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OM R APPORTEN

Om rapporten
Rapporten är baserad på data från Friends kartläggningstjänst där 28 359 barn och unga har svarat
på frågor om mobbning och kränkningar. De svarande består av 7834 elever i årskurs F-3, 11 381
elever i årskurs 3-6 och 9144 elever i årskurs 6-9.
Enkäternas årskurser överlappar varandra för att
passa skolor som är organiserade på olika sätt.
Datainsamlingen har gjorts mellan 1 augusti 2017
och 1 juni 2018. Insamlingen har genomförts via
webbaserade, åldersanpassade enkäter i skolor.
Alla medverkande skolor har inte haft en utbildning
med Friends, men samtliga har valt att kartlägga
situationen i sin skola med hjälp av Friends.
Skolorna är spridda över hela Sverige. Friends
har inte valt ut vilka skolor som ska delta och de
medverkande respondenterna är helt anonyma.
Personalenkäten har besvarats av 3538 anställda.
Av dessa är 2416 pedagoger, 135 skolledare, 524
annan skolpersonal och 463 fritidspersonal.
Friends kartläggningar utgår från rådande lagstiftning och behandlar kränkningar, trakasserier,
diskriminering och mobbning samt trivsel, trygghet och kännedom/delaktighet i likabehandlingsarbetet på skolan. Citaten i rapporten är ett urval av
respondenternas fritextsvar.
Enkäten för åldrarna F-3 är utformad så att eleverna kan lyssna på frågorna och klicka på bilder
eller symboler för att ange sina svar.
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Om kön
I enkäten efterfrågas deltagarnas könsidentitet
för att kunna mäta om det finns några skillnader
i vad flickor och pojkar upplever och utsätts för.
Svarsalternativen bygger på RSFL:s rekommendationer, och är fem till antalet: tjej, kille, annat alternativ, osäker samt vill ej svara. I enkäten för F-3
används dock bara fyra svarsalternativ: flicka,
pojke, varken flicka eller pojke samt jag vet inte. Att
vi i denna rapport endast redovisar skillnader mellan hur tjejer och killar svarat beror på att de som
valt andra alternativ på frågan om könsidentitet är
för få för att utgöra ett pålitligt statistiskt underlag.

Definitioner
Eftersom enkäterna är åldersanpassade kan
definitioner och frågor skilja sig åt mellan de olika
enkäterna. För årskurs 3 till och med gymnasiet
definieras att bli kränkt som att någon säger eller
gör något som får en att känna sig ledsen, sårad
och mindre värd. I enkäten för årskurs F-3 frågar
vi ”Har någon elev/vuxen i skolan gjort något dumt
mot dig så att du blev ledsen?”
Mobbning beskrivs i enkäten som när någon blivit utsatt för kränkningar av en eller flera elever på
skolan vid flera olika tillfällen, och att den utsatte
känner att hen är i underläge eller har svårt att försvara sig.
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Det börjar med oss
För de flesta barn som nu börjar skolan efter ett
långt sommarlov kommer dagarna att präglas av
trygghet, glädje och lust att lära. Men för många
barn väntar också en svår vardag med elaka kommentarer, knuffar och ryktesspridning. Eller det
som för många barn är det allra värsta – osynlighet och ensamhet. Med anledning av detta gråter
tiotusentals barn sig till sömns på kvällen, för att
sedan vakna upp nästa dag med magont inför det
som väntar. Mobbning, våld, kränkningar och de
värderingar som möjliggör dessa övergrepp är vårt
största samhällsproblem. För barn och unga som
växer upp i miljöer av kränkande jargonger och hat
riskerar kränkningarna att normaliseras. Det bli en
del av den sociala miljö som vi tar för givet.
När ett barn blir utsatt för mobbning är vi vuxna
ofta snabba med att döma den eller de som utsätter, och samtidigt börja leta efter orsaker hos
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den som blir utsatt. Det är förstås bra att vi vuxna
agerar mot mobbning, men vi måste samtidigt vara
medvetna om det samspel av faktorer som gör att
det uppstår. Vi på Friends menar att alla måste
lyfta blicken och inte bara fokusera på de som är
inblandade, utan också se till gruppens, skolans
och samhällets påverkan på barns relationer och
sociala klimat.
En av flera förklaringar till att mobbning uppstår
handlar om hur vi påverkas av samhällets normer,
det vill säga våra förväntningar och föreställningar
om vad som är ”normalt”. Det kan vara allt från hur
”rätt” kropp ser ut till vem du förväntas bli kär i eller
vilka statusmarkörer som gäller just nu. Dessa normer skapas och upprätthålls av både vuxna och
barn, och har en stor påverkan på vår vardag. Att
agera mot mobbning i stunden är nödvändigt, men
det räcker inte i en värld där barn varje dag ser

vuxna bete sig illa mot varandra. Det kan vara allt
från föräldrar som pratar illa om grannarna till en tuff
och respektlös ton i en politisk debatt på TV. Barn
hör, ser och påverkas av allt. Om vi vuxna inte är ett
gott föredöme kan vi inte heller vänta oss att barnen
ska agera därefter.
Friends besöker dagligen skolor runt om i Sverige. Där möter vi också barn som tar ställning mot
hat och våld genom att agera när en klasskompis
blir lämnad utanför eller säger ifrån när någon uttrycker sig rasistiskt. Låt oss inspireras av dessa
barn och låt deras handlande visa vägen för det
samhälle vi tillsammans vill leva i. Vi möter också
lärare och skolledare som aldrig låter en kränkning
passera, och som driver ett fantastiskt arbete för att
skapa en miljö i skolan där mobbning inte uppstår.
Genom att ta ställning kan vi förändra.
Med årets Friendsrapport vill vi rikta ljuset mot de
värderingar och det samhällsklimat som barn och
unga växer upp i, och som är grogrund för utsatthet, utanförskap, mobbning och bristande tillit till

vuxenvärlden. Friends vill uppmana alla vuxna, oavsett om vi själva är föräldrar, arbetar med barn eller
möter dem i andra sammanhang, att fundera över
sin egen roll i dagens tuffa klimat. Hur kan du göra
skillnad och bidra till att vi lär barn att vara mer
generösa och inkluderande? Jag är absolut övertygad om att mobbning går att stoppa, om varje
individ är med och tar ansvar för vår gemensamma
tillvaro. Det börjar med oss!

