  och	  mobbning	  

Långt	  ifrån	  alla	  skolklimatets	  tidigare	  återgivna	  beståndsdelar	  är	  tydligt	  analyserade	  i	  

förhållande	  till	  mobbning	  i	  den	  genomgångna	  litteraturen.	  I	  denna	  huvuddel	  av	  

uppsatsen	  ämnar	  jag	  utforska,	  syntetisera	  och	  återge	  de	  resultat	  och	  slutsatser	  som	  går	  

att	  finna	  konkret,	  som	  besvarar	  mina	  frågeställningar	  och	  har	  relevans	  för	  lärare	  och	  

andra	  som	  berörs	  och/eller	  kan	  påverka	  skolmiljön.	  

Frågeställning	  1:	  	  

På	  vilket	  sätt	  påverkar	  skolklimatet	  hur	  väl	  uppfattningar	  om	  mängden	  

förekommande	  mobbning	  stämmer	  med	  verkligheten?	  

Man	  kan	  inte	  lita	  på	  magkänslan	  eller	  ogrundade	  antaganden	  om	  mängden	  mobbning	  på	  

en	  skola	  utifrån	  hur	  skolklimatet	  "verkar	  vara".	  Empirin	  som	  studerats	  har	  nämligen	  

visat	  att	  uppfattningarna	  om	  hur	  mycket	  mobbning	  som	  förekommer	  på	  en	  skola	  kan	  
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skilja	  sig	  ganska	  mycket	  åt	  mellan	  t.ex.	  elever	  och	  lärare.	  Utsatta	  eller	  tidigare	  utsatta	  

elever	  och	  lärare	  indikerar	  att	  de	  ser	  mer	  mobbning	  på	  skolan	  än	  icke-‐drabbade,	  

samtidigt	  som	  personal	  generellt	  rapporterar	  mer	  mobbning	  än	  elever	  (Waasdorp,	  Pas,	  

O'Brennan	  &	  Bradshaw,	  2011).	  En	  bekymrande	  upptäckt	  är	  att	  när	  mobbningen	  är	  av	  

indirekt,	  relationell	  karaktär,	  så	  tenderar	  lärare	  att	  inte	  se	  den	  i	  lika	  stor	  utsträckning	  

som	  eleverna,	  vilket	  gör	  att	  lärare	  kan	  uppfatta	  att	  det	  sociala	  klimatet	  på	  skolan	  är	  

positivt	  även	  om	  det	  pågår	  mycket	  mobbning	  bland	  eleverna.	  Detta	  stöds	  även	  av	  

Mishna,	  Scarcello,	  Pepler	  och	  Wiener	  (2005)	  som	  i	  sin	  kvalitativa	  studie	  lät	  lärare	  uttala	  

sig	  om	  mobbning.	  En	  av	  de	  mest	  konkreta	  och	  relevanta	  synpunkterna	  som	  framkom	  

gällde	  hur	  skolklimatet	  kan	  ge	  missvisande	  och/eller	  svårtolkade	  signaler	  till	  lärarna:	  I	  

en	  skola	  ansågs	  mobbning	  svårt	  att	  upptäcka	  p.g.a.	  den	  allmänt	  hårda	  elevjargongen.	  I	  

en	  lugn	  skola	  med	  gott	  rykte	  antog	  lärare	  att	  mobbningen	  maskerades	  men	  ändå	  fanns	  

där	  i	  relationell	  form	  och	  att	  lärarnas	  vakande	  öga	  missleddes	  att	  inte	  se	  någon	  

mobbning	  p.g.a.	  ryktet	  som	  "bra	  skola".	  Det	  är	  alltså	  viktigt	  att	  inte	  dra	  för	  stora	  

slutsatser	  om	  mängden	  mobbning	  utifrån	  hur	  ett	  skolklimat	  verkar	  vara.	  Även	  Cerezo	  

och	  Ato	  (2010)	  samt	  Meyer-‐Adams	  och	  Conner	  (2008)	  har	  påvisat	  något	  viktigt	  med	  

anknytning	  till	  detta.	  Elever	  som	  mobbar	  eller	  mobbas	  tenderar	  att	  uppleva/rapportera	  

ett	  sämre	  skolklimat	  än	  icke	  involverade	  elever.	  Det	  finns	  alltså	  ingen	  absolut	  sanning	  

gällande	  en	  skolas	  klimat.	  

Frågeställning	  2:	  

Hur	  korrelerar	  skolklimatet	  med	  elevers	  vilja	  att	  rapportera	  upplevd/åskådad	  

mobbning	  till	  skolledning/lärare?	  

Ovan	  nämnda	  svårighet	  att	  göra	  korrekta	  uppskattningar	  av	  mängden	  mobbning	  i	  olika	  

skolklimat	  är	  inte	  det	  enda	  problemet.	  Det	  har	  också	  visat	  sig	  att	  mobbning	  och	  

trakasserier	  är	  något	  som	  elever	  generellt	  är	  motvilliga	  att	  rapportera	  och	  söka	  hjälp	  för	  

(Eliot,	  Cornell,	  Gregory	  &	  Fan,	  2010).	  Orsaken	  utreds	  dock	  inte.	  Denna	  ovilja	  innebär	  

naturligtvis	  ytterligare	  svårigheter	  för	  skolpersonal	  att	  korrekt	  bedöma	  hur	  mycket	  

mobbning	  som	  förekommer	  och	  göra	  relevanta	  insatser.	  Samma	  studie	  har	  dock	  visat	  

något	  positivt.	  Ett	  positivare	  skolklimat	  innebär	  (a)	  dels	  en	  högre	  vilja	  från	  eleverna	  att	  

rapportera	  mobbning	  (särskilt	  från	  pojkarna,	  vars	  rapporteringsvilja	  generellt	  är	  sämre	  

än	  flickornas),	  och	  (b)	  dels	  minskar	  de	  faktiska	  kränkningarna.	  

Frågeställning	  3:	  



14	  

Vilka	  faktorer	  i	  skolklimatet	  påverkar	  elevers	  med-	  eller	  motverkan	  av	  mobbning?	  

Enligt	  en	  studie	  av	  Gendron,	  Williams	  och	  Guera	  (2011),	  tenderade	  elever	  med	  bra	  

självförtroende	  att	  mer	  frekvent	  mobba	  andra	  elever,	  i	  skolor	  där	  det	  sociala	  klimatet	  

var	  negativt,	  där	  det	  alltså	  fanns	  en	  norm	  och	  diskurs	  som	  accepterar	  mobbning.	  I	  skolor	  

med	  övervägande	  positivt	  klimat	  fanns	  däremot	  inte	  denna	  tendens.	  Ett	  försök	  till	  

förklaring	  ges	  av	  forskarna:	  "students	  who	  perceive	  their	  schools	  to	  be	  unfriendly,	  

unfair,	  and	  nonsupportive	  may	  be	  less	  likely	  to	  play	  by	  the	  rules"	  (Gendrons	  et	  al.	  2011,	  

s.	  153).	  En	  annan	  förklaring	  kan	  möjligen	  spåras	  med	  begreppet	  collective	  efficacy	  

(kollektiv	  självtillit)	  som	  inte	  är	  synonymt	  men	  kan	  förstås	  som	  en	  betydande	  del	  i	  

skolklimatet.	  Sapouna	  (2010)	  fann	  nämligen	  att	  i	  klasser	  med	  högre	  kollektiv	  självtillit	  

var	  eleverna	  (främst	  pojkarna)	  mindre	  inblandade	  i	  mobbning	  än	  i	  klasser	  med	  låg	  

kollektiv	  självtillit.	  

