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Kort sammanfattning 

Detta arbete av kvalitativ ansats hade som syfte att undersöka hur det förebyggande 
och det åtgärdande arbetet mot mobbning kan se ut i grundskolan. Syftet var 
dessutom att ge läsaren en djupare inblick i hur detta arbete kan genomföras utifrån 
tidigare forskning och de intervjuades tankar och erfarenheter. I arbetets 
undersökning deltog sju informanter som alla arbetar inom skolan. Resultatet av 
intervjuerna visade bland annat att samtal är betydelsefullt för både det förebyggande 
och det åtgärdande arbetet mot mobbning. Det visade sig att dessa samtal 
genomfördes på olika sätt. I det förebyggande arbetet framkom samtal främst genom 
diskussioner i helklass och smågrupper medan samtalet i det åtgärdande arbetet 
främst genomfördes via kommunikation mellan skolpersonal och de inblandade 
parterna, fast vid skilda tillfällen. Några av de slutsatser som kunde ses med arbetet 
var att tyngdpunkten verkade ligga på det förebyggande arbetet och att det 
förebyggande arbetet främst genomfördes på klass- och skolnivå medan det 
åtgärdande arbetet främst genomfördes på individnivå. Hela arbetsprocessen delades 
upp i förebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning med de tre 
nivåuppdelningarna individ-, klass- och skolnivå som grund för att göra upplägget av 
arbetet mer tydligt och lättförståeligt.  

__________________________________________________________ 
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1. Inledning 
Under en diskussion om skolan kom vi in på frågor om mobbning. Vi diskuterade att 
vi upplever att mobbningsproblematiken i skolan har ökat sedan vi själva gick i 
skolan. Denna diskussion väckte tankar hos oss båda och dessa tankar var avgörande 
för utformandet av detta arbete. 

Mobbningsproblematiken är något som antagligen har funnits i all tid, men Dan 
Olweus (1991, s.1), den nu 82 årige professorn i personlighetspsykologi, har i 
decennier forskat inom mobbningsområdet och han menar att det var först på tidigt 
70-tal som det började forskas kring dessa frågor. Han anses vara den mest 
framstående forskaren inom området och han sägs vara grundaren av mobbning som 
ett eget forskningsområde. Olweus (1991, s.12) beskriver att det är svårt att, utifrån de 
olika undersökningarna som genomförts om mobbningens förekomst, avgöra om 
förekomsten av mobbning ökar, minskar eller är konstant. Något som han belyser är 
dessutom att jämförelser mellan studier visar att mobbningssituationer blir av allt 
mer allvarlig karaktär. Enligt våra upplevelser ökar mobbningsproblematiken och 
därför vill vi med detta arbete framhålla hur ett förebyggande och åtgärdande arbete 
kan genomföras i grundskolan. 

Det här arbetet belyser tidigare forskning om mobbning och den skolpersonal vi 
intervjuat, kring det förebyggande och det åtgärdande arbetet mot mobbning. 
Tidigare forskning sätts i relation till det skolpersonalen berättar för oss för att 
fördjupa kunskaperna kring olika arbetssätt mot mobbning. Under de olika 
rubrikerna i arbetet är tankarna och idéerna indelade under tre nivåer. De tre 
nivåerna är individnivå, klassnivå och skolnivå och dessa indelningar används för att 
materialets innehåll lättare ska kunna förstås och kopplas till den del av skolans 
verksamhet där de används.  

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Efter genomgång av litteratur och tidigare forskning saknar vi skolpersonalens egna 
erfarenheter av arbete mot mobbning. I den litteratur vi använder kan vi se att de 
flesta undersökningar som genomförts har eleven i fokus. Vi kan dessutom se att de 
undersökningar som involverat skolpersonal har genomförts med hjälp av enkäter. Vi 
vill därför intervjua verksam personal i grundskolan för att få en djupare förståelse 
för hur det förebyggande och åtgärdande arbetet mot mobbning kan genomföras. 
Denna förståelse kan vi inhämta genom att sätta tidigare forskning i relation till 
personalens egna tankar och erfarenheter. Detta vill vi göra för att, genom att ställa 
tidigare forskning i relation till personalens tankar och erfarenheter, få en större 
förståelse för omfattningen av det förebyggande och åtgärdande arbetet mot 
mobbning, på individ-, klass- och skolnivå.  

 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet är att undersöka hur det förebyggande och åtgärdande 
arbetet mot mobbning i grundskolan ser ut på individ-, klass- och skolnivå. Det mer 
precisa syftet med undersökningen är att, med hjälp av intervjuer, lyfta 
skolpersonalens röster angående hur arbetet mot mobbning kan se ut i grundskolan 
och vilka svårigheter och möjligheter skolpersonalen kan se. För att få en helhetsbild 
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av det förebyggande och åtgärdande arbetet mot mobbning i grundskolan lyfts även 
vissa nyckelfaktorer ur den tidigare forskningen fram. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur ser det förebyggande och åtgärdande arbetet, mot mobbning, ut på 
individ-, klass- och skolnivå?  

 Vad kan det finnas för svårigheter och möjligheter med det förebyggande och 
åtgärdande arbetet mot mobbning i grundskolan? 

 

1.4 Disposition 
Arbetet är uppdelat i en teoretisk och en empirisk del. I den teoretiska delen beskrivs 
vad några av våra styrdokument skriver om ämnet, hur mobbningsbegreppet beskrivs 
i den tidigare forskningen samt vad tidigare forskning kommer fram till. Den 
empiriska delen är uppbyggd av en intervjustudie som involverar sju 
yrkesverksamma personer i grundskolan.      

Genom hela arbetet används uppdelningarna förebyggande och åtgärdande arbete 
mot mobbning. Dessa huvuddelar involverar tre nivåer och dessa är individ, klass och 
skola. Dessa uppdelningar används genomgående för att ge arbetet en röd tråd och en 
tydlig struktur. Uppdelningarna används även för att förtydliga var i verksamheten 
det förebyggande och åtgärdande arbetet utförs.  

2. Teoridel 
Utifrån egna erfarenheter upplever vi att det i de flesta skolor förekommer mobbning 
och kränkningar. Detta är något som all personal i skolan bör motverka. Därför 
kommer vi, i vår teoridel, att presentera de aktuella styrdokumenten som personalen 
i skolan ska förhålla sig till. Efter den inledande delen om styrdokument framhålls 
tidigare forskning om mobbning. Den litteratur som används under teoridelen har 
valts ut efter att vi diskuterat vad vi vill lyfta fram. Många olika källor lästes, men vi 
återkom ständigt till samma studier och har därför valt att lyfta dessa. 

 

2.1 Styrdokument 
All verksam personal i grundskolan ska se till att ingen utsätts för diskriminering 
eller annan kränkande behandling på grund av de sju diskrimineringsgrunderna. 
Dessa sju diskrimineringsgrunder är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder och 
funktionsnedsättning (Lgr 11, s.7).  

Några av skolans mål och riktlinjer för hur arbetet mot kränkande behandling ska 
genomföras innefattar alla som arbetar i skolan, den enskilda eleven och den enskilda 
läraren. Skolans mål är att varje elev ska respektera andra människor och deras 
olikheter (Lgr11, s.12-13). Eleverna ska vara med och arbeta mot kränkande 
behandling genom att ta avstånd från att kränka andra och ingripa om de ser att 
någon blir kränkt. Skolans mål är dessutom att personalen aktivt ska arbeta för att 
förebygga och åtgärda alla situationer av kränkande behandling och detta arbete ska 
ske i samråd med kollegor. Skolpersonalen ska inte bara samarbeta med varandra 
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utan de ska även arbeta med dessa frågor tillsammans med eleverna. Detta kan till 
exempel göras genom att upprätta gemensamma regler för hur arbetet med frågor 
angående kränkande behandling ska genomföras i den egna klassen.  

Rektorn är den person som inom skolan har det yttersta ansvaret och det är dennes 
uppgift att se till att den övriga personalen får den kompetensutveckling de behöver 
(Lgr11, s.18-19). Det är dessutom rektorns uppgift att se till att en god kontakt finns 
mellan skola och hem om något skulle inträffa med eleven under skoltid. 

Enligt en rapport som skrivits på uppdrag av diskrimineringsombudsmannen (2012) 
har det framkommit att: 

De mest effektiva insatserna mot mobbning, diskriminering och kränkningar beskrevs bestå i att 
elever medverkade aktivt i det förebyggande arbetet, att uppföljning, utvärdering, 
personalutbildning genomfördes samt att åtgärder vidtogs för både mobbare och mobbade. Ett 
framgångsrikt arbete mot kränkningar och mobbning måste bedrivas utifrån skolans egna 
förutsättningar, genom kartläggningar, utvärderingar och genom en medveten systematik där 
all personal och alla elever var delaktiga. (s.30) 

Detta arbete är av betydelse för skolornas likabehandlingsarbete och utvecklande av 
en likabehandlingsplan.  

”Barn gör inte som vuxna säger utan som vuxna gör.” (Barnombudsmannen, 2002). 
Med detta menas att de vuxna i skolan och i hemmet är förebilder för eleverna. Det är 
därför av betydelse att de vuxna finns där och förklarar för eleverna när någon 
situation uppstår, vad var det som hände och vad var det som gick fel? En vuxen 
måste genom sina handlingar tydligt visa vad som accepteras och inte accepteras.  

 

2.2 Mobbningsbegreppet 
Det kan vara svårt att veta vad som utmärker en mobbningssituation och vad som 
skiljer mobbningsbegreppet från till exempel en konflikt. Vi har på grund av detta 
valt att inleda med fyra definitioner av mobbningsbegreppet för att sedan förklara 
skillnaden mellan mobbning och konflikt och olika typer av mobbning. 

”Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och över tid blir 
utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer.” Detta är Olweus (1991, 
s.4) definition av mobbningsbegreppet. Han förklarar begreppet negativa handlingar, 
som ett begrepp där en person medvetet utsätter eller försöker utsätta en annan 
person skada, psykiskt eller fysiskt.  

Anatol Pikas är docent i pedagogik och pedagogisk psykologi och han definierar 
mobbningsbegreppet på följande sätt: ”Med mobbning avser jag medvetna, icke-
legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen 
som riktas mot en enskild individ i underläge av en grupp vars medlemmar 
förstärker varandras beteende i interaktion.” (1989, s.42) 

En tredje definition av mobbningsbegreppet ges av Barbara Coloroso, som sedan 38 
år är en framgångsrik föreläsare inom föräldraskap, konflikthantering och mobbning. 
Bakom sig har Coloroso en lång arbetserfarenhet som klasslärare. Hennes definition 
är: ”Mobbning är en medveten, avsiktlig och övervägd fientlig handling som avser att 
skada, hota och skrämma.” (2003, s.36) 
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En sista definition är: ”utfrysning och andra upprepade och systematiska fysiska 
och/eller psykiska negativa handlingar som syftar till att bryta ned offret psykiskt 
eller på annat sätt försätta honom eller henne i en situation av underlägsenhet eller 
vanmakt” (Barnombudsmannen, 2002) 

De fyra definitionerna innefattar vissa likheter och skillnader. De likheter vi kan se är 
att de mobbningshandlingar som utförs kan medföra både fysiska och psykiska 
skador hos offret och att de som mobbar är medvetna om vad dessa handlingar 
medför. De skillnader vi kan se är att mobbning antingen kan genomföras av en 
individ eller en grupp och att dessa handlingar riktar sig mot en individ eller i vissa 
fall hela grupper av människor. Vi ser det som betydelsefullt att läsa flera olika 
definitioner av mobbning då dessa har olika infallsvinklar. De skiljda infallsvinklarna 
gör att definitionerna kompletterar varandra och ger oss en större förståelse för 
begreppet. På grund av detta har vi ingen definition som vi föredrar utan vi ser alla 
definitionerna som komplement till varandra.  

Vi kan se att det finns skillnader mellan begreppen mobbning och konflikt och detta 
bör uppmärksammas då de flesta oenigheter ses som mobbning. En konflikt 
innefattar, enligt Olweus (1991, s.5), två eller flera personer som är ungefär 
jämnstarka, både fysiskt och psykiskt. Med mobbning menas istället att en eller flera 
starka personer ger sig på någon eller några som anses svaga och försvarslösa. 
Gunilla Björk (1999, s.156) som är specialist inom den kliniska och pedagogiska 
psykologin visar på ytterligare en skillnad mellan begreppen mobbning och konflikt. 
Denna skillnad är att om en konflikt inte blir löst kan denna utvecklas till att bli 
mobbning i ett senare skede.  

Förutom skillnader mellan begreppen mobbning och konflikt finns det olika typer av 
mobbning. Coloroso (2003, s.38-41) beskriver tre av dessa som fysisk-, verbal- och 
social mobbning. En kombination av alla tre typer kan användas för att orsaka offret 
större skada, men dessa typer av mobbning är skadliga även var och en för sig. Nedan 
beskrivs dessa tre typer av mobbning utifrån författarens perspektiv: 

 Fysisk mobbning: Den mest synliga typen av mobbning, men inte den 
vanligast förekommande. Denna typ av mobbning består av till exempel slag, 
sparkar och förstörelse av annans egendom. Denna typ av mobbning 
förekommer främst mellan pojkar. 

 Verbal mobbning: Den vanligast förekommande typen av mobbning. Svår att 
upptäcka då den präglas av viskningar och mobbning som sker med hjälp av 
tekniska hjälpmedel som telefon och dator. Denna typ av mobbning består 
bland annat av skällsord, öknamn och ord som är rasistiska eller sexistiska. 
Verbal mobbning förekommer lika ofta bland flickor och pojkar. 

