
 
Institutionen för individ och samhälle 
Sociologi 41-60 p 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOBBNING – 
 

en komparativ studie om  
tre skolors arbetssätt mot mobbning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariah Persson 
Uppsatsarbete 10 poäng 
Sociologi C – höstterminen 2003 
Handledare: Elsebeth Fog 



  

ABSTRACT 
 
Författare                                                                      
Persson Mariah  

Årtal 
2003 

Arbetets titel 
Mobbning – en komparativ studie om tre skolors arbetssätt mot mobbning  
 

C-uppsats i Sociologi, Institutionen för människa och samhälle 
Högskolan Trollhättan Uddevalla. 

Sidantal (tot.) 
41 

 
 
Intresset för att studera mobbningsproblematiken, där personalgruppers upplevelser och åsikter är i 
fokus, uppkom under min tidigare B-uppsats i sociologi, där mobbning behandlades utifrån ett 
annat perspektiv. Jag kom att fundera över hur väl skolans olika personalgrupper är informerade 
gällande skolans handlingsplan, och hur involverade de är i skolans arbete med och mot mobbning.    
 
Studien syftar till att undersöka hur personalgrupper som är verksamma inom skolväsendet 
upplever mobbningshanteringen och arbetet med och kring detta på den egna skolan.  
 

Studien omfattar tre skolor, som är belägna i en mellanstor stad i Sverige. Intervjuer kunde endast 
genomföras på två av skolorna, då en skola föll bort i studiens slutskede.   
     Urvalet skulle representeras av skolans olika personalgrupper, varvid fyra fokusgrupper 
intervjuades, samt två enskilda intervjuer. Alla intervjuer genomfördes på skolorna med stöd av 
bandinspelning, och den intervjuteknik som tillämpades var halvstrukturerade intervjuer.  
     Vid analysen och sammanställningen av resultaten, har insamling av data och analysen skett 
parallellt, och i växelverkan med varandra.  
 

All personal på skolorna har inte implementeras i mobbningsarbetet. Vissa grupper har inte fått ta 
del av gällande styr och policy dokument, och har inte heller fått vetskap om hur de bör agera, eller 
var de ska vända sig om de upptäcker mobbning.  
     Ingen av skolorna har som rutin att introducera handlingsplanen i samband med ett personligt 
samtal, eller vid ett möte, där man diskuterar och besvarar frågor och funderingar. Istället är det 
personalens eget ansvar att ta del av informationen.  
 
Deltagarna definierade mobbningsbegreppets innebörd olika, och oenigheten kring innebörden, 
visar hur abstrakt begreppet är, och att det härrör sig om en tolkningsfråga.  
      Situationen vid den egna skolan uppfattas olika, och åsikten om när det senaste mobbningsfallet 
var, varierade mellan samma dag som intervjutillfället och upp till flera år. Åsikterna om mobbning 
är ett vanligt problem på den egna skolan, varierade också stort. 
 
Samverkan mellan lärarnas arbetslag är näst intill obefintlig, varav de olika arbetslagen har föga 
kännedom om varandras arbetssätt och metoder, och har utvecklat egna metoder gällande det 
förebyggande arbetet mot mobbning.  
 
Vid en av skolorna revideras handlingsplanen totalt, vilket sker i samspråk med lärarkåren, varvid 
dessa har möjlighet att påverka den kommande handlingsplanens utformning och innehåll. På den 
andra skolan anser merparten av lärarna att de har goda möjligheter att påverka mobbningsarbetet. 
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1. Bakgrund  
 
Mobbningsproblematiken är ett svårlöst problem som har existerat under lång tid, och som 
kommit att bli alltmer omdebatterat och uppmärksammat i både samhället och media.  
       Att mobbning är ett vanligt förekommande problem i svenska skolor, visades tydligt i en 
nationell attitydundersökning som genomfördes av Skolverket 2000. Undersökningen 
omfattade skolor i hela landet, och genomfördes på lärostadierna mellan årskurs sju till 
gymnasiet. Resultatet var att ca 30 % av eleverna någon gång hade upplevt sig kränkt eller 
trakasserad av annan elev eller lärare.  
 
Arbetet med mobbningsproblematiken, är något som har kommit i fokus allt mer i 
samhällsdebatten. Flertalet mobbningsfall samt rättegångar som härrört detta, har flitigt 
bevakats av media, vilket säkerligen har bidragit till ett ökat intresse. Den ökade insikten i hur 
svår problematiken är, har även medfört högre krav på att ansvariga ska komma till rätta med 
detta.  
 
Mitt intresse för att studera mobbningsproblematiken och hanteringen av detta uppkom efter 
en diskussion jag hade med en församlingspedagog som sedan länge arbetar med detta. Denne 
hade vid arbete på ett antal skolor uppmärksammat att dessa skolors handlingsplaner mot 
mobbning skilde sig åt i både utförande samt engagemang gällande mobbningsproblematiken.  
      Detta kom att bli starten för den undersökning som jag tillsammans med Henrik Karlsson 
genomförde i samband med B-uppsatsen i sociologi vårterminen 2003, som var en 
komparativ studie av handlingsplaner mot mobbning i skolorna. Handlingsplanerna har en 
central roll i arbetet mot mobbning, och syftet med dessa är att man ska kunna komma tillrätta 
med denna omfattande problematik. Därför var det intressant att granska några enskilda 
skolors handlingsplaner, dess innehåll och arbetsförfarandet med dessa samt att jämföra 
skolorna med varandra. Varvid förhoppningen var att kunna få en bättre inblick i detta svåra 
och komplexa arbete. 
      B-uppsatsen kom att omfatta tre olika skolor, som representerade skolans alla lärostadier 
från förskola till gymnasial nivå. Vid granskningen av skolorna intervjuades fokusgrupper, 
där de intervjuade var nyckelpersoner med en direkt koppling till arbetet med respektive 
skolas handlingsplan mot mobbning.  
 
I B-uppsatsen framkom det att definitionen av begreppet mobbning är tvetydigt och att 
begreppet innefattas av flertalet olika definitioner. Flera framstående forskare definierar 
begreppets innebörd på olika sätt, vilket också återspeglades i det som framkom i studien, då 
skolorna tillämpar flera av dessa.  
       Jag kunde även konstatera att de deltagande skolorna utöver forskarnas definitioner, på 
olika sätt har kommit att vidareutveckla mobbningsbegreppets innebörd. Detta visar hur svår 
mobbningsproblematiken egentligen är, för hur ska något kunna bekämpas och åtgärdas, om 
man inte kan enas om vad som innefattas i problematiken? 
 

Varje skola är skyldig att på ett aktivt sätt motarbeta mobbning, och är enligt lag skyldig att 
upprätta och tillhandahålla en handlingsplan. I skolformsförordningarna (GrF 2 kap 23 §, GyF 
2 kap 13 §) anges att rektor ansvarar för att skolan ska ha upprättat ett handlingsprogram mot 
mobbning. Vilka övriga medarbetare ska vara anges inte, utan det är rektor som bedömer 
vilka som kan vara viktiga i arbetet. Dock anges inte hur i skollagen hur skolornas 
handlingsplaner ska vara utformade, och det ges inte några generella riktlinjer gällande 
struktur och innehåll. Hur och när uppföljning av handlingsplanen ska ske angivs inte heller i 
några riktlinjer från Skolverket, dock finns forskarsynpunkter på att intervallerna mellan 
uppdateringarna inte bör bli alltför långa. 
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Detta kunde klart skönjas i B-uppsatsen, då handlingsplanernas utformning och uppbyggnad 
var oerhört olika. En orsak till skillnaderna är att skolorna är olika vad det gäller struktur, 
elevgruppernas ålder och arbetssätt. Den gymnasieskola som deltog i studien fokuserar arbetet 
enbart gällande den egna skolan, medan de andra två skolorna ingår i större rektorsområden. 
En trolig orsak till att dessa handlingsplaner var mer generellt utformade än gymnasieskolans, 
var att dessa skulle kunna tillämpas på flera olika skolor.(Persson, M & Karlsson, H 2003; 
sid. 14) 
      I B-uppsatsen framkom även att en handlingsplan mot mobbning, liksom andra 
arbetsplaner, kontinuerligt bör uppdateras för att kunna vara aktuell. Vid uppdateringen kan 
det även vara lämpligt med en utvärdering, för att eventuella brister ska kunna åtgärdas. Vid 
samtliga av de skolor som granskades, sker en kontinuerlig uppdatering varje/vartannat år. 
(Persson, M & Karlsson, H a.a. sid. 15) 
 
Forskning på området visar att en aktiv elevmedverkan kan främja skolans arbete mot 
mobbning. Hur elevmedverkan ska ske, och vilket sätt som är det bästa finns dock ingen 
dokumenterad forskning om. Utan detta är något som anpassas efter den egna skolans struktur 
och arbetssätt.  
     De skolor som medverkade i B-uppsatsen betonade vikten av en aktiv elevmedverkan, 
vilket skedde på litet olika sätt. Jag kunde dock dra slutsatsen att dessa skolor på olika sätt 
aktivt försöker att integrera eleverna i arbetet mot mobbning samt även att de gavs möjlighet 
att påverka skolans handlingsplan.  
 

Då jag studerade litteratur och artiklar som härrörde mobbning, kom jag att upptäcka de 
ledande forskarna på området har en betydelsefull roll för arbetet mot mobbning. Dessa 
forskare har utarbetat mobbningsmodeller som kan ligga till grund för skolors 
handlingsplaner.  
    Av resultaten i B-uppsatsen kunde jag dra slutsatsen att den tidigare forskningen på olika 
sätt har stor inverkan på skolornas arbetssätt. Forskarna har skilda uppfattningar och 
förespråkar olika arbetssätt, vilket är synbart i de deltagande skolornas handlingsplaner. (a.a.) 
 

Två av de mest framstående forskarna på området, Dan Olweus och Karl Ljungström 
(Farstamodellen), har tagit fram arbetsrutiner som är anpassade efter respektive 
mobbningsmodell. Dessa arbetsrutiner skiljer sig framförallt åt gällande föräldrakontakt samt 
hur ett ärende hanteras.  
     Två av de skolor som har deltog i B-uppsatsen hade valt att utarbeta egna arbetsrut iner, 
utan någon av dessa mobbningsmodeller som grund. Enbart en av skolorna tillämpade 
Farstamodellen, vilket enbart gällde handlingsplanens åtgärdande del.  
  
Skolorna är relativt begränsade gällande vilka åtgärder som kan tillämpas vid mobbningsfall. 
Grundskolor har inte möjlighet till att stänga av en elev, då dessa elever innefattas av 
skolplikten. Gymnasieskolor ges denna möjlighet då gymnasiet är en frivillig skolform. 
      De mest framstående forskarna är oense om vilka åtgärder som är lämpliga, vilket också 
kan ses i skillnaderna i de mobbningsmodeller dessa har utarbetat. Enligt Farstamodellen är 
samtal och senare elevvårdskonferens lämpliga åtgärder för att få mobbning att upphöra. Dan 
Olweus förespråkar åtgärder där samtal är en del i arbetet, utöver detta bör mobbaren också 
beläggas med någon form av straff. Hur samtalen ska föras har dock dessa forskare skilda 
uppfattningar om. (Skolverket 1999 sid. 29) 
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De skolor jag kom att besöka under B-uppsatsen tillämpar samtal som en åtgärd, dock 
återspeglas splittringen mellan forskarna på vilket sätt samtalen ska föras. Även i detta 
hänseende fann jag avsaknad av riktlinjer från Skolverket, vilket medför att skolorna kan välja 
åtgärder efter tycke och smak. (Persson, M & Karlsson, H. a.a. sid. 17) 
 
Under den tid jag arbetade med B-uppsatsen uppkom det en mängd olika frågor, som då kom 
att få förbli obesvarade. Dessa frågor härrörde hur stor mobbningsproblematiken egentligen är 
vid skolorna, och hur skolornas handlingsplaner fungerar i verkligheten. För att få vetskap om 
detta, är det nödvändigt att studera i vilken utsträckning mobbning förekommer på skolorna, 
samt hur dessa har lyckats lösa förekommande mobbningsfall. En annan reflektion som 
uppkom gällde hur elever, lärare och övrig personal ser på det arbetet som bedrivs på den 
egna skolan, samt hur väl ledningen har lyckats att förankra det tänkta arbetssättet bland 
dessa.      
     B-uppsatsen omfattning var dessvärre för liten för att dessa frågor skulle kunna besvaras, 
men redan då upplevde jag att en uppföljning av detta hade varit intressant.  
 
Att studera mobbningsproblematikens omfattning vid skolorna, samt handlingsplanernas 
verkan möter dessvärre svårigheter ur etiska perspektiv. För att få insyn i hur 
mobbningshanteringen uppfattas på enskilda skolor, hade det varit intressant att ta del av 
elevers synpunkt på detta. Jag hade funnit det oerhört intressant att få intervjua elever som 
varit utsatta för mobbning, och få ta del av deras berättelser om hur dessa upplever skolans 
hantering av detta.  
     Mobbning är för många ett oerhört känsligt område, särskilt för de som utsätts för det. Vid 
en undersökning av mobbningsfall skulle man riskera att inkräkta på människors integritet, 
vilket vore negativt ur ett forskningsetiskt perspektiv. Av etiska skäl insåg jag att en sådan 
undersökning inte kunde genomföras. 
 
Skolorna diskuterar ogärna enskilda mobbningsärenden, med hänvisning till sekretess och 
rådande tystnadsplikt, vilket givetvis ska respekteras. Sekretess och tystnadsplikt är till för att 
skydda enskilda elevers integritet, varvid eleven ska kunna känna sig säker mot obehörigas 
kännedom. Därvid skulle det även innebära svårigheter att komma i kontakt med utsatta 
elever, då skolorna inte skulle vara behjälpiga till att etablera en kontakt.  
       Jag hade dock funderingar om en sådan undersökning kunde göras, och då enbart beröra 
aktuell skolledning, som då hade kunnat redogöra mobbningsproblematikens omfattning och 
hur dessa har kunnat lösas. Men även detta hade medfört etiska dilemman, då detta hade 
berört enskilda ärenden, som skyddas av sekretess. 
 
Detta fick mig att reflektera över hur svårt det är att forska och få kunskap inom detta område. 
Problematiken är omfattande och svårfångad, men även känslig, och när detta ska undersökas 
stöter man ideligen på hinder i form av etiska dilemman. Sekretess och tystnadsplikt är 
oerhört bra, då eleverna skyddas, men samtidigt inser jag att detta även kan orsaka problem, 
då omvärlden inte kan få någon insyn i skolornas arbetssätt. Det är upp till varje skola hur 
man ska motarbeta mobbning, och då omvärlden inte får vetskap om hur hanteringen sköts 
eller vad den resulterar i, minskar pressen på skolorna. I vissa fall där det anses att skolorna 
har misskött ett mobbningsärende, har detta uppmärksammas, men jag tror att detta oftast 
härrör ärenden där konsekvenserna är av stora proportioner. Jag tror att långt fler skolor än de 
som syns i media kan göra ett bristfälligt arbete, men att mörkertalet är stort. 
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Att vidare utforska detta område innebar att jag skulle försöka finna ett perspektiv som inte 
berörde enskilda ärenden. Därför kom jag att reflektera över hur elever, lärare samt övrig 
personal på några utvalda skolor upplever det arbete som bedrivs på den egna skolan gällande 
mobbningshantering, och det utifrån den handlingsplan som skolan avser sig tillämpa.  
        Jag kom att fundera över hur dessa grupper uppfattar den aktuella skolans handlingsplan, 
och hur väl dessa är informerade gällande handlingsplanens innehåll. Dessutom vore det 
intressant att få veta huruvida grupperna upplever sina möjligheter till att påverka arbetet mot 
mobbning.   
 
Min första tanke var att jag skulle intervjua lärarrepresentanter och övrig personal som 
matbespisningspersonal. Dessutom hade jag tänkt genomföra en enklare enkätstudie bland 
elever, för att kunna ta del av dessas upplevelser och åsikter. 
       Dessvärre var studiens omfattning, med hänseende av tid och utrymme, alltför begränsad 
för att alla tre grupperna skulle kunna studeras. Därför fick jag istället begränsa mig till att 
undersöka lärares och övrig personals åsikter och upplevelser härrörande mobbning och 
hanteringen av denna problematik. 
 
Handlingsplanerna och arbetet med och kring dessa har en central roll i arbetet mot 
mobbning, och dessa personalgrupper är de som i huvudsak arbetar närmast eleverna samt 
vistas omkring dem. Därför är det intressant att undersöka hur väl skolledningen har lyckats 
att implementera handlingsplanen bland personalen.  
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2. Studiens syfte & frågeställningar 
 
Studien syftar till att undersöka hur persona lgrupper som är verksamma inom tre skolor, 
upplever mobbningshanteringen och arbetet med och kring detta på den egna skolan.  
       Intresset är att granska hur lärare och övrig personal uppfattar den aktuella skolans 
mobbningsarbete, samt undersöka hur skolledningen har lyckats att implementera 
handlingsplanen mot mobbning bland de olika personalgrupperna. Det är även intressant att 
granska hur dessa uppfattar skolledningens synsätt och arbete gällande mobbning, samt hur 
grupperna upplever sin egen möjlighet att påverka mobbningsarbetets utformning.  
 
Frågeställningar: 
 

• Har deltagarna kännedom om skolans handlingsplan? 
Har de intervjuade tagit del av skolans handlingsplan mot mobbning? 
Vet deltagarna var handlingsplanen finns att tillgå på den aktuella skolan? 
Hur länge hade deltagarna arbetat på skolan när de tog del av handlingsplanen?  
Hur kom handlingsplanen att introduceras? 
Har de intervjuade deltagit i uppföljning/revidering av handlingsplanen?  

 
• Vad innebär mobbningsbegreppet för personalen? 

 
• Vad anser deltagarna om situationen vid den egna skolan? 

Har språkbruk, attityder och respekt förändrats bland elever?  
När inträffade det senaste mobbningsfallet, som de intervjuade har vetskap om? 
Anser de intervjuade att mobbning är ett vanligt förekommande problem på skolan? 
  

• På vilket sätt är deltagarna delaktiga i skolans arbete med och mot mobbning? 
Vad gör de intervjuade för att förebygga att mobbning uppkommer? 
Anser de intervjuade att de kan påverka arbetet mot och med mobbning?  
Vilka samverkar deltagarna med i arbetet? 