Det	  sociala	  klimatet	  som	  accepterar/tillåter	  mobbning	  utforskade	  även	  Teräsahjo	  och	  

Salmivalli	  (2003)	  som	  fann	  att	  ett	  mobbningstillåtande	  klimat	  konstruerades,	  

accepterades	  och	  vidmakthölls	  genom	  på	  vilket	  sätt	  eleverna	  pratade	  om	  mobbningen.	  

När	  elever	  själva	  uttalade	  sig	  om	  mobbning,	  framkom	  nämligen	  flera	  olika	  förklaringar	  

till	  orsakerna.	  Teräsahjo	  och	  Salmivalli	  (2003)	  klassificerade	  dem	  i	  fyra	  sorters	  

diskurser,	  varav	  kategori	  B,	  C	  och	  D	  nedan	  närmast	  kan	  beskrivas	  som	  sätt	  att	  fly	  undan	  

från	  allvaret	  och	  ansvaret	  i	  mobbningen.	  	  

• A.	  Mobbning	  som	  intentionellt	  skadande-‐beteende	  
• B.	  Mobbning	  bortförklarat	  som	  harmlöst	  
• C.	  Mobbning	  bortförklarat	  som	  rättfärdigat	  	  
• D.	  Mobbning	  bortförklarat	  som	  "tjejsnack"	  

Trots	  att	  samtliga	  intervjuade	  grupper	  identifierade	  diskurs	  (A),	  bortförklarades	  

mobbning	  i	  den	  egna	  klassen	  oftast	  på	  andra	  sätt,	  som	  (B)	  eller	  (C).	  Att	  ha	  ett	  socialt	  

klimat	  som	  på	  detta	  sätt	  accepterar/bortförklarar	  mobbning	  som	  något	  normalt	  är	  

naturligtvis	  något	  som	  gör	  aktivt	  arbete	  mot	  mobbning	  svårare	  än	  om	  man	  talar	  om	  

mobbning	  som	  (A)	  intentionellt	  skadande-‐beteende.	  Kategori	  (B)	  var	  särskilt	  vanlig	  som	  

förklaring,	  närmare	  bestämt	  "underestimering	  av	  mobbningens	  allvarsgrad".	  Även	  en	  

externalisering	  förekom	  frekvent,	  dvs.	  att	  ansvaret	  skylls	  på	  omständigheter,	  som	  t.ex	  

att	  i	  en	  basketmatch	  skylla	  på	  att	  det	  blir	  ojämna	  lag	  och	  därför	  stoppa	  någon	  från	  

deltagande.	  	  
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Kategori	  C-‐diskursen	  motiverade	  mobbning	  med	  att	  den	  mobbade	  "är	  annorlunda",	  

vilket	  användes	  för	  att	  rättfärdiggöra	  mobbningen	  (dvs.	  att	  offret	  får	  skylla	  sig	  själv),	  

vilket	  var	  den	  vanligaste	  förklaringen	  i	  undersökningen.	  Även	  utseende	  och	  uppförande	  

förekom	  som	  förklaringar,	  samt	  dålig	  social	  anpassningsförmåga/vilja,	  dvs.	  olika	  former	  

av	  icke-‐konformitet.	  Inte	  bara	  mobbare	  utan	  även	  offer	  använde	  denna	  

förklaringsmodell	  om	  sig	  själva.	  Kategori	  D,	  tjejsnack,	  refererar	  till	  det	  som	  ibland	  kallas	  

indirekt	  eller	  relationell	  mobbning,	  och	  som	  alltså	  visade	  sig	  vara	  vanligast	  bland	  tjejer.	  I	  

denna	  diskurs	  ursäktas	  mobbningen	  med	  att	  det	  är	  "vanligt	  tjafs"	  och	  att	  de	  som	  nyss	  

bråkade	  kan	  vara	  goda	  vänner	  igen	  i	  slutet	  av	  rasten.	  

Studien	  av	  Teräsahjo	  och	  Salmivalli	  beskriver	  mobbningen	  som	  ett	  socialt	  

gruppfenomen.	  Att	  som	  elev	  hålla	  sig	  inom	  ramarna	  för	  pro-‐mobbningsdiskursen	  erbjöd	  

en	  viss	  garanti	  för	  att	  inte	  själv	  bli	  utsatt.	  För	  den	  som	  ändå	  blev	  utsatt	  tycktes	  diskursen	  

erbjuda	  ett	  slags	  förmildrande	  funktion.	  Studien	  utreder	  inte	  varför	  eller	  hur	  denna	  pro-‐

mobbningsdiskurs	  uppstår,	  men	  lägger	  fram	  en	  idé	  som	  involverar	  barnens	  totala	  

sociala	  miljö,	  d.v.s.	  påverkan	  från	  vuxenvärlden	  och	  media.	  Det	  finns	  enligt	  denna	  idé	  en	  

underliggande	  konformitetsnorm	  i	  samhället,	  som	  går	  ut	  på	  att	  annorlunda	  och	  

avvikande	  personer	  ses	  med	  skepsis,	  vilket	  smittar	  av	  sig	  och	  blir	  en	  måttstock	  även	  för	  

hur	  barnen	  hanterar	  sin	  egen	  vardag.	  	  

I	  en	  studie	  av	  Salmivalli	  och	  Voeten	  (2004)	  tydliggörs	  en	  intressant	  sak	  som	  är	  viktig	  att	  

ha	  i	  åtanke	  när	  man	  funderar	  kring	  sambanden	  mellan	  skolklimat	  och	  mobbning.	  Det	  är	  

skillnad	  på	  att	  ha	  attityder	  om	  hur	  något	  bör	  hanteras,	  och	  att	  faktiskt	  bete	  sig	  i	  enlighet	  

med	  sina	  egna	  attityder.	  Deras	  studie	  visade	  nämligen	  att	  många	  elever	  hade	  en	  

medvetenhet	  och	  känsla	  av	  att	  mobbning	  är	  dumt	  och	  fel,	  men	  många	  av	  eleverna	  ingrep	  

ändå	  inte	  i	  mobbningssituationer	  de	  bevittnade.	  Studien	  utreder	  inte	  orsakerna	  därtill	  

men	  hänvisar	  till	  annan	  forskning	  om	  sociala	  kontexters	  påverkan	  på	  beteendet.	  Studien	  

visar	  dock	  att	  tjejers	  handlande	  i	  sådana	  situationer	  påverkades	  i	  högre	  grad	  av	  det	  

sociala	  klimatet	  i	  klassen	  jämfört	  med	  killar	  vilkas	  handlande	  i	  högre	  grad	  påverkades	  av	  

personlig	  attityd.	  Denna	  könsskillnad	  kan	  jämföras	  med	  Cerezo	  och	  Ato	  (2010)	  som	  fann	  

att	  tjejer	  var	  mer	  involverade	  och	  engagerade	  än	  killar	  i	  det	  sociala	  klimatet.	  	  