 Social mobbning: Likt verbal mobbning svår att upptäcka och den består av 
utfrysning av en person genom till exempel ryktesspridning. Denna form av 
mobbning utförs även med hjälp av kroppsspråk genom hånflin, grimaser och 
nedvärderande blickar. Social mobbning är vanligast bland flickor. 

Solveig Hägglund (1996, s.25) som är professor i pedagogik belyser, liksom tidigare 
författare, skillnaden mellan hur pojkar respektive flickor utför 
mobbningshandlingar. Flickor använder en mer osynlig form av mobbning medan 
pojkar i de flesta fall använder sig av en mer synlig form av mobbning. Det påpekas 
dessutom att mobbning kan visa sig på fler sätt än som synlig och osynlig. Synlig och 
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osynlig mobbning kan även beskrivas som direkt och indirekt mobbning (Olweus, 
1991, s.12-13; Dahlkwist, 2010, s.85).  

 

2.3 Det förebyggande arbetet mot mobbning  
Några arbetssätt som vi kan se för att motverka mobbning och kränkande behandling 
är det främjande och förebyggande arbetet. Skillnaderna mellan dessa arbetssätt 
beskriver Matts Dahlkwist (2010, s.17), som är adjunkt vid Institutionen för 
pedagogik och didaktik vid Uppsala universitet, gymnasielärare, lärarutbildare och -
fortbildare i psykologi, pedagogik och samhällsorienterade ämnen, på följande sätt: 

 Det främjande arbetet för att motverka mobbning är att stärka verksamhetens 
positiva sidor för att möjliggöra arbete med de sju diskrimineringsgrunderna 
(kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder). 

 Det förebyggande arbetet innefattar kartläggning av den egna verksamheten 
för att kunna identifiera problemområden. 

Vilket arbetssätt som används, i det förebyggande arbetet mot mobbning, är 
beroende av miljön och situationen (Björk, 1999, s.33). Ansvaret för att förebygga 
mobbning ligger inte på endast en person. Den person som stöter på mobbning i 
verksamheten måste våga ta hjälp av kollegor eller andra yrkesverksamma för att 
ansvaret ska kunna delas. Personen som ser eventuell mobbning måste våga lita på 
sin intuition och agera därefter. Med detta menas, att när en person upptäcker 
mobbning är samtalet ett effektivt verktyg i arbetet mot mobbning (Björk, 1999, 
s.170-171). 

Undersökningar som genomförts av Olweus (1991, s.12-14) visar att mobbning i 
grundskolan ökar, men trots detta är majoriteten av eleverna aldrig inblandade i 
någon form av mobbning. Det är denna majoritet av elever som har betydelse för det 
förebyggande arbetet mot mobbning. De har, enligt Olweus, betydelse eftersom de 
kan agera goda förebilder och på det sättet motverka att mobbning uppkommer. 
Dessa undersökningar visar dessutom att eleverna upplever att lärarna på skolan gör 
lite för att motverka mobbning. Det finns dock självklart skolor och enskilda lärare 
som arbetar aktivt med dessa frågor. 

De som arbetar aktivt mot mobbning har sett att vissa metoder ger bra resultat och 
en av dessa kan vara att arbeta för att främja elevdemokratin. Detta kan göras genom 
att eleverna får arbeta med att utveckla sin empati och medkänsla. Skolan kan även 
organisera rastaktiviteter för att hålla eleverna sysselsatta, detta för att motverka att 
bråk och kränkningar uppkommer. Det är även av betydelse att ge eleverna de 
verktyg de behöver för att kunna lösa konflikter, samt att ge eleverna de 
förutsättningar som behövs för att de ska kunna se till både sina egna och andras 
behov (Barnombudsmannen, 2002). 

 

2.3.1 Förebyggande arbete på individnivå 
Hedwig Ekerwald som är professor i sociologi vid Uppsala universitet och 
ungdomsforskare och Carl Anders Säfström som är professor i pedagogik vid 
Mälardalens högskola och gästprofessor vid School of Education (2012, s.51), 
beskriver att det är många elever i skolan som har personliga problem och dessa 
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problem gör att skolarbetet blir lidande. På grund av detta är det av betydelse att 
skolpersonalen skapar en personlig relation till alla enskilda elever. Denna relation 
behövs för att skolpersonalen lättare ska kunna nå fram till varje elev. Personalen kan 
med andra ord nå fler elever i skolarbetet då de känner eleverna på ett personligare 
plan. För att en personlig relation ska kunna upprättas krävs det, enligt Pikas (1989, 
s. 83), att läraren för en klass kan ge varje elev den uppmärksamhet den behöver. 
Denna kontakt mellan personalen och eleverna ses som en central del i det 
förebyggande arbetet mot mobbning. Skolpersonalen bör, vid upprättande av en 
elevkontakt, vara uppmärksamma på att barn kommunicerar på fem olika sätt och 
dessa är genom kroppsspråk, miner, blickar, tonfall och ord (Coloroso 2003, s.77). 
Barn ger dessutom signaler om hur de mår via dessa kommunikationer och därför 
gäller det att vara lyhörd för dessa signaler. 

Förutom att skolpersonalen upprättar goda relationer till eleverna bör de tänka på 
ytterligare en faktor. Denna är, enligt Svein Otto Aarland (1988, s.95-96) som har 
lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, att inte uppmärksamma negativa 
beteenden. Genom att uppmärksamma negativa handlingar och beteenden är det 
större risk att dessa upprätthålls till skillnad från att avta. Det påpekas dock att 
uppmärksamhet är viktigt, men elever bör endast uppmärksammas för deras positiva 
handlingar. Uppmärksamhet måste självklart ges även till negativa handlingar, om 
det finns risk för att den angripna eller angriparen kommer till skada. 

 

2.3.2 Förebyggande arbete på klassnivå 
Ett verktyg i det förebyggande arbetet mot mobbning är att läraren tillsammans med 
eleverna utformar trivselregler med fokus på arbetet mot mobbning (Olweus, 1991, 
s.62-64). Varje klass bör utforma sina egna regler och diskutera hur och varför dessa 
regler ska följas. Genom att ha väl utformade regler kan eleverna rapportera 
mobbningsincidenter till de vuxna utan att detta betraktas som skvaller. Den elev 
som rapporterar incidenterna följer endast reglerna och tar sitt ansvar att 
upprätthålla dessa. Olweus (1991, s.65-66) menar att det är av betydelse, att vid 
utformandet av klassregler dessutom diskutera fram eventuella påföljder som 
tillämpas vid regelbrott. Det måste i detta arbete avsättas tid för utvärdering och 
uppföljning om hur väl de utformade reglerna fungerar och följs. Ett sätt att 
utvärdera är att införa ett klassråd som genomförs en gång i veckan då aktuella 
händelser diskuteras och utvärderas (Olweus, 1991, s.67-68). Under klassrådet bör 
eleverna och läraren vara placerade i en ring. Detta medför att alla blir synliga och 
kan medverka på samma villkor.  

Betydelsen av klassråd betonas även av Aarland (1988, s.134) som menar att, om 
klassråd återkommer med jämna mellanrum är risken för att en mobbningssituation 
uppkommer mindre, då diskussionen om ämnet är färsk i elevernas minnen. 
Dessutom leder ett ledarskap som involverar eleverna till färre konflikter (Aarland, 
1988, s.74). Genom arbete med klassråd kan eleverna medvetandegöras om hur och 
varför de inte ska tolerera att mobbning försiggår. Om eleverna är medvetna om 
varför de ska arbeta mot mobbning, ger det dem självförtroende att våga ingripa 
(Coloroso, 2003, s.106). Under klassrådet är det läraren som är ledaren i de 
demokratiska diskussionerna och det är dennes uppgift att se till att alla elevers 
röster blir hörda samt att alla elevers synpunkter framförs (Ekerwald & Säfström, 
2012, s.26). Det bästa möjliga beslutet kommer att fattas då hela klassen är 
involverad i frågan. Hur lärare och elever kommunicerar kring mobbning har 
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betydelse för om fenomenet är något som ses som negativt och något som måste 
motverkas eller om det ses som något som är accepterat (Hägglund, 1996, s.9). 

Utöver det gemensamma arbetet mellan klassläraren och eleverna är det av betydelse 
att en lärare kan dela sin uppmärksamhet i undervisningen, mellan ämnet och det 
sociala samspelet i klassrummet (Aarland, 1988, s.37). Om en lärare är för fokuserad 
på ämnet kan han/hon gå miste om att upptäcka tecken på uppkommande och 
pågående mobbning. Mobbningsfenomenet och hur mobbning kan motverkas är 
beroende av social kommunikation och normer (Hägglund, 1996, s.8). Med detta 
menas att de tankar och åsikter allmänheten har om mobbning påverkar hur väl 
arbetet med att motverka mobbning fungerar. Det ökade motståndet mot 
förekomsten av mobbning har påverkat det förebyggande arbetet på ett positivt sätt. 

 

2.3.3 Förebyggande arbete på skolnivå 
Olweus (1991, s.48-50) har utvecklat ett åtgärdsprogram för att hjälpa personal i 
grundskolan i deras arbete mot mobbning. Huvudmålet i detta åtgärdsprogram är att 
”minska eller helt förhindra existerande mobbningsproblem i och utanför skolan, och 
att förebygga uppkomsten av nya sådana problem” (s. 48). Det finns två 
utgångspunkter för att åtgärdsprogrammets mål, ges möjlighet att uppfyllas. Dessa 
är: 

 Att vidden av mobbningsproblematiken i den egna skolan medvetandegörs för 
de vuxna i skolan och hemmet. 

 Att personal och föräldrar ser allvaret i situationerna och agerar därefter för 
att minimera problem med mobbning. 

Det är av betydelse att personalen på skolan arbetar kontinuerligt mot mobbning och 
att de inte ser arbetet som något som kan behandlas under enstaka dagar under ett 
läsår. Mobbning kan uppstå när som helst och på grund av detta krävs det att 
personalen har tillräcklig kunskap om hur de ska agera när en situation uppstår 
(Olweus, 1991, s.58). Denna kunskap kan införskaffas vid utarbetande av en 
handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling (Dahlkwist, 2010, s.16). 
Denna typ av plan måste enligt skollagen (2010) finnas på varje skola: 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska 
innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras 
under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska 
tas in i efterföljande års plan (6 kap 8§). 

Den handlingsplan som skolan utarbetar är av betydelse för arbetet mot mobbning. 
Handlingsplanen ska vara lätt att följa och innehålla konkreta mål (Dahlkwist, 2010, 
s.17). 

Ett annat sätt för skolpersonalen att inhämta nödvändig kunskap om ämnet är 
genom kompetensutveckling. För att personal i skolan ska kunna motverka 
mobbning krävs det, enligt Gun-Marie Frånberg (2002, s.4) som är professor och 
verksam vid Umeå universitet och Olweus (1991, s.51), att de får fortlöpande 
utbildning och kunskap om mobbningsproblematik och möjliga åtgärder. Vikten av 
tillräcklig kunskap betonas av Aarland (1988, s.38), eftersom personer ser det de har 
kunskap om bättre än okända fenomen. 
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För att mobbningsfenomenet inte ska vara något okänt behöver personalen i skolan 
vara uppmärksamma på olika tecken för identifiering av eventuell mobbning 
(Coloroso, 2003, s.36). Ett av dessa tecken är att elever som är olika starka både 
psykiskt och fysiskt hamnar i konflikter vid upprepade tillfällen. Tecken att vara 
uppmärksamma på är dessutom att ett barn avsiktligt tillfogar ett annat barn skada 
och att det förekommer hot om att detta kommer att upprepas. Det finns även tecken 
som kan identifiera eventuella offer för mobbning (Olweus, 1991, s.41). Några av 
dessa tecken är: eleven blir hotad, retad eller kränkt på andra sätt, eleven har små 
skador, blåmärken och trasiga kläder som inte kan förklaras på ett övertygande sätt. 
Utöver dessa finns det tecken som kan identifiera en eventuell mobbare (Olweus, 
1991, s. 44-45; Coloroso, 2003, s.44). Dessa tecken kan vara att: mobbaren ofta 
utsätter personer som är svagare än sig själv för kränkande och obehaglig behandling, 
mobbaren har ett behov av att dominera över sina kamrater och han/hon är duktig på 
att prata sig ur kniviga situationer. 

Ovan beskrivs tecken för identifikation av mobbning, men det finns dessutom vissa 
faktorer som kan påverka uppkomsten av mobbning. En av dessa faktorer är stress 
(Ekerwald & Säfström, 2012, s.73). Det är i stressade miljöer som människor blir mer 
benägna att börja mobba. Detta på grund av att stressade människor känner sig 
hotade och lättare påverkas av andra. Tendenserna är att när en elev hotas uppifrån i 
hierarkin så slår han/hon tillbaka nedåt mot en som är svagare och mobbning kan då 
uppstå. Författarna menar att mobbning kan minska om skolmiljön är lugn och 
stressfri, medan hög ljudnivå, matköer och stressande prov kan få mobbningen att 
öka. Det viktigaste förebyggande arbetet mot mobbning är att ändra på 
maktförhållandena i elevgrupperna och inte att ändra på attityderna, även om det är 
av betydelse.    

Eftersom hoten om mobbning i de flesta fall kommer uppifrån i hierarkin är det 
oftast äldre elever (i de flesta fall större och starkare) som mobbar de yngre eleverna 
(Olweus, 1991, s.55). För att i möjligaste mån förhindra detta kan vissa förbyggande 
åtgärder vidtas. Dessa kan vara att dela upp rasttider eller skolgården mellan de äldre 
och de yngre eleverna. Ytterligare en åtgärd som genomförs i förebyggande syfte, kan 
vara att se över utemiljön och se till att denna blir tilltalande och inspirerande för 
eleverna. Uttråkade elever utför oftare mobbning än elever som sysselsätts av en 
tilltalande och inspirerande utemiljö. Skolgården måste konstrueras så att den är 
lättöverskådlig (Aarland, 1988, s.35), men ändå inte tråkig. Hur verksamhetens ute- 
och innemiljö är organiserad har betydelse för hur väl mobbning kan förebyggas och 
Björk (1999, s.15) beskriver att mobbning kan förebyggas genom planering, 
organisering och synliggörande. 