 
• Hur hanteras en mobbningssituation? 

På vilket sätt agerar de intervjuade om de upptäcker att en elev blir mobbad?  
Vet de intervjuade vart de ska vända sig om de upptäcker mobbningsförekomst? 
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3. Teoretisk bakgrund 
 
3.1 Framstående forskare inom ämnet  
 
Forskningen om mobbning är relativt ny, åtminstone vad gäller mobbning som ett mänskligt 
fenomen. Begreppet har dock tidigare använts, och används fortfarande av etiologer dvs. vid 
studier av djurs beteenden. Först på 1980-talet kom det att forskas om mobbning inom 
samhällsvetenskapen.  
      Begreppet mobbning lanserades i skandinaven av Peter-Paul Heinemann, som till stor del 
grundade sina uttalanden från skolbarns beteenden. Denne var inte enbart radiodoktor, utan 
var även på den tiden skoldoktor, och därför väl kände till vad som skedde på skolgården. 
 
I Sverige är de mest namnkunniga forskarna Heinz Leymann, docent i psykologisk pedagogik  
och Dan Olweus, psykologiprofessor verksam i Bergen. Olweus har arbetat med 
mobbningsfrågor i tre decennier och är sedan lång tid tillbaka verksam vid universitetet i 
Bergen, Norge. Andra kända forskare i sammanhanget är Anatole Pikas, docent i pedagogisk 
psykologi vid Universitetet i Uppsala samt Karl Ljungström, som är mindre känd till namnet, 
men vars arbete är desto mer känt. Ljungström är upphovsman till den s.k. Farstamodellen, 
som kommit att bli ett vanligt inslag i skolornas arbete mot mobbning.  
      Skolmobbning är vad både Olweus och Pikas är mest förtrogna med, jämfört med Leyman 
som istället har lyft fram vuxenmobbning, och huvudsakligen hämtat sina exempel från 
arbetslivet. (Björk, G 1995; sid. 8) 
 
3.2 Mångtydiga begrepp 
 
Själva begreppet mobbning är omdiskuterat och dess innebörd är diffus, då det inte finns 
någon enhetlig definition. Enligt Svenska Akademiens ordlista är mobbning likställt med 
kamratförtryck. (Svenska Akademiens ordlista 1987 sid. 354) 
 
Enligt Peter-Paul Heinemann är mobbning en i grupp spontant uppkommen rörelse, som 
innebär att alla går till angrepp mot en. Denna ursprungliga betydelse av gruppvåld är den 
man helst har velat ge åt begreppet mobbning på skolorna, vilket enligt Heinemann kan 
förklara varför mycket av vad andra kallar mobbning aldrig blivit uppmärksammat i skolan. 
(Björk, G a.a. sid. 8) 
       Andra framstående forskare har definierat begreppet på olika sätt, liksom dess innebörd. 
Begreppet mobbning har dock på senare tid kommit att få en mer individualistisk prägel, 
vilket stämmer överens med den övriga samhällstrenden. Både problematiken och dess 
orsaker fokuseras nu mer på individnivå, och Gunilla Björk poängterar att språkbruket har 
genomgått en förändring i allmänhetens ögon. När t.ex. någon på en spårvagn säger ”Han 
mobbar mig”, innebär detta att en enstaka person retar en annan. Om det handlar om 
upprepade handlingar är svårt att avgöra, men det har inte att göra med gruppvåld i 
bemärkelsen ”alla mot en”. (Björk, G a.a. sid. 20) 
 
Enligt Gunilla Björk, definierar professor Dan Olweus mobbning såsom: ”En person blir 
mobbad när han eller hon upprepade gånger och under en viss tid blir utsatt för negativa 
handlingar från en eller flera personer.” (a.a.) 
      För att situationen ska uppstå krävs det en obalans i styrkeförhållandet, där den som 
utsatts har svårigheter att försvara sig. (Skolverket a.a. sid. 11) Enligt Olweus definition kan 
dock mobbning ske mellan enbart två individer, vilket i sig är nytt.  
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Detta är dock otänkbart för en annan forskare, docent Anatole Pikas som definierar mobbning 
som gruppvåld, där två eller flera individer ingår. Med mobbning innebär medvetna, icke-
legitima psykiska och fysiska angrepp, och i psykiskt våld ingår även utfrysning.  
Mobbning innebär att den som är utsatt befinner sig i underläge och upplever sig som kränkt 
av en grupp, vars medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion.  
(http://student.educ.umu.se/~irjo3401/; 030502)  
       Tidigare var Pikas inriktad på Heinemanns ursprungliga definition, vilket denne senare 
har frångått då han inte längre ser mobbning som en spontant uppkommen rörelse, utan som 
medvetet riktade handlingar. (Björk, G a.a. sid. 20) 
 
Karl Ljungström anser att mobbning innebär: "att en person utsätts av andra personer för 
upprepade och systematiska trakasserier”. Det är även mobbning när en person systematiskt 
blir ”utfryst” av andra personer. Karl Ljungström har gjort ytterligare en definition: 
Skolmobbning är när en eller flera elever systematiskt trakasserar en annan elev, fysiskt eller 
psykiskt eller båda delarna. Det bör betonas att det sker vid upprepade tillfällen under viss tid. 
(http://www.tillsammans.gov.se/ettan_spec.asp?t_ettan_ID=9; 031124) 
 
Mobbning betraktas och definieras idag som en långt utdragen plågoprocess, tidigare var inte 
tidsvariabeln viktig i mobbningsdefinitionen, utan fenomenet kunde vara en slumpmässighet. 
Detta visar den förändring av tidsperspektivet som har skett, vilket är viktigt i sammanhanget.   
      Mobbning rör sig om ett långvarigt och upprepat beteende, och beteendet kan vara mycket 
subtilt och svårgripbart. (Björk, G a.a. sid. 21) 
 
Några som inte relaterar till tidsperspektivet när de definierar mobbningsbegreppet är 
psykologerna Sonia Sharp och Peter K. Smith. Mobbning beskrivs som en form av aggressivt 
beteende som oftast är avsiktligt, och fysiskt eller psykiskt skadar någon. (Sharp, S & Smith, 
P.K 1996 sid. 12) 
 
När relationsproblematik och mobbning diskuteras, är även begrepp som kränkning och 
konflikt vanligt förekommande. Dessa begrepp härrör till olika relations problem, och är i 
praktiken närliggande mobbning. Att även definiera dessa begrepps innebörd, samt vilken 
skillnad dessa begrepp har till mobbning, kan undvika begreppsförvirring, vilket lätt kan 
uppstå vid en diskussion om vad som är vilket.  
    Anatole Pikas påtalar att allt inte är mobbning och anser att om mobbning definieras allt för 
brett, riskerar man att förlora perspektivet. Till skillnad mot mobbning, där den som utsätts är 
i underläge, är parterna i en konflikt relativt jämstarka, och bekämpar varandra aktivt.  
Enligt Svenska Akademiens  ordlista innebär konflikt just motsättning, strid eller tvist. 
(Svenska Akademiens ordlista a.a. sid. 283) 
 
Kränkningar kan vara av både fysisk och psykisk karaktär, och liksom mobbningsbegreppet 
är det mångtydigt och relativt abstrakt. Enligt Svenska Akademiens ordlista innebär kränka 
förolämpningar och att våldföra sig på någon. (Svenska Akademiens ordlista a.a. sid. 299) 
     Nordstedts svenska ordbok definierar begreppet kränka med att någon behandlas 
nedsättande genom att angripa den personliga hedern, eller att man underlåter att respektera 
en person. (Nordstedts svenska ordbok 1990; sid. 525) 
     Detta visar att även detta begrepp är abstrakt och tvetydigt, då det inte finns någon enhetlig 
definition till vad kränkning innebär, vilket visar relations- och mobbnings problematikens 
komplexitet.  
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3.3 Tidigare forskning om mobbning  
 
Under en längre tid var merparten av forskningen inriktad på att finna förklaringar till 
fenomenet mobbnings uppkomst. Anatole Pikas framhåller den förklarning som sedan lång tid 
omhuldats i skolan, att mobbning grundar sig på en tolerans/intolerans av olikheter.  
 
Pikas menar att elever alltid har angett yttre avvikelser som orsak till mobbning, vilket 
Gunilla Björk påtalar inte bara är en vanlig hypotes i skolans värld, utan överallt i alla 
åldersgrupper. Enligt den s.k. attributionsteorin förklarar vi andra människors beteenden efter 
individfaktorer, och det egna beteendet med situationsfaktorer.(Björk, G a.a. sid. 24) 
 
Pikas kritiserar att andra forskare, då främst Dan Olweus, har avvisat sambandet mellan yttre 
avvikelser och faktiskt förekommande mobbning, utan att de i stället hänvisar till 
familjebakgrund och karaktärsegenskaper. Gunilla Björk påtalar dock i sin avhandling att 
Olweus inte alls avvisat sambandet mellan yttre avvikelser och mobbning. Men att Olweus 
anser att yttre avvikelser spelar en långt mindre roll för uppkomsten av mobbningsproblem än 
vad man vanligen tror.  
        Olweus var redan i sin tid iga forskning i början av 1970-talet klar över att det primära är 
de psykologiska olikheterna människor emellan. Tio år senare kom Olweus att bli klar över 
vilka psykologiska karaktäristiska som utmärker en hackkyckling respektive översittare, då i 
termerna av offer och mobbare. Enligt Olweus karakteriseras mobbaren av fysisk styrka i 
kombination av en aggressiv personlighet, offret å andra sidan utmärks av fysisk svaghet i 
kombination av ängslig personlighet. (a.a.) 
 
Leymann anser att personlighetsdrag kommer i andra hand när det gäller att förklara 
mobbningsuppkomst, Denne påtalar att vem som helst kan bli ett mobbningsoffer, och att var 
och en, mer eller mindre frivilligt, även kan åskåda när andra mobbar utan att ingripa.  
       Leymann framhåller att människors kognitioner, dess vilja och beredskap samt i stor 
utsträckning dess livssituationer och de reella möjligheter de har för att klara av dem, ibland 
t.o.m. är mer betydelsefulla än egenskaper i människors personlighet. Denne tar även upp den 
kognitiva bedömning som varje människa gör. Ifall situationen är ny, förutsägbar eller 
tolkbar, menar Leymann är avgörande, vilket är i enlighet med stressforskningen.  
        Gunilla Björk påtalar dock att Leymann inte går längre än till ett konstaterande av att så 
länge som den kognitiva bedömningsförmågan fungerar intakt är risken för att bli mobbad 
liten. Vid nedsatt individuell förmåga, är dock risken stor att bli mobbad. Björk saknar dock 
en förklaring till vari orsakerna till den nedsatta förmågan ligger. (Björk, G a.a. sid. 25) 
 
3.4 Annan forskning gällande betydande faktorer för ämnet  
 
Arbetsmiljö och det psykosociala klimatet i skolan har ingått i större nationella 
undersökningar under relativt lång tid. Enligt en sådan från mitten av 1980-talet uppgav 
såpass många som en av sju elever i grundskolan att de var inblandade i mobbnings-
situationer, som offer eller mobbare. Studier fram till mitten av 1990-talet har gett samma 
bild, men viss förändringar tycks ha skett därefter. Undersökningar från 1998 tyder på att 
mobbning minskat något i de lägre åldrarna, medan den ligger å samma nivå som tidigare i 
grundskolans senare del och i gymnasieskolan. (Skolverket a.a. sid. 14) 
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I skolverkets attitydundersökning som genomfördes 2001, visade det sig att åtta procent av 
eleverna i årskurs 7-9 och i gymnasieskolan känner sig mobbade av andra elever eller lärare. I 
absoluta tal motsvarar detta ca 50 000 elever. Utsattheten handlar inte bara om mobbning eller 
kränkningar som pågår mellan eleverna utan också i hög grad om kränkningar som begås av 
vuxna i skolan. Jämo och flera av ungdomsorganisationerna har under de senare åren också 
lyft fram förekomsten av sexuella trakasserier, rasism och främlingsfientlighet, handlingar 
som nästan helt uteslutits i diskussionen. (Nyberg, L m.fl. - 020215; ”Mobbning måste ses i 
sitt sammanhang”, Göteborgsposten) 
 
3.5 Lagar och förordningar som styr skolornas arbete mot mobbning 
 
Enligt skollagen har kommunen eller, för fristående skolor, annan huvudman ansvar för att 
utbildningen till alla delar genomförs enligt bestämmelserna i lag och förordning. 
Skolhuvudmannen har också enligt arbetsmiljölagstiftningen skyldighet att klargöra att 
kränkande särbehandling inte accepteras, samt att det finns rutiner för att på ett tidigt stadium 
kunna fånga upp signaler om missförhållanden som kan orsaka kränkande behandling. 
(Skolverket a.a. sid. 19)  
      I det långsiktigt förebyggande arbetet mot kränkande behandling, intar läroplanens 
instruktioner till skolorna gällande överföring av normer och värden en central plats. I Lpo 
1994, samt Lpf 1994 anges ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 
eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på”.  
(Skolverket a.a. sid. 22)  
 
Gällande ansvarsfördelningen, är rektor ansvarig för en god hantering inom den egna skolan. 
Denne ska även tillse att formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 
målsman får information om skolans mål och arbetssätt, däribland gällande kränkande 
behandling och sociala färdigheter. Vid de fall då det uppstår problem och svårigheter, t.ex. 
mobbning, skall rektor ansvara för att kontakt upprättas mellan skola och hem. Denne skall i 
vissa fall även besluta om åtgärder, vilket sker med stöd av bestämmelser i 
skolformsförordningarna. (Skolverket a.a. sid. 20) 
 
Planer som handlingsbeskrivning har en framskjuten ställning i den svenska skolans system 
för mål-  och resultatstyrning, Planer skall finnas på olika nivåer och uttrycka hur de ansvariga 
tänker sig at arbeta för att nå uppdragets mål. Kommunernas skyldigheter angående en 
skolplan finns angiven i skollagen (SL 2 kap 8 §) och skolornas skyldigheter angående 
arbetsplaner i skolformsförordningarna (GrF 2 kap 23 §, GyF 2 kap 13 §) Här anges även 
rektorns ansvar för att skolan ska ha upprättat ett handlingsprogram mot mobbning. Således är 
varje skola i Sverige skyldig enligt lag att upprätta och tillhandahålla en handlingsplan 
gällande mobbning. (Skolverket a.a. sid. 15) 
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4. Handlingsplaner mot mobbning 
 
Skolverket genomförde 1999 en nationell kvalitetsgranskning, i vilken det betonas att de 
granskade skolorna, med ett fåtal undantag innehar någon form av handlingsprogram mot 
mobbning. De undantag som finns förekommer främst bland gymnasieskolorna.  
 
De förekommande handlingsprogrammen som Skolverket granskat beskriver tämligen 
utförligt den förväntade gången då ett mobbningsfall konstateras eller misstänks. Däremot 
lyser oftast det förebyggande arbetet med identifieringen av fall med sin frånvaro.  
Inte heller är det vanligt att handlingsmönstren nyanseras utifrån olika typer av kränkningar, 
såsom grovt språkbruk, rasism, sexuella trakasserier och vuxnas mobbning. (Skolverket a.a. 
sid. 16) 
         Skolverket påtalar dock att bestämmelsen om att skolor skall upprätta handlingsprogram 
mot mobbning får ses som en stark uppmaning att arbeta förebyggande. I den nationella 
kvalitetsgranskningen framhävs att mycket tyder på att skolor som har en handlingsberedskap 
klarar att hantera svårare kriser än de som inte har en sådan. (Skolverket a.a. sid. 29) 
 
4.1 Beskrivning av olika mobbningsmodeller 
 
Många skolor hänvisar ofta handlingsprogrammen till en bestämd mobbningsmodell för 
agerande, varav de mest förekommande är Farstamodellen och Olweusmodellen. 
De största skillnaderna mellan Farstamodellen och Olweusmodellen, är främst synen på de 
förebyggande insatserna och ansvaret för åtgärderna. 
 