	  

En	  del	  av	  det	  sociala	  klimatet	  i	  skolan	  är	  faktorn	  tillhörighet-‐	  (”school	  connectedness”)	  

och	  det	  närliggande	  begreppet	  anknytning	  till	  skolan	  (”school	  attachment”),	  dvs.	  att	  



16	  

känna	  att	  man	  är	  en	  del	  av	  skolan	  och	  trivs	  i	  skolan.	  Som	  tidigare	  visats	  har	  

lärare/personal	  inte	  alltid	  en	  korrekt	  uppfattning	  om	  hur	  mycket	  mobbning	  som	  sker,	  

och	  är	  inte	  heller	  alltid	  närvarande	  när	  den	  sker.	  Därför	  fyller	  elever	  som	  blir	  åskådare	  

(bystanders)	  till	  mobbning	  en	  viktig	  roll	  för	  att	  göra	  mobbningen	  synlig.	  Ahmed	  (2003)	  

argumenterar	  för	  skapandet	  av	  ett	  socialt	  klimat	  i	  skolan	  som	  uppmuntrar	  

ansvarstagande,	  inkluderande	  deltagande	  och	  respekt	  eftersom	  han	  visat	  att	  sådant	  är	  

förknippat	  med	  en	  högre	  motivation	  från	  mobbningsåskådare	  att	  rapportera	  och	  

ingripa.	  Skolanknytning	  är	  alltså	  en	  viktig	  klimatfaktor	  för	  att	  öka	  sannolikheten	  att	  

åskådarna	  ingriper.	  Även	  olika	  skamhanteringingsstrategier	  var	  relaterat	  till	  viljan	  att	  

ingripa.	  De	  som	  kände	  skam	  vid	  mobbning	  istället	  för	  att	  förlägga	  skammen	  på	  andra	  

(”shame-‐displacement”)	  ingrep	  oftare.	  Ahmed	  (2003)	  menar	  att	  åskådare	  med	  hög	  

moralisk	  medvetenhet	  känner	  skam	  om	  de	  inte	  ingriper.	  Detta	  går	  hand	  i	  hand	  med	  

ovan	  beskriva	  forskning	  om	  att	  ett	  positivt	  socialt	  klimat	  bidrar	  både	  till	  mindre	  

mobbning	  och	  högre	  grad	  av	  rapportering	  vid	  förekommande	  fall.	  Ahmed	  (2003)	  

påvisar	  en	  viss	  skillnad	  mellan	  könen.	  Flickor	  ingrep	  oftare	  vid	  mobbning	  än	  pojkar.	  Det	  

är	  även	  intressant	  att	  elever	  som	  ingripit	  förut	  tycktes	  mer	  villiga	  att	  ingripa	  igen	  

jämfört	  med	  elever	  som	  inte	  ingripit	  förut.	  Att	  ha	  blivit	  utsatt	  för	  mobbning	  korrelerade	  

med	  lägre	  vilja	  att	  ingripa.	  

Frågeställning	  4:	  

Vilka	  faktorer	  i	  skolklimatet	  kan	  sättas	  i	  samband	  med	  låg	  förekomst	  av	  mobbning?	  

Stewart	  (2003)	  fann	  att	  socialt	  klimat	  negativt	  hängde	  samman	  med	  dåligt	  uppförande	  

(misbehavior),	  i	  vilket	  han	  räknar	  in	  mobbning.	  Det	  finns	  tydliga,	  signifikanta	  relationer	  

mellan	  låg	  grad	  av	  dåligt	  elevuppförande	  på	  individnivå	  och	  följande	  komponenter:	  	  

• Att	  ha	  positiva	  (problemfria)	  vänner	  	  
• Att	  känna	  en	  samhörighet	  med,	  och	  mening	  med,	  skolan	  
• Föräldrar	  inblandade/engagerade	  i	  skolan	  
• Goda	  betyg	  
• Välställd	  ekonomisk	  situation	  	  
• Att	  tillhöra	  majoritets-‐etniciteten.	  

Detta	  resultat	  stämmer	  väl	  överens	  även	  med	  annan	  forskning	  som	  visar	  att	  socialt	  stöd	  

("social	  support"),	  d.v.s.	  värme,	  acceptans	  och	  involvering,	  från	  lärare/föräldrar,	  är	  en	  av	  

de	  faktorer	  i	  det	  sociala	  klimatet,	  som	  för	  individen	  förknippas	  med	  låg	  grad	  av	  
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mobbning	  på	  skolor	  (Gregory,	  Cornell,	  Fan,	  Sheras,	  Shih	  &	  Huang.	  2010).	  

Något	  märkligt	  är,	  att	  bland	  faktorer	  på	  skolnivå	  konstaterar	  Stewart	  (2003)	  några	  saker	  

som	  går	  emot	  de	  konstateranden	  om	  samband	  som	  görs	  på	  individnivå.	  Att	  stora	  skolor,	  

särskilt	  i	  socialt	  underprivilegierade	  bostadsområden	  i	  städer,	  lider	  av	  större	  förekomst	  

av	  dåligt	  uppförande	  än	  andra	  skolor	  är	  kanske	  inte	  så	  märkligt,	  men	  däremot	  att	  det	  

inte	  kunde	  ses	  någon	  koppling	  mellan	  förekomst	  av	  dåligt	  elevuppförande	  och	  (a)	  skolor	  

med	  hög	  andel	  sociala	  problem,	  (b)	  skolor	  med	  dålig	  ekonomi	  och/eller	  fattiga	  elever	  

och	  (c)	  skolor	  med	  hög	  andel	  icke-‐vita	  elever.	  Ett	  förslag	  till	  förklaring	  från	  Steward	  är	  

att	  det	  kanske	  snarare	  är	  stora	  skillnader	  mellan	  eleverna,	  så	  som	  ekonomiska	  klyftor,	  

som	  kan	  orsaka	  problem.	  Inte	  heller	  fanns	  någon	  koppling	  mellan	  gott	  uppförande	  och	  

upplevd	  skolkohesion,	  dvs.	  en	  skola	  där	  lärare	  och	  övrig	  personal	  har	  gott	  samarbete,	  

där	  det	  finns	  gott	  stöd	  till	  eleverna	  och	  tydliga	  förväntningar	  på	  skolans	  uppdrag.	  Inte	  

heller	  mellan	  hög	  grad	  av	  skolnärvaro/skoldeltagande	  och	  gott	  uppförande.	  	  