Per Leander
generalsekreterare Friends
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Resultaten i korthet

25%

rdlista
KRÄNKNING beskrivs i Friends enkäter som en
handling som gör att personen som blir utsatt känner sig ledsen, sårad och mindre värd.
KRÄNKANDE BEHANDLING är ett begrepp
som används i skollagen och innebär ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs
värdighet utan att ha samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
MOBBNING är när någon blivit utsatt för kränkningar och/eller trakasserier av en eller flera personer vid flera olika tillfällen. Den som är utsatt för
mobbning kan uppleva sig i underläge och ha svårt
att försvara sig.
DISKRIMINERING är när en elev behandlas
sämre än andra eller missgynnas av skolan som
institution och det har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder*.
TRAKASSERIER är när någon blir kränkt utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Det räcker
med en händelse för att någon ska göra sig skyldig
till trakasserier*.
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10%

av eleverna på högstadiet som blivit utsatta för
kränkningar av annan
elev har inte berättat om
detta för någon.

SEXUELLA TRAKASSERIER är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Exempel på sexuella trakasserier kan vara kommentarer, visslingar, blickar, meddelanden, tafsningar eller rykten som handlar om sex eller den
utsattes kropp och känns obehagliga eller är oönskade/ovälkomna för personen som är utsatt*.
*Definitionerna av diskriminering, trakasserier och
sexuella trakasserier utgår från diskrimineringslagen.
ÅTGÄRDANDE INSATSER (även kallade akuta
insatser) ska sättas in genast när det kommit signaler om att ett barn eller en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt.

Tjejer åk 3-6

Tjejer åk 6-9

NORMER är osynliga regler som skapas utifrån
föreställningar om vad som är ”normalt” och vad
som är avvikande. Normer finns överallt och de
talar om för oss hur vi ska tycka, se ut och vara i
olika sammanhang.

brukar vara oroliga för att
bli ensamma på rasten (F-3)

Har blivit utsatta för
kränkningar av en
annan elev
Åk 3-6

Åk 6-9

26% 24%
1. Taskiga
kommentarer

2. Elaka blickar eller
bli lämnad utanför

3. Fysiska kränkningar
(t.ex. slag, knuffar)

Vanligast formen av kränkningar årskurs 6-9

Vanligaste formen
av trakasserier
Årskurs 3-6
1. Etnicitet
2. Vem du blir kär i
3. Kön

FÖREBYGGANDE ARBETE ska avvärja risker
för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, och omfattar sådant som verksamheten i
en kartläggning identifierat som risker.
FRÄMJANDE INSATSER syftar till att skapa en
trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika
värde. De främjande insatserna ska riktas mot alla
och bedrivas kontinuerligt och utan förekommen
anledning.

25%

15%

Vanligaste formen av kränkningar årskurs 3-6

Årskurs 6-9

1. Verbala
kränkningar/taskiga
kommentarer

2. Psykiska
kränkningar, elaka
blickar, utfryst

Otrygga platser årskurs 3-6

Omklädningsrum

3. Via nätet och/
eller mobiltelefon

1. Etnicitet
2. Könsöverskridande
identitet
3. Funktionsnedsättning

Otrygga platser årskurs 6-9

20% 15% 6%
Toaletter
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Har blivit utsatta för sexuella
trakasserier det senaste året

Skolgård

15% 12% 9%
Toaletter

Omklädningsrum

Korridorer
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Det sociala
klimatet i skolan

Det sociala klimatet i skolan är avgörande för elevernas hälsa såväl som skolprestationer.
De flesta elever känner sig trygga i skolan, har en kompis att vara med och känner
förtroende för vuxna. Men det finns också en stor andel elever som vittnar om dagliga
kränkningar, otrygghet, rädsla och som inte känner att vuxenvärlden tar dem på allvar.
För att skapa en skola där elever mår bra, utvecklas och når målen i undervisningen är
ett tryggt skolklimat avgörande.
Trygghet och god stämning i skolan
De allra flesta elever känner sig trygga i skolan.
I förskoleklass till årskurs 3 har 94 procent av eleverna svarat att de trivs i sin klass, och de flesta uppger att de har en kompis i klassen. På högstadiet
upplever 63 procent av eleverna att det är en ganska bra till mycket bra stämning på skolan. Många
elever, från alla stadier, berättar för Friends att de
har kompisar i skolan och att det finns lärare att
prata med om något skulle hända.
Det sociala klimatet i skolan har en avgörande betydelse för barn och ungas trygghet och trivsel men
påverkar även elevernas prestationer i skolan. Att
växa upp i en miljö där kränkningar är en del av vardagen påverkar alla barn. Barn som Friends möter
vittnar om att det finns en osäkerhet inför att passa in
och att få vara en del av gemenskapen, men många
barn säger också att ”det är så det är” eller ”det är
inget att bry sig om”. Eleverna behöver tas på allvar,
bli lyssnade på och få hjälp av vuxna så att trygghet
verkligen genomsyrar hela skolans miljö.
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Elever som ibland eller ofta
känner sig otrygga i skolan:
Årskurs 3-6

Årskurs 6-9

Tjej

Kille

23%

18%

Tjej

Kille

21%

12%

Normaliserade jargonger och
kränkningar
Skolpersonal vittnar i enkäterna om ett hårt
språkbruk bland elever på vissa skolor, där specifika ord som har koppling till kön och sexuell läggning har blivit allmänt accepterat. Användningen av
dessa uttryck följs av förklaringen ”vi skämtar bara”.
Även elever berättar om en hård jargong i skolan,
och många av de som Friends möter upplever
att trakasserier och kränkande jargonger blivit en
naturlig del av vardagen. Denna normalisering kan
resultera i att elever inte berättar om kränkningar.
Elever beskriver också att både elever och vuxna
har slutat att agera för att den kränkande jargongen
är så vanligt förekommande.
De jargonger elever upplever som vanligast utifrån enkäterna är främst kränkande jargonger om
tjejer i allmänhet, men är också kopplade till etnicitet
och sexuell läggning.

