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Sammanfattning 

 
 Kränkande behandling och mobbning är ett vanligt problem bland skolungdomar och 

därför finns mycket forskning på området både vad gäller orsaker och förekomst av mobbning 

samt upplevelser och känslor av detsamma. I Sverige refereras det vanligen till begreppet 

kränkande behandling, vilket är ett vidare begrepp som också innefattar mobbning. 

Kränkande behandling är det begrepp som används i svensk lagtext, från vilken också det 

förebyggande arbetet regleras. 

 Tidigare forskning har visat att det finns skillnader i attityder gentemot det 

förebyggande arbetet mellan de elever som ej varit utsatta för mobbning samt de elever som 

blivit utsatta. Syftet var således att undersöka detta vidare genom att besvara frågorna 

”Samvarierar grad av utsatthet för kränkande behandling och attityd till skolans förebyggande 

arbete mot kränkande behandling?” samt ”Finns det någon skillnad mellan hur utsatta och 

icke-utsatta elever skulle agera om de fick kännedom om kränkande behandling?”. 

 Urvalet i denna studie var ett tillgänglighetsurval, deltagarna var 144 elever vid en 

gymnasieskola i Värmlands län.  

 Metoden som användes var en kvantitativ jämförande studie. Tillsammans med två 

medstudenter utvecklades en webbaserad enkät vilken inspirerades av Olweus Bully/Victim 

Questionnaire (OBVQ), den aktuella skolans likabehandlingsplan, the Handling Bullying 

Questionnaire (HBQ) samt Attityder till skolan (2012). 

 Resultaten visar att det i fyra av åtta fall fanns en signifikant samvariation mellan grad 

av utsatthet för kränkande behandling och attityd till det förebyggande arbetet. Endast en 

signifikant skillnad erhölls gällande skillnader i agerande mellan icke-utsatta och utsatta. 

 Slutsatsen blir således att ju mer utsatt eleven var, desto mer negativ inställning hade 

den till skolans förebyggande arbete, dock fanns ingen större skillnad mellan hur utsatta 

respektive icke- utsatta elever agerar vid kännedom om kränkande behandling. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: kränkande behandling, mobbning, likabehandlingsplan, attityder, förebyggande 

arbete mot mobbning.  
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Abstract 

 
 Bullying is a common problem amongst schoolchildren because of this a lot of 

research has been published in this field. 

 In Sweden it is generally referred to the concept ‘kränkande behandling’ (=degrading 

treatment) which is a broader term that also includes bullying. Degrading treatment is the 

term used in Swedish law, from which the schools’ preventive work against degrading 

treatment is regulated. 

 Previous research has shown that there are differences in attitudes towards the 

preventive work between non-victims and victims. The purpose of this study was therefore to 

investigate this further, using the questions “Does degree of exposure to degrading treatment 

and attitude towards the school’s preventive work against degrading treatment correlate?” and 

“Is there any difference between what non-victims and victims would do if they were to find 

out about degrading treatment against another student?”. 

 The sample in this study was an opportunity sample, the participants were 144 

students from a high school in Värmland. 

 The method used was a quantitative comparative analysis. Along with two other 

students a web-based questionnaire was developed. The questionnaire was inspired by 

Olweus Bully/Victim Questionnaire (OBVQ), the current school’s equality plan, the Handling 

Bullying Questionnaire (HBQ) and ‘Attityder till skolan (2012)’. 

 The results show that in four of eight cases, there was a significant correlation between 

degree of exposure to degrading treatment and attitude towards the school’s preventive work. 

Only one significant difference was obtained in relation to differences in behavior between 

non-victims and victims. 

 The conclusion is that degree of exposure to degrading treatment does have an impact 

on the student’s attitude towards the schools work against bullying and degrading treatment, 

but no major difference can be seen between non-victims and victims regarding differences in 

behavior if they were to find out about degrading treatment. 

 

 

 

 

Keywords: degrading treatment, bullying, equality plan, attitudes, preventive work against 

bullying and degrading treatment. 
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Förord 

 

Mobbning och kränkande behandling är ett ämne som berör många. Alla känner vi till någon 

som utsatts för detta fenomen. Men hur kan det stoppas? Kan det ens stoppas? Forskningen 

har gett svar på vad ett bra förebyggande arbete bör innehålla. Men vad tycker egentligen de 

som blivit utsatta om detta arbete? Skiljer sig deras inställning från inställningen hos de som 

aldrig blivit utsatta? Kan man därmed också se skillnader i hur dessa två grupper skulle agera 

vid vetskap om att en annan person utsätts? Detta var vad jag ville undersöka. 

 

Tio veckor, tio långa veckor, har ägnats åt denna uppsats. Motgångarna har varit många, men 

varje motgång har medfört kunskap om hur man kan, inte kan samt bör och inte bör göra för 

att få till en uppsats. 

 

Jag vill tacka min handledare Lisa Hellström för den hjälp hon gett mig under arbetets gång. 

Jag vill också tacka min älskade syster för motivation och stöttning under dessa tio veckor. 

Sist, men absolut inte minst vill jag tacka mina fina studiekamrater för denna kaotiska tid. Vi 

har kastats mellan skratt och gråt, hopp och förtvivlan, lugn och panik. Vilken resa!  

 

Tack!  
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Inledning 

 Attityd handlar om inställning till ett visst ämne, med detta avses bland annat tankar, 

känslor och handlingar (Christensen, 2004). Enligt Christensen (2004) har människors 

attityder två funktioner; social och individuell. Attityder uttrycker individens värderingar och 

normer samt hjälper individen att förstå och tolka sin omvärld (Christensen, 2004). Attityd är 

ett viktigt begrepp inom socialpsykologin och ett vanligt undersökningsområde inom 

samhällsvetenskapen (Christensen, 2004). Christensen (2004) menar att attityder är 

någorlunda stabila, men till viss mån föränderliga då de formas av olika upplevelser. 

Forskningen är tvetydig, då den både har visat och inte visat att en individs attityd har ett 

samband med dennes handlingar (Christensen, 2004). 

 Enligt Smith (2004) har det länge forskats om mobbning och Smith hävdar att den 

moderna forskningen startade i och med Olweus publikation från år 1978. Mobbning 

definieras enligt Olweus (1997) som en avsiktlig, aggressiv handling eller beteende som oftast 

är repetativt och pågår under en längre tid. Handlingen utföres av en eller flera individer mot 

en person som inte utan svårigheter kan försvara sig (Olweus, 1997). Mobbning kan ta sig 

uttryck på olika sätt, fysisk är en direkt form av mobbning, dvs. att mobbare och offer möts 

ansikte mot ansikte och formen innefattar slag, sparkar, förstörelse av personlig egendom etc. 

(Slonje & Smith, 2008). Verbal är också en direkt form av mobbning och innefattar bland 

annat hot eller hån (Slonje & Smith, 2008). Social/relationell kan vara av direkt eller indirekt 

karaktär och innebär att verka för att socialt exkludera en person eller skada dennes sociala 

status (Monks & Smith, 2006; Slonje & Smith, 2008). 

 Flera forskare beskriver att det finns problem med definitionen av mobbning då synen 

på vad som bör ingå i definitionen skiljer sig åt (Boulton, Bucci, & Hawker, 1999; Monks & 

Smith, 2006). Dock bör det tas i beaktning att mobbning och sättet det utförs på förändras i 

takt med att samhället och tekniken gör det (Slonje & Smith, 2008). 

 Studier har visat att barn definierar mobbning på olika sätt beroende på vilken ålder 

och vilket kön barnet har, vilken kulturell kontext barnet befinner sig i samt att barns och 

vuxnas syn på vad mobbning är inte alltid stämmer överens (Boulton et al., 1999; Erling & 

Hwang, 2004; Frisén, Holmqvist, & Oscarsson, 2008; Monks & Smith, 2006). Vuxna tenderar 

oftare att framhålla att då det ska klassas som mobbning ska beteendet upprepas samt 

föreligga en maktobalans mellan offer och mobbare (Monks & Smith, 2006). Erling och 

Hwang (2004) menar att vuxna kan klassa vissa beteenden och handlingar som ”hård lek”, 

medan elever anser att det är mobbning. Detta skulle kunna påverka elever på så sätt att de 
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väljer att inte berätta om specifika händelser för vuxna då de får uppfattningen att en viss grad 

av eller slags mobbning således torde vara tillåtet (Erling & Hwang, 2004). När elever tror att 

detta är ett beteende som accepteras förefaller de tro att skolan inte heller har kontroll över 

elevernas beteende vilket resulterar i att de är än mer benägna att delta i mobbning eller att 

inte agera när de bevittnar mobbning (Wang, Berry, & Swearer, 2013). 

 Inom den svenska skolan refereras det allt oftare till begreppet kränkning alternativt 

kränkande behandling istället för att specifikt benämna handlingen som mobbning 

(Skolverket, 2009). Begreppet mobbning fasas ut och enligt Skollagen 6 kap. 3 § 3 punkten 

innefattar istället begreppet kränkande behandling det beteende som ej berörs av 

diskrimineringslagen men som på något sätt kränker en annan människas värdighet, däribland 

mobbning (Skolverket, 2009; SFS2010:800, 2013). En annan skillnad mellan mobbning och 

kränkande behandling är att kränkande behandling inte behöver ha skett vid flertalet tillfällen 

utan enstaka händelser innefattas.  

 Kränkande behandling och mobbning är ett vanligt problem bland skolungdomar, 

dock visar Sverige positiva siffror i jämförelsestudier med andra länder (Flygare, Edward 

Gill, & Johansson, 2013). I en studie av Frisén, Jonsson och Persson (2007) visade resultatet 

att mobbning föreföll vara vanligare i de lägre åldrarna då de respondenter som blivit utsatta 

för mobbning främst blivit det i åldrarna sju till nio år och minst antal respondenter uppgav att 

mobbningen förekommit under gymnasietiden. 

 I Sverige regleras det förebyggande arbetet mot kränkande behandling i stor 

utsträckning av Skollagen (Flygare et al., 2013). Bland annat står det att varje skola i Sverige 

enligt Skollagen 6 kap 8 § ska ha en handlingsplan för att motverka kränkande behandling 

och att det är huvudmannen som är ansvarig för denna plan (SFS2010:800, 2013). Planen ska 

innehålla en översikt av åtgärder för att motverka kränkande behandling samt redogöra för 

vilka av dessa åtgärder som planeras att påbörjas eller genomföras under kommande år 

(SFS2010:800, 2013). De planerade och genomförda åtgärderna ska föras in i nästkommande 

års handlingsplan (SFS2010:800, 2013). 