Förutom betydelsen av hur inne- och utemiljön är organiserad framkommer det i 
Bergenundersökningen, som genomfördes av Olweus (1991, s.19) i cirka 40 skolor på 
80-talet, att rastvaktsystemet har betydelse för förekomsten av mobbning i skolan. 
Undersökningen visade att lärartätheten under rasterna var av betydelse för hur 
utbredd mobbningen var på skolan. Ju fler lärare desto mindre mobbning, men dessa 
lärare måste ingripa när situationer uppstår för att det ska fungera. Utöver detta har 
skolpersonalens inställning till mobbningsproblematiken betydelse för möjligheter 
att motverka problemen (Olweus, 1991, s.35). En hög lärartäthet är dessutom av 
betydelse eftersom det har visat sig att elever på skolor med många vuxna upplever 
att trakasserier förekommer mer sällan, till skillnad från elever på skolor med låg 
lärartäthet (Dahlkwist, 2010, s.15).  
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En avgörande faktor för om en skola ska lyckas, i det förebyggande arbetet mot 
mobbning, är att personalen i skolan ska arbeta med kommunikation på olika sätt 
(Pikas, 1989, s.250). Detta arbete med kommunikation främjar elevernas 
konfliktlösningsförmåga. Avgörande faktorer i arbetet mot mobbning beskrivs av 
Coloroso (2003, s.229) och hon menar att samarbete mellan elever, föräldrar och 
personal utgör en central del. Dessutom betonas vikten av att lära sig att se vad som 
händer i omgivningen och att inte blunda för att det förekommer mobbning i 
närmiljön. En betydande del av denna kommunikation är, enligt Aarland (1988, 
s.85), att personalen i skolan tänker över hur de uttrycker sig när de pratar med 
eleverna om problemen. Det gäller att vara mycket konkret och tydlig för att undvika 
att missförstånd uppstår. 

En sista uppgift av betydelse för det förebyggande arbetet mot mobbning, som 
läraren har, är att upprätta en god kontakt med elevernas föräldrar (Aarland, 1988, 
s.40). Upprättandet av denna kontakt är betydelsefull för att föräldrarna ska känna 
sig involverade i barnens skolgång. På så sätt kan de känna en trygghet att barnens 
bästa ligger i fokus. Olweus (1991, s.57-58) beskriver hur skolpersonalen kan ta en 
första kontakt för att upprätta ett samarbete med föräldrarna för att motverka 
mobbning på den egna skolan. Den första kontakten kan med fördel tas via ett 
föräldramöte för hela skolan. Under detta föräldramöte informerar personal och 
sakkunniga om mobbningssituationen på den egna skolan och om fenomenet 
mobbning. Vidare menas att diskussionstillfällen bör ges för att föräldrar och 
personal ska kunna enas om ett sätt att samarbeta för att motverka mobbning. I 
denna diskussion bör det belysas att det är lika viktigt att försöka motverka 
mobbning som sker på elevernas väg till och från skolan, som att motverka 
mobbningen som sker i skolan (Olweus, 1991, s.15). 

 

2.4 Sammanfattning av det förebyggande arbetet mot mobbning 
Vi kan se att det finns vissa nyckelfaktorer som visat sig återkomma som huvuddrag 
för det förebyggande arbetet mot mobbning. Den första faktorn är samtal som sker 
via klassråd, föräldrakontakter och upprättande av goda relationer mellan 
skolpersonal och eleverna, eleverna emellan och mellan skolpersonal och föräldrar. 
För att det förebyggande arbetet ska ge resultat är ett viktigt verktyg, enligt Olweus 
(1991, s.62-64), att personalen arbetar tillsammans med eleverna. Detta samarbete 
kan ses som den andra faktorn och det kan ske genom skapande av trivselregler och 
klassråd där eleverna får chans att diskutera och uttrycka sina åsikter. Det finns 
ytterligare några faktorer, som genom presentation av den tidigare forskningen visat 
sig ha betydelse för det förebyggande arbetet. Dessa är att skolpersonalen är 
uppmärksam och lär sig upptäcka tidiga tecken på att mobbning försiggår, samt att 
personalen tillsammans arbetar fram en handlingsplan, som beskriver hur de ska gå 
tillväga om mobbning skulle uppstå. Dessutom är det av betydelse att personalen får 
kompetensutveckling för att till exempel lära sig att dela sin uppmärksamhet mellan 
klassundervisningen och det sociala samspelet i klassrummet. Detta anser Aarland 
(1988, s.37) har betydelse för det förebyggande arbetet. Avslutningsvis har 
lärartätheten under rasterna och personalens inställning till mobbning visat sig ha 
betydelse för hur väl det förebyggande arbetet kan ge resultat. 
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2.5  Det åtgärdande arbetet mot mobbning 
Det åtgärdande arbetet mot mobbning kan innefatta flera olika moment och några av 
dessa beskrivs nedan av Dahlkwist (2010, s.18): 

 Åtgärdande arbete består av samtal med enskilda individer och hela 
elevgrupper. Personalen är skyldig att agera snabbt vid mobbningssituationer 
och i detta agerande innefattas att kontakt ska tas med vårdnadshavare och de 
inblandade eleverna.  

Samtal är, som nämns ovan, på olika sätt betydelsefullt för arbetet mot mobbning. 
Samtalet har, enligt Hägglund (1996, s.28), betydelse för att väcka tankar och för att 
få klarhet i vad som försiggår. Hur människor samtalar och tänker kring mobbning är 
väsentligt för hur det förebyggande och åtgärdande arbetet fungerar. Dessutom anses 
det att arbetet mot mobbning måste gälla såväl den enskilda individen som hela 
grupper av människor (Hägglund, 1996, s.30). 

 

2.5.1 Åtgärdande arbete på individnivå 
När någon ur personalen på skolan misstänker att mobbning mellan elever försiggår 
ska denne snabbt vidta åtgärder för att få stopp på mobbningen (Olweus, 1991, s.75). 
Det första som bör ske är ett allvarligt samtal med både mobbare/mobbarna och den 
utsatte. Samtalen bör genomföras med en part åt gången och dessutom beskrivs 
vikten av att kunna beskydda de utsatta eleverna mot fortsatt mobbning (Olweus, 
1991, s.76-77). Detta är en förutsättning för att dessa elever ska våga berätta om vad 
som sker. Den personal som eleven anförtror sig åt bör, i möjligaste mån, tillgodose 
elevens önskemål angående att föra problemen vidare till föräldrar eller andra 
yrkesverksamma. I vissa fall är personalen tvungen att föra det berättade vidare utan 
elevens medgivande och detta kan vara när eleven utsätts för fara som påverkar 
dennes hälsa och välbefinnande. 

En uppfattning om hur lärare ska arbeta i det åtgärdande arbetet mot mobbning 
(Ekerwald & Säfström, 2012, s.72), är att en lärare måste vara lyhörd för den utsattes 
önskemål och försöka uppfylla dessa önskningar så gott det går. Genom att uppfylla 
den utsattes önskningar kan läraren ge honom/henne en viss kontroll i den stressade 
situationen som eleven befinner sig i. Vidare menas att det är av betydelse att läraren 
fungerar som en värdefull medmänniska. Läraren bör på olika sätt försöka höja den 
utsattes status i klassen för att på så sätt förändra hierarkin i klassen. 

Ovan skrivs det om betydelsen av att lärare är lyhörda för elevernas önskemål. Denna 
lyhördhet är av betydelse då den utsatte gång på gång försöker få förståelse för varför 
just han/hon blir utsatt (Ekerwald & Säfström, 2012, s.72). När en utsatt står själv 
mot en grupp mobbare börjar han/hon ta till sig deras uppfattningar. Den utsatte gör 
om dessa uppfattningar till sina egna och kan på detta sätt känna ett självförakt. 
Vardagen i skolan präglas ofta av mobbning för den utsatte. De blickar och yttranden 
som mobbaren eller mobbarna uttrycker, mellan de direkta mobbningstillfällena, 
upplevs som konstant mobbning hos den utsatte (Ekerwald & Säfström, 2012, s.72).     

För att det åtgärdande arbetet ska lyckas bör, enligt Olweus (1991, s.77-78), en 
kontinuerlig kontakt upprätthållas med föräldrar till elever som befinner sig i en 
mobbningssituation. Föräldrarna bör ges möjlighet att träffa läraren för att diskutera 
problemen. Dessa samtal bör genomföras med föräldrar till båda parter (mobbaren 
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och offret), men vid skilda tillfällen. Dessa möten ska slutligen leda till att en 
gemensam diskussion kan genomföras, där alla inblandade parter medverkar. 

Skulle ingen av de ovan nämnda åtgärderna visa något resultat, finns det en sista 
åtgärd att tillämpa (Olweus, 1991, s.84). Denna åtgärd är att mobbaren eller den 
mobbade förflyttas till en annan klass eller skola, men det ska ses som en sista utväg. 
När en utsatt elev byter skola på grund av mobbning (Ekerwald & Säfström, 2012, 
s.72), har den utsatte låga förväntningar på att det kommer blir bättre i nästa 
skolverksamhet. Minnena av mobbningen sitter djupt rotad i medvetandet hos den 
utsatte och om något sker som påminner om den tidigare situationen kan den utsatte 
återigen må som han/hon gjort tidigare.  

 

2.5.2 Åtgärdande arbete på klassnivå 
Föräldramöten för den egna klassen är av lika stor betydelse som att ha möten för 
hela skolans föräldrar (Olweus, 1991, s.72-73). Under föräldramöten för den enskilda 
klassen bör föräldrarna informeras om förhållandena i klassen. Lärare och föräldrar 
bör tillsammans diskutera möjliga åtgärder mot mobbning som de kan arbeta med 
både hemma och i skolan. Ännu en betydande aspekt i arbetet mot mobbning är att 
det finns en god kontakt mellan skola och hem (Dahlkwist, 2010, s.30). Detta på 
grund av att det ofta finns föräldrar som gärna hjälper till och som är intresserade av 
sitt barns bästa. Dessa föräldrar bör klassläraren samarbeta med för att effektivisera 
det åtgärdande arbetet mot mobbning. 

   

2.5.3 Åtgärdande arbete på skolnivå  
För att få ett väl fungerande åtgärdande arbete på skolnivå är det bättre att genom 
tillsägelse och samtal, ingripa en gång för mycket än en gång för lite när 
skolpersonalen misstänker att mobbning försiggår (Olweus, 1991, s.53). Om 
personalen inte ingriper i en mobbningssituation är det detsamma som att ge en tyst 
tillåtelse för detta beteende (Olweus, 1991, s.36; Aarland, 1988, s.56). Om en vuxen 
inte tar situationer som uppstår på allvar utan bortförklarar dem (Coloroso, 2003, 
s.47), finns det risk för att offret utsätts för ännu en kränkning. På grund av detta är 
betydelsen stor av att kunna se varningsflaggor och ta dessa på allvar. 

 

2.6 Sammanfattning av det åtgärdande arbetet mot mobbning 
Genom att gå igenom vad tidigare forskning skriver om mobbning kan nyckelfaktorer 
urskiljas som har betydelse för hur väl det åtgärdande arbetet mot mobbning 
fungerar. Dessa faktorer är att samtal genomförs med alla inblandade parter och 
deras föräldrar, att personalen snabbt kan vidta åtgärder när något inträffat och att 
de lär sig att hellre ingripa en gång för mycket än en gång för lite. Några ytterligare 
faktorer är att personalen är lyhörda för det som sker på skolan och lyhörda för 
elevernas tankar och känslor, samt att föräldramöten anordnas för att informera 
föräldrarna om hur situationen ser ut på skolan. Föräldramöten anordnas dessutom 
för att skolpersonalen och föräldrarna tillsammans ska komma fram till hur skolan 
och hemmen kan samarbeta för att motverka att mobbningssituationer uppkommer i 
framtiden. Dessa föräldramöten kan genomföras för den enskilda klassen eller för 
alla föräldrar till skolans elever.  
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Den här sammanfattningen avslutar teoridelen och denna efterföljs av en metoddel 
som redogör för hur undersökningen genomförs och vilken vetenskaplig ansats som 
används för arbetet. Denna metoddel är inledningen till den empiriska delen av 
arbetet.    

3. Metod 
Undersökningen är av kvalitativ ansats och med en kvalitativ ansats menas att det 
som sägs och visas är i fokus, till skillnad från en kvantitativ ansats där hur många 
som säger något är i fokus. En kvalitativ ansats kan använda ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer och observationer som datainsamlingsmetoder 
(Denscombe, 2009, s.233-235). Eftersom undersökningen bygger på intervjuer med 
skolpersonal ses därför kvalitativ ansats som det självklara valet för arbetet. 

Det finns både för- och nackdelar med att använda en kvalitativ ansats och nedan 
kommer några av dessa att belysas. Några fördelar med en undersökning av kvalitativ 
ansats är att den lättare kan genereras ur vardagen, att den insamlade informationen 
blir djupare och mer detaljrik och att den är öppen för olika personers varierande 
åsikter och erfarenheter. Nackdelar med en undersökning av kvalitativ ansats är att 
analysarbetet är tidskrävande på grund av det detaljrika materialet, samt att 
forskarens tidigare erfarenheter om ämnet har betydelse för hur materialet tolkas och 
analyseras. Detta kan medföra att innehållet förenklas (Denscombe, 2009, s. 398-
401).  