Jag trivs bra på min skola
och känner mig trygg. Jag
har många bra kompisar.
– elev
Att passa in
Barn och unga vittnar om att det finns starka förväntningar från omgivningen kring hur killar och tjejer ska se ut, vara och tänka utifrån en snäv könsnorm.1 Detta framgår även av de fritextsvar som
finns i enkäterna. Eleverna berättar att det bland
annat handlar om klädstil, utseende, vilka intressen
man bör ha eller hur man ska bete sig för att vara
en ”riktig” kille eller tjej. De som inte lever upp till
dessa krav och normer riskerar att bli tillrättavisade
genom allt från blickar och kommentarer till utfrysning eller våld.
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INNEHÅLL

Normer om att tjejer skall vara
duktiga inte högljudda. Kvinnor/
tjejer tas inte seriöst och ses som
objekt - ”Kasta inte som en tjej”
”Du låter som en tjej” ”Gråt inte,
du är en man”. – elev

I enkäterna vittnar barnen också om att det finns
en stark norm kring att ha en smal kropp. Har man
inte det finns en risk att bli utsatt för kränkande ord
som till exempel ”tjockis”. Här har skolan ett viktigt uppdrag i att arbeta målinriktat för att främja ett
öppet och inkluderande klimat, och vuxenvärlden i
allmänhet har också goda möjligheter att påverka
till det positiva.

Klimatet varierar på olika platser i
skolan
Även om de flesta elever svarat att de generellt
känner sig trygga på sin skola, 76 procent på mellanstadiet och 82 procent på högstadiet, är det
många som upplever vissa platser på skolan som
otrygga. Från låg- till högstadiet upplevs toaletter
och omklädningsrum som mest otrygga. Många
elever berättar att det handlar om att toaletterna
öppnas utifrån eller att andra elever bankar på dörren och rycker i handtaget. Detta leder till att en del
inte går på toaletten på hela skoldagen. 14 procent
av tjejerna på högstadiet är otrygga i omklädningsrummet, motsvarande siffra för killarna är 8 procent.
Elever vittnar om att platser i skolan undviks vissa
tider och i olika situationer. Framför allt handlar det
om stämningen på platserna och avsaknaden av
vuxennärvaro. Flickor vittnar om att de blir bedömda
genom allt från blickar till kommentarer i exempelvis korridorer och uppehållsrum. Elever tar omvägar
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för att ta sig till matsalen eller idrottshallen. Miljön i
skolan är med andra ord inte tillgänglig för alla elever, vilket kan skapa otrygghet och osäkerhet.
I enkäten frågar vi eleverna vad vuxna kan göra
för att skapa trygghet på skolan. Det återkommande svaret är ”mer vuxennärvaro”. Exempelvis efterfrågas fler rastvärdar både på mellan- och högstadiet. Detta tyder på att vuxnas närvaro skapar
trygghet bland eleverna.

Normer är osynliga regler, idéer och förväntningar som skapas utifrån föreställningar
om vad som är ”normalt” och vad som är avvikande. Den som följer rådande normer tilldelas makt och privilegier. Att följa normen
belönas ofta med att inkluderas, och den
som avviker eller går emot normen kan tvärtom straffas genom alltifrån tystnad till våld.

Otrygga platser
Det är viktigt att skolpersonal är medvetna
om vilka normer som finns på skolan och i
samhället. Dessa normer påverkar vardagen för alla på skolan. Om vuxna i skolan
synliggör dessa normer och inkluderar alla
barn, skapas ett större handlingsutrymme
för eleverna att vara de personer de är och
vill vara.

Årskurs F-3

Årskurs 3-6

14% 9% 7%
Toaletter

Skolgård

Omklädningsrum

Årskurs 6-9

20% 15% 6%
Toaletter

Omklädningsrum

Skolgård

15% 12% 9%
Toaletter

Omklädningsrum

Korridorer
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Ensamhet
och utanförskap

Att ha vänner är ett grundläggande mänskligt behov, och ensamhet upplevs som värre än
kränkande ord för många elever. Ensamhet får även negativa effekter på hälsan och kan i
många fall leda till skolk och avhopp från skolan.
Att vara en del av gemenskapen
Känslan av sammanhang är avgörande för att
barn ska känna sig erkända och utveckla en god
självkänsla. Det handlar om något så enkelt och
något så svårt som att ha vänner. Att vara del av
gemenskapen tas för givet av den som är det, och
är den högsta drömmen för de som inte är det. För
barn liksom vuxna är det ett grundläggande mänskligt behov att bli bekräftad av andra människor, och
att ha ett socialt sammanhang med vänner som bryr
sig om en. Många elever som Friends möter upplever
ensamhet som värre än exempelvis kränkande ord
och fysiska slag. Oron över att behöva vara ensam
på rasten påverkar hela skoldagen för många elever.
I en studie gjord av Friends och Örebro universitet2
har tre olika faktorer granskats för att se hur de påverkar elevernas prestationer och möjligheterna att
få godkända betyg – ogiltig frånvaro, förekomsten
av mobbning och kränkningar samt avsaknad av
vänner. Den faktor av de tre som har störst negativa
inverkan på betygen är avsaknad av ett socialt umgänge på rasterna.
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Elever som uppger att de är ensamma i skolan
löper tre gånger högre risk att få icke godkända
betyg samma år, och därmed inte gymnasiebehörighet, jämfört med elever som har någon
att umgås med. Att inte ha några vänner, någon
att sitta bredvid i matsalen eller någon som frågar
hur helgen har varit är vardag för tusentals elever
i Sverige.

Känner du dig ensam när du är i
skolan?

Brukar du vara orolig för att vara
ensam på rasten?

Årskurs 3-6

Årskurs F-3

71%

75%

Nej

23%

Den lektionsfria tiden är viktig för den
sociala tillhörigheten
Det finns en stor vinning i att se den lektionsfria
tiden som ett pedagogiskt verktyg i skolan. Det
som händer utanför klassrummet påverkar hela
skoldagen. Skolan bör därför aktivt arbeta med
den lektionsfria tiden, exempelvis med fokus på
relationsarbete i matsalen, förflyttning mellan lektioner eller stämningen i uppehållsrummet och på
skolgården. Vuxna har ett ansvar för hela skolmiljön och därför behöver även tiden utanför klassrummet struktureras för att skapa en trygg skola
för alla.