Farstamodellen, vars upphovsman är forskaren Karl Ljungström, har haft ett stort genomslag i 
skolornas strategier för att agera i mobbningssituationer. När den nationella 
kvalitetsgranskningen genomfördes 1999 hänvisade två tredjedelar av skolorna till den. 
(Skolverket a.a. sid. 16) 
         Farstamodellen tar ansats i ett konkret förhållningssätt när en mobbningssituation 
uppstår och bygger på att skolan i första hand ska lösa problemen när de uppstår. Ansvaret för 
samtliga åtgärder vilar på en särskilt tillsatt grupp på skolan, som oftast består av lärare. 
(Skolverket a.a. sid. 30) Mobbningsproblemet ska i första hand lösas i skolan, och det tillsatta 
teamet ingriper när de får kännedom om mobbning. Åtgärderna skall sättas in i en särskilt 
ordning, och samtalen skall också ske efter en särskild modell. Uppföljningssamtal ska ske en 
eller flera gånger. Under tiden hålls inblandade elever under observation, och kontroller görs 
med mobbningsoffret. (http://student.educ.umu.se/~irjo3401/) 
      Föräldrar och rektor kopplas in först om mobbningen inte upphör. Parterna kallas då till 
varsin elevvårdskonferens, där rektor är sammankallade och kallar föräldrar, elever och 
berörda lärare. Metoden bygger främst på att barn och ungdomar skall ges en chans att på eget 
ansvar bättra sig, utan att informationen om de inträffade ges till föräldrar eller andra. 
(Skolverket a.a. sid. 30) 
 
En annan stor påverkan i handlingsprogrammen utgår ifrån forskaren Dan Olweus arbete. De 
arbetsmetoder som bygger på Olweus principer, understryker att skolorna skall ha tydliga 
regler och förhållningssätt för elevernas beteende i skolan och i klassen. Reglerna skall vara 
kända och accepterade bland elever och föräldrar. I Olweusmodellen finns en tydlig 
markering för att skolorna skall arbeta förebyggande, och ansvaret för detta vilar på all 
personal i arbetet. 
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Syftet är att skapa en god skolmiljö som präglas av värme och engagemang från de vuxna. 
Gränserna för beteende som accepteras ska vara mycket klara och de vuxna fungerar som 
auktoriteter. De elever som inte håller sig till dessa regler straffas på något sätt. Straffet kan 
bestå av att be om ursäkt, ersätta något som är förstört, eller mobbaren kan gå miste om något 
privilegium. (Skolverket a.a. sid. 30) 
      I Olweusmodellen lyfts föräldrarnas medverkan fram som en förutsättning för att lösa 
eventuella problem med relationerna också på längre sikt. När ett problem är identifierat, ska 
ingripandet ske direkt, där det klargörs att detta inte accepteras. En individuell åtgärdsplan 
upprättas, där både elever och föräldrar är delaktiga. (Skolverket a.a. sid. 31) 
 
1997 startade Dan Olweus ett stort projekt mot mobbning, som innefattade 3200 elever vid 30 
skolor i Bergen, varav 14 skolor till fullo arbetade med hans åtgärdsprogram och resterande 
var kontrollskolor. Resultatet av mobbningsprojektet var mobbningen kom att minska med ca 
30 procent bland de skolor som till fullo nyttjade åtgärdsprogrammet, medan mobbningen 
kom att öka i kontrollskolorna. (Engström, F – 020802; ”Kamp mot mobbnings slår sällan 
fel”, Svenska dagbladet) 
 
Farstamodellen har kommit att bli omdiskuterad, då den förutsätter att föräldrar inte kontaktas 
förrän sent i processen. De som förespråkar modellen anser att man på detta sätt respekterar 
barnens integritet, samt barnens rätt att kunna få en möjlighet att rätta till ett felaktigt 
beteende. Denna grundläggande tanke i arbetsmetoden anses vara en orsak till att metoden 
visat sig vara effektiv.  
      En annan positiv aspekt som framhålls gällande Farstamodellen är att det tillhandahålls 
färdiga ”samtalsmodeller”. Vilket innebär att med stöd av dessa ska vem som helst i 
personalen kunna hålla i ett mobbningssamtal. (Skolverket a.a. sid. 30) 
 
Dan Olweus har vid ett flertal tillfällen kritiserat denna arbetsmodell, då främst gällande den 
uteblivna föräldrakontakten, samt att samtalen ska ske efter färdiga frågemodeller. Denne 
anser att de svenska skolorna i mångt och mycket låter skolpersonalen lösa problemen efter 
egna idéer. Hans önskan är att politikerna ska bestämma sig för en gemensam linje, och som 
situationen är idag går inte dessa och Skolverket i bräschen. 
      Vidare anser Olweus att man i Sverige till stor del bortser från den forskningsbaserade 
kunskapen om bekämpning av mobbning. (Engström, F – 020802; ”Kamp mot mobbning slår 
sällan fel”, Svenska dagbladet) 
 
Den främsta kritiken som riktats mot Olweusmodellen är att den respekterar inte barnens 
integritet, inte heller ges barnen möjlighet för att rätta till felaktigheter utan föräldrarnas 
kännedom. Att mobbarna ska beläggas med någon form av straff, är också skarpt kritiserat. 
Olweusmodellen är också långt mer kostsam att införa än vad Farstamodellen är.  
 
Det saknas emellertid en fördjupad studie huruvida Farstamodellen är framgångsrik.  
Olweusmodellen har däremot utvärderats grundligt, då den inte bara är beprövad, utan även 
med införts i stora delar av USA. 
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4.2 Deltagande skolors handlingsplaner mot mobbning 
 
De skolor som medverkar i studien omnämns med beteckningarna A, B och C. 
 
Skolorna A och B tillämpar sig av Dan Olweus definition av mobbningsbegreppet, d.v.s. 
”Mobbning är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid, blir utsatta för 
negativa handlingar från en eller flera individer”. 
       I skola C:s handlingsplan saknas det en klar definition av mobbningsbegreppet, men vid 
intervjun med rektor påtalade denne att även denna skola utgår från Dan Olweus definition 
vad det gäller innebörden av mobbning.  
      Jag anser det dock vara en brist i skolans handlingsplan då man inte redogör skolans 
ståndpunkt till vad mobbning innebär, då det trots allt är viktigt att skolan klargör detta. Då 
detta saknas kan det lätt innebära svårigheter då man ska ta ställning till om en problematik 
ska hanteras som ett mobbningsärende, eftersom man inte har tydliggjort skolans 
ställningstagande.   
 
Skola C skiljer sig även åt från de övriga skolorna genom att dokumenten är namngivna 
”handlingsplan när relationsproblem uppstår”, istället för” handlingsplan mot mobbning”. 
     Varför skolan har valt bort mobbning i dokumentets titel, och i stället tillämpar den mer 
abstrakta termen relationsproblem, har inte framkommit. Men en tänkbar orsak är att man 
finner att mobbningstermen har en alltför negativ klang. Skolan kan även tänkas att inte vilja 
låsa fast sig vid enbart en problematik, utan att man vill kunna arbeta och handla mot alla 
typer av liknande problem som kan uppstå. Trots allt är mobbningstermen oerhört abstrakt 
och svårdefinierad, och att titulera handlingsdokumenten som relations -problem kan vara ett 
sätt att visa att det inte är enbart en definition som kan vara aktuell.  
 
Något jag saknar i samtliga skolors handlingsplaner är konkretiserande av vad mobbning 
innebär, och ett ställningstagande till den definition som nu tillämpas, i samtliga fall den av 
Dan Olweus gjorda.  
      En brist är att inte fastställa vad upprepade gånger och över tid innebär. Är det två gånger, 
eller krävs det mer än fem gånger för att något ska räknas som upprepade gånger? Och vad 
innebär över tid? Ska det gå en vecka, eller krävs det månadslångt förlopp för att man ska 
betrakta det överensstämmigt?  
      Dessa begrepp finner jag oerhört abstrakta i sammanhanget och har själv kommit att 
reflektera över dess diffusa prägel. Jag tror att skolorna bör beakta detta och fastställa 
begreppets innebörd och även tydliggöra tolkningen i sina handlingsplaner, då det annars 
föreligger stor risk för många olika tolkningar vilket då kan ha en negativ inverkan på 
handlingskraftigheten.  
 
Det framgår tyvärr inte vid någon av de granskade handlingsplanerna vilka som har utarbetat 
dessa, inte heller framgår det vilka som deltagit i revidering/uppföljning. Detta anser jag vara 
en klar brist, då det är svårt för läsaren att få en inblick om hur detta arbete har gått till, och 
det underlättar inte heller för den som vill ställa frågor. Det framkommer då inte heller någon 
information om eventuell elevmedverkan vid arbetet med handlingsplanen.  
       Skola A och B:s handlingsplaner har daterats vid senaste revidering, vilket dock skola C:s 
saknar. Detta gör att man inte får någon vetskap om hur aktuellt dokumentet egentligen är.  
 
Samtliga granskade handlingsplaner innehåller en förebyggande del där det framgår hur man 
ska arbeta för att stävja och förhindra att mobbningssituationer uppkommer.  
   I skola B och skola C:s handlingsplaner anges en mängd olika exempel på hur detta arbete 
kan se ut, och förslag på vad som kan göras.  
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Skola B har arbetat fram en mängd olika förslag, med syftet att ständigt främja kamratskap 
mellan eleverna, vilket rektor påtalar är av yttersta vikt hos dem, då skolan präglas av 
kulturell och etnisk mångfald. För närvarande härstammar eleverna på skolan från ett trettiotal 
olika nationer, vilket gör att skolan måste arbeta mycket med acceptans, förståelse och respekt 
mellan eleverna.  
       Skola A:s handlingsplan är mer abstrakt när det gäller den förebyggande delen, vilken 
mer påtalar de mål som skolan skall sträva emot. Dock saknas det mer konkreta exempel på 
vad det förebyggande arbetet kan innehålla och hur detta kan gå till väga.  
 
Både skola A och C arbetar med kamratstödjare i syftet att stärka relationerna och förebygga 
mobbning.  
      På skola C tillämpas kamratstödjare hela tiden, där representanter utses i varje klass.  
Dessa har bland annat till uppgift att prata med den som står utanför, och ta med den kamraten 
in i gemenskapen, samt att dessa ska rapportera exempelvis mobbningsfall.  
      Vid skola A förekommer kamratstödjandet främst vid läsårets början, och det är då elever 
i årskurs 9 som har till uppgift att stödja och hjälpa de nya eleverna i årskurs 7 att hitta rätt på 
skolan, och fungera som faddrar. Resterande delen av läsåret tillämpas i huvudsak inte 
kamratstödjare, inte heller i de enskilda klasserna. 
      Skola B är den enda skolan av de undersökta som inte arbetar med detta system, däremot 
arbetar man med fadderverksamhet vilket kan ses som en ytterligare utveckling av 
kamratstödjare. Detta innebär att en äldre elev är fadder åt en yngre elev, vilket gör att man 
här arbetar över årskurs och klass gränser.  
 

Uppföljning och uppdatering av handlingsplanen sker kontinuerligt varje år på skola B och C. 
Vad det gäller skola A har detta inte kunnat ske, då tidigare rektor som var anställd i tre års tid 
hade handhaft dokumenten enskilt under hela den tiden. När nuvarande rektor tillträdde, som 
är tillförordnad, upptäcktes det att handlingsplanen var gammal och inaktuell, då den inte 
hade reviderats sedan 1999. För närvarande arbetar tillförordnad rektor och kurator fram 
förslag på en ny handlingsplan, som ska utformas i samråd med lärarna. Den nya är dock inte 
färdigställd, och under tiden är det den gamla som gäller.  
 

Gällande vem som ansvarar för mobbningsarbetet finns det angivet i skola A och C:s 
handlingsplaner att det är rektor som har huvudansvaret. På skola B är det också rektor som 
ansvarar, men denna information saknas i skola B:s handlingsplan, vilket är en brist.  
       Det är trots allt en fördel att ansvarsfrågan tydliggörs för den som tar del av 
handlingsplanen, då den som önskar att ta kontakt, lättare kan göra det direkt till rätt person.  
 

Ingen av de medverkande skolorna har valt att arbeta efter Farsta- eller Olweusmodellen när 
det gäller den åtgärdande delen av handlingsplanen. Samtliga skolor anser att 
föräldrakontakten är oerhört viktig, och att dessa inte ska stängas ute. Trots allt är det 
minderåriga barn som det berör, och några rektorer påtalar att det vore ett brott mot skollagen 
att undanhålla föräldrarna vid en mobbningssituation.  
       Skolorna har istället valt att utforma den åtgärdande delen på ett sådant sätt att det passar 
den enskilda skolans arbetssätt och struktur, vilket gör att man finner stora va riationer i deras 
utformning och innehåll.  
   
I alla tre skolornas handlingsplaner är arbetsrutinen vid ett mobbningsfall väl beskriven, och 
det anges att rektor ska kontaktas och informeras på samtliga skolor. Hela arbetsrutinen kring 
ett mobbningsfall återges relativt detaljerat, och alla skolorna anger att samtal med både 
mobbare och mobbningsoffer ska hållas.  
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Gällande skola A och C anges vilka som lämpligen för dessa samtal samt vilka som sköter 
övriga uppgifter. 
      Detta saknas i skola B:s handlingsplan, men man klargör att vid de samtal som hålls ska 
det vara två vuxna närvarande, samt inom vilken tidsrymd uppföljningssamtalen ska äga rum.  
 
I skola C:s dokumentation återfinns elevvården på skolan, och även hur arbetet kring detta ska 
ske, vilket är detaljerat beskrivet med bland annat specialpedagogens arbetsuppgifter i dessa 
sammanhang. Skola C verkar lägga stor vikt vid skriftlig dokumentation, då man har upprättat 
riktlinjer om hur dokumentationen ska gå till samt hur den ska se ut. Detta gäller även 
handhavandet av ett mobbningsärende, där allt ska dokumenteras skriftligt. 
       Detta är dock något som saknas i både skola A och B:s handlingsplaner, där man inte 
återfinner några som helst riktlinjer för dokumentation av mobbningsärenden.  En tydligare 
riktlinje för detta vore önskvärt, särskilt med tanke på att flera olika personer kan vara 
involverade i mobbningshantering, och det kan underlätta arbetet om en enhetlig 
dokumentationsrutin finns angiven. Dessutom minskar riskerna för att viktig dokumentation 
uteblir eller försvinner i samband med oklara hanteringsrutiner. 
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5. Metod 
 
5.1 Urval 
 
Den ursprungliga tanken var att studien skulle innefatta intervjuer av personal vid tre olika 
skolor som representerade skolans alla olika lärostadier, samt att jag skulle genomföra en 
enkätstudie bland elever.  Syftet med detta var att skolornas skilda arbetssätt, olika 
förutsättningar och dess skilda strukturer skulle visa hur en problematik kan arbetas med flera 
olika sätt, samt undersöka hur elevgruppernas ålder kom att påverka personalens arbete. 
       Att undersöka skolor från lågstadium till gymnasiet visade sig dock innebära en 
försvårande omständighet, då en stor åldersspridning skulle medföra svårigheter att tillämpa 
samma enkät till alla medverkande elever, och det skulle komma att bli svårt att jämföra och 
analysera resultaten. 
 
I stället valde jag att fokusera studien på tre högstadieskolor, vilka är olika till utformning och 
har skilda geografiska upptagningsområden vad det gäller elever. En av dessa skolor är en 
friskola och skiljer sig på det sättet från de övriga. Gemensamt för skolorna är att de är 
belägna i en mellanstor stad i Sverige.  
      Vid tidsplaneringen var jag noga med att begränsa omfattningen för att intervjuerna skulle 
kunna genomföras grundligt utan stress. Jag ansåg att det var viktigt att vid bearbetning av 
materialet skulle det ges möjligt utrymme för ytterligare kontakt med skolorna, för eventuell 
komplettering av insamlad data.  
       Jag kom att inse att studiens omfattning med hänseende av tid och utrymme var för liten 
för att alla tre grupperna skulle kunna studeras. Därmed blev valet att istället fokusera denna 
studie på lärare och övrig personals åsikter och upplevelser angående mobbningshanteringen 
på den egna skolan. 
 
Den första kontakten med skolorna etablerades via telefonkontakt med respektive skolas 
rektor. Anledningen till att första kontakten var med rektorerna var dels att väcka ett intresse, 
samt att det var nödvändigt att få rektors godkännande för att kunna etablera en kontakt med 
personalgrupper. Jag kom att bli väl bemött av samtliga rektorer, och dessa visade sig vara 
intresserade av att delta i studien. 
     Vid telefonkontakt förklarades studiens syfte, samt vad den skulle komma att användas till. 
Samtidigt efterfrågades tillgång till den aktuella skolans handlingsplan, vilket beviljades av 
alla, då dessa är offentliga dokument. Samtidigt diskuterades hur man skulle få en lämplig 
spridning bland de medverkande för att urvalet skulle vara representativt, och lämplig 
tidpunkt för mötet bestämdes i samråd med respektive rektor. 
      Under telefonsamtalet gjorde jag även förfrågan om det fanns möjlighet till en inledande 
intervju med respektive skolas rektor, där jag avsåg att få fram information rörande vilka 
personer som är anknutna till arbetet med handlingsplanen, och vilka som är ansvariga för 
skolans arbete mot mobbning.  
 
Jag kom därefter att ha ett inledande möte med varje skolas rektor, där syftet med studien 
presenterades samt att en diskussion gällande själva utförandet. Jag talade om att jag önskade 
att få intervjua fem lärarrepresentanter samt övrig personal som matbespisningspersonal och 
vaktmästare.  
       Gällande lärarkåren påtalade jag mina önskemål till rektorerna om att dessa skulle 
representera: olika åldrar, kön och anställningstid. Detta då jag ville få största möjliga 
spridning i gruppen, då detta ökar studieresultatens validitet.  
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Anledningen till mitt intresse av matbespisningspersonal och vaktmästare är att dessa är 
vuxna som vistas bland eleverna, ur ett annat perspektiv och på andra villkor än lärares. Därav 
är jag intresserad av att ta del av vad dessa anser om mobbning och den mobbningshantering 
som bedrivs på den enskilda skolan.  
 
Jag fick dock inte tillåtelse att göra förfrågningar bland lärarkåren själv, utan detta skulle 
göras av rektorerna. Därav har jag ingen insyns hur själva urvalet av representanter gick till, 
varvid studiens validitet kan ifrågasättas. Jag har ingen vetskap om urvalet var slumpvis, eller 
om representanterna enbart består av personal med positiv inställning till skolans 
mobbningshantering. Därvid kan dessvärre inte resultaten betraktas som generella för hela 
skolorna, men de kan däremot ge en inblick i personalgruppernas uppfattningar och åsikter. 
 
När det gällde annan personal gjorde jag inget selekterat urval, utan samtliga som var villiga 
att delta var intressanta att intervjua. Jag ansåg det inte nödvändigt med några direkta 
begräsningar, då dessa personalgrupper var naturligt begränsade i antal, på skolorna arbetar 
exempelvis sällan mer än två vaktmästare.  
      Förfrågningarna bland vaktmästare och måltidspersonal kunde jag göra själv, då dessa 
grupper inte är underställda rektor, utan är anställda av en nämnd i kommunen. På en av 
skolorna erbjöd dock rektor att etablera en kontakt med dessa personalgrupper, varvid denne 
senare kontaktade mig och meddelade att dessa var villiga att delta i undersökningen.  
 
Till skillnad från lärargrupperna hade jag möjlighet att påverka urvalet av deltagare, samt att 
själv presentera studien. Studiens syfte kunde presenteras på ett sätt som jag själv fann 
lämpligt, samt att jag kunde avgöra ifall de jag talade med var intresserade av ämnet.  
       Dessutom kunde jag vara mer säker på att dessa valde att delta av fri vilja, och inte enbart 
för att de var utvalda av sin chef, samt att skolans ledning inte hade någon direkt påverkan, 
vilket jag anser vara positiva faktorer för resultatens validitet.  
 