Frågeställning	  5:	  

Hur	  korrelerar	  ålder	  och	  kön	  med	  skolklimat	  och	  mobbning?	  

Gällande	  ålder,	  en	  variabel	  i	  det	  sociala	  klimatet	  som	  för	  respektive	  skola	  och	  elevkull	  

naturligtvis	  inte	  går	  att	  ändra,	  kan	  sägas	  att	  yngre	  elever	  tenderar	  att	  bli	  mer	  mobbade	  

än	  äldre	  (Sapouna,	  2010).	  Olweus	  (1994)	  har	  visat	  att	  mobbning	  tenderar	  att	  minska	  

med	  elevernas	  ökande	  ålder,	  även	  om	  sådant	  också	  delvis	  kan	  förklaras	  med	  offrens	  

minskade	  sårbarhet	  och	  med	  stadiebyten	  som	  kastar	  om	  elevernas	  interna	  

åldershierarki	  (från	  att	  vara	  äldst	  i	  6an	  blir	  eleven	  yngst	  i	  7an).	  Olweus	  (1994)	  visar	  

dock	  också	  att	  formen	  av	  mobbning	  	  ändras	  med	  stigande	  ålder.	  I	  yngre	  åldrar	  är	  

fysisk/direkt	  mobbning	  vanligare	  och	  i	  äldre	  skolåldrar	  är	  relationell/indirekt	  

mobbning	  vanligare.	  Naturligtvis	  påverkas	  det	  sociala	  klimatet	  av	  vilken	  sorts	  mobbning	  

som	  förekommer	  på	  respektive	  stadium.	  En	  annan	  intressant	  koppling	  mellan	  

mobbning,	  ålder	  och	  socialt	  klimat	  är	  hur	  viktigt	  eleverna	  tycker	  det	  är	  med	  goda	  

kamratrelationer.	  I	  lägre	  stadier	  är	  det	  mobbare	  som	  anger	  att	  kamratrelationer	  inte	  är	  

så	  viktiga,	  medan	  det	  i	  högre	  stadier	  är	  de	  utsatta	  som	  har	  den	  åsikten	  (O’Brennan	  et	  al.	  

2009).	  Detta	  kan	  tolkas	  som	  ett	  uttryck	  för	  en	  med	  stigande	  ålder	  alltmer	  accepterad	  

offerroll.	  

Gällande	  kön	  som	  faktor	  i	  skolklimat	  och	  mobbning,	  så	  har	  Stewart	  (2003)	  och	  Sapouna	  

(2010)	  visat	  att	  pojkar	  är	  mer	  involverade	  i	  "delinquent	  behavior"	  (störande	  alternativt	  
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regel-‐	  och	  normbrytande	  beteende)	  än	  flickor.	  Detta	  innebär	  rimligen	  att	  på	  en	  skola	  

med	  fler	  pojkar	  än	  flickor	  bör	  det	  förekomma	  mer	  mobbning	  än	  på	  andra	  skolor.	  

Undersökningen	  reder	  dock	  inte	  ut	  hur	  situationen	  ser	  ut	  på	  enkönade	  skolor.	  Teräsahjo	  

och	  Salmivalli	  (2003)	  och	  Olweus	  (2004)	  har	  visat	  att	  pojkar	  tenderar	  att	  utföra	  mer	  

fysisk	  mobbning	  och	  flickor	  mer	  relationell	  mobbning.	  Naturligtvis	  påverkar	  därmed	  

könsfördelningen	  på	  skolan	  vilket	  slags	  klimat	  som	  råder.	  Dessutom	  har	  Koth	  et	  al.	  

(2008)	  visat	  att	  pojkar	  generellt	  uppfattar	  skolklimatet	  som	  mer	  negativt	  än	  flickor.	  

Pojkarna	  upplever	  också	  mindre	  studiemotivation	  och	  rapporterar	  om	  generellt	  sämre	  

ordning	  i	  skolan	  än	  flickor.	  Som	  tidigare	  nämnt	  påverkas	  flickors	  attityder	  och	  val	  i	  

mobbningssituationer	  mer	  av	  det	  sociala	  klimat	  som	  råder	  än	  pojkars	  attityder	  och	  val	  

(Salmivalli	  och	  Voeten,	  2004).	  

Frågeställning	  6:	  

Hur	  påverkar	  skolklimatet	  mobbning-drabbade	  elevers	  möjlighet	  att	  återhämta	  

sig?	  

Flaspohler,	  Elfstrom,	  Vanderzee,	  Sink	  och	  Birchmeier	  (2009)	  visar	  att	  mobbning	  

drabbar	  både	  offer	  och	  förövare	  och	  att	  det	  avspeglar	  sig	  i	  deras	  upplevda	  välmående	  

("well-‐being")	  och	  livstillfredsställelse	  ("life-‐satisfaction")	  –	  två	  individfaktorer	  som	  

naturligtvis	  påverkar	  elevernas	  sociala	  förmåga	  och	  därmed	  skolklimatet.	  De	  fann	  också	  

att	  det	  inte	  räcker	  med	  lärarstöd	  för	  att	  den	  utsatte	  ska	  kunna	  "återhämta"	  sig.	  Även	  

stöd	  från	  vänner	  behövs	  om	  man	  ska	  lyckas	  undvika	  en	  sänkning	  av	  upplevd	  livskvalité	  

vid	  mobbning.	  Detta	  talar	  verkligen	  för	  behovet	  av	  positivt	  socialt	  klimat	  och	  goda	  

relationer	  på	  skolorna.	  Att	  mobbnings-‐åskådare	  motiveras	  och	  utbildas	  i	  att	  agera	  rätt	  

vid	  mobbning	  är	  därmed	  mycket	  viktigt,	  enligt	  Flaspohler	  et	  al.	  (2009),	  eftersom	  hjälp	  

från	  dessa	  kan	  lyfta	  en	  mobbad	  elev	  till	  att	  bli	  socialt	  accepterad	  tack	  vare	  den	  hjälpande	  

"åskådarens"	  status	  som	  socialt	  accepterad.	  Dock	  förespråkas	  inte	  "kamratmedling"	  

(peer	  mediation)	  i	  själva	  mobbningen/konflikten,	  eftersom	  medling	  förutsätter	  en	  jämn	  

maktfördelning	  som	  per	  definition	  inte	  finns	  mellan	  två	  kontrahenter	  i	  ett	  

mobbningssammanhang.	  Bättre	  då	  att	  utveckla	  hela	  skolans	  förebyggande	  inkluderande	  

sociala	  klimat.	  	  