25%

Ja

Aldrig/sällan

Ibland

4%

2%

Har du någon kompis i klassen?

Oftast/alltid

Vet ej

Årskurs F-3

Årskurs 6-9

Nej

82%
13%
Aldrig/sällan

96%

Ja

Ibland

5%
Oftast/alltid

4%
Jag får inte vara med på vissa grejer
för att jag är tjej och inte kille.
– elev

EN RAST FÖR ALLA

Tikki Stanic
Trygghetsansvarig
Visättraskolan F-6, Huddinge

Rebecca Krig
Lärarassistent
Hägneskolan F-6 Sävsjö

Lars Jansén
Fritidsledare
Ålidhemskolan F-5, Umeå

1. Vi kallar det #roligareraster
och erbjuder barnen minst två
vuxenstyrda aktiviteter varje
rast. Det kan vara allt från dans
och bollspel till samarbetsövningar. Det ska vara både lärorikt
och roligt.

1. Skolan har en ”pantbank”
– ett stort förråd med uteleksaker. Barnen går dit och lånar
något och lämnar då in sitt
pantkort, de får tillbaka kortet
när de återlämnar leksaken.
Barnen ansvarar även för att stå
i pantbanken, vilket funkar väldigt bra. Vi har rastaktiviteter tre
gånger/vecka. Måndag till torsdag startar vi dagen klockan
08.00 med rörelse-gympa.

1. Vi har frivillig verksamhet för
barnen på förmiddagsrasterna.
Vi har exempelvis spelat shuffleboard, haft stafetter, använt
kortlekar och byggt olika spel.
Det ska vara innovativa lekar
som de inte redan leker själva.

2. Det är en trygghetsfrämjande insats från skolans trygghetsteam, och förutom att det ska
vara roligt är det viktigt att ingen
elev känner sig utanför på rasten. Medverkan är frivillig, men vi
uppmuntrar klasserna och har
ett aktivitetsschema på bloggen.

En rast för alla
Ett sätt att minska otrygghet, utanförskap och konflikter på
rasterna är ökad vuxennärvaro. På Ålidhemskolan i norr,
Visättraskolan i mellansverige och Hägneskolan i söder
anordnas organiserade rastaktiviteter vilket har skapat en
både tryggare, lugnare och roligare miljö för eleverna.
1. Hur ser rastverksamheten ut på din skola?
2. Vad är ambitionen med rastaktiviteterna?
3. Vad tycker barnen om rastaktiviteterna?
4. Vad ser du för effekt av arbetet?

3. Barnen älskar #roligareraster och att det finns flera
alternativ på aktiviteter. Vi följer
hela tiden upp och utvärderar,
och elevenkäter visar att 95
procent av eleverna tycker att
det är bra eller mycket bra.
4. Att alla barn har en tydligare plats i leken på lika villkor.
Det är också enklare att bjuda in
om någon sitter ensam. Vuxennärvaron leder till färre konflikter, och uppstår de behöver de
inte längre följa med från rast till
klassrum. Dessutom blir barnen
mer aktiva och rör på sig.

2. Ambitionen är att det ska
ge studiero, att barnen lär sig
leka med nya kompisar och att
konflikterna under skoldagen
ska bli färre.
3. Vi märker att barnen skapar
egna rastaktiviteter av gamla
rastlekar.
4. Vi märker att rastaktiviteterna hjälper barn som har svårigheter. Många barn söker kontakt med rastvakterna, som har
blivit en trygghet för dessa barn.
Vi ser hur viktigt det är att ha
många vuxna ute på rasten för
att skapa goda elevrelationer.

2. Dels vill vi ge barn som inte
vet vad de vill göra en given
aktivitet, och en bättre stund på
rasten. På Ålidhemskolan har vi
barn från över 30 länder, och vi
är en mottagningsskola för nyanlända. Många barn på skolan
kan inte svenska, och rastaktiviteter är ett sätt att inkludera
alla barnen oavsett språk.
3. De är supernöjda, och vi får
frågor hela tiden om hur dagens
rast kommer att se ut. I början
vågade inte alla vara med, men
nu medverkar allt fler.
4. Den problematik som tidigare funnits på rasterna har gått
ner och de nya lekarna väcker
kreativitet. För de barn som ofta
hamnar ensamma på rasten
finns en stor vinst i rastaktivitet,
eftersom den är öppen för alla
och ingen behöver fråga om de
får vara med och leka.
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F Ö R T R O E N D E O C H T I L L I T T I L L V U X E N VÄ R L D E N

F Ö R T R O E N D E O C HI NT N
I LELH
I TÅ T
LL
I L L V U X E N VÄ R L D E N

Elev

Förtroende

Tycker du att de vuxna på skolan
säger till när de märker/får veta att
en elev behandlas illa?
Årskurs 3-6

och tillit till vuxenvärlden

56%

Vuxna som visar intresse och som tar tydlig ställning mot kränkningar inger ett förtroende
hos elever. Det skapar i sin tur tillit och goda förutsättningar för att elever ska vända sig till
vuxna när de mår dåligt eller har blivit illa behandlade.
Vuxna viktiga i trygghetsarbetet
Alla vuxna i skolan har en viktig roll i att skapa en
trygg skolmiljö för alla elever. Detta innefattar bland
annat att agera mot kränkningar när de uppstår, och
att finnas där när en elev behöver stöd eller hjälp. Vi
ser i våra enkäter att 25 procent av eleverna i årskurs
3-6 och 18 procent i årskurs 6-9 som har en vuxen
på skolan att prata med skulle vända sig till någon
annan än lärare, elevhälsa eller rektor. Elever berättar att det exempelvis kan vara vaktmästaren eller
bespisningspersonalen. Detta vittnar om att all personal är viktig för skolans trygghetsarbete.
8 procent av eleverna i årskurs F-3 har svarat att
det inte finns någon vuxen på skolan som de kan
prata med om viktiga saker, och var sjunde elev i
F-3 uppger att de inte berättat för en vuxen i skolan
om en annan elev gjort något dumt mot dem. Om
det finns vuxna på skolan som eleverna i allmänhet känner tillit till och kan prata med, så finns det
också goda förutsättningar för att de har någon att
vända sig till när de mår dåligt, har blivit illa behandlade eller är oroliga för att bli ensamma.
Vi ser även att 7 procent av eleverna på mellanstadiet och 24 procent av eleverna på högstadiet
tycker att personalen sällan eller aldrig agerar när
de märker att elever blir illa behandlade. Brist på
tydligt agerande från vuxna när någon utsätts sän-
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der signaler till den utsatte, den som utsätter och
till omgivningen att det är ett accepterat beteende.
Den som utsätter känner att hen inte gör något fel,
och den utsatte upplever ett dubbelt svek.