5.2 Metod val  
 
Studien har en komparativ design, även kallad för jämförande, vilket innebär att man 
använder sig av identiska metoder för studium av flera olika och konstaterande fall. Designen 
inrymmer även en jämförelselogik genom att den förutsätter att det går att få en bättre 
förståelse för en social företeelse, om den jämförs utifrån två eller fler motsatta/olikartade fall 
eller situationer. (Bryman, A 2002 sid. 69) 
 
De fördelar som lyfts fram angående den komparativa designen, är att denna typ av 
undersökningar underlättar teoriutvecklingen. Genom att två eller fler fall jämförs, blir 
forskaren bättre i stånd att beskriva under vilka betingelser en teori håller streck eller är 
otillräcklig. Dessutom kan själva jämförelsen ge idéer till utveckling av begrepp som är 
relevanta för en teori som genereras. (Bryman, A a.a. sid. 70) 
 
Den kritik som riktas mot metoden, är att fokus flyttas från den specifika kontexten, och 
istället koncentreras på att de olika fallen ställs och jämförs med varandra. Behovet av att 
utforma jämförelsegrunden, kan innebära att man redan vid undersökningens början måste 
formulera ett uttalat fokus, trots att det ofta kan vara bra att ha ett mer öppet angreppssätt. 
(Bryman, A  a.a. sid. 72) 
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Jag har arbetat efter en induktiv ansats, vilket var det mest lämpliga för att studiens frågor 
skulle kunna besvaras. Den induktiva ansatsen innebär att man utgår från en mängd enskilda 
fall, i det här fallet olika grupper, och hävdar att ett samband som observerats i samtliga fall 
även är generellt giltiga. Metoden destillerar en allmän regel ur en mängd iakttagelser, och det 
som kvarstår blir enbart ett koncentrat av vad som redan innehålls i iakttagelserna.  
(Alvesson, M & Sköldberg, K 1994; sid. 41) 
 
När en kvalitativ forskningsstrategi tillämpas i samband med en komparativ design, är det 
vanligaste tillvägagångssättet kvalitativa intervjuundersökningar av två eller fler fall, vilket 
jag har valt att tillämpa i denna undersökning.  
        Den intervjuteknik som kom att tillämpas var halvstrukturerade intervjuer, vars teman i 
huvudsak kom att utgå från studiens frågeställningar. Då intervjuerna var halvstrukturerade 
kunde frågornas ordningsföljd varieras, och det gavs även utrymme för följdfrågor. Det var 
till fördel, då lärare och annan personals arbetsuppgifter och möten med eleverna är av skilda 
karaktärer, samt att skolornas arbetssätt skiljde sig åt, och intervjutekniken medgav till en 
anpassning för respektive fokus grupp.  
 
Med hänsyn till de olika gruppernas sammansättning upplevde jag att det hade varit svårare 
att tillämpa ett strikt strukturerat frågeformulär. Då jag tillämpade halvstrukturerade intervjuer 
vid B-uppsatsens genomförande, var denna intervjuteknik sedan tidigare bekant för mig, 
vilket underlättade det förberedande arbetet samt konstruerandet av den intervjuguide som 
kom att tillämpas.   
 

Den ursprungliga tanken var att intervjua alla deltagare enskilt, men efter diskussioner med 
rektorerna kom vi överens om att intervjuerna skulle ske gruppvis. Anledningen till detta var 
att rektorerna ansåg att enskilda intervjuer skulle komma att ta för mycket tid i anspråk från 
lärarna, och det skulle kunna innebära svårigheter att få lärare som ville delta. Efter att jag 
själv reflekterat över studiens storlek, kom även jag fram till att gruppintervjuer var att 
föredra på grund av tidsbegränsningen. Jag hade dock ingen erfarenhet av gruppintervjuer, 
varvid jag fann det lämpligt att som förberedelse inför intervju tillfällena granska detta 
närmare i litteratur härrörande forskningsmetodik.  
 
När jag granskade litteraturen kom jag att bli än mer övertygad om att gruppintervjuer var den 
metod som skulle lämpa sig bäst för undersökningen. Alan Bryman påtalar i sin bok 
Samhällsvetenskapliga metoder en del fördelar med denna metod, som för mig kom att spela 
en avgörande roll i valet av metod. Denne påtalar att i fokusgrupper kan deltagarna lyfta fram 
den frågeställning som dessa anser vara viktigt på ett visst område, vilket möjliggörs då man 
som intervjuare måste lämna över en del av kontrollen till deltagarna, varvid de frågor som är 
av vikt för dessa kan komma att lyftas fram. I en fokusgrupp argumenterar deltagarna ofta 
med varandra och ifrågasätter varandras åsikter, vilket möjliggör för intervjuaren att få mer 
realistiska beskrivningar av vad människor tycker och tänker, då dessa tvingas att reflektera 
över och kanske även ändra sina uppfattningar. (Bryman, A a.a. sid. 327)  
      Tekniken möjliggör att man kan skapa en förståelse varför människor tycker som de gör, 
då fokusgruppen rymmer en möjlighet för deltagarna att utforska varandras skäl till att vara av 
en viss åsikt. Vilket jag tyckte var mer intressant än den ibland tämligen förutsägbara 
sekvensen ”fråga – svar – fråga”, som förekommer i enskilda intervjuer.  
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Liksom andra forskningsmetoder har fokusgruppsmetoden en mängd olika begräsningar och 
nackdelar. Intervjuaren har mindre kontroll över skeendet när fokusgrupper intervjuas, än vid 
individuella intervjuer. Alan Bryman påtalar den svåra balansgång rörande i vilken 
utsträckning intervjuaren kan låta en fokusgrupp ”ta över” skeendet, och hur pass engagerad 
gruppledaren ska vara. (Bryman, A a.a. sid. 338) 
        En annan svårighet som Bryman framhåller är att de data som insamlas är svåra att 
analysera, och det samlas snabbt stora mängder av datamaterial. Dessutom är fokusgrupper 
svåra att organisera, då det är svårt att få människor att ställa upp i en undersökning, och 
dessutom finna en gemensam passande tidpunkt för deltagarna. (Bryman, A a.a. sid. 339) 
 
Vid förberedelserna var jag dock varse om dessa svårigheter, och då jag insåg svårigheten att 
dels studera gruppdeltagarnas samspel och påverkan av varandra och samtidigt anteckna, kom 
jag att i ett tidigt stadium be en god vän att medverka som anteckningsstöd. Givetvis under 
förutsättningarna att deltagarna godkände min väns medverkan, vilket under genomförandet 
inte skapade några som helst negativa reaktioner.  
      Anteckningarna skulle kunna komma att underlätta analysen av dataresultaten, och 
avsikten var att dessa skulle komplettera bandupptagningarna. Då det vid intervjuer av 
fokusgrupper ofta kan vara svårt att urskilja allt vad de olika deltagarna säger på 
bandupptagningen, ansåg jag att anteckningsstödet hade en viktig funktion. 
 
5.3 Deltagande skolor 
 

Jag har valt att omnämna skolorna vid beteckningarna A, B och C. 
 

Skola A är en renodlad högstadieskola som omfattar lite mer än 500 elever.  
 
Vid skola B är det ungefär lika många elever totalt sett, men till skillnad från skola A, är det 
en F-9 skola, vilket innebär att det där finns fler olika stadier. 
 
Skola C är den skola som är minst till antal, men liksom skola B finns alla lärostadierna 
respresenterade där. Den största skillnaden till de andra två skolorna är att skola C inte är en 
kommunal skola, utan en friskola, vilket gör att arbetssättet och utformningen är annorlunda. 
 
5.4 Deltagande i studien 

 
I studien kom sammanlagt fyra fokusgrupper att intervjuas, och dessutom kom två personer 
att intervjuas enskilt. Sammanlagt kom 21 personer att intervjuas, varav 16 av dessa var 
kvinnor.  
 
Nedan har jag valt att redogöra gruppernas sammansättning. 
 
   Följande fokusgrupper deltog: 

• Grupp 1 - matbespisningspersonal vid skola A 
• Grupp 2 - matbespisningspersonal vid skola B 
• Grupp 3 - lärarrepresentanter vid skola A 
• Grupp 4 - lärarrepresentanter vid skola B 

 
Grupp 1 bestod av fyra stycken kvinnor, varav den yngsta var 43 år gammal och den äldsta 
var 59 år. Tre av dessa hade en lång anställningstid på skola A, då de hade tjänstgjort mellan 
12 till 18 år, medan den fjärde gruppmedlemmen hade varit verksam där sedan ett år.   
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Grupp 2 bestod även den av enbart kvinnor, vilka var sex stycken till antalet. Gruppdeltagarna  
representerade en relativt hög medelålder då den yngsta var 49 år gammal och den äldsta var 
61 år. De representerade dock en stor spridning gällande anställningstid på skola B, den som 
arbetat kortast tid var anställd sedan enbart tre veckors tid, medan den deltagare som arbetat 
där längst tid hade varit verksam i elva år.  
 

Grupp 3 kom att bestå av fyra lärare samt en fritidsledare. Denna grupp kan ses som 
representativ vad gäller kön, ålder och anställningstid, då gruppen bestod av två män och tre 
kvinnor i åldrarna 29-63 år. Den som hade arbetat längst var en kvinna, som arbetat på skolan 
i 23 år, och den som hade kortast tjänstgöringstid var en man som varit på skolan endast sedan 
höstterminens start.  
 

Grupp 4 bestod av fyra deltagare, varav två av deltagarna var specialpedagoger, vilket gjorde 
att lärarrepresentanterna egentligen blev något för få.  
       Deltagarna var väl skilda åt i ålder och anställningstid, det var tre kvinnor och en man, 
där den äldste deltagaren var 50 år gammal, och den yngste var 33 år. Den nyaste 
medarbetaren av dessa var en kvinna, som börjat vid höstterminens start och som var 
specialpedagog. Den i gruppen som hade längst anställningstid var en kvinna som hade varit 
verksam på skolan i åtta år.  
 
Skolornas vaktmästare kom att intervjuas enskilt.  
Vaktmästarna omnämns med förkortningarna: 

• V1 – vaktmästare vid skola A 
• V2 -  vaktmästare vid skola B 

 
Skola A:s vaktmästare, var en man i 60 års åldern, som hade tjänstgjort på skolan i hela 37 år. 
Vid skola B arbetade en relativt ny vaktmästare, en man i 30 års åldern, vilken endast hade 
tjänstgjort där ett par månader.  
 
5.5 Studiens genomförande  
  

Både skola A och B:s rektorer återkom relativt snart efter det inledande samtalet, där lämpliga 
tillfällen kom att diskuteras. Vid skola B hade rektor även kontaktat berörd övrig personal, 
och denne hade även ett förslag som innebar att de tre olika grupperna; lärare, 
matbespisningspersona l och vaktmästare kunde intervjuas samma dag.  
      När det gällde skola A fick jag själv ta kontakt med matbespisningspersonal och dess 
vaktmästare, och de intervjuer som genomfördes där kom att ske vid tre skilda tillfällen, vilket 
dock inte var till nackdel då jag fick möjligheter till att besöka skolan flera gånger och ta del 
av dess miljö. 
 

Vad det gäller skola C kom den skolan dessvärre att totalt utebli i själva undersökningen. Det 
uppstod tyvärr problem när det gällde återkontakten med rektor, vilket sedermera ledde till att 
inga intervjutillfällen kunde bokas in. Anledningen visade sig vara att rektor och skolans 
personal hade varit upptagna med ett stort estetiskt projekt som pågick just vid den tidpunkt 
som v ar aktuell för intervjuerna.  
     
Skola C:s bortfall i undersökningen påverkar dessvärre studiens validitet negativt, då 
omfattningen och även underlaget för resultaten minskade. Dessvärre uppkom problematiken 
alltför sent under studiens gång för att det skulle vara möjligt att involvera en annan skola 
som ersättning för skola C.  
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Jag fann det oerhört tråkigt att skola C inte medverkade, då denna skola hade varit oerhört 
intressant att ha med på grund av dess skillnader mot skola A och B. Det hade varit intressant 
att ta del av hur en friskola arbetar med dessa mobbningsrelaterade frågor, samt se om det 
fanns likheter och skillnader med de kommunala skolorna, vilket nu tyvärr inte blev möjligt.  
        Vid det inledande samtalet med rektor fick jag ta del av skolans handlingsplan mot 
mobbning, vilket möjliggjort för mig att göra en dokumentationsgranskning. 
 

Första intervjun kom att genomföras på skola B, varvid dess matbespisningspersonal kom att 
utgöra den första fokusgruppen. Jag blev väl mottagen på skolan, och kom att mötas av en 
positivt inställd och entusiastisk grupp som bestod av sex stycken damer.  
      Platsen för intervjun var ett personalrum, vilket präglades av en tilltalande miljö. 
Dessvärre var vi inte helt ostörda, då det var annan personal som kom in i rummet för att fika 
mm, vilket jag upplevde som negativt för samtalet. Dels kunde de intervjuade komma att bli 
störda och känna sig hämmade, då vi trots allt diskuterade relativt allvarliga frågor, dessutom 
kom detta att orsaka ljudstörningar på bandupptagningen. 
      Samtalet präglades av en god stämning, till en början var alla något spända och lätt 
nervösa, vilket de intervjuade hänvisade till ovanan med bandspelaren. Efter en stund kom 
den dock att få allt mindre betydelse, och samtalet kom att bli avspänt med en lättsam prägel. 
 

Sista intervju tillfället med en fokusgrupp, kom att bli med matpersonalen på skola A. Platsen 
var själva skolmatsalen, vilket gick bra då tidpunkten för intervjun var efter stängningstid och 
vi kunde vara helt ostörda. Liksom vid intervjun med matpersonalen på skola B, var samtalet 
avspänt och kom att präglas av en glad och trevlig stämning.  
 
Intervjuerna med vaktmästarna genomfördes dock på samma sätt som de med 
fokusgrupperna, samtalen spelades in och anteckningar fördes som stöd. Dessa samtal var 
dock lättare att genomföra, då jag enbart hade en person att fokusera mig på. Dessutom var 
det lättare då man undkom problematiken med flera som ville prata samtidigt, och för mig 
som intervjuare var det mycket mindre att styra upp då bara en person intervjuades.  
 
När vaktmästarna intervjuades märktes denna skillnad tydligt mot intervjuerna med 
matpersonalen, framförallt vad det gällde tidsåtgången. Att intervjua en person genomfördes 
på ungefär halva tiden mot en fokusgrupp på ca fem personer, trots att samma teman kom att 
diskuteras.  
 

De teman som kom att behandlas vid intervjuerna med matpersonal och vaktmästare härrörde 
mobbningsbegreppet, mobbning vid den egna skolan, arbetssätt och samverkan och vetskap 
om den egna skolans handlingsplan.  
       Jag valde att utelämna temat som berörde olika mobbningsmodeller och forskare, då jag 
insåg att matbespisningspersonalen hade föga eller inget intresse och kunskaper kring dessa 
teman.  
 

De lärarrepresentanter som först intervjuades var de vid skola B, vilket kom att ske samma 
dag som intervjun med att skola B:s matbespisningspersonal.  Samtalet bandades, och ägde 
rum i ett väl avskilt rum, där vi kunde sitta både bekvämt och ostört, vilket var en klar fördel 
mot det lärarrum där jag satt och intervjuade matpersonalen. Dels med tanke på att inga 
avbrott ägde rum, men också att lärarna kunde känna sig mer fria att delge sina åsikter och 
tankar, även sådant som de inte ville skulle komma till kännedom för övriga kollegor på 
skolan.  
     Samtalet präglades av en positiv stämning, och många intressanta diskussioner uppstod, 
vilket visade sig då intervjun kom att ta långt mer tid i anspråk än vad som var tänkt.  
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Lärarrepresentanterna vid skola A kom att bli lång och intressant, då många åsikter skulle få 
plats i diskussionen. Denna intervju bandades också, och det var den som kom att ta längst tid 
vid genomförandet, men jag såg det enbart positivt att deltagarna var engagerade och att temat 
verkade var av sådan vikt och intresse. 
     Samtalet kom att äga rum i ett enskilt och relativt avlägset beläget rum, vilket gjorde att vi 
kunde sitta ostörda utan avbrott eller risk för att någon kunde lyssna. Samtalet var positivt och 
avspänt, och det framkom många intressanta aspekter av de teman som diskuterades. 
 

Vid intervjuerna med lärarrepresentanterna kom följande teman i intervjuguiden att 
behandlas; mobbningsbegreppet, mobbning vid den egna skolan, arbetssätt och samverkan, 
skolans handlingsplan och vetskap om de olika mobbningsmodellerna.  
 

När jag intervjuade fokusgrupperna kom jag att märka av den gruppsamverkan som pågick. 
Relativt snart upptäckte man vilka som var de drivande, och vilka som var de mer tystlåtna i 
gruppen. Här kom jag att märka vilket svårt arbete man har som intervjuare, då det är viktigt 
att försöka styra samtalet på ett sätt som möjliggör för de mer tystlåtna att få utrymme att tala. 
Samt att det var viktigt att försöka få de som ville driva, att lämna utrymme för de andra. 
 

Vid intervjuerna av matbespisningspersonalen på bägge skolorna märktes det att detta var en 
relativt homogen grupp, som var mer bekanta med varandra. Dock kan detta ha varit till 
nackdel, då grupphierarkin redan fanns vid intervjuns start. Med andra ord kan detta ha 
hämmat de mer tystlåtna ytterligare, kanske de inte vågade ge uttryck för om de hade en 
avvikande åsikt gentemot de som var mer dominerande i gruppen. 
 
När lärarrepresentanterna intervjuades märktes väl att dessa vanligtvis är avgränsade från 
varandra som personalenhet. Deltagarna arbetar vanligtvis i uppdelade arbetslag, och detta 
märktes då gruppdeltagarna inte var helt förtrogna med varandra, och det var ett mycket 
svårare arbete att försöka styra upp dessa samtal.  
       Det var inga större problem med tystlåtna deltagare som föga ville tala, utan svårigheten 
var alltför många och ivriga talare, som gärna ville säga sitt, och jag fick vara noga med att ge 
ordet till deltagarna i tur och ordning, för att alla skulle kunna få komma till tals.  
 
5.6 Analys och sammanställning av resultat 
 
Vid granskandet av skolornas handlingsplan har en dokumentanalys genomförts, och vid 
tolkningen har jag använt mig av en kvalitativ innehållsanalys. Jag har sökt efter 
bakomliggande teman i det material som analyserats, och analysen har utgått från ett antal 
kategorier som definierats i förväg, vilka har sin grund i det teoretiska bakgrundsmaterialet.  
        Den kvalitativa innehållsanalysen av dokumenten, var en viktig strategi för sökandet 
efter teman som varit centrala för de kodningsmetoder som använts vid analysen av den 
insamlade datan. 
 