 För att uppfylla lagens krav använder sig många skolor i Sverige av framtagna anti-

mobbningprogram (Flygare et al., 2013). Det råder dock viss oenighet om huruvida dessa 

program verkligen är effektiva (Flygare et al., 2013). Enligt Frisén et al. (2007) var det inte 

skolans arbete och dess handlingsplaner som flest antal respondenter anser stoppa mobbning. 

Respondenterna som var svenska gymnasieelever, var istället av uppfattningen att 

mobbningen främst upphör om mobbaren mognar eller om offret står upp emot mobbaren 

(Frisén et al., 2007). Det var totalt sett få respondenter som svarade att mobbning upphör på 
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grund av att vuxna ingriper (Frisén et al., 2007). 

 Vad kan då skolorna och dess personal göra? Vad kännetecknar ett bra och fungerande 

förebyggande arbete mot kränkande behandling? En hälsosam och positiv skolmiljö som 

främjar trivsel är av yttersta vikt för att minska mobbningen i skolorna (Flygare et al., 2013; 

Wang et al., 2013). Med detta menar författarna bland annat att bra relationer mellan elever 

och lärare bör etableras och att man framhåller en gemensam ståndpunkt där kränkande 

behandling aktivt motarbetas (Wang et al., 2013). Det är viktigt att personer uppmuntras att 

agera när de får kännedom om kränkande behandling, dock är det inte alltid som ungdomar 

gör det (O’Connell, Pepler, & Craig, 1999; Rigby & Johnson, 2006). Tidigare forskning har 

också visat att aktivt arbete med att öka barn och ungdomars sociala färdigheter också kan 

bidra till att mobbning minskas (Fox & Boulton, 2005). Wang et al. (2013) menar vidare att 

lärare och annan skolpersonal bör agera som förebilder när det gäller empati, attityder, 

uppvisa ett adekvat beteende när det gäller relationer etc. Detta går att koppla till begreppet 

inlärningspsykologi. Bandura (1971) menar att social inlärning erhålls genom erfarenhet och 

genom att observera andra människors beteende. Mycket av våra inlärda beteenden kommer 

från just inlärning från en förebild, såväl bra som mindre bra. Med detta i åtanke förefaller det 

självklart att lärare och annan skolpersonals beteende och attityder influerar elever. Detta kan 

också ses som en förklaring till varför mobbningen fortgår, då det också är så att elever tar 

efter andra elevers beteenden. 

 Tidigare forskning visar att få av de elever som utsätts för mobbning ber om en vuxens 

hjälp vid tillfället (Smith & Shu, 2000). Flertalet studier visar att det är vanligt att utsatta 

elever inte berättar om sin utsatthet för någon alls (Erling & Hwang, 2004; Smith & Shu, 

2000). Wang et al. (2013) och Eliot, Cornell, Gregory och Fan (2010) menar att en bra och 

trivsam skolmiljö med stöttande och omtänksamma vuxna gör att elever är mer positivt 

inställda till att be skolpersonal om hjälp. I de fall där eleven tar beslutet att berätta för någon, 

är det oftast för familj och/eller vänner (Smith & Shu, 2000). Detta kan bero på att 

skolvärlden är en striktare miljö och egenskaper som stöttande och omtänksamhet får stå 

tillbaka. Smith och Shu (2000) fann dock att även om eleverna i lägre grad väljer att berätta 

för personal på skolan, finns ändock ett förtroende för att personalen skulle agera om de fick 

vetskap om mobbningen. Denna attityd återspeglas i Erling och Hwang (2004) studie där det 

visade sig att en lärare var den person som hade hjälpt den utsatta eleven. Samma studie 

visade dock också att en ganska stor andel av de utsatta eleverna upplevt att de inte fått någon 

hjälp alls av skolpersonal (Erling & Hwang, 2004). 

 Efter att tagit del av resultat av tidigare studier inom området kan slutsatser dras att 
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behov av nya studier finns och skulle kunna verka kompletterande. Resultatet från en sådan 

studie skulle vara relevant för att bättre kunna förstå ungdomars attityder och värderingar 

kring mobbning samt om förebyggande arbete ger önskad effekt. Då tidigare forskning visat 

att det finns skillnader i attityder hos de elever som själva är eller har varit utsatta jämfört mot 

de elever som inte varit det och även forskning där dessa grupper jämförts i andra frågor, vore 

det intressant att undersöka dessa gruppers attityder ytterligare (Erling & Hwang, 2004; 

Frisén et al., 2007).  

 Att undersöka elevers attityder gentemot en aktuell likabehandlingsplan skulle kunna 

vara av intresse då det kan ge ökad kunskap om vad elever själva anser. Att dessutom 

undersöka attityderna till förebyggande arbete hos de som varit utsatta, de personer som 

faktiskt har ett förstahandsperspektiv, kan komma att ge värdefull information om effekten av 

förebyggande arbete och de likabehandlingsplaner som detta arbete grundas i. 

Likabehandlingsplaner i skolor hävdar att de genom dess utformning och tydliga 

handlingsplaner ska kunna säkerställa att ingen far illa och att man genom planen arbetar med 

allas lika värde samt okränkbarhet. Skolan ska vara en plats där såväl elever som personal ska 

känna trygghet.  

 Att undersöka om det finns ett samband mellan grad av utsatthet för kränkande 

behandling och attityd till skolans förebyggande arbete skulle kunna ge ytterligare ett mått på 

de utsatta elevernas förtroende gentemot skolan, dess likabehandlingsplan samt förebyggande 

arbete. Det i sin tur skulle kunna användas till vidareutveckling av den aktuella skolans 

likabehandlingsplan då denna undersökning kan bidra till att både finna vad som fungerar bra 

samt vilka brister som finns i det nuvarande arbetet. 

 

Syfte 

 Syftet var att undersöka om grad av utsatthet för kränkande behandling har samband 

med inställningen till skolans arbete mot kränkande behandling. Om samvariation skulle 

påvisas vore det intressant att sätta det i perspektiv till agerande vid kännedom om kränkande 

behandling. Studien söker därmed även svar på om utsatta och icke-utsatta elever skulle agera 

på olika sätt vid kännedom om kränkande behandling. 

 

Frågeställningar 

 - Samvarierar grad av utsatthet för kränkande behandling och attityd till skolans 

förebyggande arbete mot kränkande behandling? 
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 - Finns det någon skillnad mellan hur utsatta och icke-utsatta elever skulle agera om de 

fick kännedom om kränkande behandling? 
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Metod 

Urval  

 Urvalet var ett tillgänglighetsurval av skola och elever. Tillgänglighetsurvalet innebar 

att de elever som fanns tillgängliga på den tillfrågade skolan fick en förfrågan om att delta i 

studien (Hayes, 2000). Deltagarna var 144 elever från teoretiska program på en 

gymnasieskola i Värmlands län. Deltagarna valdes då de representerar den grupp av 

skolungdomar vars åsikter var av intresse att undersöka, dvs elever utsatta för kränkande 

behandling respektive elever icke-utsatta för kränkande behandling. Alla årskurser var 

representerade. Elever från årskurs ett utgjorde 43,8 % i undersökningen. Elever från årskurs 

två utgjorde 36,1%. Elever från årskurs tre utgjorde 20,1%. Den procentuella fördelningen för 

kön i undersökningen var; män 56,3% respektive kvinnor 43,7%. 

 Totalt uppgav 67 elever att de aldrig blivit utsatta för kränkande behandling under sin 

gymnasietid (Grupp 1), dessa utgjorde 46,5%. Av dessa var 47,8% män och 52,2% kvinnor. 

38,8% gick i årskurs ett, 38,8% gick i årskurs två och 22,4% gick i årskurs tre. 

 77 elever uppgav att de under sin gymnasietid blivit utsatt för någon typ av kränkande 

behandling (Grupp 2), dessa utgjorde 53,5%. Av dessa var 63,6% män och 36,4% kvinnor. 

48% gick i årskurs ett, 33,8% gick i årskurs två och 18,2% gick i årskurs tre. 

 

Design 

 Designen var en kvantitativ jämförande studie mellan två olika grupper och 

genomfördes genom en webbaserad enkätundersökning. Syftet var att undersöka utsatta 

respektive icke-utsatta gymnasieelevers attityder och det var därför viktigt att få in en stor 

mängd svar från ett stort antal deltagare valdes enkät som datainsamlingsmetod (Hayes, 

2000). Grupperna var; de som inte blivit utsatta för kränkande behandling under sin 

gymnasietid (Grupp 1) och de som blivit utsatta för kränkande behandling under sin 

gymnasietid (Grupp 2). Studien syftade till att vara en stickprovsundersökning. Oberoende 

variabel var elever med betingelserna inte utsatta respektive utsatta. Beroende variabel var 

agerande vid kännedom om kränkande behandling. 

 Designen var också en korrelationsstudie vilken avsåg att undersöka en eventuell 

samvariation mellan grad av utsatthet för kränkande behandling och attityd till skolans 

förebyggande arbete. Grad av kränkande behandling mättes enligt en skala mellan 7 och 42 

och denna variabel lades på x-axeln och grad av instämmande mättes på en fem-gradig skala 

och lades på y-axeln. 
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Datainsamlingsmetod 

 Data samlades in via en webbaserad enkät (se bilaga 2) som utvecklats i samarbete 

med två andra studenter i programmet Survey & Report som tillhandahålls av Karlstads 

universitet. Enkätens påståenden utformades för att passa frågeställningarna och syftet för 

denna studie samt de andra två studenternas undersökningarna som undersöker detsamma fast 

ur könsperspektiv samt lärare/elevperspektiv. Enkäten inspirerades bland annat av den 

aktuella skolans likabehandlingsplan. Anledningen till att en egen enkät utvecklades var att 

inga andra instrument föreföll lämpliga för de tre uppsatsernas respektive frågeställningar 

samt syften. De andra studenternas uppsatser undersökte även de attityder gentemot skolans 

förebyggande arbete mot kränkande behandling, men från andra perspektiv; kön- respektive 

elev/lärareperspektiv. Detta då varje skola har en egen likabehandlingsplan vilket kräver 

kontextspecifika frågor. Även det faktum att många av de instrument som undersöker 

mobbning, attityder till mobbning eller kränkande behandling och dess förebyggande arbete 

är anpassade för skolsystem i andra länder bidrog till beslutet att en egen enkät var det 

lämpligaste valet. De frågor som avsågs undersöka om deltagaren blivit utsatt för kränkande 

behandling inspirerades av Olweus Bully/Victim Questionnaire (OBVQ) (Olweus, 1996). 