En kvalitativ ansats används på grund av att informanternas erfarenheter och åsikter 
är av betydelse för att arbetets frågeställningar kan besvaras. Att få detaljerna och 
djupet i den insamlade informationen är av större betydelse än de nackdelar som en 
kvalitativ ansats kan medföra. Dessutom används en kvalitativ ansats eftersom det är 
de eventuella skillnaderna och likheterna mellan informanternas utsagor som lyfts 
fram. Det är dessa skillnader och likheter som är av betydelse för att undersökningen 
ska kunna ge en helhetsuppfattning om hur det förebyggande och åtgärdande arbetet 
mot mobbning sker.    

Enligt Stukát (2005, s.34) är en kvalitativ ansats att föredra då undersökningens syfte 
är att belysa ett område som är relativt känt genom en ny synvinkel. Detta gör att en 
kvalitativ ansats används eftersom en del av syftet är att lyfta skolpersonalens röster 
angående hur arbetet mot mobbning kan se ut och detta är en infallsvinkel som 
saknas i den tidigare forskningen.     

 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden som används är semistrukturerade intervjuer. Med detta 
menas att intervjun har informanten i fokus, trots att intervjun grundas i specifika 
frågor (Denscombe, 2009, s. 234-235). Denna typ av intervju är mer flexibel och 
öppen än en strukturerad intervju. Intervjun är även en personlig intervju eftersom 
endast en informant intervjuas åt gången. Det finns både fördelar och nackdelar med 
en personlig intervju. En fördel är att det är lättare att analysera intervjun efter 
genomförande och en nackdel är att antalet åsikter och synpunkter om ämnet 
begränsas i jämförelse med en gruppintervju (Denscombe, 2009, s. 235-236). Det 
beslutades att en personlig, semistrukturerad intervju skulle användas, som metod 
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för undersökningen, eftersom specifika teman skulle diskuteras och informanternas 
utsagor skulle vara i fokus.  

För att besluta vilken datainsamlingsmetod som skulle användas diskuterades vilken 
metod som kunde uppfylla syftet med undersökningen på bästa sätt. Beslut om att 
använda intervjuer togs tidigt, men efter noga avväganden av en intervjus för- och 
nackdelar. Några av dessa fördelar är möjligheten att ställa följdfrågor för att få en 
djupare förståelse och att en intervju har, på förhand avtalade möten vilket i de flesta 
fall innebär att svarsfrekvensen blir hög. Som nyss nämndes finns även nackdelar 
med en intervju och dessa är till exempel att det tar lång tid att transkribera de 
insamlade uppgifterna från intervjuerna. En annan nackdel med att använda 
intervjuer som datainsamlingsmetod kan vara att den utrustning som används för 
ljudupptagning kan hämma informanten att vilja öppna sig och delge sina tankar 
(Denscombe, 2009, s. 267-268).  

Alla intervjuer genomfördes på samma sätt. Intervjuerna bokades via mejlkontakt 
och för att underlätta informanternas möjlighet att delta, genomfördes intervjuerna 
på respektive informants skola. Vid tillfället för intervjun besöktes skolan och ett 
lugnt rum för genomförande hade ordnats av informanten. Rummen som användes 
var informanternas egna arbetsrum eller allmänna små grupprum för skolan. Detta 
tillvägagångssätt valdes för att undersökningen skulle inkräkta så lite som möjligt på 
informanternas ordinarie arbetsuppgifter och tid. Det här tillvägagångssättet 
medförde dock att informanterna blev ansvariga att hitta lämpliga rum för 
intervjuerna. 

När intervjuerna skulle genomföras presenterades först syftet med arbetet tydligt och 
en medgivandeblankett (bilaga 4) tilldelades informanten. Medgivandeblanketten 
innehöll mer utförlig information om undersökningens syfte och om vilken betydelse 
informanterna har för undersökningen. I medgivandeblanketten förklarades 
innehållet av de fyra etiska ställningstagandena kortfattat. Dessa förklaringar 
innehöll bland annat information om frivilligt deltagande och anonymitet. På 
blanketten fanns dessutom en rad för underskrift av informanten. Detta för att 
säkerställa att informanterna tagit del av informationen på blanketten. Under 
intervjun ställdes sex stycken öppna frågor (bilaga 1) och intervjun spelades in med 
ljudupptagning. Som komplement till ljudupptagningen togs även anteckningar. 
Intervjuerna kompletterades med ytterligare en fråga (bilaga 1) i efterhand och denna 
del av intervjun genomfördes via mejlkontakt. Varje intervju tog totalt mellan 20 och 
35 minuter. 

 

3.2 Urval 
Den första kontakten för att hitta informanter till undersökningen, var tänkt att tas 
via mejl direkt till all personal i grundskolans årskurser 1-9 i en specifik kommun. 
Förfarandet fick ändras på grund av svårigheter att inhämta kontaktinformation till 
alla. Den första kontakten togs istället med rektor för respektive skola i samma 
kommun. Denna kontakt togs via mejl innehållande ett informationsbrev (bilaga 2) 
som respektive rektor ombads att läsa och vidarebefordra till personalen. I 
informationsbrevet berättades det kort om undersökningens syfte och det förklarades 
även att deltagandet var frivilligt. I detta brev fanns dessutom information till de 
tillfrågade om hur de anmälde sitt intresse. Det här tillvägagångssättet valdes för att 
hitta informanter med intresse för ämnet. 
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Urvalet för studien är personal som arbetar i grundskolan med erfarenhet av arbete 
mot mobbning. Informanterna har olika erfarenheter av arbete mot mobbning och de 
har arbetat inom skolan under olika lång tid. Urvalet består av sju personer som på 
olika sätt är verksamma i skolan. Informanterna är: en rektor, en kurator, två 
fritidspedagoger och tre klasslärare. Några av informanterna var även verksamma i 
speciella grupper som arbetar aktivt mot mobbning på skolorna. 

Tillvägagångssättet för valet av urval till studien hade både för- och nackdelar. 
Fördelarna var att informanterna som anmälde sig hade intresse för ämnet och att 
många olika infallsvinklar i ämnet kunde förmedlas via informanternas olika 
yrkeskategorier. Informanternas varierande yrkeskategorier gav undersökningen 
olika infallsvinklar eftersom informanterna hade olika erfarenheter om hur det 
förebyggande och åtgärdande arbetet, mot mobbning, utfördes. Nackdelarna med 
tillvägagångssättet för urval var, att eftersom den första kontakten togs med rektor på 
respektive skola lades stort ansvar på dessa personer att vidarebefordra vår förfrågan 
till personalen. Förutom att ett stort ansvar lades på några få personer, är ett mejl lätt 
att missa och detta medförde att osäkerhet fanns om all personal blivit tillfrågad att 
medverka. 

 

3.3 Databearbetning och analysmetoder 
Efter att alla intervjuer var genomförda påbörjades databearbetning genom 
transkribering. När transkriberingen var genomförd, lästes intervjuerna noggrant. 
Varje intervju kodades och fick ett eget typsnitt för att underlätta möjlighet till 
identifiering under det fortsatta analysarbetet. Efter kodningen klipptes intervjuerna 
isär och dess innehåll placerades under huvudrubrikerna förebyggande arbete och 
åtgärdande arbete. Under dessa fanns även underrubrikerna individnivå, klassnivå 
och skolnivå, svårigheter och tecken. Dessa underrubriker skapades för att innehållet 
i intervjuerna skulle kunna urskiljas ännu tydligare. Rubrikerna användes eftersom 
dessa rubriker och indelningar kunde ses i intervjuerna på ett tydligt sätt. 

De olika delarna av intervjuerna och de olika rubrikerna tejpades upp på ett lakan 
(bilaga 3) som sedan sattes upp på väggen för att göra innehållet överskådligt. 
Innehållet under de olika rubrikerna lästes noggrant och de olika tecken som plockats 
ut, som beskrev vad en vuxen behöver vara uppmärksam på för att kunna upptäcka 
mobbning, placerades in under individnivå under huvudrubriken förebyggande 
arbete.  

Under den senaste genomläsningen sågs flera nyckelfaktorer som var gemensamma 
för de olika informanterna. Dessa nyckelfaktorer markerades med olika färger för att 
underlätta avkodningen av det som sagts under intervjuerna. Under detta arbete 
framkom det att de möjligheter som det förebyggande och det åtgärdande arbetet 
mot mobbning medför saknades i det ursprungliga materialet.  Det beslutades att 
ytterligare en kontakt skulle tas med informanterna för att få svar på en fråga om 
arbetets möjligheter på de olika skolorna och denna kontakt togs via mejl. När svar 
erhållits från informanterna placerades även dessa svar in under de tidigare nämnda 
rubrikerna: förebyggande arbete, åtgärdande arbete, individnivå, klassnivå och 
skolnivå.  
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När resultatet sedan skrevs sammanfattades det informanterna sagt och placerades i 
resultatet in under områdena förebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning 
samt svårigheter och möjligheter med arbetet. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Arbetet anses vara tillförlitligt eftersom utgångspunkten för undersökningen är 
informanternas egna tankar och erfarenheter av förebyggande och åtgärdande arbete 
mot mobbning. Det som kan minska tillförlitligheten är antalet informanter. 
Reliabiliteten kan bli högre om undersökningen innefattar fler informanter från flera 
olika skolor och kommuner. Vi är dock medvetna om att en kvalitativ forskning inte 
kan ha en hög tillförlitlighet då undersökningens resultat påverkas av de tolkningar vi 
som författare gör. Enligt Denscombe (2009, s.379) blir tillförlitligheten dessutom 
låg eftersom det i stort sätt är omöjligt att återskapa samma sociala inramning vid ett 
nytt tillfälle.  

 

3.5 Hur vi bearbetat de fyra etiska ställningstagandena  
Vissa etiska ställningstaganden måste beaktas vid utformandet av en forskning. Det 
finns fyra etiska ställningstaganden till hjälp för forskaren. Dessa ställningstaganden 
innefattar regler och riktlinjer för hur en forskare ska delge de medverkande 
information om undersökningens syfte och sekretess. De fyra etiska 
ställningstagandena är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att information måste ges till informanterna angående 
att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. 
Samtyckeskravet innebär att en undersökning endast får utföras med de 
medverkandes samtycke. De medverkande ska själva kunna bestämma på vilka 
villkor undersökningen ska ske och hur lång tid de vill avsätta för sin medverkan. 
Samtyckeskravet innebär dessutom att om en informant vill avbryta sitt deltagande 
får den inte påverkas, av forskaren, att ändra sitt beslut (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informationskravet och samtyckeskravet har beaktats vid ett utskick med 
grundläggande information om undersökningen (bilaga 2). Denna information 
skickades till alla rektorer i en kommun för vidarebefordran till personalen i 
kommunens grundskolor. Denna information skickades via mejl som en första 
kontakt. Ställningstagandena tydliggjordes sedan i en medgivandeblankett (bilaga 4) 
som informanten fick ta del av vid intervjutillfället. 

Med konfidentialitetskravet menas det att informanternas personuppgifter och 
information om verksamheterna hålls anonyma. Denna typ av information måste 
lagras och avrapporteras på ett säkert sätt som bevarar anonymiteten även efter 
färdigställandet av forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet har 
under arbetets gång beaktats genom att intervjuer har kodats så att namn och andra 
uppgifter, som kan identifiera individer eller verksamheter, hålls anonyma. 
Intervjuerna kodades genom att informanternas namn ändrades till siffror och namn 
på verksamheter eller liknande ersattes i texten av ett streck. Efter färdigställande av 
resultat och analys sparades alla ljudupptagningar på ett usb-minne och detta lades 
tillsammans med transkriberingarna av intervjuerna och medgivandeblanketterna i 
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en mapp för arkivering. Detta gjordes för att säkerställa att informanternas utsagor 
inte kommer att kunna delges någon obehörig.  

Nyttjandekravet innebär att informationen som inhämtats från informanterna, inte 
får användas i något annat syfte än studiesyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 
Nyttjandekravet har inkluderats i arbetets process genom att undersökningens 
innehåll endast har används för detta arbete och inte har delgivits obehöriga. 

4. Resultat 
Här redovisas de utsagor som framkommer genom intervjuerna. Ur utsagorna kan 
vissa nyckelfaktorer urskiljas och dessa nyckelfaktorer fokuserar vi på i 
framläggningen av resultatet genom att använda dessa som rubriker. 
 

4.1 Det förebyggande arbetet mot mobbning 
Det förebyggande arbetet handlar bland annat om samtal, att vara lyhörd och att 
skapa en god relation mellan vuxna och elever och elever emellan. Exempel på det 
förebyggande arbetet ges nedan under rubrikerna samtal och diskussioner, goda 
relationer, uppmärksamhet, lyhördhet och tecken, kartläggning och ansvar samt 
kompetensutveckling. 
 

4.1.1 Samtal och diskussioner  
Under intervjuerna framkommer det att samtal och kommunikation på olika sätt är 
av betydelse för det förebyggande arbetet. Enligt informanterna handlar det om att 
det finns en rak och öppen kommunikation mellan vuxna och elever och elever 
emellan. Ett exempel på detta ger informant 5: 

Det gäller att ha en öppen och rak kommunikation med barnen och de ska känna att de inte är 
någon som kommer och skvallrar, utan man ska lyssna på dem och de ska veta att de blir 
lyssnade på och tagna på allvar.  

Det handlar även om att elever ska få möjlighet att framföra sina åsikter, kunna fråga 
och att få återkoppling. Denna möjlighet ges eleverna enligt informant 2 när eleverna 
medverkar vid elevråd, klassråd eller liknande. Denna informant ser dessa delar av 
verksamheten som ”exempel på forum som är lämpliga för elever att framföra sina 
åsikter”. De intervjuade påpekar dessutom att det är av vikt att diskutera olika 
individers olikheter och göra dessa olikheter till något som ses som positivt.  