Barn berättar inte om sin utsatthet
För att elever som blivit utsatta för mobbning ska
välja att berätta för en vuxen är det viktigt att det
finns tillitsfulla relationer till vuxna. Alla elever behöver
ha minst en vuxen i sin närhet som de känner förtroende för, som tar dem på allvar och bemöter dem
med respekt. Det kan exempelvis vara en lärare, en
vuxen hemma, en tränare eller en släkting.

Alla vuxna har ett ansvar att visa intresse och finnas tillgängliga för barn och unga, och skolpersonal
har ett ansvar för det klimat som barn och unga
upplever i skolan. Vi behöver uppmuntra varandra
och stärka varandras tro på att vuxna kan göra skillnad, visa civilkurage och ta ansvar för det samhällsklimat som barn lever i.

Årskurs 6-9

27%
10%

7%
Nej

Ibland

Ja

Aldrig/
sällan

24%

Ibland

24%
52%

Oftast/
alltid

Vet ej

Personal
Anser du att du har tillräckligt
med kunskaper i trygghets- och
likabehandlingsfrågor?

Upplever du att personalgruppen är
motiverad i likabehandlingsarbetet?

Personal

Personal

6%

Nej

Delvis

Av de som uppgett att de blivit utsatta för kränkning i årskurs 6-9 har var fjärde elev inte berättat om
sin utsatthet för någon (se sid 21). Orsaken till detta
kan vara många; bristande förtroende för vuxna, att
de inte har fått hjälp tidigare eller att de känner att
vissa ämnen är särskilt svåra att prata om.

Upplever du att personalen på skolan agerar när de märker/får veta att
elever blir illa behandlade/kränkta?

6%

Nej

25%
68%

Ja

31%

Delvis

Vet du hur du ska agera om
du bevittnar eller får veta att
en elev blivit kränkt av en
annan elev eller av personal?

Elev som kränks av elev
Elev som kränks av personal

63%

Ja

73%

90%

1%
Nej

9%

8%
Delvis

Ja

Nej

18%
Delvis

Ja
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FÖREKOMST AV KRÄNKNINGAR

Förekomst
av kränkningar

Kränkningar och mobbning bland barn och unga sker dagligen på svenska skolor och på
internet. På såväl mellan- som högstadiet har drygt var fjärde elev utsatts för kränkningar av
en annan elev under det senaste året. För vissa elever pågår utsattheten i flera år, något som
kan få förödande konsekvenser för den drabbade. Att uppmärksamma och stötta dessa
barn är av yttersta vikt.
Röster från de yngsta eleverna
Hos 25 procent av eleverna i förskoleklass till årskurs 3 finns en oro över att bli ensam på rasten, och
många vittnar också om kränkningar. 56 procent
av eleverna på lågstadiet svarar ja på frågan ”Har
någon elev gjort något dumt mot dig så att du blev
ledsen?” Att så pass många svarar ja kan bero på
flera saker: att det hos de yngre eleverna ännu inte
innebär samma stigma att vara utsatt, att empati
och social träning är under utveckling hos många
eller att frågan tolkas på ett sätt som gör att fler
konflikter räknas in i upplevelsen.

Skillnad mellan elever och personals
upplevelser
Fyra av tio tjejer på mellanstadiet och var femte
tjej på högstadiet känner sig oroliga för att bli illa
behandlade i skolan. Dessutom uppger var fjärde
elev i årskurs 3-9 att de har blivit kränkta av en
annan elev det senaste året. Trots detta svarar 22
procent av skolpersonalen att de inte känner till att
någon elev har blivit kränkt av annan elev det senaste året. Det kan bero på många olika faktorer, till
exempel att personalen inte tolkar vissa händelser
som en kränkning utifrån sina egna erfarenheter,
eller att vissa kränkningar har blivit så vanliga att de
normaliserats.
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Har någon elev på skolan gjort
något dumt mot dig så att du
blev ledsen?
Årskurs F-3

44%

Nej

Har du blivit utsatt för kränkningar av någon vuxen det
senaste året?
(Svar: ja)
Åk 3-6

Åk 6-9

6%
11%

Har du någon gång under det
senaste året blivit kränkt av en
elev på skolan?
(Svar: ja)

Mobbning

Åk 3-6

Av de elever som uppgett att det har blivit kränkta
svarar 10 procent av eleverna i årskurs 3-6 och 7
procent i årskurs 6-9 att de blivit utsatta för mobb-

Åk 6-9
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56%

Ja

Har du berättat för någon om att du har blivit kränkt/
mobbad? (Bas: Har blivit kränkt/mobbad. Flervalsfråga)

54%

41%

43% 46%

26%
24%

40%

Årskurs 3-6

31%
12% 14%

En vuxen hemma

En kompis/syskon

En vuxen i skolan

Någon annan

Årskurs 6-9

17%

25%

Nej, jag har inte
berättat för någon

FÖREKOMST AV KRÄNKNINGAR

ning det senaste året. Bland de yngre eleverna svarar de flesta att detta upphört inom några veckor,
medan var fjärde elev av de som svarat att de har
blivit mobbade säger att det pågått ett år eller längre. På högstadiet svarar 36 procent av de som blivit
utsatta att detta har pågått ett år eller längre.
Att vara utsatt för mobbning kan vara förödande.
Det kan exempelvis leda till låg självkänsla, oro, ångest, depressioner och självmordstankar. Barn som
är utsatta under en längre tid upplever dessutom
en lägre känsla av sammanhang och meningsfullhet
och löper större risk att hamna i utanförskap.3 Att
känna sig ensam, inte känna sig uppskattad eller
att bli utesluten från gemenskapen är faktorer som
gör att många elever uppger att de mår dåligt.4
Vi vet att skolor i Sverige är bra på att arbeta åtgärdande och få stopp på kränkningar när de upptäcks. Men utifrån hur statistiken ser ut kan vi anta
att det inte läggs lika mycket resurser på arbetet för
att förebygga nya kränkningar och främja alla barns
lika värde. Forskning visar att för tre av fyra elever
som utsätts för mobbning upphör mobbningen
inom ett år. Men vi ser också att antalet utsatta elever är konstant år efter år, vilket betyder att det hela
tiden tillkommer nya elever som utsätts för mobbning. För var fjärde elev som utsätts för mobbning
pågår utsattheten minst ett år. Det innebär att det
framför allt är det förebyggande arbetet som brister. Arbetet för att utreda och åtgärda mobbningen
måste därför prioriteras och förbättras.5