 De mål- och visionsformuleringar samt förebyggande insatser som beskrivs i 

likabehandlingsplanen och som var relevanta för dessa tre uppsatsers frågeställningar, 

omformulerades till olika påståenden som deltagarna sedan fick ta ställning till. Enkäten 

inspirerades också av Skolverkets rapport Attityder till skolan (2012) då Skolverket med tre 

års intervaller undersöker elever, lärare och föräldrars attityder till skolan, bland annat 

gällande trivsel i skolan och kränkningar (Skolverket, 2013).  

 Även The Handling Bullying Questionnaire (HBQ) användes som inspiration då denna 

enkät tidigare använts för att undersöka hur lärare skulle agera efter att de fått kännedom om 

händelser av mobbning (Bauman, Rigby, & Hoppa, 2008). I denna undersökning användes 

dock frågor som inspirerats av denna enkät för att istället undersöka hur elever skulle agera. 

 Enkätens frågor hade tre inriktningar. En inriktning (påstående 6-12) gällde egen 

erfarenhet av kränkande behandling. Där fanns påståenden om olika typer av kränkande 

behandling och deltagarna fick besvara dessa påståenden med hur många gånger de blivit 

utsatta för respektive typ av kränkning. Dessa frågor fanns med för att vid analys av data 

kunna dela in deltagarna i grupp 1 och grupp 2 samt för att kunna undersöka samvariation 

mellan grad av utsatthet och attityd gentemot skolans förebyggande arbete. Svarsalternativen 

på denna del var enligt en Likert-skala med bestämda svarsalternativ enligt följande:  ”aldrig, 

en gång i månaden, flera gånger i månaden, en gång i veckan, flera gånger i veckan”. Detta 
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användes då det i tidigare forskning använts som svarsalternativ för denna typ av frågor 

(O’Brennan, Bradshaw, & Sawyer, 2009; Olweus, 1996).  

 En inriktning (påstående 3-5, 14-21, 22-24) gällde attityder till den aktuella skolans 

förebyggande arbete mot kränkande behandling. Deltagarna fick där ta ställning till olika 

påståenden om förebyggande arbete mot kränkande behandling med hjälp av svarsalternativen 

”instämmer helt, instämmer i hög grad, ingen uppfattning, instämmer i låg grad, instämmer 

inte alls”. I den sista delen av enkäten, ställdes en fråga om hur eleverna skulle agera om de 

fick kännedom om kränkande behandling. Deltagarna fick en kort fallbeskrivning och fick 

sedan, med hjälp av ett antal påståenden (påstående 25-34), ta ställning till hur de skulle 

agerat i den situationen. Svarsalternativen till dessa påståenden var ”instämmer helt, 

instämmer i hög grad, ingen uppfattning, instämmer i låg grad, instämmer inte alls”. Detta är 

vanliga svarsalternativ i attitydundersökningar (Christensen, 2004). Påstående 6-12, 14-21 

och 25-34 var de som var användes i denna studie. 

 Enligt Field (2013) ska svarsalternativ så som ”vet ej” eller ”ingen uppfattning” kodas 

om till 0 eller tas bort vid analyserandet. Att ta bort alternativet var dock inte ett alternativ 

som föreföll lämpligt då det var av värde att ha ett sådant mittenalternativ. Detta för att det 

visar att eleverna väljer att inte ta eller inte kan ta ställning till påståenden. Att koda om 

alternativet till 0 var inte heller lämpligt då tanken var att detta alternativ skulle ses som just 

alternativ tre på en fem-gradig skala, ett mittenalternativ. Om detta framgick tydligt eller ej 

kan diskuteras och kan ses som en brist i denna undersökning. Svarsalternativet kan ha 

använts för att deltagaren inte förstått frågan. Detta kan således ge studien ett missvisande 

resultat. Det som skulle kunna ha gjorts annorlunda var att mer tydligt uttrycka att det var ett 

mittenalternativ, genom att till exempel ha formuleringen ”varken instämmer eller instämmer 

inte”. 

 

Genomförande 

 Intresseförfrågan lämnades till två gymnasieskolor i Värmlands län gällande att få 

genomföra en enkätundersökning om attityder till kränkande behandling varav den ena skolan 

avböjde att medverka. Rektorn för den skola som ville medverka kallade till ett möte för att få 

mer information om enkäten och studien samt för att delge sina synpunkter. Rektorn hade ett 

önskemål om att enkäten skulle vara webbaserad istället för i pappersform vilket var den 

ursprungliga designen. Då varje elev på skolan har tillgång till en egen dator bifölls 

önskemålet. Rektorn gav ett förslag om att eleverna skulle fylla i enkäten under klassrådstid 

2014-04-17 samt att endast mentorerna skulle informera deltagarna om studien och enkäten 
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vid tillfället för besvarandet. Datum planerades därför in för en informationsträff med 

mentorer och övrig personal där de kunde få mer information om enkäten och studien så att de 

i sin tur skulle kunna ge deltagarna all nödvändig information på ett så tydligt sätt som 

möjligt. Delar som informerades om var etiska överväganden så som anonymitet, frivillighet 

och rätten till att när som helst avbryta deltagandet, att vissa frågor kan upplevas som jobbiga 

eller väcka tankar och känslor kopplade till tidigare erfarenheter av kränkande behandling 

samt hur data ska hanteras. Det informerades även om studiens syfte, enkäten samt hur lång 

tid besvarandet förväntades ta. Informationsbrevet (se bilaga 1) som fanns med som första 

sida i enkäten, delades också ut till all personal som närvarade på mötet. 

 Enkätens URL-länk mailades efter färdigställandet av enkäten till den aktuella skolans 

rektor. Rektorn lade upp enkätens länk på en plattform som skolan använder för information 

till elever och personal. 

 Länken fanns tillgänglig 2014-04-17 kl. 10.00-10.30 då detta var den tid som rektorn 

ville att deltagandet skulle ske på, vilket var gott om tid då enkäten enligt pilotstudien tog 

max 10 minuter att genomföra. Pilotstudien beskrivs närmre under rubriken validitet och 

reliabiliet. Efter denna tid stängdes enkäten, vid den tidpunkten hade 147 enkätsvar inkommit.  

 

Databearbetning 

 Enkätsvaren delades in i två grupper; en grupp för de som blivit utsatta för kränkande 

behandling och en grupp för de deltagare som inte blivit utsatta för kränkande behandling. För 

att göra detta kodades svarsalternativen på påstående 6-12 mellan 1 och 6, där 1 stod för 

svarsalternativet ”aldrig” och 6 för ”flera gånger i veckan”. Varje enkät fick då ett värde 

mellan 7 och 42 där 7 stod för att deltagaren aldrig blivit utsatt för kränkande behandling och 

värden över 7 stod för att deltagaren blivit utsatt minst en gång. Det faktum att alla elever som 

uppgett att de blivit utsatta, oavsett hur ofta det skett, hamnade i samma grupp ger en stor 

spridning av utsatthet inom gruppen. Denna  indelning valdes ändock då de dessa elever 

uppfyller kraven för att ha blivit utsatta för kränkande behandling. I tidigare studier är det 

vanligt att inte räkna med de elever som uppgett att de exempelvis varit utsatta ”sällan” eller 

”mindre än 1 gång i månaden”, dock bör det kommas ihåg att de studierna oftast undersökt 

fenomenet mobbning vilket innebär att eleven ska ha varit utsatt flertalet gånger/under en 

längre period.  

 För påstående 6-12 gjordes en frekvenstabell för att redovisa antal respondenter som 

varit utsatta för respektive typ av kränkande behandling samt hur ofta det skett (se bilaga 3). 

Detta gjordes för att få en ökad förståelse för problemets omfattning.  
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 För påstående 25-34 gjordes Mann-Whitney U test, som är ett icke-parametriskt test 

för att kunna jämföra svaren på dessa frågor mellan de som blivit kränkta och de som inte 

rapporterat någon form av kränkning (Borg & Westerlund, 2012). Kraven för detta test är att 

stickproven är slumpmässiga och oberoende av varandra (Borg & Westerlund, 2012).  

Val av test stod här mellan ett parametriskt oberoende t-test eller det icke-parametriska 

motsvarigheten till detta, Mann-Whitney U test (Borg & Westerlund, 2012). Antagandena för 

oberoende t-test är normalfördelade populationer och homogena populationsvarianser samt att 

stickproven är oberoende av varandra (Borg & Westerlund, 2012). Antagandena för Mann-

Whitney U test är att stickproven är slumpmässiga och oberoende av varandra samt att data är 

på minst ordinalnivå (Borg & Westerlund, 2012). Ett Shapiro-Wilk test gjordes för att testa 

om data var normalfördelad. För att data ska vara normalfördelad ska p > 0,05 (Field, 2013). 

Samtlig data i denna undersökning var enligt detta test under 0,05. På grund av detta 

uppfylldes inte kraven för ett parametriskt test och det icke-parametriska testet Mann-

Whitney U test valdes därför (Borg & Westerlund, 2012). Dock är oberoende t-test robusta 

mot avvikelser från normalfördelningen, speciellt vid större och ungefär lika stora stickpov 

(Borg & Westerlund, 2012). Ett oberoende t-test skulle således kunnat väljas. Dock valdes att 

inte ett oberoende t-test då data faktiskt avvek kraftigt från normalfördelning och stickproven 

ansågs inte vara tillräckligt stora samt att data var på ordinalnivå. 

 För att undersöka om grad av utsatthet för kränkande behandling samvarierade med 

attityd till skolans förebyggande arbete genomfördes ett Spearman’s rho för påstående 14-21. 