Samtal på olika sätt är något som informanterna anser är av betydelse för likväl 
individnivån som klassnivån. Under intervjuerna framkommer det att mycket av det 
förebyggande arbetet på klassnivå handlar om att prata och diskutera tillsammans 
med eleverna i klassen. Informanterna ger exempel på samtal och det kan till 
exempel vara kill- och tjejsamtal eller små- och storgrupps diskussioner. Som 
exempel på detta berättar informant 1 om vad de brukar diskutera: 

Jag brukar köra en sån här killgrupp bland annat, killsnack och sånt där kör man och då 
diskuterar man mycket det här med värdegrund. Hur man ska vara mot varandra och vad man 
får säga och vad man inte får säga, vad som är okej, vad som inte är okej. 

 Det som diskuteras under dessa tillfällen är dessutom hur en bra kompis är, alla 
individers rätt att vara olika, allas lika värde och flera andra frågor med koppling till 
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läroplanens värdegrund. Informant 6 ger exempel på hur de diskuterar om hur en bra 
kompis ska vara:  

Att alla är inte lika, alla har inte samma förutsättningar att vara bra kompis utan då måste man 
ju också hjälpa den att visa hur en bra kompis ska vara. Man kan ju liksom inte få en bra kompis 
genom att vara dum mot den och så. 

För att utarbeta ett fungerande förebyggande arbete på klassnivå tar skolorna ibland 
hjälp av andra än de som arbetar på skolan. Denna hjälp kan till exempel tas från 
svenska kyrkans ungdomsverksamhet och de finns till som en extra vuxen för olika 
typer av samtal och aktiviteter som är till för att stärka elevernas förståelse för 
varandra. Informant 3 ger exempel på ett sådant samarbete:  

Vi jobbar förebyggande i 6-9, med någonting som kallas för schysst kompis och det är en 
fritidsledare och en personal från svenska kyrkan som samarbetar med det här. Och det är en 
fortsättning på något som heter riddarskola som svenska kyrkan kör och det gör de på många 
platser i Sverige. Och riddarskolan handlar ju verkligen om det här hur man är mot andra, hur 
man liksom är en schysst kompis och så vidare. 

Även informant 5 berättar om hur förebyggande arbete kan genomföras med hjälp av 
andra vuxna utanför den egna skolverksamheten: ”vi har ju varit och haft det här med 
drama, en dramapedagog som har kunnat visa händelser, så att eleverna även där 
kan förstå vad mobbning kan vara för någonting.” 

På skolnivå menar informanterna dessutom att det förbyggande arbetet handlar om 
att informera eleverna om vad begreppet mobbning egentligen innefattar. Informant 
5 menar att det är viktigt eftersom ”många kanske tror att mobbning är när man slår 
någon, men det kan ju lika gärna vara när man säger någonting fult” och informant 3 
ger exempel på diskussionsfrågor om detta. Dessa diskussionsfrågor är: ” men vad är 
mobbning? och vem är det som avgör om man är mobbad eller inte?”.  

   

4.1.2 Goda relationer 
Det framkommer i intervjuerna att relationer är av betydelse för det förebyggande 
arbetet på individnivå. Informanterna förklarar hur dessa relationer kan upprättas 
och det handlar om att som vuxen finnas till för eleverna i korridorer och andra 
elevutrymmen. Informant 3 ger exempel på hur de arbetar med att skapa relationer 
till eleverna: ”det handlar mycket om att gå och heja i korridoren, småprata, man 
öppnar skåp och man kollar lite och så där prata, prata, prata, prata… För jag vet ju 
aldrig när jag kan behöva hämta hem det här”. För att skapa en god relation krävs det 
dessutom att en vuxen tar eleverna på allvar och är lyhörd för att kunna tolka det som 
händer. En god relation behövs för att eleverna ska känna att de har någon att vända 
sig till om de behöver något, någon som de känner förtroende för. Detta är något som 
informant 4 förespråkar och denne menar att: 

Det handlar om det här med att det ska finnas många goda relationer mellan de vuxna i skolan 
och de som är elever i olika åldrar, det är jätteviktigt att man som elev känner att jag har inte 
bara en person utan kanske tre eller fem eller tio vuxna som jag har så pass stort förtroende för 
att jag skulle kunna vända mig till dem, när det behövs, det är det viktigaste förebyggande 
arbetet eller preventiva arbetet. 
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4.1.3 Uppmärksamhet, lyhördhet och tecken 
Det är enligt informanterna av vikt att alla i klassen hjälps åt att hålla koll i sin 
omgivning, är det någon som är ensam? eller är det någon som vid upprepade 
tillfällen blir utsatt för obehagliga situationer? Det gäller, enligt informanterna, att 
både som vuxen och elev vara uppmärksam och fundera och reflektera över det som 
sker runt omkring. 

Informanterna berättar att de på skolorna använder sig av kamratstödjare för att ha 
en större möjlighet att upptäcka vad som försiggår bland eleverna. Kamratstödjarna 
fungerar enligt informant 5 som de vuxnas ”extra ögon och öron”, men informant 3 
menar att de inte ska ”avvärja eller avstyra, det ingår inte i deras uppdrag” utan deras 
uppgift är enbart att rapportera sådant de ser till någon vuxen. Informanterna 
berättar dessutom att kamratstödjararbetet ofta är sammankopplat med någon form 
av antimobbningsgrupp eller liknande. I dessa grupper, som har olika namn på olika 
skolor, ingår bland andra kurator, skolsköterska, rektor och lärare. 
Sammansättningen av dessa grupper ser olika ut på de olika skolorna, men deras 
uppgift är densamma nämligen att, enligt informanterna, diskutera uppkomna fall, 
att utreda dessa och att göra noggranna uppföljningar av detta arbete.  

En betydelsefull del av det förebyggande arbetet på individnivå är, enligt informant 7, 
att ha ”en kombination av att kunna upptäcka och vara lyhörd och att försöka så 
värderingar hos ungarna”.  Det som informant 7 menar att man ska upptäcka är 
tecken på att mobbning försiggår och informanten ger några exempel: ” De drar sig åt 
sidan, ber nästan om ursäkt att de finns till. Man märker att de undviker att gå till 
vissa som de märker har en högre status än de själva”. Det är flera av informanterna 
som ger exempel på tecken att vara uppmärksam på och några av dessa tecken kan 
vara att en elev antingen blir utåtagerande eller inåtvänd, att eleven blir 
bortvald/utfryst och inte får vara med, eleven upplevs vara ensam och ledsen. 
Informant 5 har dock sällan upplevt tecken som fysiska skador, såsom blåmärken, 
trasiga kläder eller andra kroppsskador, utan för denna informant är det vanligare att 
den utsatte eller någon närstående kommer och berättar vad som inträffat. 

Förutom tecken på att någon är utsatt, kan den vuxne även se tecken på att någonting 
som inte är okej försiggår. Det kan ” till exempel vara om jag går i korridoren och det 
finns ett gäng ungdomar och de tystnar, det kan vara ett typiskt tecken på att 
någonting som inte är schysst försiggår” (informant 3). 

 

4.1.4 Kartläggning och ansvar 
Ett exempel på förebyggande arbete är att på olika sätt kartlägga hur 
mobbningssituationen ser ut på den egna skolan. Denna kartläggning kan till 
exempel genomföras med hjälp av enkätundersökningar eller skyddsronder. 
Enkäterna som används är olika former av trivselenkäter där eleverna, enligt 
informant 1, får frågor om i vilken omfattning eleverna anser att det förekommer 
mobbning på skolan och om det finns några speciella platser på skolan där flera 
känner sig otrygga eller utsatta. Informant 4 berättar att de genomför både enkäter 
och skyddsronder:  

Vi går olika former av fysiska skyddsronder med eleverna och så gör vi olika 
enkätundersökningar som syftar till att se om det finns platser på skolan där man känner sig 
otrygg och sådana platser behöver man då fundera över, kan vi ha fler vuxna där eller behöver vi 
bygga om platserna så att de inte upplevs lika otrygga.  
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Denna informant ger exempel på platser som eleverna upplever som otrygga och 
dessa är till exempel elevuppehållsrum och omklädningsrum i sporthallen.  

Ytterligare en del av skolornas förebyggande arbete som informanterna betonar som 
viktig är att dela på ansvaret. Informant 2 är en av de som betonar detta och 
informanten delger oss att: 

Här på skolan har vi ett utredningsteam men det är allas ansvar det kan vi aldrig komma ifrån, 
jag är ju inte med överallt och för mig är det otroligt viktigt att man tar det här på allvar att man 
fyller i de dokument som finns för anmälan och utredning, att man tar en kontakt med hemmet 
och att man är noggrann med dokumentationen. Det är viktigt att ta elever på allvar på det 
sättet och vi måste hjälpas åt allihop. 

Informant 2 tillägger också att det inte får bildas ”små elitteam på skolorna”. Dessa 
team är till nytta vid utredningar och kartläggningar, men informanterna menar att 
för att det förebyggande arbetet mot mobbning ska fungera krävs det att all personal 
och eleverna samverkar mot ett och samma mål. Alla de vuxna i skolan bör ”fungera 
som förebilder och förhoppningsvis som goda sådana och även eleverna kan vara 
varandras goda förebilder” (informant 3) och de vuxna bör visa att nolltolerans mot 
mobbning och kränkningar, av alla slag, gäller på skolan: 

Ska det vara nolltolerans så ska det vara det också sen är det självklart att mobbning kommer att 
förekomma men det är otroligt viktigt att arbeta främjande och förebyggande och se till att 
försöka upptäcka tidiga tecken innan det blir brandkårsutryckningar. (informant 2) 

 

4.1.5 Kompetensutveckling 
För att kunna informera eleverna om mobbning krävs det att de vuxna har god 
kunskap om begreppet och dess innebörd. Att inhämta denna kunskap sker, enligt de 
intervjuade, med hjälp av olika former av kompetensutveckling. Informant 1 gav ett 
exempel på ett sådant kompetensutvecklingstillfälle ”motiverande samtal bland 
annat… det handlar om att motivera elever, när man har samtal med dem och lyssna 
och sätta eleven och det man pratar om i fokus”. Dessa fortbildningskurser innefattar 
både föreläsningar om ämnet och möjlighet att diskutera tillsammans med vuxna 
från andra skolor och kommuner. ”Det är viktigt att satsa på det här och att fortbilda 
personalen så att man får kompetensutveckling i det här, det är otroligt 
viktigt”(informant 2). 

 

4.2 Det åtgärdande arbetet mot mobbning 
Det åtgärdande arbetet handlar bland annat om utredande samtal, föräldrakontakt 
och nolltolerans. Exempel på det åtgärdande arbetet ges nedan under rubrikerna 
utredningsprocessen, föräldrakontakt samt ansvar och nolltolerans. 

 

4.2.1 Utredningsprocessen 
Det första steget i det åtgärdande arbetet på individnivå är att försöka ta reda på vad 
det är som inträffat och vilka som är inblandade. Detta arbete beskriver 
informanterna med att de får reda på att något hänt av den utsatte, den utsattes 
föräldrar eller någon annan elev som sett det inträffade. Informant 5 ger exempel på 
hur man kan få reda på att någonting har hänt: 
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Det kan ju vara att eleven själv kommer och berättar, det kan ju vara att kamrater berättar att de 
har hört och sett saker flera gånger, det kan ju också vara att man ser någonting på kroppen, 
upprördhet eller så men just blåmärken och så det har inte jag sett så mycket, utan det har varit 
mer att man kommit och berättat eller att det har kommit fram från föräldrar att man har hört, 
att man kanske har pratat med sitt barn hemma och det kommit upp saker. Då har man tagit 
kontakt med mig eller att jag ser att den här eleven kanske beter sig annorlunda på nått sätt som 
gör att jag börjar fundera vad kan det här vara och så börjar man checka litegrann. 

Den som blivit utsatt söks upp för ett samtal för att kunna reda ut vad som hänt och 
vem/vilka som utfört det inträffade. Personalen går sedan vidare med fallet och 
pratar med de som utsatt en annan elev för någonting för att sedan enas om en 
lösning för att detta ska upphöra.  

Det som av informanterna beskrivs som det huvudsakliga verktyget för det 
åtgärdande arbetet mot mobbning på individnivå är samtal. Ett exempel på detta ger 
informant 1, informanten beskriver en specifik situation på detta sätt: 

Jag tog kontakt med hans lärare och frågade om de hade märkt någonting och berättade det jag 
såg och sen tog de ett samtal hem och pratade och sen hade vi samtal då med grabben och med 
de som han ansåg utsatte honom eller reta eller kränkte eller vad man nu… Och det vart ju också 
samtal hem till föräldrarna.  

Det gäller att prata med alla de inblandade parterna och deras föräldrar i det första 
skedet, som nyss nämndes. Detta genomförs för att reda ut vad som hänt, för att 
komma fram till en lösning på problemet och till sist för att följa upp hur det fungerar 
både med den som är utsatt och den som utsätter. En beskrivning av uppföljning ger 
informant 3 och informanten menar att det är viktigt med: 

Ärlighet - hela tiden mot de som är inblandade. Att prata - nu kommer jag göra det här. Inte be 
om lov utan tala om att så här är det, för det är jag som är vuxen och det är jag som har ansvaret 
och det är jag som säger att nu tar vi det vidare. Och sen uppföljning. Att stanna kvar, för det är 
ju inte bara så här att – men nu, nu är ni sams, säg förlåt! Bra och så ler ni! Det är inte klart, 
utan vad händer sen? Kanske kommer annat sen, det kanske blir mer sen? Det vet man ju inte, 
så uppföljning och närvaro tror jag.  