Vid analysen och sammanställningen av resultaten har insamling av data och analys skett 
parallellt, och i växelverkan med varandra. När materialet har analyserats, har deltagarna 
delats in i olika kategorier, vilka konstruerats med utgångspunkt i materialet, främst med 
hänseende till de olika yrkesrollerna, vilket var förenligt med studiens frågeställning. 
       Detta anser jag har varit ett lämpligt arbetssätt, då de skolor som deltagit i studien har 
skilda arbetssätt och är olika strukturerade, och på detta sätt har ändå jämförbara kategorier 
kunnat analyseras.  
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Studien har en fenomenologisk inriktning, vilket innebär det är människors upplevelser och 
åsikter som står i fokus, vilket var viktigt att ha i åtanke när valet av analysmetod skulle 
göras. En svårighet i sammanhanget berodde på att undersökningen genomfördes med 
fokusgrupper, varvid det var svårt att utforma en analysstrategi som inbegrep både det 
deltagarna förmedlade, samt hur dessa samspelade med varandra.  
 
Vid intervjuana lysen har jag tillämpat ad hoc, vilket innebär att ingen standardmetod har 
använts för analysen av hela intervjumaterialet, utan jag har växlat mellan olika tekniker. De 
metoder som jag mestadels har arbetat efter är meningskoncentrering i kombination med 
meningskategorisering. 
 
Meningskategorisering innebär att intervjuerna har kodats i kategorier. Kategoriseringen 
gjorde det möjligt att undersöka skillnader både i och emellan de olika grupperna, vilket var 
lämpligt utifrån studiens frågeställning.  
      Vanligen innebär metoden att långa uttalanden reduceras till enkla kategorier, vilket 
möjliggör att en stor text kan strukturerares och reduceras till enkla tabeller och figurer. 
(Kvale, S 1997; sid. 174)  Det var dock inte min avsikt att kategorisera intervjuerna på detta 
sätt, då mitt intresse var att lyfta fram det subjektiva innehållet i deltagarnas utsagor.  
 
Därav valde jag att även använda mig av meningskoncentration, vilket innebar att 
intervjutexterna, som ursprungligen var stora, kom att reduceras till kortare och koncisare 
formuleringar.  
    Metoden har en fenomenologisk bas, och används ofta för analys av omfattande och 
komplexa intervjutexter. Syftet är att avdela materialet i naturliga meningsenheter som sedan 
utvecklar dess huvudteman. (Kvale, S a.a. sid. 178) 
 
Intervjumaterialet kom att bearbetas med stöd av att bandupptagningarna skrevs ut, vilket 
skedde med hjälp av en diktafon. I övrigt har jag haft stöd av de anteckningar som fördes vid 
intervjutillfällena, vilket visade sig vara till god hjälp, särskilt då det bitvis var svårt att 
uppfatta exakt vad deltagarna sa på bandinspelningarna. Detta var jag dock förberedd på, då 
jag redan vid förberedelserna var varse om att det skulle bli svårt att förhindra 
gruppdeltagarna att inte prata i munnen på varandra. 
 
Då jag arbetade med att sammanställa data, uppkom situationen att jag var i behov av att 
kontakta en av fokus grupperna för kompletterande information, vilket jag gjorde via telefon.  
Detta kunde genomföras med lätthet, och de personer jag talade med gav mig ett positivt 
bemötande vid samtalet, och var glada över att kunna vara till hjälp. 
 
Några återbesök med grupperna var dock inte nödvändiga, vilket var positivt med hänseende 
till den tidsbegränsning som har varit. Jag hade dock önskat att det funnits utrymme för detta, 
eftersom det hade varit intressant att få tala ytterligare med de gruppdeltagare som var mer 
tystlåtna vid intervjutillfället.  
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6. Resultat och analys  
 
Vid resultatredovisningen tillämpas följande beteckningar för de deltagande grupperna: 
 

• Grupp 1 - matbespisningspersonal vid skola A 
• Grupp 2 - matbespisningspersonal vid skola B 
• Grupp 3 - lärarrepresentanter vid skola A 
• Grupp 4 - lärarrepresentanter vid skola B 

 

• V1 - vaktmästare vid skola A 
• V2 - vaktmästare vid skola B 

 
6.1  Deltagarnas vetskap om den aktuella skolans handlingsplan 
 
Vad det gäller om deltagarna har tagit del av skolans handlingsplan, hade ingen av deltagarna 
i grupp ett eller två, gjort detta. Ingen av dessa deltagare visste heller var handlingsplanen 
finns att tillgå på skolan ifall de skulle vara intresserade av att läsa den. 
 

”Jag har faktiskt ingen aning om var den finns. Kanske rektor har den, eller så vet ju 
assistenten var den finns.” (kvinna, grupp 2) 
 

”Ja jag vet inte exakt var den finns, men jag kan tänka mig att den kan vara hos 
skolassistenten, eller så finns den kanske i personalrummet.” (kvinna, grupp 1) 
 
Ingen av de intervjuade vaktmästarna vid skolorna hade heller tagit del av handlingsplanen, 
och bägge hade föga vetskap om var den finns att tillgå. 
 
”Jag har inte tagit del av handlingsplanen mot mobbning, och jag vet inte heller var den 
finns.” (V1) 
 

Ingen av deltagarna i grupp ett, grupp två eller vaktmästarna, har kunnat ta del av 
handlingsplanen, då den aldrig har introducerats för dem och de har inte heller fått någon 
information om var den finns att tillgå. Deltagarna själva var inte förvånade över detta, utan 
påtalade att de sällan eller aldrig är delaktiga i frågor som berör lärare och elever.  
 

”Det är liksom uppdelat på det sättet, det är de andra; lärare och elever, och så är det vi 
övriga, som räknas till övrig personal. Och vi arbetar ju inte med eleverna på det sättet, det 
är ju lärarna som gör, så vi är liksom inte involverade i sådana här frågor. (V1) 
 
Alla deltagare i grupp ett och två, samt vaktmästarna, ansåg dock att det hade varit bra om de 
hade fått ta del av handlingsplanen mot mobbning, och att det vore önskvärt mer information 
från ledningen om skolans policy och arbetssätt.  
 

”Det är faktiskt dåligt att vi inte har tagit del av den, det hade varit bra, även om vi nu har 
ordningsregler som gäller hos oss.” (kvinna, grupp 1) 
 

”Det hade varit bra att få veta vilka skyldigheter och rättigheter vi har och att få veta vilka 
lagar och paragrafer som gäller, och vad de innehåller. Jag hade gärna fått mer information 
om skolans policy också, då vet man hur man ska förhålla sig, så man inte gör helt fel.” 
(kvinna, grupp 2) 
 
”Vi ser ju och hör allt, så jag tror det hade varit positivt att få reda på mer, så vi visste mer 
om mobbningsarbetet.” (V1) 
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I grupperna tre och fyra, hade merparten tagit del och läst igenom handlingsplanen, med ett 
fåtal undantag. De som inte hade läst eller sett handlingsplanen hade arbetat relativt kort tid 
på skolan, och en av deltagarna i grupp tre hade fått handlingsplanen samma dag som 
intervjun ägde rum. 
 

Alla deltagarna hade dock vetskap om var handlingsplanen finns att tillgå. På bägge skolorna 
finns den enligt deltagarna i personalrum eller hos skolans rektor. De som inte hade läst 
handlingsplanen framhöll att det kan ses som lite slappt att de inte har tagit tag i detta själva, 
och att det trots allt är deras eget ansvar och att det ligger i deras eget intresse att läsa den. 
Några påtalade också att man egentligen behövde gå igenom den lite oftare för att uppdatera 
sina kunskaper. En del hade inte läst den på flera år, vilket framförallt gällde de som arbetat 
under lång tid på skolan.  
 

Ingen av dem som räknas som övrig personal, det vill säga matbespisningspersonal och 
vaktmästare har fått ta del av skolans handlingsplan mot mobbning. Detta oavsett hur länge 
dessa har tjänstgjort på skolan, inte ens den vaktmästare som arbetat på skola A i 37 års tid, 
har sett skolans handlingsplan. 
      Detta är något som kan betraktas som en brist, då detta klart visar att skolledningen inte 
har implementerat skolans arbetssätt mot mobbning på hela skolan. Även om dessa grupper 
inte arbetar direkt med eleverna i sina huvudsakliga sysslor, bör det ändå ses som viktigt att 
dessa i alla fall har vetskap om var informationen finns att tillgå, vilka regler som gäller samt 
vem de ska vända sig till om något inträffar. Att dessa grupper inte har fått vetskap om var 
handlingsplanen finns att tillgå, påvisar tydligt hur utanförställda dessa grupper faktiskt är 
mot lärare och skolledning. 
 
Intervallerna mellan när lärarna hade gått igenom handlingsplanen var för vissa deltagare 
oerhört långa, vilket tyder på att man från ledningens sida inte tillämpar någon uppföljning. 
En sådan hade varit positiv då man kunnat påminna lärarna att repetera handlingsplanens 
innehåll, samt att man då även påvisade från ledningens sida att detta faktiskt är dokument 
som är viktiga för personalen att ha vetskap om.  
       Av det som framkommit kan man dock se att det är lärarnas eget ansvar att ta reda på, ta 
del av, samt repetera innehållet av handlingsplanen, vilket faktiskt är helt i dagens 
samhällsanda, där man ideligen betonar individens eget ansvar.  
 
6.2 Introduktion av handlingsplanen 
 
Hur handlingsplanen introducerats för deltagarna visade sig ha gått till på lite olika sätt.  
De lärare som var relativt nyanställda på skola A ansåg att de inte hade fått någon särskilt 
utförlig information om handlingsplanen, varav en deltagare med lång tjänstgöringstid talade 
om att tidigare fick alla nyanställda en introduktions pärm, vilket tyvärr saknas idag. En av 
deltagarna från skola A påtalade att denne faktiskt själv hade fått söka efter handlingsplanen, 
då denne var intresserad av att läsa den. 
       Samtliga deltagare var dock överens om att en genomgång av handlingsplanen hade varit 
att föredra när de började arbeta på skolan, och önskade att de hade kunnat få ett eget 
exemplar direkt vid anställningsstarten, och när handlingsplanen revideras.  
 

”Handlingsplanen finns ju inne på rektorsexpeditionen, och om man nu vill läsa den, är det ju 
bara att gå dit och fråga efter den.” (kvinna, grupp 3) 
 
”Det är ju ens eget ansvar att se till att man läser handlingsplanen, men samtidigt blir det lite 
fel när man inte får tillräckligt med information från början. Det är ju inte det som man 
tänker på först, speciellt om man inte har sett den överhuvudtaget.” (kvinna, grupp 3) 
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På skola B hade deltagarna i grupp fyra erhållit en mängd informationsmaterial som de själva 
fick gå igenom vid anställningens början, och handlingsplanen var ett av många dokument 
som fanns i detta material. Då informationsmaterialet var oerhört omfattande, kom 
handlingsplanen att bli en av de saker som man valde att prioritera till ett senare tillfälle, 
vilket medförde att läsningen i en del fall uteblev under lång tid. 
 

”När man började som ny på skolan, så fick man så otroligt mycket information som man 
behövde sätta sig in i, det bara lastades på en massa material.  Man var helt enkelt tvungen 
att prioritera vad som var viktigast just då, man klarade det liksom inte annars, och 
handlingsplanen är väl en sådan sak som man valde att ta senare.” (man, grupp 4) 
 

Vid senare tillfälle introducerades handlingsplanen av kurator, som var ansvarig för att gå 
igenom den mer ingående med lärarrepresentanterna. Hur lång tid som lärarna hade arbetat 
innan detta skedde varierade dock en del, några återgav att de hade skett nästan omedelbart 
vid anställningens början, medan en av deltagarna i gruppen hade arbetat i en termin vid 
intervjutillfället, och hade ännu inte fått handlingsplanen av kurator, varav orsaken till att 
detta har dröjt troligen är tidsbrist. 
 

”Det finns ju en pärm i lärarrummet där sådana här papper finns, och där kan man ju sätta 
sig och läsa handlingsplanen. Vilket man ju egentligen borde göra, men det blir ju liksom inte 
av på det sättet. Man vet att den finns i pärmen, och tänker att jag ska läsa den, men det är 
inget som man prioriterar.  Det är ju så mycket annat man har att göra, särskilt när man 
börjar som ny, och det gör ju att man lätt skjuter det framför sig.”  (man, grupp 4) 
 

Skolledningarna tycks dessvärre inte prioritera introduktionen av handlingsplanen mot 
mobbning, inte ens vad det gäller lärargrupperna på skolorna. Ingen av de deltagande 
skolorna har som rutin att introducera den vid anställningens början i samband med ett 
personligt samtal, eller vid ett möte, där man diskuterar och besvarar frågor och funderingar. 
     Lärarna har i regel arbetat ett tag på skolan innan de tar del av handlingsplanen, och 
introduktionen består ofta i att de hänvisas till att handlingsplanen finns att läsa i en pärm när 
tid och möjlighet finnes.  
 
6.3 Uppföljning och revision av handlingsplanen 
 

De deltagare som deltagit i uppföljning eller revidering av skolans handlingsplan, var 
deltagarna i grupp tre och fyra. Ingen av den övriga personalen har medverkat när uppföljning 
eller revidering av handlingsplanen har skett på skola någon av skolorna.   
        
På skola A pågick vid intervjutillfället en total revidering av handlingsplanen, där 
lärargrupperna kunde vara med och påverka utformning och innehåll. Rektor och 
elevvårdsgruppen arbetar fram olika förslag, vilka går ut till lärarna på skolan för respons. 
Därmed är även de lärare som har tjänstgjort relativt kort tid involverade, och kan vara med 
och utarbeta handlingsplanen. 
      Den övriga personalen hade dock utelämnats, och hade inte fått vetskap om att 
revideringen pågick. 
 
På skola B var det dock ett tag sedan som handlingsplanen reviderades, varvid de mest 
nyanställda lärarrepresentanterna inte hade börjat sin tjänst när detta skedde. De lärare som 
arbetade vid den aktuella tidpunkten, hade dock deltagit i samtal som härrörde detta. 
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Det är enbart lärarrepresentanter som deltagit vid en uppföljning eller revidering, då de 
deltagare som räknas till ”övrig personal” har inte tagit del av handlingsplanen, varför de inte 
kan ha deltagit vid en revidering.   
        Dessa personalgruppers åsikter efterfrågas inte, trots att flertalet av dem har tjänstgjort 
på samma skola under mycket lång tid, och torde då ha värdefulla kunskaper om den aktuella 
skolan.    
 
6.4 Deltagarnas uppfattning om mobbningsbegreppet 
 
Då ingen av deltagarna i grupp ett och två, eller vaktmästarna, hade tagit del av respektive 
skolas handlingsplan, kunde dessa inte heller återanknyta till hur skolan definierade 
mobbningsbegreppet. Deltagarna hade dock uppfattningar om vad mobbning var, och dessa 
definierade mobbning flera olika sätt.  
 
Vid intervjun med grupp två på skola B framkom: 
 

”Mobbning innebär att man utesluter andra, de får inte vara med i gemenskapen.  
 

”Den som blir mobbad, drar sig undan då den blir retad, och blir ensam.” 
 

”Självklart kan mobbning vara både fysisk och psykisk, fast jag tror att det är mest psykiskt.”  
 
Vaktmästarna på skolorna ansåg att mobbning är: 
 
”Mobbning kan vara både fysisk och psykisk, det som är problematiskt är att upptäcka den 
osynliga mobbningen. ”   
 

”Mobbning är när någon inte tillhör gruppen.”  
 
Matbespisningspersonalen, grupp ett, på skola A definierade mobbning på följande sätt: 
 
”Mobbning är att man inte får vara ifred, och känner utanförskap mot de andra. Det är inte 
alltid slag och liknande.”  
 

”Det brukar börja med ord och pikar, som oftast brukar leda till utfrysning.”  
 
Sammanfattningsvis anser de som tillräknas övrig personal att mobbning innebär utfrysning 
och utanförskap, och att mobbning kan vara av både fysisk och psykiska karaktär. 
     
Bland lärarrepresentanterna i grupp tre och fyra, hade alla deltagarna haft möjlighet att ta del 
av i skolans handlingsplan, varvid deltagarna i dessa grupper lättare kunde återknyta 
mobbningsbegreppet till den av skolan tillämpade definitionen. Dessutom hade en del av 
deltagarna med sig skolans handlingsplan till intervjutillfället, vilket möjliggjorde att dessa 
kunde stödja sig på den.  
 

Tre av deltagarna i grupp tre, lärarrepresentanterna vid skola A, påtalade att mobbning är en 
upprepande, negativ handling, som inte är en konflikt .  
       Någon vidare utveckling eller precisering av vad som innefattas av negativa handlingar, 
eller vad upprepade gånger innebar enligt dessa deltagares tycke, gavs dock inte. Deltagarnas 
uttalande kan tänkas ha en direkt återanknytning till skola A:s handlingsplan, då deltagarnas 
definition är ett direkt utdrag från den definition som återfinns i handlingsplanen.  
 

 



 - 27 - 

Två andra medlemmar i gruppen lyfte fram andra och mer utvecklande aspekter av vad 
mobbning innebär. 
 

”Det är upplevelsen som avgör om det är mobbning eller inte.” 
 

”Mobbning är när någon känner sig kränkt, vilket kan vara omedvetet från den som säger 
eller gör något.” 
 

”All mobbning syns inte, utan mycket är dolt, och problemet kan vara att upptäcka den.” 
 

Lärarrepresentanterna på skola B, grupp fyra, definierade mobbning som: 
 
”Mobbning kan vara både fysisk och psykisk, och kan ofta märkas med kroppsspråk.”  
 

”När någon utnyttjar ett överläge och någon då kommer i kläm.”  
 

”Det är mobbning om det är återkommande, inte om man bara fått t ex en spark på rasten en 
gång.”  
 

”Det är bara den som blir utsatt som kan avgöra om och när det är mobbning.”  
 

Under intervjuerna diskuterades skillnaderna mellan mobbning och konflikt, vilket deltagarna 
i samtliga grupper ansåg att det är skillnad mellan.  
 
Deltagarna i grupp två påtalade att de själva ibland kunde uppleva att de hamnade i konflikter 
på arbetsplatsen, men att de inte upplevde sig som mobbade. 
 