Detta test valdes då det är ett icke-parametriskt test, data behöver alltså inte vara 

normalfördelad. Testet valdes även då undersökningens data är på ordinalnivå samt på grund 

av det i datan fanns ett extremvärde (Borg & Westerlund, 2012). Att vid korrelationsstudien 

undersöka hela stickprovets svar gällande det förebyggande arbetet valdes för att få ut så 

mycket information som möjligt av den data som fanns. 

 På grund av antalet hypotesprövningar i denna undersökning fanns en risk för 

massignifikansproblemet. Massignifikansproblemet innebär att ju fler hypotesprövningar som 

görs, desto större blir risken för att minst en av dem blir signifikant av en slump (Borg & 

Westerlund, 2012). Detta gör att risken för att göra Typ I-fel ökar avsevärt (Borg & 

Westerlund, 2012). I denna studie eftersöktes svaret till två frågor, detta med hjälp av 

deltagarnas svar på påstående 14-21 och 25-34 som analyserades med hjälp av testerna 

Spearmans rho och Mann-Whitney U test. Totalt gjordes 18 hypotesprövningar. På grund av 

detta bör det nämnas att det finns en risk på ca. 60% att minst ett av de signfikanta resultaten 

erhållits av en slump. Detta räknades ut enligt följande p = 1- (1-α)18 ≈ 60% (Borg & 
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Westerlund, 2012). Även om tester visat att resultat är signifikanta kan det ändå inte antas 

vara ställt bortom allt rimligt tvivel (Borg & Westerlund, 2012). Det finns alltid en risk för att 

slumpen påverkat resultatet (Borg & Westerlund, 2012).  

 

Bortfall 

 I denna studie var det externa bortfallet stort. Mer än hälften av de elever som hade 

teoretisk möjlighet att besvara enkäten gjorde det inte (se bilaga 4). Det externa bortfallet kan 

bero på följande saker; deltagandet var frivilligt, de personer som inte önskade delta behövde 

inte heller göra det. Kanske fann de inte ämnet intressant eller kanske ville de ej delta på 

grund av att ämnet ansågs som känsligt och personligt, vilket vanligen ger en lägre 

svarsfrekvens (Hayes, 2000). Bortfallet kan också vara selektivt på så sätt att de elever som 

varit utsatta för kränkande behandling, i högre utsträckning än de icke-utsatta, upplevde 

undersökningen som intressant och därmed var mer positivt inställda till att delta. 

Förhållandet kan också vara det omvända. Bortfallet bidrar till mer osäkra analyser då 

stickprovet inte är representativt för populationen (Borg & Westerlund, 2012).  

 Frånvaro kan ha påverkat bortfallet. Men då enkäten fanns på den plattform skolans 

elever använder fanns möjlighet även för de elever som inte befann sig på skolan att ändå 

delta. 

 Tiden för undersökningen kan ha varit en anledning till den låga deltagarnivån. Alla 

klasser hade inte klassråd som planerat denna dag. Det interna bortfallet kunde ha minskats 

genom att vid skapandet av enkäten valt att alla enkätens frågor skulle vara besvarade för att 

deltagaren skulle kunna lämna in sitt svar. Detta kunde dock ha lett till bortfall på så sätt att 

deltagaren istället avbröt sitt deltagande när denne kom till en fråga som denne inte ville eller 

kunde besvara. 

 Tre enkätsvar fick även tas bort då de inte var användbara för denna undersökning. 

Två av de tre enkäterna togs bort då de var ofullständiga på så sätt att deltagarna ej besvarat 

majoriteten av frågorna och därmed inte kunde användas i den analys som denna studien 

ämnat göra. En enkät togs bort då deltagaren ej svarat på påstående 7 som var obligatorisk. 

Det var ett krav att detta påstående, tillsammans med 6 stycken andra, skulle vara besvarat då 

studien syftar till att jämföra åsikter från de som blivit utsatta för kränkande behandling mot 

de som inte blivit utsatta för kränkande behandling. Trots att påståendet gjorts obligatoriskt 

hade det efter exportering till SPSS värdet 999, det vill säga statusen ’missing value’, vilket är 

vad SPSS kodar om internt bortfall till. 

 Några enkäter saknade svar på enstaka frågor, trots detta behölls dessa enkäter då de 
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övriga frågorna inte påverkades och enkäten var således fortfarande användbar för 

undersökningen. Där svar från deltagare saknades gjordes en omkodning till . (punkt) på 

grund av att dessa svar då automatiskt utesluts från tester. På så sätt undviks att dessa data 

skulle komma att påverka testresultat vid analyser. 

 

Reliabilitet och validitet 

 Urvalet påverkar generaliserbarheten då enbart de teoretiska programmen fanns 

representerade och för att det inte kan sägas att urvalet är generaliserbart för alla elever på de 

teoretiska programmen. Då det externa bortfallet var stort leder det till att generalisering av att 

resultatet är talande för alla elever på skolan inte kan göras, resultatet kan inte sägas vara 

representativt för urvalet. Stort bortfall kan leda till att resultatet blir snedvridet, vilket innebär 

ett systematiskt fel och är ett hot mot validiteten och påverkar studiens kvalitet (Borg & 

Westerlund, 2012). Bortfallet, i det fall det var selektivt, skulle också kunna förklara det 

faktum att mer än hälften av deltagarna uppgett att de blivit kränkta någon gång under sin 

gymnasietid. I förhållande till tidigare forskning är detta ett högt antal. Ytterligare en 

anledning till detta kan vara att kränkande behandling är ett vidare begrepp än mobbning. Ett 

påstående (nr 12), gällde om eleven blivit utsatt för någon annan form av kränkande 

behandling än de former som tagits upp i enkäten. Detta gav utrymme för egen tolkning av 

vad som är kränkande behandling och huruvida deltagaren blivit utsatt för det, vilket kan 

förklara det höga antalet utsatta elever. Dock gavs en definition av begreppet kränkande 

behandling i början av enkäten.  

 För att styrka reliabiliteten utformades enkätens frågor så att varje fråga enbart skulle 

undersöka en specifik sak, detta för att undvika tvetydighet och att deltagarna således skulle 

tolka samma fråga på olika sätt (Hayes, 2000).  

 Ett problem som kan uppstå vid enkätundersökning är att frågorna kan vara otydliga, 

svåra att förstå, missuppfattas etc (Hayes, 2000). Detta trots att pilotstudie och flertalet 

revideringar samt att mycket arbete lagts ner på formuleringar. Detta kan ha påverkat 

resultatet.  

 Efter att enkäten utformats gjordes en pilotstudie, detta för att säkra reliabiliteten 

(Hayes, 2000). Deltagarna i pilotstudien var tolv studenter på Karlstads universitet, dessa 

deltagare valdes då det var svårt att få tag på gymnasieelever som inte gick på skolan vi sedan 

skulle använda i vår studie. Feedback på pilotstudien inkom, denna togs hänsyn till och 

revideringar av enkäten gjordes. Den största förändringen som gjordes efter pilotstudien var 

förändring av svarsalternativ. Från början var två av svarsalternativen ”instämmer delvis” och 
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”instämmer delvis inte”. Efter pilotstudien inkom feedback på att de alternativ där ordet 

”delvis” fanns med var svåra att använda samt att deltagarna inte förstod skillnaden mellan 

dem. Svarsalternativen ändrades då till ”instämmer i hög grad” och ”instämmer i låg grad”.  

De svarsalternativ som nu användes är, som tidigare nämnts, vanliga i dessa typer av 

undersökningar (Christensen, 2004; Hayes, 2000). Detta visar också att enkätens utformning 

ligger nära enkäter som använts i tidigare forskning. 

 Efter pilotstudien uppmärksammades också att en fråga (nr 13) som var tänkt att 

enbart besvaras av de deltagare som uppgett att de blivit utsatta för kränkande behandling 

under sin gymnasietid, även besvarades av andra deltagare. Därför lades en informationstext 

till som förtydligade vilka som skulle besvara frågan. Dock visade det sig vid analys av data 

att denna fråga ändock inte fungerade som det var tänkt då deltagare fortfarande besvarade 

den felaktigt. En annan ändring som gjordes var att ordningsföljden på vissa frågor ändrades, 

detta för att förtydliga den röda tråden då feedback inkommit från deltagare om att vissa 

frågor kom lite plötsligt. 

 Enkätens frågor är individuella, det vill säga de mäter olika saker. För att en enkät ska 

ha hög reliabilitet bör det finnas flera frågor som mäter samma saker så att man kan påvisa att 

slumpen inte har påverkat resultatet (Borg & Westerlund, 2012). 

 Reliabiliteten kan ha påverkats av att det var klassernas mentorer som informerade 

deltagarna om enkäten då det inte med säkerhet kan fastställas att alla deltagare fick samma 

information. Detta kan således ha påverkat både enkätens test-retest-reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Detta försökte dock motverkas genom att ett informationsbrev med 

tydlig information bifogades med enkäten samt att muntlig information gavs till mentorerna 

innan de i sin tur informerade eleverna om enkäten. 

 Då en egen enkät utformades kan validiteten ha påverkats, då det ej med säkerhet kan 

säkerställas att enkäten faktiskt mätte det som avsågs att mätas. Det som gjordes för att 

säkerställa en så god nivå av validitet som möjligt var bland annat att enkätens påståenden till 

stor del inspirerades av andra instrument som mätt snarlika faktorer samt den aktuella skolans 

likabehandlingsplan. På så sätt antas frågorna mäta det de avsåg att mäta och validiteten 

styrks. 

 I den del av enkäten som avsåg undersöka hur deltagarna skulle agera om de fått 

kännedom om kränkande behandling låg HBQ till grund för frågorna (Bauman et al., 2008). 

Trots det faktum att HBQ ursprungligen är på engelska, innehåller fler frågor än vad som 

användes till denna undersökning och egentligen är riktat till lärare gjordes bedömningen att 

ha HBQ som inspiration då studien avsåg att undersöka samma sak som originalinstrumentet, 
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om än på en annan population och i en annan kontext (Bauman et al., 2008). Liknande var 

fallet med de andra instrument som använts som inspiration. Till exempel avser OBVQ att 

bland annat mäta frekvens av mobbning (Olweus, 1996). I denna studie avsågs att mäta 

kränkande behandling. För att undersöka om deltagarna utsatts för kränkande behandling 

utformades påståenden och svarsalternativ som inspirerats av OBVQ (Olweus, 1996). 