Det	  finns	  dock	  även	  forskning	  som	  visar	  att	  det	  sociala	  klimatet	  tvärtom	  inte	  spelar	  så	  

stor	  roll	  när	  väl	  mobbning	  har	  skett,	  sett	  ur	  offrets	  synvinkel.	  Zaykowski	  och	  Gunter	  

(2012)	  visar	  att	  ett	  gott	  skolklimat,	  särskilt	  i	  bemärkelsen	  social	  sammanhållning	  i	  
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skolan,	  visserligen	  reducerar	  risken	  både	  för	  "minor	  -‐"	  och	  "major	  violence",	  dvs.	  

retningar/mobbning	  och	  våldsamheter	  som	  kan	  orsaka	  viktimisering.	  Men	  en	  viktig	  

upptäckt	  är	  att	  skolklimatet	  inte	  spelar	  någon	  roll	  för	  sambandet	  mellan	  genomfört	  

våldsdåd	  och	  viktimisering.	  M.a.o.,	  har	  en	  kränkning/ett	  övergrepp	  redan	  skett,	  så	  

påverkar	  inte	  klimatet	  på	  skolan	  hur	  viktimiserat	  offret	  blir.	  Detta	  motsägs	  dock	  av	  av	  en	  

tredje	  studie,	  Sapouna	  (2010).	  Denne	  har	  fokuserat	  på	  kollektiv	  självtillit	  (collective	  

efficacy),	  i	  bemärkelsen	  delad	  tilltro	  bland	  elever	  att	  tillsammans	  kunna	  motverka	  

negativa	  beteenden	  och	  ingripa	  i	  bl.a.	  mobbningssituationer.	  Sapouna	  kom	  fram	  till	  att	  

en	  högre	  grad	  av	  kollektiv	  självtillit	  ger	  en	  minskad	  viktimisering	  när	  kränkning	  redan	  

skett.	  Studierna	  är	  dock	  delvis	  överens	  om	  att	  skolklimatet	  har	  betydelse,	  i	  frågan	  om	  

mängden	  mobbning,	  även	  om	  Sapouna	  hävdar	  att	  det	  är	  främst	  killarnas	  

mobbningsbeteende	  som	  minskar	  med	  hög	  kollektiv	  självtillit.	  Kollektiv	  självtillit	  i	  

förhållande	  till	  mobbning	  har	  också	  studerats	  av	  Williams	  och	  Guerra	  (2001).	  Den	  

kollektiva	  självtilliten	  har	  då	  definierats	  som	  mängden	  informell	  kontroll	  främst	  från	  

vuxna,	  samt	  förtroende	  och	  sammanhållning	  mellan	  elever	  och	  lärare.	  De	  kommer	  fram	  

till	  att	  även	  generellt	  minskar	  mobbningen	  vid	  hög	  kollektiv	  självtillit,	  särskilt	  om	  

faktorerna	  kohesion	  och	  förtroende	  är	  höga.	  I	  enlighet	  med	  principen	  att	  ta	  det	  säkra	  

före	  det	  osäkra	  kan	  nog	  slutsatsen	  vara	  att	  skolklimatet	  bör	  anses	  ha	  betydelse	  för	  den	  

utsattes	  återhämtningsmöjligheter.	  

Frågeställning	  7:	  

Finns	  det	  särskilda	  områden	  att	  fokusera	  på	  i	  skolklimatet,	  när	  målet	  är	  att	  

förebygga	  och/eller	  minska	  mobbning?	  

Som	  framgår	  av	  de	  föregående	  avsnitten	  i	  denna	  uppsats	  så	  finns	  det	  tydliga	  relationer	  

mellan	  olika	  aspekter	  av	  skolklimat	  och	  förekomst	  av	  mobbning	  och	  kränkningar	  av	  

olika	  slag.	  De	  flesta	  studier	  undersöker	  dock	  korrelationer	  och	  inte	  kausalitet,	  dvs.	  de	  

påvisar	  samband	  men	  kan	  inte	  uttala	  sig	  om	  vad	  som	  orsakar	  vad.	  Att	  titta	  på	  

interventionsstudier	  som	  har	  syfte	  att	  minska/förebygga	  mobbning	  faller	  utanför	  denna	  

studies	  syfte,	  men	  i	  de	  studier	  som	  lästs	  har	  det	  ändå	  förekommit	  viktiga	  insikter	  

angående	  detta.	  

Koth,	  Bradshaw	  och	  Leaf	  (2008)	  visar	  att	  det	  är	  inneffektivt	  att	  försöka	  göra	  ändringar	  

av	  faktorer	  på	  "skolnivån"	  med	  målet	  att	  skapa	  bättre	  skolklimat.	  Detta	  eftersom	  deras	  

studie	  stödjer	  det	  som	  Vieno	  et	  al.	  (2005)	  kommit	  fram	  till:	  Skolnivåfaktorer	  spelar	  
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mycket	  mindre	  roll	  för	  elevernas	  upplevelse	  av	  skolklimatet	  (gemenskap	  i	  skolan,	  

ordning	  och	  disciplin	  samt	  studiemotivation)	  än	  klassrums-‐	  och	  individrelaterade	  

faktorer.	  I	  studien	  av	  Vieno	  et	  al.	  (2005)	  visades	  nämligen	  följande:	  	  

• Elevers	   uppfattning	   om	   skolklimatet	   styrs	   till	   84	   %	   av	   faktorer	   på	  

individnivå	   så	   som	   könsfördelningen	   bland	   eleverna,	  

åldersfördelning,	   socioekonomisk	   status,	   föräldraövervakning	   och	  

föräldrakontroll.	  	  

• Till	   11	  %	  påverkades	   uppfattningarna	   av	   faktorer	   på	   klassrumsnivå,	  

dvs.	   	   hur	   demokratiskt	   orienterad	   klassen	   var,	   klasstorlek,	   mängd	  

elever	  med	  koncentrationssvårigheter,	  lärarens	  egenskaper	  etc.	  	  

• Till	  bara	  4	  %	  påverkades	  uppfattningarna	  om	  skolklimatet	  av	  faktorer	  

på	   skolnivå,	   som	   skolans	   resurser,	   storlek,	   mängd	   ”extracurricular	  

activities”	  och	  huvudmannaskap	  (privat/offentligt).	  	  

Effektivast	  är	  alltså	  enligt	  dessa	  studier	  att	  satsa	  på	  förändringar	  på	  klassrumsnivå,	  

eftersom	  individnivån	  (i	  denna	  definition)	  är	  omöjlig	  att	  ändra	  på1.	  Detta	  synsätt	  stärks	  

också	  av	  forskningen	  från	  Troy	  (2010)	  och	  Munschert	  och	  Peguero	  (2010).	  De	  

konstaterar	  att	  det	  finns	  många	  sätt	  att	  styra	  en	  skola	  på,	  och	  toppstyrning	  via	  policys	  

och	  regler	  har	  blivit	  betydligt	  vanligare	  (framförallt	  i	  USA)	  efter	  de	  senaste	  årens	  

skolskjutningar.	  Det	  har	  emellertid	  visat	  sig	  att	  nya	  policys	  exempelvis	  "Nolltollerans	  

mot	  kränkningar",	  	  med	  målet	  att	  hindra	  och	  bestraffa	  kränkningar	  och	  

mobbningsbeteende	  inte	  har	  någon	  positiv	  effekt	  (Troy,	  2010).	  Snarare	  tvärtom.	  