”Mobbning är något som är personligt, medan en konflikt faktiskt inte behöver vara 
personlig.” (kvinna, grupp 2) 
 

Varvid en annan deltagare i gruppen påtalade likheten mellan hanteringen av dessa problem.  
 

”Jag tror att om man är konflikträdd och undviker det, kan man inte heller hindra 
mobbning.” (kvinna, grupp 2) 
 

Lärarrepresentanterna (grupp tre och fyra) på både skola A och B, ansåg att den största 
skillnaden mellan konflikt och mobbning är att vid konflikt rör det som om jämnstarka parter, 
där ingen är i direkt underläge. En annan viktig skillnad som påtalades var tidsperspektivet, då 
flertalet av deltagarna framhöll att vid mobbning är det inte fråga om en enstaka händelse, 
utan upprepade handlingar mot samma person eller personer. 
 
”Om några t ex knuffar någon så att den trillar, men det bara händer vid just den gången, så 
är det ju inte mobbning det rör sig om, utan en konflikt.” (kvinna, grupp 4)  
 
De deltagare som tillräknas gruppen ”övrig personal”, känner inte till definitioner gjorda av 
olika forskare. Att dessa grupper inte har vetskap om vad den egna skolan anser vara 
mobbning, är negativt då det försvårar en diskussion kring ämnet, då kunskapen om temat blir 
sämre. Det innebär även att det är oklart för dessa vad de bör vara uppmärksamma på, samt att 
det lätt kan uppstå meningsskiljaktigheter om hur händelser ska betraktas, och hur och om 
man ska agera. 
       Det kan vara positivt att den ”övriga personalen” inte kommit att bli fastlåsta vid någon 
definition som är ställd av skolan eller forskare. Dessa framförde istället egna infallsvinklar 
av temat, då diskussionen istället kom att utgå från deltagarnas personliga åsikter.   
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Den övriga personalen återkopplade mobbningsbegreppet till begränsade men konkreta 
situationer i verkligheten, men de diskuterade föga eller inget om tidsperspektivet, dvs. 
upprepade gånger, i sammanhanget. Under intervjuerna påtalades det från flera av deltagarna 
att de anser det vara svårt att förklara exakt vad mobbning innebär.  
 
Lärarrepresentanterna diskuterade främst mobbning med hänseende till tidsperspektivet, och 
att mobbning handlar om fysiska eller psykiska negativa handlingar. Det ter det sig som att ett 
flertal av lärarrepresentanterna utgår från Dan Olweus definition vilken också återfinns i 
bägge skolornas handlingsplaner. 
   
6.5 Deltagarnas uppfattning om situationen vid den egna skolan 
 
Samtliga deltagare, oavsett grupp eller befattning, anser att språkbruk, attityd och respekt är 
något som har kommit att försämras bland eleverna.  
 
”Respekt och attityden mot oss vuxna har blivit allt sämre. De lyder inte, utan bara 
fortsätter.” (kvinna, grupp 2) 
 
” Språket har blivit allt grövre, många fula ord används ideligen. Det värsta är att det som 
var otänkbart tidigare, är idag vardagligt språk bland ungdomarna.” (man, grupp 3) 
 
Deltagarna påtalar att de tror att detta har en viktig betydelse för mobbningsproblematiken, 
särskilt bristen på empati som flera deltagare anser saknas idag. Några deltagare framhåller att 
empati och attityd är något som det ideligen behöver arbetas med, och att detta även skulle 
kunna stävja att mobbning uppkommer.  
 
Vad det gäller om mobbning är vanligt förekommande på skolorna, varierade uppfattningen 
avsevärt. Fokusgrupperna hade överlag ingen direkt enhetlig uppfattning, utan variationer 
förekom mellan deltagarna inom grupperna.  
 
Grupp ett var den enda fokusgrupp där samtliga deltagare hade samma uppfattning. Alla 
deltagarna ansåg att mobbning inte var något vanligt på skolan, i alla fall inte i matsalen där 
deltagarna mestadels vistas. 
      En deltagare påtalade dock att de faktiskt inte träffar alla elever på skolan, och att 
mobbning kan vara en tänkbar orsak i en del fall. 
 
”Det förekommer faktiskt att en del elever inte kommer in i matsalen överhuvudtaget under de 
tre år som de går på skolan. En del av dem kan tänkas vara utfrysta och rädda, och väljer då 
att inte gå hit på lunchen.” (kvinna, grupp 1) 
 
I grupp två var det en deltagare som hade en annan uppfattning än majoriteten, vilken ansåg 
att mobbning är något som är ett vanligt problem. Fem stycken deltagare var av åsikten att 
mobbning troligtvis förekommer på skolan, men att det knappt är förekommande.  
 
Den grupp där åsikterna var av störst spridning var grupp tre, lärarrepresentanterna på skola 
A. Två stycken deltagare ansåg att mobbning inte var vanligt, medan resterande tre var av 
åsikten att det ofta förekommer.  
       Intressant är att det är de i gruppen som har lång anställningstid på skolan, som ansåg att 
mobbning är ovanligt på skolan, medan lärarna som påbörjat sin anställning på senare tid är 
av en annan uppfattning gällande situationen på skolan. 
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Deltagarna i grupp fyra hade en relativt homogen uppfattning om situationen på skolan. 
Samtliga deltagare ansåg att mobbningsproblematiken visserligen är förekommande men inte 
vanlig, däremot förekommer ofta konflikter.  
 
En deltagare påtalade att konflikter i vissa sammanhang kan vara av positiv karaktär: 
 
”Många gånger kan det vara så att det är konflikterna som lyfter fram mobbningen, och då är 
det positivt med konflikter. Problemen dras ju fram i ljuset och först då kan man lösa dem.” 
(man, grupp 4) 
 
Vad det gäller vaktmästarna, anser inte någon av dessa att mobbning är ett vanligt 
förekommande problem. Vaktmästaren vid skola B påtalar att denne har varit verksam under 
mycket kort tid, och har därför inte hunnit upptäcka eller sätta sig in hur situationen kan 
tänkas vara. Den vaktmästare som arbetar på skola A anser att mobbning inte är något vanligt 
problem på skolan. Denne framhåller att det förekommer bråkiga elever, som är riktiga 
”busar”, och att det kan bli en del bråk, men denne har sällan uppfattat mobbningssituationer. 
 
Vetskapen och åsikterna om när det senaste mobbningsfallet inträffade påvisar ännu tydligare 
den stora spridningen mellan de olika grupperna och även mellan deltagarna. 
 
Båda grupperna med matbespisningspersonal, grupp ett och grupp två, samt vaktmästarna, 
hade ingen som helst vetskap om när det senaste mobbningsfallet inträffade på skolan. En 
trolig orsak till denna ovetskap kan vara det som en av deltagarna i grupp två påtalar: 
 
”Vi får ju ingen information om förekomst av mobbning, vare sig från lärare eller ledning.” 
(kvinna, grupp 2) 
 
I grupperna som bestod av lärarrepresentanter påvisades de skilda uppfattningarna tydligt när 
frågan angående tidpunkten för skolans senaste mobbningsförekomst diskuterades. 
 
I grupp fyra var deltagarna inte helt ense om när det senaste mobbningsfallet inträffade på 
skolan. Spridningen var dock inte särskilt stor, och även om deltagarna inte påtalade samma 
mobbningsfall, hade samtliga ägt rum relativt nyligen.  
 
Den största variationen förekom även nu i grupp tre, vilka är verksamma på skola A. Några av 
lärarna påtalar att det senaste mobbningsfallet de känner till var relativt nyligen. En av dessa 
kände till ett fall som var uppe två veckor före intervjutillfället, en annan senast samma dag 
som intervjutillfället.  
       Två av deltagarna kände inte till några mobbningsfall alls på senare tid, utan de senaste 
de hade vetskap om inträffade för flera år sedan.  
 
Flera av deltagarna lyfte fram svårigheten att upptäcka mobbning. En av de svårigheter som 
lyftes fram är storleken på skolorna, och att lärarna har svårt att överblicka hela skolan.  
 

”Det är svårt att se mobbning, och det man ser är ju mest det som sker i den egna klassen. 
Därefter är det ju övriga elever som man har undervisning med.” (kvinna, grupp 3) 
 

Det är intressant att även om tre stycken deltagare i grupp tre påtalade händelser som är 
relativt dagsaktuella, var det ingen av dessa som talade om samma mobbningsfall. Inte heller 
hade de någon vetskap om det som de andra talade om, utan dessa deltagare hänvisade alltså 
till tre olika fall. Det är även intressant att de deltagare som inte hade tagit del av ett 
mobbningsärende på flera år, var de lärare som tjänstgjort längst tid på skolan. 
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6.6 Förebyggande arbete mot mobbning 
 
Både matbespisningspersonal och vaktmästare, påtalar att de inte har någon direkt del i det 
förebyggande arbetet mot mobbning. Anledningen är att detta inte ingår i dessa gruppers 
arbetsuppgifter, och de arbetar inte direkt med eleverna utan mer omkring dessa.  
      Alla deltagare i dessa grupper anser dock att det är mycket viktigt att man hela tiden 
försöker att förebygga mobbning, och under intervjuerna framkom en del åsikter om vad 
deltagarna anser vara viktigt. Dessa påtalar också att de försöker i möjligaste mån göra sitt 
bästa för att förebygga att mobbning uppkommer. 
 
”Det vi kan göra för att förebygga problemsituationer är ju att försöka se till att det är så 
rättvist som möjligt. Vi försöker se till att det är lugnt i matkön och att ingen kan knuffa sig 
före andra, i kön är det lätt att de starkare eleverna kan putta undan de svagare.  
(kvinna, grupp 1) 
 
Deltagarna i grupp två påtalar dessutom att de saknar information om förekomst om problem, 
t ex om någon elev varit lite extra utsatt eller bråkig. De saknar även vetskap om hur det 
förebyggande arbetet bör bedrivas, och hade välkomnat en dialog med lärare och ledning. 
 
En deltagare påtalade att felaktiga situationer kan uppstå på grund av den okunskapen.  
 
”Om en elev är stökig, måste man ju säga ifrån. Men man vet faktiskt inget om den elevens 
situation för övrigt, den kanske har det svårt på något sätt och mår jättedåligt. Vet man inget 
är det lätt att man säger helt fel saker, eller hanterar det galet, och saken kanske förvärras. 
Hade man fått veta om problemen, så skulle man ju se eleven på ett helt annat sätt, och haft 
en annan förståelse för beteendet.” (kvinna, grupp 2) 
 
Alla deltagarna i grupp två är överens om att sådan information hade varit bra i ett 
förebyggande syfte, eftersom matbespisningspersonalen då hade kunnat vara extra 
observanta. I dagsläget vet de inget alls om eleverna, och deltagarna har då svårt att veta om 
en situation som pågår är en tillfällig företeelse eller om problemet kvarstår sedan en tid 
tillbaka.  
 
Vaktmästarna anser att fler vuxna i korridorerna skulle förebygga att mobbningssituationer 
och att det är viktigt att all personal klarar av att hantera eleverna på rätt sätt. 
     Vaktmästaren på skola A anser att en skolvärd/skolvärdinna saknas, och påtalar att skolan 
under många år hade tillgång till bra skolvärdar. Dessa vistades med eleverna och tog hand 
om dem utanför klassrummen, vilket skapade en lugnare och tryggare miljö för eleverna då 
det blev mindre bråk och problemsituationer.   
 
Lärarrepresentanterna påtalar att de ständigt bedriver ett förebyggande arbete, vilket de även 
försöker att integrera i undervisningen på olika sätt. Flertalet deltagare påtalade att det är 
viktigt att aldrig tillåta beständiga grupper, utan att läraren själv delar in grupperna vid 
exempelvis grupparbeten. Detta för att förhindra att elevernas egna grupperingar stärks, samt 
att man undviker att utsätta de elever som alltid blir utan arbetskompis. Eleverna får dessutom 
samtala med dem som de normalt sett inte talar med särskilt mycket, vilket även ökar 
sammanhållningen i klassen.  
 
”Om eleverna lär känna varandra, försvinner förhoppningsvis också en del förutfattade 
meningar, vilket lätt uppstår annars. Jobbar de ihop, märker de kanske att den där andre inte 
är så tokig som de först trodde.” (kvinna, grupp 4)    
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En deltagare i grupp tre har nyligen börjat med en ny övning, där olika grupper sätts ihop 
vilka väljs ut slumpvis. Grupperna skickas iväg utomhus, och ska då ge sig iväg för att lösa 
olika uppgifter som bygger på samarbete. Läraren hade kommit att få positiv respons från 
klassen, då eleverna hade tyckt att det var roligt och lite annorlunda.  
 

”Några elever berättade att de hade börjat samtala under tiden de var ute och gick. Och de 
pratade på ett helt annat sätt än vad de gjorde när de vistades i skolmiljön, vilket gjorde att 
de tyckte att de faktiskt lärde känna varandra på ett nytt sätt. (kvinna, grupp 3) 
 

Andra förebyggande arbetssätt tillämpas av lärare är ringsamtal, relationsövningar och 
temastunder med tjej- och killgrupper. Relationsövningar av olika slag integreras med 
undervisningen, särskilt av de lärare som undervisar i SO-ämnena. De lärare som undervisar i 
mattematik och NO-ämnena framhåller att de tycker att detta är viktiga och bra arbetssätt, 
men att det är svårare för dessa att integrera detta i undervisningen av deras ämnen. 
      Både grupp tre och fyra påtalar dessutom de ”samlevnadsdagar”, som eleverna har 
möjlighet att delta i. Dessa dagar pågår ett par dagar per läsår, vilka lärarrepresentanterna 
anser har positiv inverkan för relationerna på skolan, och lärarna önskar fler sådana teman. 
 

Några deltagare i grupp tre anser att skola A:s system med kamratstödjare är bra i det 
förebyggande arbetet, och de anser att det är negativt att detta inte finns nu, och hoppas att 
situationen skall komma att ändras till nästa läsårsstart.  
 

En deltagare i grupp tre, anser att skolan borde införa någon form av kvalitetssäkring gällande 
mobbningshanteringen, vilket en mobbningsgrupp skulle kunna tänkas ansvara för. 
 
”Jag tror att en kvalitetssäkring, liknande den som många företag tillämpar, skulle vara 
positiv. Då skulle man få en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet, och snabbt 
kunna se vad som fungerar och vad som är mindre bra, och jag tror att kvalitetssäkringar 
skulle kunna förebygga att mobbning uppkommer.” (man, grupp 3)  
 

En deltagare i grupp fyra, påtalar att denna saknar ett antimobbningsteam på skolan (skola B), 
där exempelvis en representant från varje arbetslag kunde ha medverkat.  
      Även i grupp tre framhöll en deltagare att en mobbningsgrupp skulle vara positiv för det 
förebyggande arbetet mot mobbning, vilket flera andra deltagare i gruppen höll med om.  
 

”På den skola där jag arbetade tidigare hade vi ett antimobbningsteam. Det var ett bra sätt 
att få en bättre helhet på skolan, då olika delar av skolan också sammanfördes. Det var bra 
att det var en speciell grupp som arbetade just med de här frågorna, de blev lite av en 
centralpunkt och andra i personalen kunde också vända sig till dem.” (kvinna, grupp 4) 
 
Ett antimobbningsteam skulle kunna ses som en positiv förstärkning i det förebyggande 
arbetet, då denna grupp bland annat hade kunde ha som uppgift att utvärdera skolans 
nuvarande arbetssätt och även kunna ta fram nya förslag till eventuella förbättringar.         
      Antimobbningsteamet hade även kunnat fungera som en sammanlänkning mellan de olika 
arbetsgrupperna, vilket hade varit positivt då skolorna är relativt stora, med personalgrupper 
som har sina arbetsuppgifter skilda från varandra. 
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6.7 Deltagarnas möjligheter till att påverka mobbningsarbetet 
 
Möjligheten att påverka skolornas arbetssätt mot mobbning, är för deltagarna i grupp ett och 
två, samt vaktmästarna minimala. Dels då de inte har någon direkt samverkan med varken 
skolledning eller lärare vad det gäller elevfrågor, och dels då dessa inte deltar i de möten eller 
samtal där mobbning diskuteras. 
 
”Vi är ju inte med på möten, såvida det inte ska diskuteras frågor som rör oss.” 
(kvinna, grupp 2) 
 
Deltagarna i den ”övriga personalen” påtalar dock att de faktiskt är välkomna att deltaga vid 
möten, och att det egentligen är upp till dem själva om de vill medverka. 
 

”Det blir liksom inte att man sitter med, eftersom de mötena oftast handlar om frågor som 
inte berör oss. Är det något vi själva vill ta upp kan vi säga till, och då är man ju med, samma 
sak om vi får meddelande om att man ska ta upp något som direkt handlar om oss.”  
(kvinna, grupp 1) 
 
Lärarrepresentanter deltar i möten och samtal som härrör mobbning, vid bägge skolorna är det 
dock sällan som temat diskuteras när hela lärarkåren är närvarande, utan det sker oftast vid 
arbetslagsträffarna. En del av deltagarna, i både grupp tre och fyra, önskar utrymme för fler 
gemensamma samtal, där hela lärarkåren och skolledning deltar och diskuterar. 
 
Flertalet deltagare i grupp tre anser att de får bra gehör hos skolledningen för sina åsikter, och 
att det sätt som den pågående revideringen genomförs ger bra möjligheter till att påverka. 
 
”Ja i och med att vi får möjlighet att kritisera och komma med synpunkter, kan vi ju påverka 
hur den slutliga utformningen av handlingsplanen kan se ut.” (kvinna, grupp 3) 
 
En deltagare i grupp fyra påtalade att denna tidigare hade haft synpunkter om 
mobbningsarbetet på skolan (skola B). Dessa åsikter härrörde i huvudsak avsaknaden av 
samarbete mellan arbetslagen, och även vissa synpunkter på skolans handlingsplan. 
Deltagaren hade framfört konkreta förslag på hur detta skulle kunna förbättras till 
skolledningen, men upplevde att denne inte fick något gehör hos skolledningen  
 
”Jag har tagit upp detta flera gånger, men jag tycker inte att ledningen har lyssnat alls, och 
inte ens vill diskutera. Det verkar som att de tycker att det är bra som det är, och att 
förändringar inte ska göras i onödan.” (kvinna, grupp 4) 
 
Övriga deltagare i grupp fyra, var dock nöjda med sin möjlighet att påverka, och tyckte att de 
fått gehör för sina åsikter hos skolledningen. Några av deltagarna anser att de har ett nära 
samarbete med skolans kurator och rektor, och att dessa är lyhörda när man haft synpunkter. 
 