 Enkätens påståenden gällande attityd till det förebyggande arbetet utformades att vara 

snarlik den text som finns i den aktuella skolans likabehandlingsplan. På detta sätt styrks 

validiteten, då det som undersökningen syftade till var att undersöka elevernas attityder 

gentemot skolans likabehandlingsplan då denna utgör grunden för det förebyggande arbetet 

mot kränkande behandling. Dock var påståendena ställda på så sätt att de tog utgångspunkt i 

hur det förebyggande arbetet beskrivs i likabehandlingsplanen och sedan fick deltagaren ta 

ställning till om denne instämde på påståendet eller inte. Detta kan ha påverkat 

respondenterna att svara i en viss riktning (Hayes, 2000). Anledningen till att frågorna ställdes 

på detta sätt är att det i likabehandlingsplanen står att detta faktiskt görs eller ska göras. 

Endast en fråga var ställd med utgångspunkt i att det behöver göras mer.  

 Det finns en risk att deltagarna svarat så som de tror förväntades av dem, vilket då 

påverkar resultatet (Hayes, 2000). Det bör också påpekas att frågorna var ställda med fasta 

svarsalternativ, vilket kan ha lett till att respondenterna inte fann ett svarsalternativ som de 

ansåg passade (Hayes, 2000). Enkäten avslutades dock med en öppen fråga där deltagaren 

hade möjlighet att kommentera och ta upp saker som det tidigare i enkäten inte getts utrymme 

till. Ingen av deltagarna gav feedback om att svarsalternativen inte var tillräckliga eller 

användbara.  

 

Etiska överväganden 

 Enligt vetenskapsrådet finns fyra huvudkrav som ska uppfyllas vid forskning 

(Vetenskapsrådet, 1990). Det första är informationskravet (Vetenskapsrådet, 1990; 2011). I 

denna studie uppfylldes kravet på följande sätt;  deltagarna samt deras mentorer fick muntlig 

och skriftlig information om studien och dess syfte samt enkäten. Ett brev, med kort 

information om studien och kontaktuppgifter till oss tre studenter samt vår handledare, 

bifogades med enkäten som deltagaren kunde ta med hem till målsman. 

 Det andra kravet är samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 1990; 2011). I denna studie 

uppfylldes kravet på följande sätt;  rektor för den aktuella skolan gav muntligt och skriftligt 

samtycke. Av deltagarna gavs samtycke i och med inskickandet av enkäten efter att 

information om studien och om att deltagandet var frivilligt, getts muntligt och skriftligt. 
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Deltagarna i denna undersökning var elever på gymnasienivå. Enligt Vetenskapsrådet (1990) 

ska en deltagare för att kunna bestämma över deltagande utan målsmans godkännande vara 

minst femton år, vilket alla deltagare i denna studie var. 

 Denna studie skulle kunna utgöra en risk för upplevelse av obehag för den enskilde 

deltagaren då tankar kunde väckas från tidigare erfarenheter av mobbning eller kränkande 

behandling. Dessa risker minskades genom tydlig information till deltagarna innan enkäten 

gavs ut om att det fanns frågor som kan upplevas som obehagliga och genom att understryka 

att deltagandet var frivilligt samt att deltagaren när som helst hade rätt att avbryta sin 

medverkan. I informationen till deltagarna framgick det vart de kunde vända sig om de 

upplevde ett behov av att prata om enkäten eller om händelser de blivit påminda om i 

samband med deltagandet. 

 Det tredje kravet är konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 1990; 2011). I denna 

studie uppfylldes kravet på följande sätt; konfidentialitet garanterades då inga känsliga 

personuppgifter som kan peka ut deltagarna samlades in. Anonymitet garanteras då enkäten 

var webbaserad, därmed kan ingen enskild deltagare pekas ut eller avslöjas, enkätsvaren kan 

inte på något vis kopplas till respektive deltagare. Spårbarheten minskades också då det i 

examensarbetet inte anges vid vilken skola samt i vilken stad eller kommun studien är 

genomförd. Deltagarna kan på så sätt inte pekas ut. 

 Det fjärde kravet är nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990; 2011). I denna studie 

uppfylldes kravet på följande sätt;  enkätsvaren sammanställdes och användes för olika tester i 

SPSS. Datan som samlats in sparas tills examensarbetet är färdigt och raderas sedan. Datan 

kommer enbart att användas till denna, samt de andra två studenternas undersökningar. 

 Enligt Vetenskapsrådet (1990) finns även en rekommendation om att delge deltagarna 

information om hur och var forskningen kommer att publiceras. I denna studie fick rektorn 

information om att examensarbetet kommer att publiceras på DiVA. 

 Studien medförde nytta för den enskilde deltagaren på så sätt att tankar kunde väckas 

kring kränkande behandling och hur det förebyggande arbetet bör organiseras. För 

vetenskapen kan denna studie ses som ett komplement till tidigare forskning gällande elevers 

egna åsikter om hur förebyggande arbete mot mobbning bör genomföras. 
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Resultat 

 För att undersöka eventuella samband mellan grad av utsatthet för kränkande 

behandling samt attityd till de olika påståendena genomfördes 8 stycken Spearman’s rho på 

påstående 14-21.  

 Nedanstående signifikanta resultat erhölls: 

På påståendet ”På skolan diskuterar vi regelbundet frågor som rör kränkande behandling” 

visade testet ett svagt signifikant positivt samband mellan grad av utsatthet för kränkande 

behandling och inställning till påståendet, rs (143) = 0,170, p < 0,05, vilket innebär att ju mer 

utsatt eleven var desto mindre instämde den på påståendet. 

 På påståendet ”Om jag blir utsatt för kränkande behandling berättar jag det för 

personal i skolan” visade testet ett svagt signifikant positivt samband mellan grad av utsatthet 

för kränkande behandling och inställning till påståendet, rs  (143) = 0,167, p < 0,05, vilket 

innebär att ju mer utsatt eleven var desto mindre instämde den på påståendet. 

 På påståendet ”Jag tror att majoriteten av mina lärare vet hur de bör agera i situationer 

där någon blir utsatt för kränkande behandling” visade testet ett svagt signifikant positivt 

samband mellan grad av utsatthet för kränkande behandling och inställning till påståendet, rs  

(143) = 0,286, p < 0,001, vilket innebär att ju mer utsatt eleven var desto mindre instämde den 

på påståendet. 

 På påståendet ”Om jag blir utsatt för kränkande behandling från andra elever förbättras 

min situation om jag berättar om händelsen för personal på skolan” visade testet ett svagt 

signifikant positivt samband mellan grad av utsatthet för kränkande behandling och 

inställning till påståendet, rs  (142) = 0,211, p < 0,05, vilket innebär att ju mer utsatt eleven var 

desto mindre instämde den på påståendet. 

 Nedanstående icke-signifikanta resultat erhölls: 

På påståendet ”Vi behöver prata mer om kränkande behandling i skolan” visade testet inget 

signifikant samband mellan grad av utsatthet för kränkande behandling och inställning till 

påståendet, rs  (144) = -0,031, p = 0,709. 

 På påståendet ”Om jag blir utsatt för kränkande behandling berättar jag det för någon 

närstående” visade testet inget signifikant samband mellan grad av utsatthet för kränkande 

behandling och inställning till påståendet, rs  (142) = 0,120, p = 0,153. 

 På påståendet ”Om jag blir utsatt för kränkande behandling från personal förbättras 

min situation om jag berättar om händelsen för annan personal på skolan” visade testet inget 

signifikant samband mellan grad av utsatthet för kränkande behandling och inställning till 
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påståendet, rs  (143) = 0,116, p = 0,167. 

 På påståendet ”Personalen på skolan agerar om de får kännedom om händelser där en 

person blir utsatt för kränkande behandling” visade testet inget signifikant samband mellan 

grad av utsatthet för kränkande behandling och inställning till påståendet, rs  (143) = 0,135,  

p = 0,108. 

 För att undersöka om det finns det några signifikanta skillnader gällande hur elever 

utsatta för kränkande behandling respektive hur elever icke-utsatta för kränkande behandling 

skulle agera gjordes 10 stycken Mann-Whitney U test på påstående 25-34.  

 Nedanstående signifikant resultat erhölls: 

På påståendet ”Jag skulle säga till den utsatta eleven att stå upp mot mobbaren” visade testet 

en signifikant skillnad mellan grupperna. U = 2037,500, z = -2,102, p < 0,05, r ≈ -0,176. 

Såtillvida att de utsatta eleverna (Mean rank = 65,46, Mdn = 2, Range = 4) instämde i högre 

grad än de icke-utsatta eleverna (Mean rank = 79,63, Mdn = 3, Range = 4) och därmed oftare 

skulle säga till en utsatt elev att stå upp mot mobbaren. 

 Nedanstående icke-signifikanta resultat erhölls: 

På påståendet ”Jag skulle säga till mobbaren att sluta” visade testet ingen signifikant skillnad 

mellan icke-utsatta (Mean rank = 76,99, Mdn = 3, Range = 4) och utsatta elever (Mean rank = 

68,59, Mdn = 2, Range = 4). U = 2278,500, z = -1,243, p = 0,215. 

 På påståendet ”Jag skulle förklara för mobbaren att den här typen av beteende inte 

tolereras” visade testet ingen signifikant skillnad mellan icke-utsatta elever (Mean rank = 

78,36, Mdn = 3, Range = 4) och utsatta elever (Mean rank = 67,40, Mdn = 2, Range = 4).  

U = 2187,000, z = -1,617 p = 0,106. 

 På påståendet ”Jag skulle låta någon annan lösa det” visade testet ingen signifikant 

skillnad mellan icke-utsatta elever (Mean rank = 73,15, Mdn = 3, Range = 4) och utsatta 

elever (Mean rank = 68,14, Mdn = 3, Range = 4). U = 2267,000, z = -0,759, p = 0,450. 

 På påståendet ”Jag skulle låta eleverna lösa det själva” visade testet ingen signifikant 

skillnad mellan icke-utsatta elever (Mean rank = 78,45, Mdn = 3, Range = 4) och utsatta 

elever (Mean rank = 65,64, Mdn = 3, Range = 4). U = 2051,000, z = -1,936, p = 0,053. 

 På påståendet ”Jag skulle föreslå att offret agerar mer självsäkert” visade testet ingen 

signifikant skillnad mellan icke-utsatta elever (Mean rank = 78,32, Mdn = 3, Range = 4) och 

utsatta elever (Mean rank = 66,43, Mdn = 3, Range = 4). U = 2122,500, z = -1,812, p = 0,070. 