Munschert och Peguero (2010)	  visar	  att	  åtgärder	  som	  inskränker	  elevernas	  fri-‐	  och	  

rättigheter	  i	  "säkerhetens	  namn"	  snarare	  skapar	  förutsättningar	  för	  elevfrustration	  och	  

nytt	  våld	  eller	  nya	  kränkningar.	  Det	  kan	  röra	  sig	  om	  att	  skolmiljön	  rent	  fysiskt	  blir	  mer	  

som	  ett	  fängelse,	  med	  metalldetektorer	  och	  galler	  för	  fönstren,	  såväl	  som	  att	  den	  sociala	  

miljön	  blir	  otrevligare	  när	  elever	  känner	  sig	  granskade	  och	  ständigt	  misstänkta.	  Ett	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Andra	  definitioner	  av	  "individnivå"	  är	  dock	  möjliga.	  Om	  man	  inkluderar	  faktorer	  som	  humör,	  attityd,	  

empati,	  självförtroende	  etc.,	  vilket	  inte	  gjorts	  i	  Vieno	  et	  al.	  (2005)	  studie,	  	  blir	  individnivån	  av	  en	  helt	  

annan	  relevans	  för	  påverkan	  av	  det	  sociala	  klimatet.	  Se	  t.ex.	  under	  frågeställning	  4	  i	  

resultatredovisningen.	  
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mindre	  toppstyrt,	  mer	  holistiskt	  perspektiv	  med	  fokus	  på	  det	  sociala	  klimatet	  är	  m.a.o.	  

att	  föredra.	  	  

En	  viktig	  insikt	  från	  flera	  studier	  är	  att	  olika	  insatser	  mot	  mobbning	  på	  kort	  sikt	  faktisk	  

kan	  öka	  mobbningen	  (Naylor	  &	  Cowie.	  1999;	  Rawana,	  Norwood,	  &	  Whitley.	  2011),	  eller	  

iallafall	  rapporteringen	  av	  förekommande	  mobbning	  och	  därmed	  kan	  påverka	  det	  

sociala	  klimatet	  negativt	  till	  en	  början.	  Detta	  understryker	  verkligen	  behovet	  av	  

långsiktigt	  arbete	  mot	  mobbning	  och	  fler	  longitudinella	  interventionsstudier	  för	  att	  

tydliggöra	  långtidseffekterna	  av	  interventioner	  och	  klargöra	  kausaliteten	  mellan	  

insatser	  och	  effekter.	  

En	  av	  skolvärldens	  inbyggda	  förutsättningar	  är	  den	  obalans	  i	  makt	  som	  råder	  eftersom	  

lärares	  uppgift	  bland	  annat	  är	  att	  leda,	  utbilda,	  fostra	  och	  bedöma	  elever.	  Givetvis	  skapar	  

detta	  faktum	  ett	  delvis	  hierarkiskt	  orienterat	  socialt	  klimat.	  Forskning	  (Bibou-‐

Nakou,Tsiantis,	  Assimopoulos,	  Chatzilambou	  &	  Giannakopoulou,	  2012)	  har	  visat	  att	  

elever	  förklarar	  mobbning	  delvis	  med	  hänvisning	  till	  detta:	  den	  stress	  och	  press	  som	  

orsakas	  av	  lärarnas	  krav	  på	  eleverna,	  att	  inte	  känna	  sig	  tillräckligt	  duktig,	  att	  känna	  

bristande	  meningsfullhet	  samt	  en	  stark	  betoning	  på	  tävlingsmoment	  framhålls	  som	  

mobbningsutlösande	  faktorer.	  I	  praktiken	  är	  det	  alltså	  lärarna	  som	  genom	  sitt	  uppdrag	  

tvingar	  fram	  detta	  sociala	  klimat	  vilket	  naturligtvis	  får	  konsekvenser	  för	  relationen	  

mellan	  elever	  och	  lärare,	  men	  Hanna	  (1998)	  visar	  att	  det	  finns	  åtgärder	  som	  kan	  skapa	  

ett	  trevligare/positivare	  socialt	  klimat	  dem	  emellan.	  Efter	  att	  empiriskt	  ha	  utvärderat	  ett	  

antal	  olika	  åtgärder	  förespråkar	  Hanna	  "intermural	  programs".	  Det	  är	  alltså	  aktiviteter	  

som	  spel	  och	  lekar,	  tillgängliga	  vid	  skolan	  och	  som	  även	  involverar	  lärarna	  men	  inte	  är	  

betygsgrundande.	  De	  tilltalar	  eleverna	  och	  har	  inte	  med	  skolämnena	  att	  göra.	  Dessa	  

efter-‐skolan-‐aktiviteter	  skapar	  enligt	  Hanna	  (1998)	  bättre	  självkänsla	  och	  

självförtroende	  hos	  eleverna,	  starkare	  relationer	  mellan	  individerna	  i	  skolan	  samt	  

positiva	  skolrelaterade	  känslor	  som	  smittar	  av	  sig	  till	  övriga	  aktiviteter	  i	  skolan	  och	  

därmed	  leder	  till	  ett	  mer	  positivt	  skolklimat.	  Även	  Cerezo	  och	  Ato	  (2010),	  vars	  studie	  

pekar	  på	  bristande	  empati	  mellan	  elever	  i	  skolan	  som	  en	  orsak	  till	  dåligt	  skolklimat	  och	  

mobbning,	  förordar	  ett	  ökat	  fokus	  från	  skolan	  som	  institution	  på	  att	  fostra	  större	  

medvetenhet	  och	  bättre	  relationer	  mellan	  eleverna	  för	  att	  få	  bukt	  med	  förekommande	  

mobbning	  och	  förbättra	  skolklimatet.	  
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Diskussion	  

Många	  av	  artiklarna	  i	  föreliggande	  forskningsöversikt	  betonar	  att	  området	  skolklimat	  

och	  dess	  relation	  till	  mobbning	  ännu	  är	  ganska	  outforskat.	  Särskillt	  i	  en	  svensk	  kontext	  

visade	  det	  sig	  vara	  sant	  då	  forskning	  med	  detta	  fokus	  i	  svenska	  förhållanden	  ej	  stod	  att	  

finna.	  Därmed	  är	  måhända	  resultatet	  jag	  presenterar	  inte	  helt	  överensstämmande	  med	  

svenska	  förhållanden,	  men	  definitivt	  så	  relevant	  att	  det	  kan	  utgöra	  råd	  och/eller	  väcka	  

tankar	  för	  pedagogiskt	  aktiva	  även	  i	  svenska	  sammanhang.	  	  