Informanten menar att ärlighet och närvaro är av vikt i det uppföljande arbetet.   

Det framhålls även av informanterna att samtal och diskussioner är av betydelse för 
det åtgärdande arbetet på klassnivå.  Klassläraren eller medlemmar i elevvårdsteamet 
pratar med hela klassen och de kan till exempel diskutera något som inträffat eller 
andra situationer. Enligt informant 4 kan man: 

Dela upp en klass så att man tar hand om två elever var och så träffas man några gånger i veckan 
i ett par, tre, fyra veckor och så pratar man först om stämningen i klassen, finns det nån som du 
tror kan känna sig ensam? och då har man lett in samtalet på det och då brukar det identifieras 
ganska snabbt. Nån av de som sitter i nån av de här grupperna nånstans, där finns nån som 
känner sig ensam också, och då får man möjlighet att jobba både med de som är utsatta och de 
som, utan att de alla gånger vet om det, utsätter och så kan man sätta upp mål till nästa gång 
man träffas.   

Enligt informanterna utförs detta arbete och dessa samtal för att de inblandade ska 
ges en möjlighet att sätta sig in i den andres situation. Arbetet genomförs för att få 
eleverna att tänka och för att de elever som är i riskzonen för att utsätta en annan elev 
för något ser att detta agerande får allvarliga och jobbiga konsekvenser, både för den 
som blir utsatt och den som utsätter.  Informant 6 ger exempel på hur detta arbete 
kan se ut. Informanten menar att det är viktigt att:  
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Prata, prata, prata… Försöka få dem att sätta in sig i den situationen, både liksom offret i den 
som gör det så att säga. Och även också den som gör det i offrets situation. Mycket är ju att prata 
och kanske inte bara om den situationen som de är i utan även ta upp andra situationer som är 
liknande. 

Att skolan har ett välfungerande arbete mot mobbning på individnivå medför 
dessutom att den som är utsatt får möjlighet att återigen känna sig trygg och att de 
känner tilltro till skolan. 

På skolorna används likabehandlingsplanen som ett levande dokument och flera av 
informanterna beskriver hur de arbetar med denna. De menar att denna plan är av 
betydelse för det åtgärdande arbetet i skolan. Informant 1 beskriver arbetet med 
likabehandlingsplanen på följande sätt:  

För mig är det en självklarhet att man ska diskutera det här att det ska vara ett levande 
dokument. Men hur man gör i klasserna det törs jag faktiskt inte uttala mig om för att det ser 
nog olika ut. Men om man följer den så tror jag att det blir mindre med mobbning och 
kränkningar och sånt.  

Det står även i skollagen att en handlingsplan mot mobbning och kränkande 
behandling ska finnas inom varje skolverksamhet och denna handlingsplan ska 
revideras varje år.  

 

4.2.2 Föräldrakontakt  
Informanterna betonar att dokumentation, uppföljning och en god kontakt med 
hemmen är bland det viktigaste på alla nivåer, men de beskriver lite olika arbetssätt. 
De menar att det viktigaste är att skolans rutiner och tillvägagångssätt följs i 
möjligaste mån. ”Att följa skolans rutiner är steg nummer ett. Dokumentationen är 
likaså viktig ur rättsäkerhetssynpunkt likasom kontakten med hemmen när 
incidenter har inträffat. Det är viktigt att både elever, personal och vårdnadshavare 
känner till skolans rutiner” (informant 2). Informanterna berättar dessutom att målet 
med att arbeta åtgärdande på detta sätt är att eleverna kan känna att ett rörigt klimat 
där eleverna är elaka mot varandra kan bytas ut mot ett trevligt klimat där eleverna 
känner sig sedda, trygga och uppskattade. Informant 7 anser att:  

Ett åtgärdande arbete gör att individen förhoppningsvis inte tappar tilltron till skolan utan 
märker att andras beteende får konsekvenser och att livet och vardagen kan kännas bra igen. 
För klassen kan ett rörigt och elakt klimat bytas ut mot ett trevligt och värdigt klimat. 

Enligt informant 2 är det av betydelse att tidigt involvera föräldrarna när en situation 
uppstår och inte vänta med att ta kontakt med dem. Informanten berättar att:  

Jag har aldrig varit med om ett telefonsamtal jag har haft med en förälder som blivit irriterad på 
skolan för att vi ringer och berättar om en incident som har hänt, snarare åt andra hållet har jag 
fått telefonsamtal från föräldrar som är irriterade när de inte fått information om att deras 
dotter eller son blivit utsatt för någonting.  

Informanten menar vidare att ”det är viktigt att våga stå upp för de utsatta genom att 
som sagt involvera föräldrar och ha ett nära samarbete med hemmen”.   

Informanterna berättar även att det är viktigt att elever och föräldrar har tilltro till 
skolan och att de ska känna att mobbning inte accepteras. Informant 7 beskriver att:  
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För skolan är det en nödvändighet att ta itu med uppkomna fall. Bortsett från myndigheters 
krav måste detta göras för att eleverna ska ha fortsatt tilltro till skolan, för att föräldrarna ska ha 
tilltro till skolan och för att personal och icke direkt berörda elever ska kunna känna att de går i 
en skola där ett mobbningsklimat inte accepteras. 

 

4.2.3 Ansvar och nolltolerans  
Det åtgärdande arbetet mot mobbning handlar till viss del om att all personal ska 
använda sig av skolans gemensamma dokument för att dokumentera inträffade 
händelser. De berättar dessutom att ansvaret för det åtgärdande arbetet på skolnivå 
måste delas mellan alla i personalen, men att det är bra om det finns ett 
elevvårdsteam eller liknande som den övriga personalen kan bolla tankar och idéer 
med. Informant 3 ger exempel på detta bollande av tankar: ”sen har ju jag hela tiden 
elevhälsan att bolla med, - vad gör jag nu? hur går jag till väga? vad ska jag? liksom 
så… Ibland är det saker som jag inte vet om som de andra vet om”. 

Det är av betydelse att mobbningsproblematiken tas på allvar och att alla i personalen 
är tydliga med att det är nolltolerans som gäller på skolan. Informant 2 beskriver 
detta på följande sätt: ”för att skolan ska kunna förverkliga målet med nolltolerans 
mot mobbning anser jag att det krävs att all personal tar sitt gemensamma ansvar i 
frågan”. Informanterna betonar att arbetet med dessa frågor på skolan inte är något 
de väljer att göra eller avstå utan alla skolor har handlingsplikt så fort det är något 
som inträffar och personalen i skolan får aldrig ignorera att någonting inträffar. 
Informant 2 delger oss att:  

Det enligt skollagen sjätte kapitlet är så att skolan har ju handlingsplikt och så fort vi får 
kännedom om att en elev anser sig kränkt så ska vi ingripa, vi är skyldiga att utreda och det är 
viktigt att komma ihåg att här på skolan är vi ett utredningsteam men det är allas ansvar det kan 
vi aldrig komma ifrån.  

Informanten menar att det är allas ansvar att ingripa och utreda och detta ska 
tydliggöras i likabehandlingsplanen och genom arbetet med denna plan så blir hela 
skolans personal involverad i arbetet.  Målet med det åtgärdande arbetet uppger 
informant 4 vara att eleverna ”ska vara här båda två och gå i skolan tillsammans och 
kunna vara skolkamrater igen, kanske inte bästa vänner men de måste kunna vara 
elever tillsammans på samma skola på ett schysst sätt”. 

 

4.3 Svårigheter med arbetet mot mobbning 
Under intervjuerna återkommer informanterna till att varken det förebyggande eller 
det åtgärdande arbetet mot mobbning är något som är enkelt att arbeta med. De ger 
olika exempel på dessa svårigheter och ett av dessa exempel är att både det 
förebyggande och det åtgärdande arbetet tar lång tid. Informant 2 beskriver att det 
åtgärdande arbetet ”är viktigt och det tar tid man får nog ha tålamod med det här, det 
handlar om långsiktigt arbete”. Det gäller att inte ge upp om resultat med arbetet 
dröjer utan att fortsätta att arbeta för det kan, enligt informanterna, ta flera år innan 
ett nytt arbetssätt eller nya blanketter för uppföljning ger det resultat personalen har 
hoppats på. 

Ytterligare en svårighet med arbetet mot mobbning, som betonas av informanterna, 
är den ökande mängden mobbning och kränkningar som sker via sociala medier som 
till exempel facebook och via sms, mms och mejl. Informant 3 och 4 är två av de som 
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ger exempel på detta och de menar att: ” Jag tror att ett fält som vi är jättedåliga på 
nu, det är ju nätet eller mobilerna, där det inte syns” (Informant 3). Vidare menar de 
att: ”mobbning på nätet, onlinemobbning eller vad man nu vill tänkas kalla den är en 
form av diskriminering och kränkande behandling som ökat lavinartat i takt med att 
nätanvändningen har ökat” (Informant 4). Denna form av mobbning är mycket 
svårare att komma åt än den mobbning som sker i den verkliga världen och 
informanterna påpekar att utvecklingen med dessa sociala medier och kontaktformer 
utvecklas snabbt. Detta medför att det blir ännu svårare att hinna med och att veta 
vad som försiggår mellan eleverna. Flera av informanterna ger exempel på ett sätt att 
samla bevis för att kunna reda i vad som har hänt. Exempel på detta ger informant 2: 
”idag kan man ju märka att det är ofta jag får be eleverna ta med datorerna så att vi 
konkret får gå igenom och kanske göra skärmdumpar just för att få bevis på vad som 
faktiskt har hänt”. 

Informant 6 lyfter en sista svårighet i arbetet mot mobbning och denna är att:  

Det jag har lärt mig under mina år som lärare, som inte är så jätte många ändå, är ju att det är 
svårt. Alla barn är ju individer, vissa tycker att, ja men vadå att säga en dum kommentar betyder 
väl inte så mycket, för jag blir ju inte ledsen över det. Medans vissa tar ju åt sig allt som sägs, så 
det är ju någonting man måste tänka på, att alla är ju individer, men då får man ju liksom också 
trycka på det här med att, vi är ju olika, det betyder att vi kan bli olika ledsna över olika saker 
också… att ingen situation är ju den andra lik.  

4.4 Möjligheter med arbetet mot mobbning 
Trots att det finns flera svårigheter med det förebyggande och det åtgärdande arbetet 
mot mobbning finns det även möjligheter. De möjligheter som informanterna kan se 
med arbetet mot mobbning är att det förebyggande arbetet kan leda till att ett 
engagemang och intresse att motverka mobbning väcks hos eleverna och detta kan i 
sin tur leda till att problematiken minskar i skolan. Det förebyggande arbetet ger 
dessutom ”individen en tryggare och lugnare skoltid” (Informant 3). Ytterligare några 
möjligheter med arbetet mot mobbning är att ett välplanerat åtgärdande arbete kan 
ha ”en avskräckande effekt på barn som är i riskzonen att bli mobbare för de märker 
vad jobbigt det är för de mobbare som får redogöra för varför de gjort fel” (informant 
7). Dessutom kan, enligt informant 7, ”ett rörigt och elakt klassrumsklimat bytas ut 
mot ett trevligt och värdigt klimat”. 

5. Resultatanalys och diskussion 
Under de kommande rubrikerna presenteras vår metoddiskussion, resultatanalys och 
resultatdiskussion, slutsatser, nya forskningsfrågor och den pedagogiska relevansen.  

 

5.1 Metoddiskussion 
Valet av att använda oss av en kvalitativ ansats till skillnad från en kvantitativ ansats 
var ett bra beslut då de datainsamlingsmetoder som främst används för kvalitativa 
studier passar vårt syfte med undersökningen bra. Vårt syfte med undersökningen är 
att, med hjälp av intervjuer, lyfta skolpersonalens röster angående hur arbetet mot 
mobbning kan se ut på skolan. Vi anser att detta lyckats genom valet att använda 
semistrukturerade intervjuer då detta upplägg gav informanterna möjlighet att delge 
sina tankar och idéer med hjälp av öppna frågor samtidigt som vi hade möjlighet att 
ställa följdfrågor om det var något vi ville ha förtydligat. Vi fick en god kontakt med 
våra informanter och detta anser vi var av betydelse för hur intervjuernas resultat 
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blev. De flesta informanterna verkade uppskatta de öppna frågorna då dessa gav dem 
möjlighet att berätta om just de delar som de ansåg var av stor betydelse för både det 
förebyggande och det åtgärdande arbetet mot mobbning. Trots att vi såg flera 
fördelar med den datainsamlingsmetod vi valde att använda kan vi även se vissa 
nackdelar med våra val. Att använda sig av öppna semistrukturerade intervjuer leder 
till att transkribering av rådata och analysarbetet tar lång tid och vi upplevde 
dessutom att det var lite svårt att hitta informanter som ville ställa upp och bli 
intervjuade. 

Urvalet för det här arbetet är skolpersonal från olika skolor i en kommun i Sverige 
och antalet informanter är sju personer. Från början tänkte vi att mellan sex och åtta 
informanter skulle vara bra eftersom vi ville ha många olika tankar och idéer kring 
ämnet, men i efterhand känner vi att vi hade kunnat ha ett större antal informanter 
för att få ett större djup i vår undersökning. För att hitta informanter valde vi att 
skicka ett informationsmejl till alla rektorer i en utvald kommun med en förfrågan till 
dem att skicka den bifogade informationen vidare till resten av personalen i skolan. 
Detta tillvägagångssätt medförde att ett stort ansvar lades på rektorerna för att vi 
skulle hitta informanter och detta blev dessutom en osäkerhet för oss eftersom vi inte 
fått bekräftat från alla rektorer att de vidarebefordrat informationen. I efterhand har 
vi diskuterat och vi tror att vi hade kunnat få fler informanter om vi personligen 
besökt skolorna och berättat lite om vårt arbete och lämnat information om arbetet 
och om hur de intresserade kunde nå oss.  