 På påståendet ”Jag skulle be skolans kurator att ingripa” visade testet ingen signifikant 

skillnad mellan icke-utsatta elever (Mean rank = 73,19, Mdn = 3, Range = 4) och utsatta 

elever (Mean rank = 70,03, Mdn = 3, Range = 4). U = 2396,500, z = -0,473, p = 0,638. 
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 På påståendet ”Jag skulle anmäla händelsen till rektorn” visade testet ingen signifikant 

skillnad mellan icke-utsatta elever (Mean rank = 72,60, Mdn = 3, Range = 4) och utsatta 

elever (Mean rank = 72,41, Mdn = 3, Range = 4). U = 2572,500, z = -0,029, p = 0,977. 

 På påståendet ”Jag skulle uppmuntra den utsatta eleven att visa att den inte blir skrämd 

av mobbaren” visade testet ingen signifikant skillnad mellan icke-utsatta elever (Mean rank = 

75,68, Mdn = 3, range = 4) och utsatta elever (Mean rank = 69,73, Mdn = 3, Range = 4).  

U = 2366,500, z = -0,892, p = 0,374. 

 På påståendet ”Jag skulle ignorera det” visade testet ingen signifikant skillnad mellan 

icke-utsatta elever (Mean rank = 72,78, Mdn = 4, Range = 4) och utsatta elever (Mean rank = 

72,26, Mdn = 4, Range = 4). U = 2561,000, z = -0,077, p = 0,940. 
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Diskussion 

 Huvudresultaten är att det i fyra av åtta fall fanns en signifikant positiv samvariation 

mellan grad av utsatthet och mindre instämmande attityd till skolans arbete. De elever som 

uppgav sig ha varit utsatta för kränkande behandling instämde i lägre grad på påståendena. 

Angående den andra forskningsfrågan kan det sägas att det totalt sett inte finns någon skillnad 

på hur eleverna skulle agera vid kännedom om kränkande behandling beroende på om de 

själva varit utsatta för det eller inte. Detta efter en översikt av resultatet på alla frågor rörande 

agerande. Enbart en signifikant skillnad erhölls. Resultatet som visar positiva korrelationer i 

fyra fall kan tolkas som ett minskat förtroende från utsatta elever gentemot personalen på 

skolan gällande deras förmåga att hantera och förebygga kränkande behandling. Av resultatet 

kan man även förstå att dessa elever inte fullständigt delar skolans åsikt om hur väl skolans 

likabehandlingsplan etablerats och främjar arbetet mot kränkande behandling. 

 Då svarsalternativen på attitydskalan var kodade från 1 = Instämmer helt, till 5 = 

Instämmer inte alls, betyder det att en positiv korrelation i denna undersökning innebär att ju 

mer utsatt eleven var, desto mer tog den avstånd från påståendena. Detta då höga värden på 

utsatthetsskalan (dvs mer utsatt) korrelerar med höga värden på attitydskalan (dvs mindre 

instämmande attityd). Följdaktligen innebar det att ju mindre utsatt eleven var desto mer 

instämde den på påståendena, då även låga värden på utsatthetsskalan (dvs mindre utsatt) 

korrelerar med låga värden på attittydskalan (dvs mer instämmande attityd).  

 Resultatet på påståendet ”Jag tror att majoriteten av mina lärare vet hur de bör agera i 

situationer där någon blir utsatt för kränkande behandling” visar att de som i högre grad tog 

avstånd från detta påstående var de elever som varit mest utsatta. Vad innebär då detta? 

Resultatet kan tolkas som att de elever som varit utsatta inte har särskilt hög tilltro till lärarnas 

kompetens att kunna hantera kränkande behandling och agera korrekt i dessa situationer. 

Alltså, att eleverna anser att lärarna inte vet hur de bör agera. Detta betyder dock inte att 

eleverna tror att lärarna skulle ignorera händelsen och därmed inte agera alls. Resultatet är 

intressant när det sätts i relation till andra studier, däribland Skolverkets (2013) rapport 

Attityder till skolan (2012) som visar att tre av fyra lärare anser sig ha tillräcklig kompetens 

för att aktivt kunna motverka kränkande behandling i skolan. Dock var det fler lärare från de 

lägre skolnivåerna som ansåg sig ha tillräcklig kompetens än från gymnasienivå (Skolverket, 

2013). I den aktuella skolans likabehandlingsplan står att läsa att skolledningen ansvarar för 

att både personal och elever regelbundet utbildas i frågor som rör bland annat kränkande 

behandling. Tidigare forskning har visat att dessa typer av utbildningar är mycket viktiga och 



24 

att det finns en minskning av mobbning och kränkande behandling på de skolor där lärarna 

utbildats, minskningen har uppmätts till så mycket som 25% (Flygare et al., 2013). 

 Vidare är resultatet också intressant när det sätts i förhållande till påståendet ”Om jag 

blir utsatt för kränkande behandling från andra elever förbättras min situation om jag berättar 

om händelsen för personal på skolan”. Resultatet från detta påståendet innebär att även här tar 

de utsatta eleverna i högre grad avstånd från påståendet än de icke-utsatta eleverna. Återigen, 

tror eleverna att personalen inte kan hjäpa dem? Har de möjligen varit med om situationer där 

de bett personal om hjälp, men inte fått något gensvar? Eller inte tillräcklig hjälp? Svaren på 

dessa frågor tenderar till att bara utgöras av spekulationer. I Erling och Hwang (2004) studie 

svarade 46 % av de elever som själva varit utsatta att en lärare var den person som hade hjälpt 

dem, 24 % svarade dock att skolpersonalen inte hade hjälpt dem alls (Erling & Hwang, 2004).  

 Tidigare forskning har visat att de som varit utsatta för mobbning i högre grad ansåg 

att mobbningen kan upphöra när en vuxen ingriper än de som inte själva varit utsatta (Frisén 

et al., 2007). Frisén et al. (2007) resultat kan trots olikheterna i frågorna sättas i relation till 

det resultat som denna studie erhöll. Deltagarna kan fortfarande anse att den kränkande 

behandlingen kan upphöra när en vuxen ingriper, dock kanske de inte anser att deras situation 

förbättras mer än just för stunden. Detta kan också tänkas ha att göra med vilken typ av 

kränkande behandling de är utsatta för. Är det en fysisk form (t. ex. slag eller sparkar) kan det 

tänkas att lärares ingripande har större effekt än om eleven är utsatt för en social/relationell 

form av kränkning (t. ex. bli utestängd från kamratskapen). 

 Det skulle också kunna tänkas vara så att om de utsatta eleverna tidigare försökt vända 

sig till personalen på skolan men inte fått den hjälp de förväntade eller önskade kan de således 

ta för givet att det inte är lönsamt att be personalen om hjälp vid framtida händelser heller. 

Bandura (1971) skriver om detta i termer av bestraffande och belönande konsekvenser utifrån 

en viss handling. En upplevd negativ påföljd medverkar till valet att inte upprepa beteendet, i 

detta fall – be om hjälp (Bandura, 1971). Således blir även förhållandet mellan en upplevd 

positiv påföljd att eleven lär in att beteendet får en positiv effekt. Det skulle också kunna 

tänkas att om fler elever bad vuxna om hjälp skulle detta leda till att ytterligare andra elever 

skulle ta efter dem och också be om hjälp, på så sätt skulle en modellinlärning ha skett elever 

emellan (Bandura, 1971). Starkast effekt bör således fås om fler elever ber om hjälp och på så 

sätt visar andra elever att detta är ett alternativ, samt om de elever som ber om hjälp får 

positiv respons och faktiskt agerande från de som mottar förfrågan, så att andra elever ser att 

beteendet får en positiv konsekvens. 

 På påståendet ”Om jag blir utsatt för kränkande behandling berättar jag det för 
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personal på skolan” innebär det erhållda resultatet att också här samvarierar grad av utsatthet 

och negativ instämmande attityd på så sätt att utsatta elever tar avstånd i högre grad än icke-

utsatta elever. En studie av Smith och Shu (2000) där deltagarna var engelska elever i åldrarna 

tio till fjorton år, visar att enbart 23% av de som blev mobbade faktiskt bad om en vuxens 

hjälp vid tillfället. Erling och Hwang (2004) fann att 9% av de respondenter som blivit utsatta 

för mobbning inte berättat om det för någon medan Smith och Shu (2000) fann att hela 30% 

av eleverna inte berättat för någon. Kanske är så fallet även i denna studie, att eleverna inte 

berättar för någon alls.  

 Dock bör det tas i beaktning att tidigare forskning som refereras till, främst använder 

sig av och undersöker begreppet/fenomenet mobbning hos barn och ungdomar i lägre åldrar 

och i andra kulturer. Att erhållna resultat stöds med tidigare forskning som undersöker ett 

något annorlunda begrepp/fenomen kan ses som missvisande. Trots att denna forskning till 

större del legat till grund för denna undersökning går resultaten till viss del i linje med tidigare 

forskning. 

 Smith och Shu (2000) fann också att de elever som berättade om mobbningen, oftare 

berättade för familj och vänner än för personalen på skolan. Även i Erling och Hwang (2004) 

undersökning framkom att eleverna vanligen berättade för familj, eller för både lärare och 

familj om sin utsatthet.  

 Studier har visat att viljan att berätta minskar ju äldre eleverna blir (Frisén et al., 

2008). Resultat som visar att ungdomar inte berättar om sin utsatthet kan också indikera att 

elever i högre åldrar har en önskan om att vara självständiga, att själva kunna lösa sina 

problem samt att de ju äldre de blir utvecklat fungerande strategier för att själva hantera 

problemet (Frisén et al., 2008). Smith och Shu (2000) menar att det också kan handla om 

bristande förtroende för personalen. Elever som uppfattar sina lärare som respektfulla, 

omtänksamma och som upplever att de visar dem genuint intresse skulle i högre grad berätta 

för en lärare om de själva eller en annan elev blev utsatt (Eliot et al., 2010).  

 Resultatet som erhölls skulle också kunna tänkas höra samman med de skillnader 

gällande definitionen som beskrevs i inledningen, nämligen att vuxna har en mer tillåtande 

attityd mot enskilda händelser vilket kan leda till ett antagande från elevens sida att viss grad 

av kränkande behandling tillåts (Frisén et al., 2008). Ett sådant antagande kan tänkas leda till 

att eleven väljer att inte berätta för personal. 