Mitt	  syfte	  var	  att	  försöka	  utröna	  hur	  relationen	  mellan	  skolklimat	  och	  mobbning	  ser	  ut,	  

och	  det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  ett	  positivt	  socialt	  klimat	  och	  liten	  förekomst	  av	  

mobbning,	  men	  det	  är	  ett	  komplicerat	  samband.	  Det	  tycks	  svårt	  att	  avgöra	  vad	  som	  

kommer	  först	  ("hönan	  och	  ägget")	  dvs.	  är	  det	  positivt	  klimat	  som	  leder	  till	  mindre	  

mobbning,	  eller	  är	  det	  låg	  förekomst	  av	  mobbning	  som	  leder	  till	  positivt	  skolklimat?	  

Vidare	  är	  det	  svårt	  att	  avgöra	  olika	  insatsers	  effekter,	  longitudinella	  

interventionsstudier	  med	  tydligt	  fokus	  på	  socialt	  klimat	  kopplat	  till	  mobbning	  är	  

fortfarande	  eftersatt.	  Det	  är	  dock	  inte	  förvånande,	  eftersom	  de	  korrelationsstudier	  som	  

existerar	  tyvärr	  sällan	  ger	  några	  glasklara	  besked	  om	  sambanden	  mellan	  olika	  delar	  av	  

det	  sociala	  klimatet	  och	  fenomenet	  mobbning.	  

Hoy	  (1990)	  uttrycker	  något	  jag	  instämmer	  i.	  Det	  är	  lätt	  att	  tycka	  till	  om	  mobbning	  och	  

skolklimat,	  samt	  på	  en	  lekmannanivå	  hävda	  att	  klimatet	  måste	  förbättras.	  Det	  är	  

betydligt	  svårare	  att	  på	  ett	  relevant	  sätt	  mäta	  och	  värdera	  klimatet	  och	  utforma	  

konkreta	  åtgärder	  som	  blir	  mer	  än	  bara	  slogans.	  

Även	  om	  denna	  genomlysning	  av	  forskningen	  kring	  skolklimat	  och	  mobbning	  inte	  har	  

gett	  något	  facit	  angående	  hur	  man	  på	  bästa	  sätt	  förebygger	  och	  bekämpar	  mobbning	  så	  

kan	  vissa	  slutsatser	  dras	  och	  antaganden	  göras.	  

Två	  råd	  återkommer	  i	  flera	  studier	  och	  tycks	  grundläggande:	  (a)	  förändra	  diskursen	  så	  

att	  mobbning	  inte	  ses	  som	  okej	  längre,	  samt	  (b)	  förändra	  elevernas	  inställning	  till	  att	  

söka	  hjälp.	  Ett	  tredje	  råd,	  som	  jag	  själv	  skulle	  vilja	  formulera,	  är	  att	  inte	  lita	  på	  hur	  

klimatet	  upplevs,	  eftersom	  flera	  av	  studierna	  visat	  att	  klimatet	  lätt	  missuppfattas.	  Att	  

förändra	  diskursen	  är	  såklart	  inget	  som	  låter	  sig	  göras	  över	  en	  dag.	  Det	  är	  tydligt	  att	  det	  

krävs	  medvetna	  insatser	  under	  lång	  tid,	  särskilt	  med	  tanke	  på	  det	  som	  forskningen	  visat	  

(Naylor	  &	  Cowie.	  1999;	  Rawana,	  Norwood,	  &	  Whitley.	  2011):	  Mobbningen,	  eller	  i	  alla	  fall	  
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medvetenheten	  om	  mobbningsprocesser,	  tenderar	  att	  öka	  på	  skolor	  när	  lärare	  och	  

annan	  skolpersonal	  ”tar	  tag”i	  problemen.	  	  

Koth	  et	  al.	  (2008)	  slutsatser	  väcker	  också	  eftertanke:	  Det	  är	  ineffektivt	  att	  göra	  

förändringar	  på	  "skolnivån",	  eftersom	  skolnivå-‐faktorer	  spelar	  mycket	  mindre	  roll	  för	  

elevernas	  upplevelse	  av	  skolklimatet	  än	  faktorer	  på	  klassrums-‐	  och	  individnivå.	  Trots	  

dessa	  synunkter	  bör	  lärare	  och	  annan	  skolpersonal	  beakta	  att	  faktorer	  på	  alla	  "nivåer"	  

har	  ett	  visst	  förklaringsvärde.	  Särskillt	  med	  tanke	  på	  de	  olika	  definitioner	  av	  

"individnivå"	  som	  förekommit	  i	  empirin.	  Kort	  sagt:	  antimobbningsarbete	  behöver	  sätta	  

fokus	  på	  alla	  tre	  nivåerna	  för	  att	  vara	  så	  effektivt	  som	  möjligt.	  En	  annan	  viktig	  lärdom	  är	  

att	  skolklimatet	  påverkar	  flickors	  beteende	  mer	  än	  pojkars	  -‐men	  givetvis	  bör	  

skolklimatet	  ändå	  hanteras	  för	  bästa	  möjliga	  utfall.	  

I	  Bibou-‐Nakou	  et	  al.	  (2012)	  klagar	  eleverna	  på	  lärarna	  som,	  enligt	  dem,	  inte	  behandlar	  

eleverna	  med	  respekt,	  inte	  lyssnar	  och	  inte	  verkar	  förstå	  elevernas	  problem.	  En	  

reflektion	  kring	  detta:	  Det	  finns	  kanske	  förklaringar,	  men	  inga	  goda	  ursäkter,	  för	  att	  

lärare	  uppträder	  oprofessionellt	  och	  kränkande	  gentemot	  elever.	  Men	  i	  en	  del	  fall	  kan	  

det	  möjligen	  handla	  om	  yrkesetiska	  val	  som	  lärarna	  gör,	  som	  ur	  elevernas	  synvinkel	  kan	  

upplevas	  orättvisa/märkliga	  men	  som	  i	  det	  större	  perspektivet	  av	  olika	  orsaker	  måste	  

göras.	  Kanske	  finns	  ett	  större	  reellt	  problem	  med	  detta	  i	  kulturer	  där	  lärares	  auktoritet	  

fortfarande	  är	  hög	  i	  förhållande	  till	  eleverna.	  Kanske	  förekommer	  det	  i	  en	  svensk	  

kontext	  situationer	  där	  elever	  försöker	  "utnyttja	  systemet"	  och	  hävda	  att	  man	  blir	  

kränkt	  för	  att	  djävlas	  med	  läraren.	  Detta	  är	  dock	  bara	  mina	  spekulationer	  -‐	  och	  

naturligtvis	  ska	  en	  elevs	  upplevelse	  av	  att	  bli	  kränkt	  respekteras.	  Kanske	  måste	  man	  

ibland	  som	  lärare	  försöka	  förklara	  bättre	  varför	  man	  gör	  som	  man	  gör?	  