Var tredje elev på högstadiet vet inte vem de ska
vända sig till om de blir utsatta för mobbning och
/eller kränkningar på nätet. Ska vi sätta barn och
ungas bästa främst kan vi inte separera skola från
fritid, då dessa arenor går in i och påverkar varandra. Det är därför viktigt att skolpersonal pratar om
sociala medier och nätkränkningar samt inkluderar
detta i skolans trygghetsarbete. Vuxna i skolan har
alltid ett ansvar att förebygga kränkningar, oavsett
om de sker på nätet eller utanför.7

Upplever du att du har
blivit mobbad av andra
elever under det senaste
året? (Frågan ställs enbart
till de elever som uppger
att de blivit kränkta)

Årskurs 3-6

Årskurs 3-6

74%

Fula ord eller
kommentarer

44%

Lämnad ensam, känt
dig utanför, elaka
blickar eller miner

26%

Tjej

Kille

10 %

8%

Slag eller sparkar

Årskurs 6-9

Årskurs 6-9

Tjej

Kille

7%

6%

Hur ska jag som vuxen i skolan
agera om kränkningar inträffar?
1. Ingripa
Alla vuxna som arbetar i skolan ska ingripa
när de bevittnar en kränkning.

2. Rapportera
Efter ingripandet ska de inträffade rapporteras till rektor, som sedan rapporterar vidare till
skolans huvudman.

3. Utreda

När barn utsätts av vuxna

6. Följa upp
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På vilket sätt har du blivit kränkt/mobbad
(Bas: har du blivit kränkt/mobbad. Flervalsfråga)

Kränkningar på nätet

Det är viktigt att mobbning uppmärksammas och
åtgärdas omedelbart och att de inblandade barnen
får hjälp och stöd. Det räcker inte att exempelvis
införa enskilda temadagar, utan skolan måste få
förutsättningar att arbeta långsiktigt och systematiskt. Mobbning innebär ett stort personligt lidande
för den utsatte, men också ekonomiska kostnader
för samhället. Pengar är inte viktigt när vi pratar om
barns utsatthet och lidande, men att visa vilka ekonomiska konsekvenser mobbning får för samhället
ökar pressen på beslutsfattare att agera.6

Att som elev bli utsatt för kränkningar av skolpersonal är särskilt allvarligt, då eleven står i bero-
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endeställning gentemot vuxna. De elever som blivit
utsatta av en vuxen på skolan vittnar om att det
handlat om enstaka kränkningar, men det förekommer också att elever blir utsatta av skolpersonal vid
upprepade tillfällen.

INNEHÅLL

Utredningen ska fungera som underlag för att
ta fram effektiva åtgärder.

66%

Verbalt (hot, elaka
ord, rykten etc)

53%

29%

Psykiskt/socialt
(utfrysning, ignorerad,
blicker etc)

Har ingen att vara med/
prata med, känns som
ingen ser mig.
– elev, skolgård

Via nätet/
mobiltelefon

Har du någon gång under det senaste
året varit med om att (flervalsfråga):

Årskurs 3-6

4. Analysera orsaker

Årskurs 6-9

76%

När skolan tagit reda på vad som inträffat är
nästa steg att analysera varför det inträffat.

68%

5. Skapa åtgärder
Nästa steg är att skapa åtgärder för att få
stopp på kränkningar och/eller undvika att de
upprepas.

Följ upp det inträffade, hur de inblandade mår
och vilken effekt åtgärderna fått.

15% 19%
Någon har skickat
taskiga sms/meddelanden till dig?

7%

12%

Någon har skrivit
något taskigt på
nätet om dig?

7%

14%

Någon har laddat
upp eller skickat vidare en bild/film på
dig mot din vilja?

7%

8%

Du har känt dig
utanför på nätet?

Nej, jag har inte
varit med om något
kränkande/som
gjort mig ledsen

ELEVER SOM UTSÄTTS FÖR TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING

Mina kompisar brukar säga att jag är
en bajskorv bara för att jag är brun,
och de retar mig bara för att jag uttalar
ord fel. Vissa brukar säga gå och dö.
De skojar men jag tycker att det inte är
roligt. – elev

Elever som utsätts

Vad handlade kränkningarna om? Frågan ställs endast till dem som
svarat ”Ja” på frågan om de utsatts för kränkningar av andra elever.
Årskurs 3-6

för trakasserier och diskriminering
Även om trakasserier och diskriminering är ett brett samhällsproblem är vissa grupper
mer utsatta än andra. Kränkningarna är ofta kopplade till någon av lagens sju diskrimineringsgrunder, och handlar om allt från könsöverskridande identitet och sexuell läggning
till etnicitet. Att adressera dessa trakasserier är vuxnas ansvar.

19 % 17% 13%
Vilket land du
kommer ifrån

Vem du blir kär i

Att du är tjej
eller kille

8%

Din funktionsnedsättning

7%

Att du tror eller inte
tror på någon gud

Årskurs 6-9
Elever både i årskurs 3-6 och 6-9 svarar att de
vanligaste kränkningarna handlar om etnicitet,
sexuell läggning och könsöverskridande identitet.
Skolpersonal upplever att de vanligaste orsakerna
till kränkningar mellan elever är etnicitet, funktionsnedsättning och kön. Skillnaderna mellan elevers
och personals bild är en indikation på att det upptäckande och kartläggande arbetet från skolans
sida kan behöva stärkas, men också på att en del
kränkningar har normaliserats bland eleverna och

När kränkningar mellan elever har samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna kallas det trakasserier. Trakasserier kan till exempel innebära att förlöjliga
eller nedvärdera någons värdighet genom
generaliseringar kopplade till en eller flera av
diskrimineringsgrunderna.
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att kunskap och medvetenhet om olika diskrimineringsgrunder behöver öka.