 Vad som kan sägas är att ju mer utsatt eleven är, desto viktigare är det att personalen 

på skolan får vetskap om det. Dessvärre kan man anta, med tanke på resultaten från denna 

studie, att personalen i lägre grad får vetskap om just dessa elevers situation. Av de 
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respondenter i Smith och Shu (2000) studie som gjorde valet att berätta för en vuxen på 

skolan menar de flesta att detta var det som främst hjälpte men att berättandet också var 

förenat med en risk, om än liten, att mobbningen blev värre. Möjligen kan även denna risk ses 

som en förklaring till varför utsatta elever i högre grad inte berättar för personal. Som tidigare 

nämnts är det av yttersta vikt att personal på skolan får vetskap om någon elev blir utsatt för 

kränkande behandling, och många av de olika program som finns för att förebygga kränkande 

behandling och mobbning grundar sig i att vuxna på skolan får reda på problemen (Smith & 

Shu, 2000). I Sverige ska dessutom varje fall av kränkande behandling dokumenteras (Flygare 

et al., 2013). Det har visat sig att på de skolor där dokumentation utförs korrekt minskar 

mobbning med upp till 30% (Flygare et al., 2013).  

 Det bör också nämnas att de icke-utsatta instämde mer på påståendet. Det kan tolkas 

som att de har ett större förtroende för att berättande för personalen skulle ha en positiv effekt. 

Detta kan dock antas föreligga helt naturligt, då dessa personer inte varit i den situationen där 

de behövt ta ställning till att berätta eller inte berätta. De har således aldrig heller berättat för 

personal och fått en negativ effekt som konsekvens. Det skulle kunna vara så att de elever 

som inte blivit utsatta för kränkande behandling håller för sant att den likabehandlingsplan 

skolan har efterföljs och är välfungerande men de elever som blivit utsatta för kränkande 

behandling inte instämmer i lika hög grad.  

 Resultatet på påståendet ”På skolan diskuterar vi regelbundet kränkande behandling” 

visar att de som i högre grad tog avstånd från detta påstående var de elever som var mest 

utsatta för kränkande behandling. Den aktuella skolans likabehandlingsplan hävdar att frågor 

gällande bland annat kränkningar och mobbning ska diskuteras på klassrådstid under 

mentorernas ledning, minst en gång i månaden. Vad som avses med detta eller hur det ska 

göras framgår inte. Om dessa diskussioner förs minst en gång i månaden går enbart att 

spekulera i, det som kan sägas är att de utsatta eleverna i lägre grad anser att detta görs. Det 

bör även tas i beaktning att det finns en möjlighet att eleverna inte tänker på att det är 

kränkande behandling som diskuteras på klassråden. Läraren etiketterar kanske inte 

diskussionen och ämnet och därmed upplever inte eleverna att ämnet diskuterats. Det står 

också att läsa i skolans likabehandlingsplan, under rubriken kartläggning, att elever har 

möjlighet att ta upp angelägna ärenden under klassrådstid. Frågan är om klassråd är en 

lämplig kontext för att diskutera angelägna ärenden inom detta område. 

 På de frågor rörande agerande erhölls enbart en signifikant skillnad mellan grupperna, 

detta var på påståendet ”Jag skulle säga till den utsatta eleven att stå upp mot mobbaren”. 

Resultatet visade att de utsatta eleverna instämde i högre grad. De utsatta eleverna skulle 
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alltså i högre grad än de icke-utsatta eleverna säga till en annan elev att stå upp mot den 

person som utsätter dem. Detta är intressant då det indikerar att icke-utsatta elever troligen 

inte ser detta som ett bra alternativ att hantera mobbning/kränkande behandling på medan de 

elever som själva varit utsatta ser detta som ett lämpligt alternativ.  

 Frisén et al. (2007) frågade elever vad som får mobbning att upphöra och det näst 

vanligaste svaret var att mobbning kan upphöra om den utsatte eleven står upp för sig själv. I 

Frisén et al. (2007) studie hade de icke-utsatta eleverna större tilltro till att den utsatte eleven 

kunde stå upp för sig själv, än vad den utsatte eleven själv hade.  

 Resultatet som erhölls visar att en slags skuld och press läggs på den utsatta, då det 

visar att deltagarna anser att det är offret som behöver göra någonting för att förändra 

situationen. Detta skulle också kunna tolkas som att de utsatta eleverna, de med egen 

erfarenhet av hur det är att vara utsatt och som därmed också har en kunskap om vad som 

hjälper i avseende att få mobbningen eller den kränkande behandlingen att upphöra, vet att 

detta är en strategi som fungerar. Det är intressant att detta anses vara en fungerande taktik då 

det indikerar att det är offret, den utsatta eleven, som själv får ta tag i problemet.   

 Resultatet skulle också kunna tolkas som ett uttryck för att de utsatta eleverna själva 

vill ha det stödet från andra elever. Ett välfungerande förebyggande arbete uppmuntrar 

personer att agera när de får vetskap om mobbning (Rigby & Johnson, 2006). Dock visar 

tidigare forskning att ungdomar sällan ingriper (O’Connell et al., 1999). Studier har visat att 

på de skolor där man aktivt arbetar med att elever ska ingripa har en minskning av kränkande 

behandling och mobbning uppmätts till 40%. 

 Bandura (1971) skriver om modellinlärning och dess växelverkan med de omgivande 

människorna i gruppen, i detta fall den enskilde eleven och dess klass och lärare. Här påverkar 

samspelet människor emellan den enskilde människans beteende. Exempelvis skulle följande 

påstående kunna hållas för sant: Om eleverna på skolan tar ett gemensamt ansvar för att 

motverka kränkande behandling och visar de elever som utsätter andra att det är ett beteende 

som inte tolereras skulle det i förlängningen kunna leda till en förändring i beteende. Vilket i 

sin tur skulle kunna leda till att antalet kränkningar minskar. Här finns alltså en stor möjlighet 

för elever att påverka andra elevers attityd vad gäller kränkande behandling. 

 Om de vuxna inte agerar i enlighet med likabehandlingsplanen mot kränkande 

behandling finns eventuellt en risk att eleverna tar efter de vuxnas beteende och 

likabehandlingsplanen får således inte lika stor genomslagskraft. Lärarnas engagemang 

avspeglas därigenom i eleverna. Förhållandet skulle möjligen också kunna vara det motsatta. 

 Resultatet kan också ses som en önskan om att våga stå upp mot mobbaren. Att den 
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utsatta eleven skulle rekommendera andra att göra det, då den önskade att den vågade göra 

detsamma. Om detta resultat och denna tolkning sätts i relation till Fox och Boulton (2005) 

resultat som visar att utsatta elever skattade högre än icke-utsatta elever gällande problem 

med sociala färdigheter, samt att synen på utsatta elever ofta präglas av en uppfattning om att 

deras kroppspråk visar en osäkerhet och sårbarhet, blir det mer förståeligt. 

 Att inga fler skillnader erhölls gällande hur de olika grupperna skulle agera skulle 

kunna bero på att deltagarna helt enkelt anser att de skulle agerat likadant. Det skulle också 

kunna tänkas förklaras med att det i alternativen går att utläsa vad som anses mer etiskt 

korrekt att göra och inte. Deltagarna kan alltså ha svarat så som de tror att andra tycker de ska 

svara samt som de anser är ”rätt”.  

 Slutligen, resultaten visar att ju mer utsatt för kränkande behandling eleven är eller 

varit, desto mer negativ attityd har den till skolans förebyggande arbete mot kränkande 

behandling. Resultatet visar också att det inte finns några större skillnader mellan hur eleverna 

i respektive grupp tänker sig att de skulle agera vid vetskap om kränkande behandling. Vad 

resultaten kan tänkas bero på har diskuterats ovan, men för att sammanfatta undersökningen 

kan sägas att de som främst behöver skolans stöd och som främst har nytta av skolans 

likabehandlingsplan också är de personer som har minst förtroende för densamme i drygt 

hälften av fallen. Att generalisera resultaten genom att anta att skolans förebyggande arbete 

inte fungerar är inte rimligt. Dock kan tendenser ses till att de elever som har störst behov av 

att få hjälp och stöd utifrån likabehandlingsplanen då de blivit utsatta för kränkande 

behandling även är de elever som inte instämmer i lika hög grad på att skolans förebyggande 

arbete mot kränkande behandling är väl etablerat. Detta är viktig information som bör tas på 

allvar. 

 Resultatet som visar på en minskad vilja att berätta för personal kan ses ha en koppling 

till det minskade förtroende för personalen som utsatta elever visar genom sina svar på denna 

enkät. Detta visar att det finns ett behov av att arbeta mer aktivt med relationer, utbildningar 

som rör kränkande behandling, hur detta ska hanteras samt värdegrundsfrågor i allmänhet. 

 Slutsatsen kan dras att ytterligare forskning kring dessa frågor behövs, för att få en 

ökad förståelse och kunskap om de faktiska skillnaderna samt vad dessa beror på. För att 

undersöka detta vidare vore det intressant att med mer explorativa samt djupgående metoder 

nå de utsatta eleverna för att få en rikare mängd data att bygga analyserna på. Att genom 

ytterligare undersökningar få en ökad kunskap och förståelse om varför eleverna, både de 

utsatta och de icke-utsatta, svarat som de gjort och på så sätt kunna dra slutsatser om hur väl 

det förebyggande arbetet faktiskt fungerar. Särskilt intressant är detta utifrån perspektivet 
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utsatta elever, de elever som är i störst behov av det förebyggande arbetet. Resultatet, 

tillsammans med resultatet från de andra två studenternas uppsatser, ger en överblick av hur 

området ser ut. Resultaten ger också en kunskap om hur väl skolornas förebyggande arbete 

mot kränkande behandling fungerar och hur attityder gentemot detsamma ser ut, ur utsatta 

elever/icke-utsatta elevers perspektiv, könsperspektiv samt elev/lärarperspektiv. 

 Det vore önskvärt att genomföra fler studier i Sverige med begreppet kränkande 

behandling i fokus för att undersöka hur detta skiljer sig i förhållande mot mobbning.  