Avsaknaden av ”övrig personal” vid möten och sammanträden, är negativ, då dessa på detta 
sätt går miste om mycket vetskap om vad som händer på skolan. Trots att deltagarna är 
välkomna att delta vid de flesta möten, väljer de att oftast inte medverka.  
       En orsak kan vara att dessa personalgrupper till stor del inte integreras i skolans 
arbetssätt, och då de får lite information, varför dessa kan uppleva det som svårt att följa med 
och delta i diskussionen. 
 
 



 - 33 - 

6.8  Samverkan mellan personalgrupper 
 
Lärarrepresentanterna vid bägge skolorna (skola A och B) är indelade i olika arbetslag, i vilka 
det sker ett tätt samarbete lärarna emellan. Mellan de olika arbetslagen finns det dock en näst 
intill obefintlig samverkan, utan frågor rörande exempelvis mobbningshantering diskuteras i 
huvudsak inom den egna arbetsgruppen.  
      Deltagarna påtalar att man givetvis samarbetar med andra arbetslag om det uppstår en 
problemsituation där elever som ”tillhör” olika arbetslag är inblandade, men det största 
samarbetet sker inom det egna arbetslagets gränser.  
  
Samtliga lärarrepresentanter påtalar dock vikten av ett väl fungerande samarbete med 
elevvårdsgruppen på skolan, där då främst skolsköterska, kurator och studievägledare ingår. 
Elevvårdsgruppen ses som en viktig del i arbetet, inte bara mot mobbning, utan för att skolan 
ska fungera som en helhet. 
 
Att det inte finns någon samverkan till den ”övriga personalen”, från varken lärare eller 
skolledning kan ses som negativt. Det verkar av någon anledning anses att dessa inte arbetar 
med själva eleverna, trots att både vaktmästare och matbespisningspersonal kontinuerligt 
träffar eleverna, och att dessa många gånger kan både se och höra saker som undgår lärarna.           
 
6.9 Deltagarnas hantering av en mobbningssituation 
 
Samtliga deltagare i studien uttrycker att det är viktigt att våga visa sin ståndpunkt och gå 
emellan om man upptäcker en mobbningssituation. Deltagarna påtalar att det är viktigt att 
våga agera, och inte backa undan från situationen.  
 
De deltagare som är verksamma som ”övrig personal" påtalar dock att de inte kan göra mer än 
att ingripa direkt vid en bråkig situation, och ta reda på vad det är som pågår, därefter 
kontaktar man klassföreståndare. Likaså rapporterar man om man lägger märke till att en elev 
ständigt sitter ensam, vilket matbespisningspersonalen säger sig göra till den lärare som då har 
vakttjänst i matsalen. Flertalet av den ”övriga personalen” anser att rektor är ytterst ansvarig 
på skolan, och skulle inte klassföreståndare vara anträffbar kan man rapportera till denne.  
      Några deltagare uttrycker dock tveksamhet till att ingripa, då de är rädda för att inkräkta 
på andras arbetsområde samt att göra fel.  
 

”Det är ju liksom inte vårt jobb, och man har ju ingen aning om vad man ska göra eller hur. 
Då är det bättre att säga till lärare, de känner ju till det bättre.” (kvinna, grupp 1) 
 

All övrig personal har trots att de inte tagit del av handlingsplanen, god vetskap om var de kan 
vända sig om en problemsituation pågår, vilket är positivt. Det är positivt att deltagarna själva 
betonar vikten av att själva våga gå emellan och ta tag i problem. Detta påvisar att det finns 
ett engagemang och intresse, och att den övriga personalen betraktar mobbning som allvarligt.  
      Den osäkerhet som förekommer påvisar dock avsaknaden om information och direktiv till 
dessa grupper, och det är negativt om vuxna på skolan inte vågar agera av rädsla för att göra 
fel eller inkräkta på andras sysslor. Det torde vara positivt för skolan om alla vuxna vågade 
agera, och bristfällig information borde inte få ligga till hinder för agerande och engagemang. 
 
Vid mobbningsförekomst vänder sig lärarrepresentanterna till den lärare som är 
klassföreståndare, om det inte är de själva som är det. Den som är klassföreståndare kontaktar 
kurator, och dessa försöker tillsammans med elevvårdsteamet på skolan att lösa problemet. 
Samtliga deltagare i grupp tre och fyra påtalar dock att det är rektor som är ytterst ansvarig, 
och att denne ska vara delaktig i det som sker. 
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Samtliga lärarrepresentanter sa sig ha kontaktat föräldrar när problematik uppstått, då i första 
hand som egenskap av klassföreståndare. Även vaktmästaren vid skola A har kontaktat 
föräldrar vid problemsituation.  
     Alla som deltog vid intervjutillfällena ansåg att föräldrakontakten är viktig, och att 
föräldrarna ska informeras om en mobbningssituation pågår.  
 
”Jag är kritisk till att utelämna föräldrarna, såsom Farstamodellen föreskriver. Jag tror att 
hemkontakten är oerhört viktig, dessutom är det ett lagbrott att inte informera målsman.”  
(kvinna, grupp 4) 
 

Lärarrepresentanterna var överlag kritiska till att utelämna föräldrar, och påtalade att 
mobbning bör lösas i samverkan mellan skolan och hemmet. När detta sker varierar dock från 
fall till fall, och deltagarna påtalar vikten av att vara flexibel och lyhörd. Hur lång tid som 
förflyter innan föräldrakontakt tas beror på situationen, och vad det är som inträffat.  
 

”Det är ju något man avgör från fall till fall, ingen situation är ju den andra lik när det gäller 
sådana här problem. Vissa gånger kan problemet lösas nästan omgående, och då behöver 
man inte blanda in föräldrarna.” (kvinna, grupp 3) 
 
Några deltagare påtalade dock att det i vissa fall kan vara negativt med föräldrainblandning, 
och det särskilt om eleven i fråga har dåliga hemförhållanden. Klassföreståndarna har ofta 
relativt god vetskap om elevernas hemsituationer, då det är dessa som oftast har kontakt med 
hemmen, och vet då exempelvis om det råder missbruksförhållanden eller andra problem. Om 
en elev har dåliga hemförhållanden kan en hemkontakt komma att förvärra situationen, och 
därför påtalar deltagarna vikten av att klassföreståndare först bör kontaktas. 
 
Under diskussionen framkom även åsikter om vikten av att åtgärder tas om allvarlig 
mobbning förekommer. 
 
”När mobbning leder till misshandel är det viktigt att man vågar polisanmäla detta. Man 
måste markera när det går för långt, och att detta faktiskt är ett brott.” (man, grupp 3) 
 
En deltagare i grupp tre påtalar att viktigt att våga lyfta ut eleverna, och prata med dem direkt. 
Deltagarna anser även att det är viktigt med uppföljning, och att detta sker mer än en gång.  
 
Att samtliga deltagare betraktar föräldrakontakten som viktig, är positivt, då detta tyder på att 
deltagarna strävar efter att skol- och hemmiljön ska integreras med varandra. Trots allt 
tillbringar eleverna mycket tid i bägge dessa miljöer, och lärarna verkar tycka att det är viktigt 
att man har vetskap om vad som sker, för att en helhet i tillvaron ska kunna skapas.  
      Det är positivt att samtliga lärarrepresentanter tidigare har kontaktat föräldrar, då detta 
tyder på att dessa inte drar sig för att meddela hemmet om detta krävs. 
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7. Slutsatser 
 
I debatten om mobbningsproblematiken påtalas ideligen avsaknaden av personal och resurser, 
och det framhålls att fler vuxna behövs för att problemet skall kunna bekämpas fullt ut. Trots 
att skolorna önskar mer resurser, tar man inte tillvara de resurser som den övriga personalen 
skulle kunna utgöra, och man väljer att utelämna en del av de vuxna som vistas i skolmiljön 
dagligen. 
   
Ingen av de deltagande skolorna har integrerat den övriga personalen i 
mobbningshanteringen. Den övriga personalen, d v s matbespisningspersonal och 
vaktmästare, har inte tagit del av den aktuella skolans handlingsplan, detta oavsett 
anställningstid. Inte ens de som hade arbetat på samma skola under mycket lång tid hade tagit 
del av handlingsplanen. 
       Den övriga personalen hade inte fått någon information om var handlingsplanen finns att 
tillgå på skolan, och hade inte heller fått klara besked om vem det är som ansvar för 
mobbningshanteringen på skolan.  
 
Lärarrepresentanterna tilldelas information om var handlingsplanen finns att tillgå, och dessa 
informeras även om ansvarsfrågan. Majoriteten av dem som intervjuades hade läst igenom 
skolans handlingsplan, några hade dock läst den först samma vecka som intervjutillfället. Av 
detta drar jag slutsatsen att medverkandet i denna studie, kan ha blivit en orsak för att vissa av 
deltagarna skulle läsa den, då de informerats om studiens tema.  
       Introduktionen av handlingsplanen till lärarrepresentanterna verkar inte heller prioriteras 
av skolledningen, då några av deltagarna har kunnat tjänstgöra längre än en termin utan att 
handlingsplanen har tilldelats dem. Handlingsplanen introduceras vanligen inte i samband 
med något samtal eller möte, förutom i några enstaka fall. På bägge skolorna har det 
förekommit att lärarna har blivit anvisade till en pärm som finns att tillgå någonstans. 
Ansvaret för att lärarna tar del av dokumenten blir då deras eget, vilket av resultaten att döma 
ofta tenderar att få stå åt sidan för andra saker och skjuts då framåt. 
 
Definitionen av begreppet mobbning är omdiskuterat, vilket innefattas av flertalet olika 
definitioner. Flertalet forskare beskriver begreppet på olika sätt, och dessa har inte kunnat 
enas om vad mobbning innebär, vilket stämmer väl överens med det som framkommit i 
studien, då även deltagarna beskrev det på olika sätt. 
       När mobbningsbegreppet diskuterades hänvisade flertalet av lärarrepresentanterna till 
Dan Olweus definition, vilket tyder på att merparten av lärarrepresentanterna har tagit del av 
handlingsplanernas innehåll, vilket givetvis är positivt. Det var även intressant att några av 
dem kände till vem Dan Olweus är, vilket visar att det finns ett intresse av temat.  
 
De svar som framkom vid intervjutillfällena bekräftade än tydligare att mobbningsbegreppet i 
sig är abstrakt och svårdefinierat. Diskussionen kring innebörden av mobbning samt 
skillnaden till närliggande begrepp som konflikt, visar också hur extremt svårdefinierade 
gränserna är mellan dessa, och att det faktiskt enbart härrör sig om en tolkningsfråga. Man 
tolkar detta olika, och egentligen finns det inga riktlinjer som ger någon mer rätt än någon 
annan, vilket stämmer överens med Anatole Pikas påtalande att perspektivet kan fö rloras, om 
mobbning definieras alltför brett. 
       För att individuella tolkningar bland personalen skall kunna undvikas, bör skolledningen 
ha tydliga ståndpunkter, vilka lämpligen kan fastställas i samarbete med personalen. 
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Mobbningsproblematiken betraktas utifrån olika kriterier bland deltagarna, vilket kan även 
skönjas i hur dessa uppfattar situationen vid den egna skolan. Personal som är verksamma på 
samma skola har totalt olika uppfattningar om vad mobbningsproblematiken är, samt 
tidsskillnaderna på de mobbningsfall som dessa har vetskap om är flera år.   
       Att deltagarna uppfattade mobbningsproblematikens omfång och förekomst olika, samt 
att de inte verkar ha samma kännedom om vad som sker, kan bero på att deltagarna har olika 
uppfattningar kring vad mobbning faktiskt innebär, och detta kan ses som ett tydligt exempel 
på att innebörden är en tolkningsfråga. 
 
Endast ett fåtal av lärarrepresentanterna, kunde omsätta definitionen till mer 
verklighetsförankrade situationer. Dessa hade även svårigheter att utveckla begreppens 
innebörd vidare, varvid slutsatsen kan dras att lärarrepresentanterna inte har tagit upp denna 
diskussion, vare sig med varandra eller med skolledning.  
      Detta ser jag som negativt, då det trots allt inte är till någon större nytta om man enbart ser 
mobbning som negativa handlingar över tid, och som inte är en konflikt, utan att egentligen 
ha reflekterat över vad detta innebär. För att kunna omsätta detta i verkligheten krävs det att 
man har reflekterat över innebörden, t ex hur lång tidsperiod som kan överensstämma med 
över tid.  
       
Avsaknaden av klara riktlinjer och samspråkighet gör det fritt fram för individuella 
tolkningar, gällande något som är en viktig del i mobbningshanteringen. Om inte alla lärare 
har en enhetlig uppfattning om vad exempelvis begreppet över tid innebär finns möjligheten 
att någon av personalen hanterar en händelse på ett annat sätt än en annan. 
       När ett mobbningsfall upptäcks är det viktigt att personalen på skolan agerar enhetligt, 
och detta är även viktigt för elevernas välmående och trygghet. Det skall inte bero på vem det 
är som upptäcker en situation, för att avgöra hur händelsen skall rubriceras. 
 
Därav kan jag dra slutsatsen att det är viktigt att personalen arbetar efter liknande riktlinjer, 
för att förvirring och konflikter gällande hanteringen skall kunna undvikas. Tydligare 
definitioner från skolledningen krävs för att problematiken skall betraktas och bekämpas 
enhetligt av hela personalgruppen. Det vore till fördel om varje skola fastställde t ex vad 
negativ handling innebär, och hur långt tidsperspektiv som över tid anses vara, då det skulle 
ge tydligare riktlinjer till personalen. Personalgrupperna borde även föra diskussioner mellan 
varandra, och gemensamt försöka enas om ett enhetligt ställningstagande till problematiken, 
vilket borde uppmuntras av skolledningen.  
 
Vad det gäller samverkan mellan de olika personalgrupperna betonade samtliga deltagare i 
grupp ett, grupp två samt vaktmästarna, att dessa räknas som ”övrig personal”, och att dessa 
på många sätt är utanförställda det arbete som berör eleverna.  
      Den övriga personalen är inte delaktig i lärarnas och skolledningens arbete, vilket märks 
när det gäller mobbningsarbetet i skolan, där dessa grupper är totalt utanförställda.  
 

Samtliga deltagare i den övriga personalen önskar en närmare samverkan, oberoende av vem 
som är chef över de olika personalgrupperna, vilket torde vara positivt då skolorna skulle 
arbeta mer enhetligt. Även om skolledningen inte anser att den övriga personalen kan 
medverka vid revideringar och möten där enskilda fall diskuteras, kan samarbetet utökas.  
Trots allt är den övriga personalen människor som ständigt vistas bland elever, vilket borde 
betraktas som en tillgång i arbetet mot mobbning.  
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Lärarna arbetar och diskuterar främst inom det egna arbetslagen, och resultaten visar att 
arbetslagen samverkar oerhört lite med varandra, vilket också kan vara en tänkbar orsak till 
personalens skilda uppfattningar. Bristen på samverkan märks tydligast mellan övrig personal 
och lärare, men kan också innebära att alla lärare inte informeras och får vetskap om att 
mobbningsfall förekommer på skolan, såvida det inte berör deras egen klass eller 
arbetssituation.  
 
Deltagarna påtalar vikten av att arbeta med språkbruk, attityder och respekt, vilket anses vara 
en viktig del då det gäller att förebygga arbetet mot mobbning. I resultaten framkom det en 
mängd olika exempel på hur de olika grupperna arbetade förebyggande, och flera deltagare 
hade idéer om hur detta kunde förbättras, vilket är positivt då det visar att man strävar efter att 
förbättra sitt arbete.  
 
Jag kan konstatera att lärarrepresentanterna vid skola B, till stor del tillämpar de förslag på 
förebyggande arbete som tas upp i skolans handlingsplan, vilket tyder på att detta fungerar 
som en vägledning för lärarna. Detta medför även att det förebyggande arbetet vid skolan, 
trots avsaknaden av samverkan mellan arbetslagen, ändå kan följa en gemensam struktur i 
grunden, vilket visar vikten av att det ges utförliga exempel på hur det förebyggande arbetet 
kan bedrivas i handlingsplanen. 
 
I skolan A:s handlingsplan beskrivs de mål som ska arbetas mot, men det saknas exempel på 
hur det förebyggande arbetet kan gå tillväga. Lärarna har inte någon enhetlig vägledning, 
vilket återspeglas i resultaten, där det framkommer att lärarna tillämpar vitt skilda metoder. 
Vissa av lärarna hade prövat olika övningar, vilka hade som syfte att stärka relationer mellan 
elever, varvid en del av dessa idéer väckte positivt gehör hos andra gruppdeltagare.  
      Dessa idéer och arbetsövningar var dock relativt okända för resterande gruppdeltagare, 
varvid jag kunde dra slutsatsen att någon gemensam diskussion kring detta inte hade 
förekommit. Därav kan man även här se avsaknaden av samverkan mellan arbetslagen, och att 
fler diskussioner och möten som berör arbetet mot mobbning faktiskt behövs. Ett utförligare 
arbete rörande hur det förebyggande arbetet kan bedrivas, kan troligen vara mer utvecklad den 
handlingsplan som skolan nu arbetar med. 
 
Ingen av de deltagande skolorna har valt att utforma handlingsplanen efter någon av de mer 
kända forskarnas mobbningsmodeller. Flera av lärarrepresentanterna var dock bekanta med 
dessa, och forskarnas åsikter och arbetssätt återspeglas i resultaten.  
      Farstamodellen tillämpas inte på någon av skolorna, och flertalet lärarrepresentanter 
krit iserar Farstamodellen för den förespråkar att föräldrarna ska utelämnas.       
Samtliga deltagare i undersökningen anser att en aktiv föräldramedverkan är viktig för att 
man skall komma tillrätta med mobbningsproblematiken, vilket återfinns i Olweusmodellen.  
Syftet med Olweusmodellen kan till stor del återspeglas i lärarrepresentanternas åsikter, då 
dessa anser att målet är att man ska skapa en god skolmiljö, vilket präglas av värme och 
engagemang från vuxna.  
      Därför kan jag dra slutsatsen att Farstamodellen inte har fått något större gehör på dessa 
skolor, utan att dess arbetssätt och värderingar mer har kommit att präglas av influenser från 
Olweusmodellen. 
 