Vissa grupper är mer utsatta
Även om vem som helst kan bli utsatt för kränkningar och mobbning är vissa grupper mer utsatta
än andra. Vi vet exempelvis att barn som invandrat till Sverige oftare utsätts för mobbning än sina
jämnåriga kamrater 8 och att sju av tio HBTQungdomar under 18 år i EU har blivit utsatta för
negativa kommentarer på grund av sin sexuella
läggning eller könsidentitet i skolan.9 Elever med
ADHD löper större risk att både bli utsatt för mobbning och utsätta andra10 och Ungdomsstyrelsens
ungdomsenkät visade att elever med funktionsnedsättning löper tre gånger större risk för att utsättas för mobbning än elever utan funktionsnedsättning.11 Diskrimineringslagen pekar tydligt ut de sju
diskrimineringsgrunderna som allvarliga samhällsproblem som behöver adresseras.12

16 % 16 % 12% 11%

Etnisk tillhörighet

Kön

Könsöverskridande
identitet eller uttryck

Din funktionsnedsättning

9%

Religion eller annan
trosuppfattning

8%

Sexuell läggning

Handlade kränkningarna mellan eleverna enligt dig om (flera svar möjliga):

27% 20% 20% 13%

Etnisk tillhörighet

Funktionsnedsättning

Kön

9%

Religion eller annan Könsöverskridande
trosuppfattning
identitet eller uttryck

6%

Sexuell läggning

SE XUELL A TRAK ASSERIER

SEXUELLA TRAKASSERIER

Jag vet inte om
det räknas, men
en person har
kommenterat hur
jag ser ut på ett
sätt jag inte gillat,
och har skickat
bild på sitt könsorgan till mig mot
min vilja.
– elev

Sexuella
trakasserier
För många elever är sexuella trakasserier en vardag i skola, och något som vuxna inte
alltid agerar mot. Både elever och personal vittnar om en hård sexualiserad jargong som
blivit allmänt accepterad. Arbetet mot sexuella trakasserier måste bli en del av skolans
systematiska trygghetsarbete.
#metoo

Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier av någon
elev på skolan under det 26
senaste året? (Svar: ja*)
*I undersökningen har frågan om vad kränkningen
handlat om endast ställts till de som blivit kränkta,
medan alla deltagare fått frågan om sexuella trakasserier. Detta gör att det inte går att göra en
direkt jämförelse mellan resultateten.

Årskurs 3-6

10%

Skolan är givetvis inte en arena förskonad från
sexuella trakasserier. Det har om inte förr visat sig
tydligt i redogörelserna kopplade till #metoo i allmänhet samt #tystiklassen och #räckupphanden i synnerhet. Dessa vittnesmål bekräftar den bild Friends
har genom möten med elever ute i skolorna: sexuella trakasserier i skolan är vanligt och utbrett, och
så pass normaliserat att det är något som förväntas förekomma. Dessutom vittnar eleverna om att
det finns en stor variation i hur de vuxna agerar –
vissa viftar bort det medan andra tar det på stort
allvar. Studier visar att sexuella trakasserier kan leda

Både flickor och pojkar blir utsatta och utsätter
andra för sexuella trakasserier, men det vanligaste
är att pojkar utsätter flickor. Det finns studier som
visar att pojkar i grupp uppmuntrar manlig dominans, en fysiskt vältränad och stark kropp och objektifiering och nedvärdering av flickor.14 Sexuella trakasserier kan, speciellt för pojkar och män, vara ett
sätt att manifestera hur en ”riktig” man ska vara.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande
av sexuell natur som kränker någons värdighet. Exempel på sexuella trakasserier kan
vara ovälkomna kommentarer, visslingar,
blickar, meddelanden, tafsningar eller rykten
som handlar om sex/den utsattes kropp och
känns obehagligt för personen som är utsatt.

Skolpersonal vittnar i enkäterna om ett hårt språkbruk bland elever på vissa skolor där specifika ord
som har koppling till kön och sexuell läggning har blivit allmänt accepterat och som efterföljs med förklaringen ”vi skämtar bara”. I fritextsvaren från elevernas
enkäter vittnar de även om en hård sexuell jargong
i skolan. Skolor och huvudmän måste låta arbetet
mot sexuella trakasserier vara en del av det övriga
systematiska trygghetsarbetet, och börja tidigt med
att stärka barn och ungas rätt till sin egen kropp.

Årskurs 6-9

Tjej
Kille
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6%

Tjej

Kille

15%

6%

till stress, ångest, låg självkänsla, självskador samt
självmordstankar. Sexuella trakasserier påverkar
även skolprestationen och ökar risken för skolk.13

Sexualiserad jargong
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ARBETET

Förutsättningar för

det förebyggande och främjande arbetet

Kränkningar och mobbning är komplexa och kan uppstå av varierande orsaker på olika
skolor. Därför är det viktigt med ett systematiskt arbete som vilar på bästa tillgängliga
kunskap i form av forskning och beprövad erfarenhet.
Ett forskningsbaserat arbetssätt
Skolan ska arbeta forskningsbaserat, vilket innebär att arbetet tar sin utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap. Det kan handla om kunskap
genererad från akademisk forskning eller systematiskt beprövade arbetssätt. Dessutom är det
viktigt att alltid utgå från elevernas livsvillkor och
erfarenheter. Eleverna sitter på kompetens som
behöver tillvaratas, inte minst med tanke på att
det är de som är experter på sin egen skolvardag.
Kartläggningsinsatser i form av enkäter och elevintervjuer, som Friends tillhandahåller, är ett sätt
att arbeta med både data och dialog utifrån den
specifika grupp unga som finns på skolan.
Frågor kopplade till skolan i allmänhet – och
mobbning och diskriminering i synnerhet – utvecklas hela tiden, och därför är det svårt att slå fast
någon säker eller slutgiltig kunskap. Med tanke på
det behöver skolan ständigt diskutera, granska och
utvärdera såväl forskningsresultat som det egna
arbetet. Det är viktigt inte minst eftersom det fortfarande saknas mycket forskning om hur skolans
systematiska trygghetsarbete bör bedrivas utifrån
de enskilda skolornas förutsättningar och kultur.