Vår analysmetod anser vi gav oss en tydlig bild av vad informanterna sagt under 
intervjuerna. Vi fick på ett enkelt sätt fram gemensamma nyckelfaktorer från de olika 
intervjuerna och de sätt som användes för att koda och kategorisera intervjuerna 
underlättade identifierandet av den ursprungliga intervjun. Att sätta upp 
intervjuernas olika delar på ett lakan för att kunna se innehållet tydligare visade sig 
vara ett bra beslut då vi tydligt kunde dra vissa slutsatser bara genom att titta på och 
läsa vårt insamlade material och dessa slutsatser redovisas i slutet av detta arbete. 
Nackdelen med den analysmetod vi valde var att det tog lång tid att läsa igenom 
intervjuerna och sedan placera de olika delarna under en passande rubrik för att ge 
analysen en tydlig och lättförståelig struktur.    

 

5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 
Resultatet av intervjuerna analyseras och diskuteras i denna del av arbetet. Under 
resultatanalysen involveras de tre nivåerna individ-, klass- och skolnivå och dessa 
nivåer involveras eftersom vi från vårt resultat kan urskilja att arbetet mot mobbning 
sker på olika sätt i olika delar av verksamheten.  
 

5.2.1 Resultatanalys av det förebyggande arbetet mot mobbning 
Det som framkommer under resultatredovisningen är att samtal på olika sätt är av 
betydelse för det förebyggande arbetet mot mobbning på alla de tre nivåerna, 
individnivå, klassnivå och skolnivå. Flera av informanterna betonar att det ska finnas 
en rak och öppen kommunikation mellan eleverna och personalen och eleverna 
emellan. Denna kommunikation ska finnas för att eleverna ska känna att de inte 
kommer och skvallrar utan de ska känna att de blir tagna på allvar. Utifrån detta kan 
vi tolka att det är av betydelse att personalen skapar en god relation till eleverna, 
eftersom denna relation kan skapa en trygghet hos eleverna som gör att de vågar 
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berätta om någonting inträffar. Enligt informanterna kan denna goda relation mellan 
de vuxna i skolan och eleverna byggas upp om de vuxna finns till hands under 
rasterna och i korridorerna. 

Vi kan, när vi tittar på det resultat vi fått av intervjuerna, se att mycket av det 
informanterna berättar om det förebyggande arbetet mot mobbning, finns med som 
förklarade arbetssätt i den tidigare forskningen. Vi kan bland annat se att genom att 
informanterna arbetar med samtal på olika sätt uppkommer möjligheter att diskutera 
värdegrundsfrågor som allas rätt att vara olika och allas lika värde. Vi kan utifrån vårt 
resultat se att informanterna ser det som viktigt att eleverna ges möjlighet att 
framföra sina åsikter och detta ges de möjlighet till under till exempel klassråd. Vi 
kan dessutom se att det är av betydelse att informera eleverna om vad begreppet 
mobbning egentligen innefattar för att väcka deras tankar och öka deras förståelse för 
varandra. Informanterna berättar att de ibland tar hjälp av personer som inte arbetar 
på skolan genom olika projekt och drama. Vår tolkning är att detta genomförs för att 
eleverna ska kunna diskutera frågor om mobbning genom att använda sig av olika 
sinnen. 

Det var flera av informanterna som betonade att det förebyggande arbetet mot 
mobbning till stor del handlar om att se alla individers olikheter och använda dessa 
till något positivt. För att kunna se dessa olikheter och även för att kunna se tecken på 
att mobbning försiggår och för att kunna ingripa när något inträffar, krävs det enligt 
flera av informanterna att de får olika former av kompetensutveckling. Vi upplever att 
kompetensutvecklingen behövs eftersom informanterna vid flertalet tillfällen betonar 
att arbetet med frågor om mobbning är svårt och med hjälp av kompetensutveckling 
kan detta arbete underlättas. 

Det framkommer av informanterna att det är av vikt att alla i klassen och personalen 
hjälps åt att hålla koll i sin omgivning. För att få en större överblick av omgivningen 
använder sig flera av skolorna av kamratstödjare. Dessa kamratstödjare ska endast 
fungera som extra ögon och öron, de ska inte avvärja eller avstyra sådant som 
inträffar. Vi upplever att informanterna menar att kamratstödjarna inte ska avvärja 
eller avstyra händelser, utan endast rapportera det de ser eftersom de själva inte ska 
kunna bli utsatta och hamna i konflikter på grund av att de är kamratstödjare. 

Vi kan, utifrån det informanterna berättar om hur de kartlägger den egna situationen 
i skolan, se att de flesta av informanterna ser det som betydelsefullt att ta reda på hur 
eleverna upplever situationen i skolan. De ska, enligt informanterna, känna sig trygga 
i skolan och på grund av detta är det av vikt att ta reda på hur eleverna verkligen 
känner.  

Några avslutande faktorer som betonas av informanterna är ansvar och vikten av att 
vara en god förebild. Informanterna menar att all personal i skolan måste dela på 
ansvaret för att kunna förebygga mobbning på bästa sätt. De berättar även att de 
använder sig av elevhälsoteam i arbetet med dessa frågor. Utifrån detta kan vi utläsa 
att det är av betydelse att alla tar sitt ansvar på grund av att det då finns fler personer 
som kan upptäcka och avvärja situationer som är på väg att inträffa. Enligt flera av 
informanterna kan personalen i skolan dessutom ta sitt ansvar genom att vara goda 
förebilder. Detta för att kunna visa att det råder nolltolerans i skolan och att inget 
annat accepteras.  
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Övergripande för det förebyggande arbetet mot mobbning kan vi på ett tydligt sätt se 
på vilken av de tre nivåerna det förebyggande arbetet är mest förekommande genom 
att endast titta på vårt analysmaterial. Det vi kan se är att skolpersonalen framförallt 
arbetar med det förebyggande arbetet mot mobbning på klassnivå och skolnivå. Av 
detta kan vi utläsa att det verkar vara svårt att nå de enskilda individerna i det 
förebyggande arbetet. 

 

5.2.2 Resultatanalys av det åtgärdande arbetet mot mobbning 
I likhet med det förebyggande arbetet mot mobbning kunde vi av resultatet från 
intervjuerna utläsa att samtal är den mest betydande faktorn även för det åtgärdande 
arbetet mot mobbning. I detta fall handlar det dock inte om gruppdiskussioner och 
föreläsningar utan istället om enskilda samtal med alla parter som varit inblandade i 
en mobbningssituation. Enligt flera av informanterna är det första som måste göras 
när något inträffat att söka upp den utsatte för att kunna reda ut vad som hänt och 
vilka som är inblandade. Någon ur personalen, som har en god kontakt med den 
utsatte, har ett enskilt samtal med denne innan de som utsatt personen för obehag 
kallas till liknande enskilda samtal. Flera av informanterna betonar vid upprepade 
tillfällen betydelsen av att skilja de båda parterna åt vid samtalstillfällena. Vi tolkar 
utifrån informanternas utsagor att detta åtskiljande är betydelsefullt för att undvika 
att den som utsatts för mobbning utsätts ännu en gång. 

Uppföljning är ytterligare en faktor som informanterna betonar. I likhet med det som 
informant 3 belyser, om att det gäller att vara närvarande och följa upp händelser 
även efter att de klarats upp, kan vi se betydelsen av denna uppföljning. Vi kan i 
resultatet se att det är av vikt att följa upp det utredda för att se att den som blivit 
utsatt inte blir utsatt igen.  

Att det finns en god kontakt mellan skola och hem betonas av flera av informanterna 
som betydelsefullt för att det åtgärdande arbetet ska fungera. Denna kontakt är av 
betydelse för att mobbningsproblematiken ska kunna bearbetas både hemma och i 
skolan. En kontakt mellan skolan och hemmet bör alltid finnas och det är enligt 
informant 2 viktigt att föräldrarna kontaktas tidigt när någonting inträffar. Vi kan 
från vårt resultat tolka att denna kontakt bör tas tidigt för att föräldrarna inte ska få 
höra om inträffade händelser från något annat håll. Om detta sker kan föräldrarna 
tappa förtroendet för att personalen i skolan arbetar aktivt för att deras barn inte 
utsätts för något under skoltid. 

Två av våra informanter menar att det inte bara gäller att agera och ingripa utan det 
gäller att göra detta direkt när något inträffar. Med detta menar de att alla måste ta 
sitt ansvar för att visa att det är nolltolerans som råder i skolan. De belyser dessutom 
att detta inte är något skolpersonalen väljer att arbeta med eller avstå utan de har 
enligt lag handlingsplikt att ingripa om de uppmärksammar att någon blir eller 
känner sig kränkt. Vi kan, utifrån detta, se att det gäller att skolpersonalen 
samarbetar med arbetet mot mobbning, eftersom om ansvaret delas finns det större 
chans att upptäcka och avvärja alla de situationer som uppstår.  

När vi påbörjade vår analys av det åtgärdande arbetet mot mobbning kunde vi, i 
likhet med när vi studerade vårt material angående det förebyggande arbetet, se att 
det åtgärdande arbetet mot mobbning sker i olika hög grad under de tre olika 
nivåerna individnivå, klassnivå och skolnivå. Det vi tydligt kunde se i materialet från 
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intervjuerna var att i stort sett allt det åtgärdande arbetet sker på individnivå. Vissa 
delar kan dock kopplas till klassnivå och skolnivå, men dessa är få. 

 

5.2.3 Resultatanalys av svårigheter och möjligheter med arbetet mot mobbning 
Informanterna understryker att det finns vissa svårigheter i det förebyggande och det 
åtgärdande arbetet mot mobbning. Det som framkommer är att både det 
förebyggande och det åtgärdande arbetet tar tid och att det måste ses som ett 
långsiktigt arbete. Det är dessutom, enligt informant 6, svårt att arbeta med detta 
eftersom alla uppfattar situationer som inträffar olika och något som gör en person 
ledsen kanske inte alls berör en annan. Den tolkning vi kan göra utifrån detta är att 
personalen i skolan måste låta arbetet ta den tid det tar och inte ge upp. Resultat 
kommer antagligen att visa sig förr eller senare. Vi ser det även som betydelsefullt att 
arbeta på olika sätt med dessa frågor för att kunna nå så många elever som möjligt.  

Det finns ytterligare en faktor som är av betydelse när det förebyggande och det 
åtgärdande arbetet analyseras och det är en av de svårigheter som informanterna 
betonar. Denna svårighet är förekomsten av mobbning via internet och telefon. Detta 
är något som de flesta av våra informanter betonar som något som ökat kraftigt under 
de senaste åren och som är mycket svårt att upptäcka. Enligt informanterna är 
mobbning på internet ett av de största problemen de står inför och de berättar att det 
inte är sällan som de får be de elever som är utsatta att göra så kallade skärmdumpar 
för att de ska ha någon form av bevis på vad som inträffat. Denna utveckling går 
snabbt och flera av informanterna menar att det är här arbetet mot mobbning måste 
bli bättre och personalen måste lära sig hur de upptäcker att detta försiggår för att det 
ska finnas en chans att motverka mobbning på ett bra sätt.  

En av de möjligheter som informanterna uttalar sig om är att det förebyggande 
arbetets alla delar kan göra att det väcks tankar hos eleverna som bidrar till att de 
börjar fundera över hur de kan bidra i arbetet med att förebygga och motverka 
mobbning. Ytterligare en möjlighet med arbete mot mobbning är att barn som är i 
riskzonen att bli mobbare kan komma på andra tankar om det finns ett välplanerat 
åtgärdande arbete på skolan. Detta på grund av att de avskräcks från att utsätta 
någon för kränkningar när de ser att konsekvenserna blir allvarliga för de som utför 
dessa typer av handlingar.  

Avslutningsvis i den här resultatanalysen vill vi framföra att vi tydligt ser att det 
förebyggande arbetet mot mobbning är mer varierat än det åtgärdande arbetet mot 
mobbning. Vi kan dessutom se att alla våra informanter ger likvärdiga exempel på det 
förebyggande och det åtgärdande arbetets olika delar. Detta trots att informanterna 
arbetar i olika skolor, med elever i olika åldrar och med olika arbetsuppgifter.     

 

5.2.4 Resultatdiskussion 
Att samtal är något som är av betydelse för både det förebyggande och det åtgärdande 
arbetet mot mobbning framhålls tydligt av både tidigare forskning och 
informanterna. Detta betonar Olweus (1991, s.67-68) och han ger som exempel att 
personalen på klassnivå kan införa klassråd i de olika klasserna, som en typ av 
samtal, för att där tillsammans med eleverna diskutera fram regler för hur personal 
och elever kan hjälpas åt, i det förebyggande och åtgärdande arbetet mot mobbning. 
Pikas (1989, s.250) är en av de som framhåller vad kommunikation och samtal på 
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olika sätt kan leda till. Han menar att denna kommunikation kan ge eleverna verktyg 
till att lösa konflikter.  

Informanterna beskriver att det viktigaste verktyget på individnivå i det åtgärdande 
arbetet mot mobbning är enskilda samtal med alla de inblandade parterna. Dessa 
typer av samtal är, enligt Hägglund (1996, s.28), inte enbart av betydelse för att reda 
ut vad som hänt utan även för att väcka tankar hos de inblandade eleverna. Inför 
dessa samtal är det av betydelse att de vuxna tar de situationer som uppstår på allvar. 
Detta framhåller Coloroso (2003, s.47) och hon menar att om den vuxne inte tar 
situationen på allvar kan offret utsättas för ännu en kränkning. 