Avsaknaden av samverkan innebär att lärarna till stora delar inte samarbetar med varandra, 
och utan samverkan mellan arbetslagen, kan dessa utveckla individuella metoder som de 
andra arbetslagen inte har någon vetskap om, vilket leder till att skolan blir uppdelad i mindre 
enheter.  
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I vissa avseenden är detta inte någon nackdel, men i en sådan fråga som mobbningshantering 
borde det vara positivt om skolan agerar mer som en enhet än att flera olika arbetssätt 
tillämpas. 
       

Att man vid skola A låter lä rarrepresentanterna respondera förslag och de har möjlighet att 
komma med synpunkter, när skolans handlingsplan totalt revideras är positivt. Detta tyder på 
att skolledningen verkligen har intresse av att den slutliga handlingsplanen skall vara 
förankrad i lärarkåren. Jag tror även att det är viktigt för lärarna att uppleva att deras åsikter 
och kunskaper är viktiga, och att de kan bidra med något.  
 
Skola B har inte reviderat sin handlingsplan på ett par år, men merparten av 
lärarrepresentanterna anser att de ändå har god möjlighet till att påverka mobbningsarbetet.  
En av lärarrepresentanterna i gruppen har en totalt skild uppfattning gentemot de andra 
deltagarna, och anser att denne inte har fått något gensvar för sina åsikter.   
      Den påtalade bristen på gehör kan dock tyda på att denne deltagare har haft mer 
synpunkter och kritik än de övriga deltagarna, därav har de inte har kommit att uppleva 
samma situation. Upplevelser är dock individuella, det någon uppfattar som att få gehör kan 
skilja sig från nästa persons uppfattning. 
 
Om en mobbningssituation uppstår är alla deltagare överens om att ett agerande skall ske, och 
att man som vuxen måste ingripa. Den övriga personalen har dock ingen konkret vetskap om 
vart de skall vända sig om de misstänker mobbning, inte heller hur de lämpligen ingriper om 
en akut situation uppstår. Av resultaten kan jag dra slutsatsen att dessa kan hämmas av 
upplevelsen av att de inkräktar på andras arbetsområden, samt av rädslan att agera felaktigt.  
 
Lärarrepresentanterna gav inte uttryck för samma rädsla, dels kan de stödja sig på 
handlingsplanen, och dels finns här ett närmare samarbete med elevvårdsgruppen. Att 
arbetsrutinen vid mobbningsförekomst är väl beskriven i bägge skolornas handlingsplaner, 
märktes tydligt, då samtliga lärarrepresentanter var förtrogna med arbetsgången. Vid 
svårigheter att hantera en mobbningssituation, har de vetskap var hjälp finns att tillgå, vilket i 
sig inger en viss trygghet.  
 
Ingen av de deltagande skolorna har upprättat någon mobbningsgrupp, vilket jag anser är 
underligt, med hänseende till att denna önskan finns hos bägge skolornas lärarrepresentanter. 
Då ingen av de deltagande lärarrepresentanterna hade någon vetskap om ett sådant projekt, 
verkar det inte finnas några planer på att upprätta antimobbningsteam inom en snar framtid.  
       En orsak till att deltagarna inte fått gehör för denna önskan kan vara att skolledningen 
anser att man tillämpar andra arbetssätt som fungerar bra. Det är även möjligt att 
kommunikationen med skolledningen är bristfällig, vilket vore negativt för skolmiljön. 
 

Av resultaten kan slutsatsen dras att skolledningen på olika sätt har stor inverkan på 
personalens arbete. Skolledningarnas arbetssätt är synbara i resultaten, då detta till stor del 
återspeglas i deltagarnas berättelser.  
      Antalet deltagande skolor i studien är dock för få för att studiens resultat skall kunna 
betraktas som giltigt för alla skolor i hela landet. Dock kan jag konstatera att resultaten till 
stor del stämmer överens med det som framkommit i Skolverkets nationella 
kvalitetsgranskning gällande hur skolorna arbetar.  
  
För att få vetskap gällande hur skolornas arbetssätt fungerar i verkligheten krävs dock en mer 
omfattande undersökning, som innefattar i vilken utsträckning skolorna har lyckats lösa 
förekommande mobbningsfall, samt hur arbetet upplevs av dem som egentligen berörs mest 
av alla; nämligen eleverna.     
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8. Avslutande diskussion 
 
Mobbningsproblematiken är en problematik som egentligen inte är signifikant för enbart 
skolmiljön, utan förekommer även i en mängd andra sammanhang. Men det är främst inom 
skolan som det har kommit att bli uppenbart, och det är även i denna miljö som man 
eftersträvar att finna bra lösningar.  
    
Den forskning som har bedrivits kring temat var länge inriktad på att söka orsaker till varför 
fenomenet uppstår. Först i senare tid har forskare som Dan Olweus och Karl Ljungström valt 
att inrikta sin forskning mot att finna bra modeller för att förebygga och hantera 
mobbningsärenden. 
      Att forskningen länge var inriktad till att finna orsaker till fenomenet i stället för 
konstruktiva lösningar är något som jag upplever underligt. Trots allt är mobbning något som 
har existerat i alla samhällen, och är därmed inget nytt fenomen. Utfrysning och trakasserier 
existerade i hög grad redan under antiken, då fattiga och avvikande utsattes för oerhört 
kränkande behandling. Barn till dessa utsattes för olika trakasserier och i högsta grad 
utfrysning från barn som kom från bättre förhållanden.  
       Med andra ord anser jag att det är på hög tid att forskningen nu har kommit att arbeta för 
lösningar på problemen. Problematiken är svår och inga fulländade lösningar finns, då det är 
människor som berörs, vilket gör att frågan blir mer komplex.  
 
I studien framkommer det att övrig personal på skolorna, som matbespisningspersonal och 
vaktmästare, inte implementeras i mobbningsarbetet över huvudtaget. Dessa har inte fått ta 
del av gällande styr och policy dokument, och har inte heller fått vetskap om hur de bör agera, 
eller var de ska vända sig om de upptäcker mobbning. 
       Jag är kritiskt till detta utanförställande, särskilt då det ofta påtalas hur ont om vuxna det 
är i skolan, och att brist på detta ofta framhålls som en av orsakerna till hur svårt det är att 
komma till rätta med mobbningsproblematiken. Med tanke på att man ideligen framhåller hur 
viktigt det är med vuxna i skolan, anser jag att man borde nyttja alla vuxna som faktiskt redan 
vistas i skolmiljön. Om inte annat torde det vara viktigt att all personal på skolan är 
integrerade i arbetet mot mobbning, då skolmiljön borde fungera och ses som en helhet som 
strävar mot ett gemensamt mål, vilket är svårt när delar av personalen på skolan är 
utanförställda på detta sätt.    
 
Handlingsplanernas tillkomst i skolorna ska betraktas som ett steg i rätt riktning vad det gäller 
arbetet mot mobbning. De deltagande skolornas handlingsplaner har dock haft varierande 
innehåll, liksom arbetssättet med dessa.  
      Hur kan då skolornas handlingsplaner förbättras, och hur kan detta arbete ske? 
Allt kan givetvis förbättras, även det som till synes är fulländat. Jag tror dock det är viktigt att 
det framgår tydliga definitioner, samt riktlinjer hur arbetet bör bedrivas. Det är även viktigt att 
arbetet kontinuerligt följs upp, med ett självkritiskt granskande hur handlingsplanen fungerar, 
och att handlingsplanerna uppdateras efter detta.        
 
Jag har kommit att reflektera över vilka signaler som skolledningen sänder ut om 
handlingsplanen. Lärarna själva ansvarar i mångt och mycket för att de tar del av och läser 
igenom handlingsplanen, och skolledningarna verkar inte prioritera att handlingsplanen 
introduceras till lärarna. Att handlingsplanen omnämns som något man kan läsa någon gång, 
när tid och lust finnes, ger faktiskt indikationen att detta dokument är något som inte kan vara 
särdeles viktigt, eftersom det kan vänta, vilket faktiskt borde vara tvärtom.  
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Jag anser att det är oerhört viktigt att skolledningen tar det huvudsakliga ansvaret för att 
handlingsplanen blir uppmärksammad och introducerad. Det är trots allt ledningen som ger 
indikationer på vad som är viktigt och inte, och det torde ligga i dess intresse att alla lärare 
kontinuerligt tar del av handlingsplanen. Trots allt är ju grundtanken att denna skall arbetas 
utifrån dagligen, särskilt i det förebyggande arbetet, och för att detta ska kunna ske bör den 
gås igenom direkt vid anställningens början, samt repeteras kontinuerligt för att kunskapen 
ska bibehållas aktuell. 
 
En annan sak som jag kommit att fundera över är varför skolorna inte utvecklar ett bättre 
samarbete sinsemellan. Om representanter från olika skolor skulle träffas kontinuerligt, och 
utbyta erfarenheter och åsikter, skulle risken för ett tunnelseende och hemmablindhet kunna 
minskas. Detta vore även ett utmärkt tillfälle att utveckla det egna arbetet, då detta skulle ske  
i samarbete med människor som arbetar med samma sak. 
 
Jag fann diskussionen där det framfördes åsikter gällande åtgärder i form av polisanmälan, 
som oerhört intressent. Detta fick mig att reflektera över att skolan måste våga markera när 
mobbning går för långt. Jag tror dock att man måste diskutera och fastställa exakt vad man 
menar med misshandel, och var gränserna ska gå för detta, då misshandel kan te sig på många 
olika sätt, exempelvis kan en enstaka knuff betraktas som misshandel. Dessutom kan skolorna 
även behöva reflektera över att det kanske inte bara är misshandel som kan polisanmälas, utan 
även när mobbning ter sig i andra former, t ex att offren blir av med ägodelar som kläder och 
pengar. 
      Någon sådan diskussion med skolledningen verkar dock inte ha förekommit på någon av 
de deltagande skolorna, vilket jag anser vara negativt, då avsaknaden kan begränsa skolans 
åtgärder. Klara ställningstagande skulle kunna effektivisera handhavandet, då man skulle 
undvika en diskussion angående lämpliga åtgärder, och istället handla direkt vid en situation. 
Dessutom skulle det även ge tydligare signaler till eleverna, som skulle veta att vissa åtgärder 
kan tas, vilket kanske skulle ge mobbningen den allvarliga innebörd som den faktiskt har.  
 
Det har länge debatterats om föräldrarnas engagemang, och stor del av kritiken har härrört att 
föräldrar inte engagerar sig i vad som händer i skolan. Jag har dock reflekterat över att det kan 
vara svårt som förälder att vara delaktig, särskilt vid de skolor som tillämpar metoder som 
bygger på att situationer och problem ska lösas utan föräldrarnas vetskap.  
      Jag tror dock att en förutsättning för att intresset för skolan ska ökas, är att föräldrarna ges 
större möjligheter till insyn och påverkan. Om föräldrarna hålls utanför är risken att många 
föräldrar känner sig utanför och förlorar intresset när de ingen vetskap får. Jag finner det 
positivt att föräldrakontakten verkar värdesättas av alla deltagare, vilket förhoppningsvis 
innebär att merparten av föräldrarna till barnen på dessa skolor motiveras till ett engagemang.  
 
Jag anser även att det är positivt att man har uppmärksammat att alla elever inte har bra 
hemförhållanden, och att det är rätt att man först tar reda på hur detta ser ut före en 
föräldrakontakt tas. Om skolan tar kontakt med föräldrarna, och det råder problem i hemmet, 
kan det medföra svårigheter för eleven, vilket faktiskt kan innebära att situationen förvärras.  
Denna medvetenhet tyder på att lärarrepresentanterna stävjar efter att i första hand lösa 
problem på ett sätt som inte slår tillbaka på eleverna, vilket jag anser vara positivt då det 
innebär engagerade lärare, som i första hand värnar om elevernas välmående.  
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Jag har fått ett mycket gott bemötande på samtliga skolor, och alla deltagare har varit mycket 
tillmötesgående, vilket har underlättat för studiens genomförande. Alla skolorna var mer än 
villiga till att delta i studien, och jag har fått ett bra stöd av skolornas rektorer, vilka har varit 
mycket hjälpsamma både vad det gällt att hitta intresserade deltagare, samt med mötestider.  
      De personer som jag har intervjuat har även visat ett mycket stort intresse för detta arbete. 
Att alla deltagare vill ta del av studiens resultat, tyder på att dessa har ett intresse av att kunna 
förbättra sitt arbete ytterligare, vilket jag upplever som mycket positivt.  
  
Det har varit oerhört nyttigt för mig att besöka skolorna, och på det sättet kunna på ett mer 
utförligt sätt kunna ta del av deras arbete. Jag har tyckt att det har varit intressant med de olika 
personalgruppernas upplevelser och åsikter, vilka har varit mycket varierande. Några 
deltagare har varit mycket engagerade och insatta, medan några har varit mer oinformerade, 
vilket kan ha påverkat engagemanget för temat negativt. 
       Det engagemang som ändå visades vid diskussionerna, och intresset för att debattera detta 
tema, visar att deltagarna tyckte det var både roligt och stimulerande att ta del av varandras 
åsikter. Varför min förhoppning är att denna undersökning kan ha bidragit till att sätta igång 
en diskussion på skolorna, där all personal är delaktiga. Förhoppningsvis kan det leda till att 
det etableras en bättre samverkan mellan de olika personalgrupperna, och diskussionerna förs 
utanför arbetslagens gränser.  
 
De frågor som har uppkommit under arbetets gång är främst gällande hur stor mobbnings-
problematiken är vid de deltagande skolorna, samt hur eleverna ser på det arbetet som bedrivs 
på den egna skolan. Jag är dock medveten om de svårigheter som skulle uppkomma vid en 
sådan studie, med hänseende till skolornas sekretess samt de etiska svårigheter som då måste 
tas hänsyn till. Det är dock eleverna som i första hand berörs av skolans agerande och 
arbetssätt, varför jag anser att mer forskning borde inriktas mot elevperspektiv. 
  
Avslutningsvis vill jag påtala att arbetet med denna studie har varit roligt och stimulerande. 
Det är glädjande att denna svåra problematik har kommit att tas på allvar, och att skolorna 
aktivt arbetar för att förebygga och åtgärda detta. Det är även glädjande att personalen visar 
ett stort engagemang, oavsett befattning och arbetsområde, vilket jag tror är en förutsättning 
för att skolorna ska kunna motverka mobbning på rätt sätt. 
  
Det är positivt att mobbning har kommit att diskuteras allt mer av allmänheten, och att media 
har uppmärksammat en del fall. Människor har kommit att bli medvetna om problemen allt 
mer, och har slutat att tänka ”detta händer ändå inte mig”, varvid allmänheten har börjat sätta 
mer press på ansvariga, som politiker och skolledning. Temat debatteras i stor omfattning, 
vilket jag tror har medverkat till att processen förts framåt, vilket tydligt märks i forskningen. 
 
Fenomenet är dock stort och komplext vilket återspeglas i både forskning och resultat, och 
detta innebär många svårigheter i arbetet.  Som jag ser det är mobbningsproblemen långt ifrån 
lösta, men det aktiva arbete som förekommer är ändå en god start, som förhoppningsvis kan 
leda till en rejäl minskning av problemet, vilket innebär trevligare arbetsmiljö för både elever 
och personal.  
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 
 

Studien syftar till att undersöka hur personalgrupper som är verksamma inom skolväsendet 
upplever mobbningshanteringen och arbetet med och kring detta på den egna skolan.  
    Intresset är att granska hur lärare och annan personal uppfattar mobbningsarbetet utifrån 
den aktuella skolans handlingsplan, samt undersöka hur dessa arbetar med att förebygga och 
hantera mobbning. Det är även intressant att granska hur dessa uppfattar skolledningens 
synsätt och arbete gällande mobbning, samt hur grupperna upplever sin egen möjlighet att 
påverka mobbningsarbetets utformning.  
 

Inledning 
Presentation; namn, ålder, arbetsuppgift och hur länge deltagarna har arbetat på skolan 
- Varför sökte Ni er till just den här skolan? 

 
 

• Vad är mobbning   
Vad anser Ni att mobbning innebär? Diskutera gränser och skillnader till andra 
begrepp som konflikt och kränkning.  

 
• Skolans handlingsplan 

Har Ni tagit del av skolans handlingsplan? Hur länge hade Ni då arbetat på skolan? 
Hur introducerades den (vid möte, samtal etc.)  
Vet Ni var handlingsplanen finns att tillgå på skolan? 
Aktivt deltagande vid uppföljning/revidering av handlingsplanen? Vad anser Ni om 
detta? 

 
• Olika mobbningsmodeller 

Vetskap om olika mobbningsmodeller och dess innebörd? Vad anser Ni om dessa? 
 

• Mobbning vid den egna skolan 
När inträffade det senaste mobbningsfallet på skolan som Ni vet?  
Anser Ni att mobbning är vanligt förekommande på skolan? 
Vilka upplever Ni att eleverna vänder sig till? 
Har språkbruk, respekt, attityd förändrats hos elever? På vilket sätt? Tror Ni detta har 
samband med mobbningsproblematik? Vad kan man göra för att förändra? 
 

• Arbetssätt   
Deltar Ni i möten/samtal där mobbning diskuteras/tas upp? (Hur ofta?) 
Hur agerar Ni om Ni upptäcker ett mobbningsfall? Vart vänder Ni er? (vem ansvarar?)  
Vad gör Ni för att förebygga mobbning? Kan detta förbättras? 
Vilka samverkar Ni med i arbetet (ex. arbetslag)? Hade en annan form varit positiv? 
Kan Ni påverka skolans arbete mot mobbning? Hur görs detta?   
(Anser Ni att ni får gehör för era åsikter?)  
Samverkan med skolledning – bra/dålig?  Hur påverkas arbetet av ledningens 
inställning och arbetssätt?  



BILAGA 2, 3 & 4 
 
 

På grund av sekretess finns dessa ej med. 
 

Kan fås vid begäran från uppsatsförfattaren. 
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