Orsaker till mobbning
För att förstå och utveckla arbetssätt mot mobbning och kränkningar behövs ett tvärvetenskapligt
förhållningssätt med förklaringsmodeller och teo-
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rier från forskningsdiscipliner som psykologi, utbildningsvetenskap och sociologi. Vi behöver även
använda oss av erfarenheter när det gäller enskilda
elevers agerande, gruppdynamiska processer samt
skolans kultur och lärmiljö. Normer och maktrelationer är faktorer som också påverkar den aktuella
situationen.

Rasterna har blivit mycket bättre
sedan fritidspedagog anställdes
med fokus på raster! – personal

Mobbning och kränkningar uppstår oftast av
flera olika sammanlänkande orsaker, och kan ta sig
olika uttryck. Både individen och sammanhanget
har betydelse, och det ena utesluter inte det andra.
För att förstå uppkomsten av mobbning måste vi
titta på situationen utifrån olika perspektiv: individ-,
grupp-, organisations- och samhällsnivå. Mobbning
som uppstår på en skola har sannolikt andra orsaker än den mobbning som uppstår på en annan
skola. Dessutom har olika skolor varierande förutsättningar i form av exempelvis kultur, elevsammansättning och personalens kunskaper vilket också
påverkar. Det innebär att det är svårt – för att inte
säga omöjligt – att utveckla förebyggande, främjande och åtgärdande arbetssätt som fungerar för alla,
överallt och i alla sammanhang.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ARBETET

Jag kan känna att jag får ont i magen
när jag går till skolan och att jag inte vill
gå till skolan. Det händer typ varje dag!
– elev

Systematiskt och långsiktigt hållbart
Skolan ska kontinuerligt kartlägga, analysera,
planera och utveckla sitt arbete. För att veta att man
arbetar på rätt sätt mot kränkningar och diskriminering behöver insatserna dokumenteras, utvärderas och följas upp löpande. Det ska vara tydligt vem
som ansvarar för vad, men arbetet ska inte vila på
enstaka eldsjälar eller roller utan baseras på en hållbar organisation som kan driva ett långsiktigt arbete
utan att vara personberoende eller konkurreras ut av
andra skolutvecklingsinsatser.

Hela skolan delaktiga
Alla vuxna i skolan ska förmedla och stå upp för
skolans värdegrund både på och utanför lektionstid.
Trygghetsarbetet ska vara närvarande i det dagliga
arbetet och i alla möten med elever, inte enbart förläggas till enskilda tillfällen som temadagar, mentorstid eller särskilda lektioner. Både elever och personal
behöver vara delaktiga i trygghetsarbetet och ge sin
bild av till exempel trygghet, trivsel och förekomst av
kränkningar och mobbning. Att göra eleverna delaktiga handlar om att de ska få komma till tals i alla delar
av trygghetsarbetet, och dessutom bli tagna på allvar,
få återkoppling och i förekommande fall se förändring.

Varje skolas förutsättningar
Det arbete som planeras och genomförs utifrån
varje skolas kartläggning och analys behöver anpassas efter skolans förutsättningar. Det är viktigt att vara
försiktig med att genomföra samma åtgärder som
grannskolan eller att en huvudman storskaligt implementerar ett strikt program i alla sina skolor. Insatser
och hur de ska implementeras bör alltid anpassas till
den enskilda skolan, arbetslaget eller klassen.

När skolan planerar och utvärderar sitt arbete
mot kränkningar och diskriminering är det viktigt
att utgå från vad det är åtgärderna riktas mot och
vilka som är de förväntade effekterna. För att skapa
en långsiktig och hållbar förändring räcker det inte
att arbetet riktar sig mot eleverna. Även om kränkningarna minskar bland eleverna, så behöver inte
det innebära att de faktorer i skolans kultur eller
organisation som låg till grund för kränkningarna har
förändrats. Om så är fallet riskerar samma problem
uppstå med nya elever. Det handlar följaktligen om
att bedriva ett arbete som riktas mot orsaker och
inte bara symptom, och att göra det utifrån varje
skolas förutsättningar.

Huvudmannens ansvar
Det är huvudmannens ansvar att skolan
följer skollagen och diskrimineringslagen och
ser till att personalen har tillräckligt med kunskap och resurser. Att varje skola bedriver ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande
behandling och diskriminering av elever är
inte en skyldighet hos enskilda lärare, det
ansvaret ligger hos huvudmannen. En lärare
eller annan personal som får veta att en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering måste anmäla
till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen som skyndsamt
ska utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
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Friends

arbete och uppdrag
Friends vision är en värld där inget barn utsätts
för mobbning. Friends arbetar mot den visionen
genom att utveckla kunskap om mobbning och
diskriminering såväl nationellt såsom internationellt.
Det görs genom att samla, utveckla och sprida
forskning, men också genom att initiera nätverk
och mötesplatser där såväl forskare som praktiker
och andra intresserade kan samlas runt frågan om
hur mobbning ska stoppas.

Friends arbetar med hundratals skolor varje år
som utvecklar insatser, testar arbetssätt och utvärderar sina erfarenheter tillsammans med oss.
Den kunskap som tas fram och utvecklas i forskning och praktik används i Friends utbildnings- och
rådgivningsarbete. Därutöver bedriver vi påverkansarbete riktad till allmänhet och beslutsfattare för att
stärka barns rätt att växa upp utan att utsättas för
mobbning, våld eller andra kränkningar.

Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår
från skollagen, diskrimineringslagen samt skolans
läroplaner. Utbildningarna syftar till att ge kunskap,
struktur och konkreta verktyg för att långsiktigt
förhindra och förebygga kränkningar samt för att
främja allas lika värde. Innehållet i utbildningarna
baseras på omfattande forskning, men också på
den mångåriga samlade erfarenhet av trygghetsarbete som Friends och de skolor vi arbetar med har.

Det här året i skolan har varit det bästa
någonsin. Jag har fått två underbara
vänner, två fantastiska lärare.
– elev
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