Skolan	  beskrivs	  av	  elever	  (Bibou-‐Nakou	  et	  al.,	  2012)	  som	  en	  plats	  som	  erbjuder	  mindre	  

närhet	  och	  generationsöverskridande	  samvaro	  än	  hemmet.	  Här	  har	  vi	  verkligen	  ett	  

bekymmer.	  Eleverna	  spenderar	  ju	  mer	  tid	  i	  skolan	  än	  i	  hemmet	  under	  en	  lång	  tid	  av	  sin	  

uppväxt.	  Vilken	  sorts	  samhällsmedborgare	  fostras	  av	  "dålig	  närhet"?	  Vilken	  sorts	  

medmänniska	  skapas	  av	  "dålig	  kontakt	  mellan	  generationerna"?	  

Mot	  bakgrund	  av	  lästa	  studier	  tycks	  positiva	  relationer	  mellan	  elever	  och	  elever-‐lärare	  

vara	  en	  av	  de	  viktigaste	  källorna	  till	  gott	  klimat	  och	  låg	  frekvens	  av	  mobbning.	  En	  idé	  för	  

att	  stärka	  dessa	  relationer,	  vore	  ju	  att	  hämta	  inspiration	  och	  metoder	  från	  den	  i	  

företagsvärlden	  sedan	  länge	  etablerade	  och	  utvecklade	  genren	  "teambuilding".	  Företag	  
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med	  chefer	  och	  anställda	  har	  ju	  tydliga	  likheter	  i	  makthierarisk	  mening	  med	  skolans	  

lärare	  och	  elever.	  Gregory	  et	  al.	  (2010)	  betonar	  att	  bättre	  relationer	  mellan	  lärare	  och	  

elever	  inte	  är	  synonymt	  med	  att	  vara	  ”kompis”	  med	  eleverna.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ändå	  ha	  

ett	  auktoritativt	  ledarskap	  samtidigt	  som	  relationerna	  som	  läraren	  skapar	  med	  eleverna	  

är	  positiva,	  stödjande,	  respektfulla	  och	  varma	  (dvs.	  ett	  auktoritativt	  och	  inte	  ett	  

auktoritärt	  lärarskap).	  Detta	  bidrar,	  enligt	  det	  resultat	  som	  Gregory	  et	  al.	  (2010)	  kom	  

fram	  till,	  också	  till	  minskad	  mobbning	  i	  skolan.	  Struktur	  och	  support	  är	  ledorden.	  I	  

struktur	  ingår	  också	  disciplin,	  som	  kanske	  har	  lite	  negativa	  associationer	  för	  många,	  

men	  som	  inte	  ska	  likställas	  med	  bestraffningar	  utan	  snarare	  med	  struktur	  och	  tydlighet.	  

Låter	  inte	  denna	  beskrivning	  som	  ganska	  likt	  företagsvärlden?	  Det	  som	  i	  genomgången	  

litteratur	  mest	  påminner	  om	  teambuilding	  finner	  jag	  vara	  Hannas	  (1998)	  positivt	  

beskrivna	  effekter	  av	  "intermural	  programs".	  -‐ej	  betygsatta	  skolaktiviteter	  där	  elever	  

och	  lärare	  får	  samarbeta	  och	  därmed	  lära	  känna	  varandra	  bättre.	  Förmodligen	  ger	  det	  

ungefär	  samma	  effekter	  som	  teambuilding,	  starkare	  relationer	  och	  bättre	  kännedom	  om	  

egna	  och	  andras	  styrkor.	  Med	  bättre	  teamkänsla/relationer	  behövs	  förmodligen	  inte	  den	  

auktoritära	  "toppstyrning"	  medelst	  regler	  och	  policys,	  som	  empirin	  så	  tydligt	  avrått	  

ifrån.	  

Det	  kan	  tyckas	  lätt,	  trivialt	  och	  självklart	  att	  hävda	  en	  sådan	  sak	  som	  att	  mobbning	  är	  

mindre	  förekommande	  i	  en	  trevlig	  och	  positiv	  skola.	  Men	  ett	  trevligt	  socialt	  klimat	  är	  

inget	  som	  uppstår	  av	  en	  slump,	  och	  det	  är	  inte	  självklart	  att	  alla	  i	  en	  skola	  har	  samma	  

uppfattning	  om	  hur	  det	  goda	  sociala	  klimatet	  bäst	  och	  effektivast	  uppnås.	  Därför	  borde	  

de	  påvisade	  samband	  som	  funnits	  i	  denna	  litteraturgenomgång,	  mellan	  olika	  

förhållningssätt	  och	  socialt	  klimat,	  kunna	  få	  viss	  betydelse	  för	  skolväsendet	  i	  framtiden.	  

Kanske	  har	  de	  dock	  mest	  konkret	  betydelse	  för	  den	  förälder	  som	  har	  möjlighet	  i	  

praktiken	  att	  välja	  skola	  åt	  sina	  barn:	  Välj	  en	  skola	  där	  det	  sociala	  klimatet	  verkar	  

positivt	  och	  där	  lärarkåren	  uttrycker	  en	  medvetenhet	  om	  den,	  där	  relationerna	  mellan	  

samtliga	  inblandade	  tycks	  goda.	  

Så	  en	  kommentar	  om	  den	  genomgångna	  litteraturens	  empiri:	  Eftersom	  frågor	  i	  

enkätform	  kan	  vara	  lite	  opersonliga	  och	  stela,	  och	  eftersom	  det	  handlar	  om	  ett	  känsligt	  

ämne	  med	  beteenden	  som	  anses	  olämpliga	  kan	  man	  kanske	  ifrågasätta	  det	  som	  Bryman	  

(2001,	  s.	  45)	  kallar	  den	  ekologiska	  validiteten.	  Det	  skulle	  kunna	  förklara	  en	  del	  av	  de	  

forskningsresultat	  som	  tycks	  tala	  mot	  varandra.	  En	  annan	  orsak	  kan	  rimligen	  vara	  att	  
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undersökningarna	  trots	  allt	  inte	  täcker	  in	  hela	  elev-‐underlaget,	  och	  att	  termer	  och	  

definitioner	  delvis	  används	  olika	  i	  flera	  av	  studierna.	  

Slutligen.	  Jag	  anser	  det	  viktigt	  att	  hålla	  i	  minnet	  att	  skolan	  är	  en	  dynamisk	  social	  arena.	  

Därför	  måste	  det	  aktiva	  arbetet	  för	  ett	  positivt	  skolklimat	  fortsätta	  ständigt,	  med	  varje	  

ny	  årskull	  elever	  och	  med	  varje	  nyanställd	  lärare.	  Såväl	  preventiva	  åtgärder	  som	  

ingripande	  åtgärder	  och	  efterbehandlande	  åtgärder	  behövs.	  Liksom	  mer	  svensk	  

forskning,	  kanske	  främst	  av	  kausala	  samband	  vid	  interventioner	  mot	  mobbning.	  
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