 Det är även viktigt att nå de elever som inte upplevt kränkande behandling själva för 

att få en så rättvis bild av problematiken som möjligt. Det vore också av värde att göra 

ytterligare undersökningar med mer väletablerade instrument som bas. Att även inkludera, 

eller särskilja, den grupp elever som utför mobbningen eller den kränkande behandlingen vore 

av intresse för att söka svar på vad de eleverna anser skulle kunna få beteendet att upphöra 

samt för att undersöka vad som orsakar det. Allt detta skulle kunna ge mer material, idéer 

samt åtgärdsförslag till skolornas likabehandlingsplaner för att ytterligare höja deras kvalitet 

och således även kvaliteten på det förebyggande arbetet mot kränkande behandling. 
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Bilagor 

Bilaga 1) Information till deltagare 
 

Hej! 

Vi är tre studenter som under vårterminen 2014 skriver våra C-uppsatser i psykologi vid 

Karlstads universitet. Vi vill därför genomföra en enkätundersökning om attityder och åsikter 

gällande skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling. Vi ber dig delta då du 

uppfyller vår målgruppsbestämmelse. Enkäten kommer ta ungefär 10 minuter att fylla i.  

 

Vi ser att denna studie ger dig möjlighet att själv reflektera över dina attityder till skolans 

förebyggande arbete och kränkande behandling. Enkätens frågor skulle kunna upplevas som 

känsliga. Vid behov, ta kontakt med skolans kurator. 

 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 

Konfidentialitet garanteras, vilket innebär att ingen kommer kunna ta reda på vem som svarat 

vad. Dina svar kommer enbart att ligga till grund för analyser i våra tre uppsatser. När 

uppsatserna är färdiga kommer enkäterna att förstöras. 

 

Vid frågor angående studien eller enkäten är du välkommen att kontakta oss. 

 

Mvh, 

Anders Bäckström, kontakt: XXX 

Sophie Ryrberg, kontakt: XXX 

Lina Lundell, kontakt: XXX 

 

Lisa Hellström (handledare), kontakt: XXX 
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Bilaga 2) Enkät 

 

1. Kön 

Man  

Kvinna 

2. Årskurs 
Åk 1 Åk 2 Åk 3 
 
Nedan kommer ett antal påståenden som vi vill att du tar ställning till. 
 
3. Jag har läst min skolas likabehandlingsplan 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
4. Jag har förstått min skolas likabehandlingsplan 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
5. Jag har haft inflytande över min skolas likabehandlingsplan 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
Vi kommer nu ställa ett par frågor om kränkande behandling. Enligt Skollagen definieras 
kränkande behandling:  
”Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 
kränker ett barns eller en elevs värdighet.”(SFS2010:800, 2013) 
 
De första sju påståendena avser händelser mellan elever och/eller personal på samma skola, 
men är inte begränsat till skolans område. 
 
6. Under min gymnasietid har jag blivit utsatt för lögner eller falska rykten 
Aldrig 
Mindre än en gång i månaden 
En gång i månaden 
Två till tre gånger i månaden 
En gång i veckan 
Flera gånger i veckan 
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7. Under min gymnasietid har jag blivit hånad, förlöjligad, kallad öknamn eller blivit 
retad på ett sårande sätt 
Aldrig 
Mindre än en gång i månaden 
En gång i månaden 
Två till tre gånger i månaden 
En gång i veckan 
Flera gånger i veckan 
 
8. Under min gymnasietid har jag blivit utestängd från kamratskapen 
Aldrig 
Mindre än en gång i månaden 
En gång i månaden 
Två till tre gånger i månaden 
En gång i veckan 
Flera gånger i veckan 
 
9. Under min gymnasietid har jag blivit hotad eller tvingad att göra något jag inte ville 
göra 
Aldrig 
Mindre än en gång i månaden 
En gång i månaden 
Två till tre gånger i månaden 
En gång i veckan 
Flera gånger i veckan 
 
10. Under min gymnasietid har jag blivit utsatt för kränkningar via dator eller telefon 
Aldrig 
Mindre än en gång i månaden 
En gång i månaden 
Två till tre gånger i månaden 
En gång i veckan 
Flera gånger i veckan 
 
11. Under min gymnasietid har jag blivit utsatt för slag, sparkar eller annan fysisk 
kränkning 
Aldrig 
Mindre än en gång i månaden 
En gång i månaden 
Två till tre gånger i månaden 
En gång i veckan 
Flera gånger i veckan 
 
12. Under min gymnasietid har jag blivit utsatt för annan kränkande behandling 
Aldrig 
Mindre än en gång i månaden 
En gång i månaden 
Två till tre gånger i månaden 
En gång i veckan 
Flera gånger i veckan 
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13. Besvara endast denna fråga om du svarat att du blivit utsatt för kränkande 
behandling under din gymnasietid: 
Om du blivit utsatt för kränkande behandling, inträffade det under skoltid? 
Ja 
Nej 
 
14. På skolan diskuterar vi regelbundet frågor som rör kränkande behandling 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
15. Vi behöver prata mer om kränkande behandling i skolan 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
16. Om jag blir utsatt för kränkande behandling berättar jag det för personal i skolan 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
17. Om jag blir utsatt för kränkande behandling berättar jag det för någon närstående 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls’ 
 
18. Jag tror att majoriteten av mina lärare vet hur de bör agera i situationer där någon 
blir utsatt för kränkande behandling 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
19. Om jag blir utsatt för kränkande behandling från andra elever förbättras min 
situation om jag berättar om händelsen för personal på skolan 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
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20. Om jag blir utsatt för kränkande behandling från personal förbättras min situation 
om jag berättar om händelsen för annan personal på skolan 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
21. Personalen på skolan agerar om de får kännedom om händelser där en person blir 
utsatt för kränkande behandling 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
22. Det är viktigt att tillhöra en kompisgrupp 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
23. Det är viktigt att ha kompisar i skolan 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
24. I min klass har alla någon att umgås med 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
Hur skulle du agera i den här situationen? 
En 17 år gammal elev blir retad och kallad öknamn av en 18-årig elev. Den 18-åriga eleven 
har dessutom övertalat andra elever att undvika den utsatta eleven. Detta leder till att den 
utsatta eleven känner sig arg, ledsen och isolerad. Du känner inte eleven, men ni går på 
samma skola. Hur skulle du agera? Välj det alternativ som passar bäst in på varje påstående. 
 
25. Jag skulle säga till mobbaren att sluta 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
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26. Jag skulle säga till den utsatta eleven att stå upp mot mobbaren 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
27. Jag skulle förklara för mobbaren att den här typen av beteende inte tolereras 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
28. Jag skulle låta någon annan lösa det 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
29. Jag skulle låta eleverna lösa det själva 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
30. Jag skulle föreslå att offret agerar mer självsäkert 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
31. Jag skulle be skolans kurator att ingripa 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
32. Jag skulle anmäla händelsen till rektorn 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
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33. Jag skulle uppmuntra den utsatta eleven att visa att den inte blir skrämd av 
mobbaren 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
34. Jag skulle ignorera det 
Instämmer helt 
Instämmer i hög grad 
Ingen uppfattning 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 
 
35. Har du några övriga synpunkter på enkäten, frågorna eller om kränkande 

behandling? 
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Bilaga 3) Frekvenstabell 

 

 Tabellen nedan redovisar hur många deltagare som varit utsatta för respektive typ av 

kränkande behandling under gymnasietiden samt hur ofta det skett. 

 

Tabell 1. 

Frekvenstabell över svarsfördelning på fråga 6-12 

 

  
Utsatt 

för 
lögner, 

eller 
falska 
rykten 

 
Blivit 
hånad, 

förlöjligad, 
kallad 

öknamn 
eller retad 

 
Blivit 

utestängd från 
kamratskapen 

 
Blivit 
hotad, 
eller 

tvingad 
att göra 
något 

jag inte 
ville 
göra 

 

 
Utsatt för 

kränkningar 
via dator 

eller telefon 

 
Utsatt för 

slag, 
sparkar 

eller annan 
fysisk 

kränkning 

 
Utsatt för 

annan 
kränkande 
behandling 

 
Aldrig 

 
64,6% 

(93) 

 
72,2% 
(104) 

 
81,9% 
(118) 

 
94,4% 
(136) 

 
89,6% 
(129) 

 
93,1% 
(134) 

 
84,0% 
(121) 

 
Mindre än 
en gång i 
månaden 
 

22,2% 
(32) 

18,2% 
(26) 

10,4% 
(15) 

1,4% 
(2) 

8,3% 
(12) 

2,1% 
(3) 

11,8% 
(17) 

En gång i 
månaden 

2,8% 
(4) 

2,1% 
(3) 

2,8% 
(4) 

1,4% 
(2) 

0% 
(0) 

2,1% 
(3) 

0,7% 
(1) 

 
Två till 
tre gånger 
i månaden 
 

6,3% 
(9) 

0,7% 
(1) 

2,1% 
(3) 

0,7% 
(1) 

0,7% 
(1) 

0% 
(0) 

0,7% 
(1) 

En gång i 
veckan 

0,7% 
(1) 

1,4% 
(2) 

0,7% 
(1) 

0,7% 
(1) 

0% 
(0) 

1,4% 
(2) 

0,7% 
(1) 

 
Flera 
gånger i 
veckan 
 

3,5% 
(5) 

5,6% 
(8) 

2,1% 
(3) 

1,4% 
(2) 

1,4% 
(2) 

1,4% 
(2) 

2,1% 
(3) 

Total 100% 
(144) 

100% 
(144) 

100% 
(144) 

100% 
(144) 

100% 
(144) 

100% 
(144) 

100% 
(144) 
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Bilaga 4) Frekvenstabell 

 

 Tabellen nedan redovisar externt bortfall. 

  

 

Tabell 2. 

Bortfallsanalys 

  

SVARSFREKVENS 

 

BORTFALL 

 

Totalt  

 

147 (38,3%) 

 

237 (61,7%) 

Årskurs   

     Åk 1: 65 (51,2%) 62 (48,8%) 

     Åk 2: 53 (36,8%) 91 (63,2%) 

     Åk 3: 29 (25,7%) 84 (74,3%) 

Kön   

     Män: 83 (41,7%) 116 (58,3%) 

     Kvinnor: 64 (34,6%) 121 (65,4%) 

 

   

 

 