Samtalen används, som vi nämnde under resultatanalysen, på olika sätt och vi anser 
att detta bör erfordra en viss samtalsteknik. Därför ser vi det som betydelsefullt och 
ger som förslag att personalen bör få kompetensutveckling för att lära sig detta. 
Informanterna framhåller kompetensutveckling som väsentligt, men det 
framkommer inte om de får kompetensutveckling som utvecklar deras kunskaper om 
samtalsteknik. I likhet med informanterna anser Frånberg (2002, s.4) och Olweus 
(1991, s.51) att kompetensutveckling är betydelsefullt för hur väl både det 
förebyggande och det åtgärdande arbetet fungerar på skolnivå och författarna ger 
även de exempel på diskussioner och föreläsningar. Det finns dock en författare som 
har ett annat förslag om hur denna kunskap och kompetensutveckling kan inhämtas 
och det är Dahlkwist (2010, s.16). Han menar att ett sätt att införskaffa en djupare 
kunskap om mobbning och om hur den kan förebyggas är genom att utarbeta en 
handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling. Denna handlingsplan ska 
enligt skollagen (2010) utarbetas och finnas på varje skola och Dahlkwist (2010, s.16) 
menar därför att detta är ett bra tillfälle att diskutera med andra i den egna skolan 
eftersom alla antagligen har olika erfarenheter av arbetet mot mobbning.  

Informanterna berättar om vikten av att skapa en god relation till alla elever och det 
klassråd som Olweus (1991, s.67-68) beskriver skulle kunna vara ett bra tillfälle att 
bygga upp dessa relationer. Detta arbete med att skapa goda relationer anser vi kan 
kopplas till både individnivå och klassnivå. Informanterna menar att dessa relationer 
kan byggas upp genom att de vuxna finns nära tillhands i korridorer och andra 
elevutrymmen under till exempel raster. Vi kan vid genomgång av den tidigare 
forskningen se att det finns ytterligare en anledning till att de vuxna bör finnas 
tillhands under raster och i korridorerna och det är för att en hög lärartäthet under 
rasterna kan minska utbredningen av mobbning på skolan (Olweus, 1991, s.19). 
Ekerwald & Säfström (2012, s.51) betonar, även de, vikten av att skapa en god 
relation till varje elev. De menar att om den vuxne känner eleven på ett personligare 
plan kan detta underlätta elevens skolsituation då den vuxne kan hjälpa eleven att 
komma vidare i sitt skolarbete.   

Några faktorer som betonas av både informanterna och den tidigare forskningen är 
att det är viktigt att det finns en kontakt mellan skolan och hemmet och att ansvaret 
för arbetet ska delas. Det vi kan utläsa av det som tidigare forskning och våra 
informanter säger, är att det behövs kontakter mellan skola och hem, på alla de tre 
nivåerna, för att det förebyggande och åtgärdande arbetet mot mobbning ska fungera 
och ge ett bra resultat. Ansvaret uppmärksammas både i den tidigare forskningen och 
bland informanterna, men bland informanterna kan vi se vissa oenigheter. Enligt 
Björk (1999, s.170-171) och Olweus (1991, s.48-50) gäller det att dela på ansvaret, för 
det förebyggande och åtgärdande arbetet mot mobbning, mellan kollegor och att även 
låta eleverna få en del av ansvaret. De flesta av informanterna framhöll i likhet med 
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dessa författare att ansvaret måste delas medan någon enstaka av informanterna 
menade att det är bra att det huvudsakliga ansvaret ligger på rektorn eller 
elevvårdsteamet. Förutom dessa ovanstående faktorer är det dessutom av betydelse 
hur de vuxna i skolan beter sig. De vuxna ska vara goda förebilder för eleverna och de 
ska enligt flera av informanterna vara goda förebilder för att kunna visa att det råder 
nolltolerans i skolan och att inget annat accepteras (Barnombudsmannen 2002). Vi 
anser i likhet med Barnombudsmannen att personalen i skolan ska vara goda 
förebilder. En god förebild är enligt våra uppfattningar en person som lever efter 
värdegrundens riktlinjer, leder med ett demokratiskt förhållningsätt, visar empati 
och medkänsla samt visar respekt för sina medmänniskor. 

Vi ser det som intressant att få höra vilka svårigheter och möjligheter våra 
informanter ser med arbetet mot mobbning och en av de möjligheter vi kan se, i både 
vårt resultat och i den tidigare forskningen, är att det är av betydelse att genom 
samtal engagera och intressera eleverna för arbetet mot mobbning. Detta nya 
engagemang kan leda till att eleverna samverkar för att minska 
mobbningsproblematiken. Hägglund (1996, s.8) menar i likhet med detta att 
kommunikation och normer är två av de mest avgörande faktorerna som kan öka 
motståndet mot förekomsten av mobbning. En av de svårigheter som de flesta av 
informanterna betonar är, som vi tidigare nämnde, den ökande mobbningen via 
internet. Detta är något som vi känner att våra intervjuer verkligen berikade vårt 
material med, eftersom den här problematiken knappt nämns i den litteratur vi läst. 
Vi antar att en av anledningarna till detta är att mycket av den litteratur som skrivits 
angående mobbning och hur den kan motverkas är flera år gammal och fenomenet 
nätmobbning är något som uppkommit mer och mer under de senaste åren. 
Nätanvändningen går dessutom längre och längre ner i åldrarna och det är fler och 
fler som använder sociala medier och mobiltelefonen för alla kontakter de ska ta. 
Många tankar har väckts hos oss angående detta och vi undrar om det kan finnas 
något bra sätt att komma åt denna nya form av mobbning? Vi diskuterar och kommer 
inte riktigt fram till något bra svar på frågan. Vi anser att ett möjligt svar på frågan 
kan vara att personalen lättare kan upptäcka vad eleverna skriver till varandra på 
sociala medier, om de själva är medlemmar på dessa sidor. Dock ser vi svårigheter 
med detta och en av dessa är att de flesta av sidorna kräver att personer har godkänt 
varandra som vänner för att de ska kunna ha tillgång till varandras information. Vi 
frågar oss därför om eleverna vill vara vänner med någon personal i skolan och bör 
personalen vara vän med eleverna då det kan ifrågasättas om det är lämpligt. Även 
om personalen når eleverna med hjälp av att själva bli medlemmar på dessa sociala 
medier, kvarstår problemen med de personliga mejl, sms och mms som utsatta 
personer kan erhålla.  

Det vi tydligt kan se är att det finns en större variation i det förebyggande arbetet mot 
mobbning, på alla nivåer men i olika grad, än vad det finns i det åtgärdande arbetet. 
Det finns många olika förslag på hur skolpersonal och elever tillsammans kan arbeta 
för att hindra att mobbning uppkommer, men det vi anser är värt att fundera över är 
varför det ändå behövs ett åtgärdande arbete när det finns ett förebyggande arbete 
mot mobbning som kan utföras på många olika sätt. Det vi har resonerat om gällande 
detta är att eftersom vi tydligt kan se att det förebyggande arbetet framförallt sker på 
klassnivå och skolnivå kan det finnas enstaka individer som inte kan ta till sig det 
som helklassdiskussioner eller liknande tar upp. Det kan finnas de som inte tänker på 
att något som är okej för den själv kan göra någon annan ledsen. Det kan vara just 
dessa personer som inte fångas av diskussionerna eller de andra delarna av det 
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förebyggande arbetet, som vid ett senare tillfälle utsätter en annan person för 
mobbning. Aarland (1988, s.37) menar att en lärare för en klass måste kunna dela sin 
uppmärksamhet mellan det sociala samspelet i klassen och undervisningen, men 
läraren kanske även behöver kunna dela sin uppmärksamhet mellan att se hela 
gruppen och att kunna se alla de enskilda individerna i klassen. 

 

5.3 Slutsatser 
Genom detta arbete kan vi se att ett förebyggande och ett åtgärdande arbete finns på 
alla de skolor där våra informanter arbetar. Vi har märkt att tyngdpunkten verkar 
ligga på det förebyggande arbetet, men att det ändå behövs ett åtgärdande arbete för 
att personalen ska kunna handla snabbt och effektivt när någon mobbningssituation 
uppstår. Genom att dela upp alla delar i arbetet, i förebyggande och åtgärdande 
arbete med de tre nivåindelningarna individnivå, klassnivå och skolnivå kan vi tydligt 
se att det förebyggande och det åtgärdande arbetet sker på olika nivåer. Det mesta av 
det förebyggande arbetet visade sig genomföras på klassnivå och skolnivå medan det 
åtgärdande arbetet till största del genomförs på individnivå. Våra tankar kring detta 
är att det kan vara svårt att nå varje enskild individ i det förebyggande arbetet och att 
det därför behövs ett åtgärdande arbete som i första hand verkar på individnivå. 
Ännu en slutsats vi kan dra efter genomförande av detta arbete är att arbete med 
dessa frågor är svårt. Det är flera av våra informanter som påpekar att det går att 
förebygga och åtgärda de problem som vanligen uppkommer, men den tekniska 
utvecklingen går hela tiden framåt. På grund av detta hittar eleverna nya sätt att nå 
fram med sina kränkningar. Informanterna framhöll att ett av dessa nya sätt är 
nätmobbningen vilket gör att det blir svårare och svårare att hinna med och se vad 
som försiggår mellan eleverna. Trots dessa svårigheter finns det även möjligheter 
med ett förebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning. En av dessa möjligheter 
är att arbetet mot mobbning kan väcka ett intresse och engagemang hos eleverna. Vi 
kommer att ta med oss att det gäller att fortsätta kämpa för även om 
mobbningsproblematiken kvarstår, minskas den betydligt om varje skola arbetar 
aktivt för att förebygga och åtgärda problemen. En sista slutsats vi kan dra är att alla 
våra informanter arbetar mot mobbning med hjälp av likvärdiga metoder trots att de 
arbetar i olika skolor, i olika åldrar och med olika arbetsuppgifter. Detta var något 
som förvånade oss då vi i början av arbetsprocessen trodde att det fanns en större 
variation mellan skolornas tillvägagångssätt. Vi förväntade oss att i alla fall någon av 
skolorna arbetade utifrån någon av de antimobbningsprogram som finns tillgängliga. 
Vi ser det dock som positivt att de hittat egna arbetssätt och likheten mellan de olika 
skolorna tydliggör för oss, att dessa metoder ger resultat i det förebyggande och det 
åtgärdande arbetet mot mobbning.  

 

5.4 Nya forskningsfrågor 
Det finns några faktorer av arbete mot mobbning som vi känner att vi inte har fått 
svar på i detta arbete som vi skulle vilja veta mer om. Dessa frågor är: 

 Varför behövs ett åtgärdande arbete mot mobbning när det finns ett 
förebyggande arbete? 

 Hur kan vi på ett effektivt sätt motverka uppkomsten av mobbning via internet 
och telefon? 
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5.5 Pedagogisk relevans 
Detta arbete har bidragit till att vi fått mer kunskap och fler idéer om hur lärare och 
all annan personal i skolan tillsammans kan arbeta för att motverka mobbning med 
hjälp av både ett förebyggande och ett åtgärdande arbete. Vi anser dessutom att detta 
arbete kan hjälpa skolpersonal som står inför problem med mobbning i den dagliga 
verksamheten. De kan få hjälp av detta arbete genom att det innehåller många idéer 
på arbetsätt som kan leda till att skolan kan upprätta ett välfungerande förebyggande 
och åtgärdande arbete mot mobbning. 
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http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

De ordinarie intervjufrågorna 

 Vad är din definition av mobbning? 

 Vilka tecken anser du tyder på att mobbning försiggår? 

 Vad har du för metoder i arbetet mot mobbning? 

 Kan du berätta mer om en situation du varit med om? Vad hände? Hur 
agerade du? Finns det något som du hade velat göra annorlunda? 

 Vad anser du är viktigast att tänka på i det förebyggande och åtgärdande 
arbetet mot mobbning? 

 Har du några övriga tankar du vill delge oss? 

Den kompletterande intervjufrågan 

 Vilka möjligheter ser du att ett förebyggande och åtgärdande arbete mot 
mobbning ger till den enskilda individen, klassen och skolan? 
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Bilaga 2 Informationsbrev vid första kontakten 
 

Hej! 

Vi är två tjejer som går sista terminen på lärarutbildningen på Mälardalens högskola. 
Vi skriver just nu vårt examensarbete och vi har valt att forska omkring hur man kan 
arbeta mot mobbning i skolan. Vi har valt att skriva om just detta på grund av att vi 
känner att detta är något som är viktigt att ha kunskap om när vi ska jobba i skolan. 
Vi har även valt att forska om detta ämne för vi känner att det är något som saknas i 
lärarutbildningen. 

För att genomföra vårt examensarbete skulle vi nu vilja komma i kontakt med 
personal i skolan som har erfarenhet av arbete mot mobbning. Vi skulle vilja höra era 
berättelser från vardagen och vi har tänkt genomföra ungefär 8st intervjuer med 
frivilliga deltagare. Intervjuerna kommer att ta 20-30 min och vi kommer att spela in 
intervjuerna. 

Vi har möjlighet att genomföra intervjuerna efter 14.30 måndag och onsdag vecka 10, 
efter 14.30 fredag vecka 11, efter 14.30 måndag och onsdag vecka 13 och vilken tid 
som helst under vecka 15. 

Om ni vill delge era berättelser från vardagen med oss är det bara att skriva ett mejl 
och önska vilken tid ni vill träffas. Skriv gärna två olika tider utifall det skulle krocka 
med någon annan. Skriv även var ni skulle vilja ses. 

 

Vi tackar på förhand och hoppas att det är några som vill hjälpa oss med detta! 

Med vänlig hälsning 

Maria Mattsson 

maria.mattsson.1@hotmail.com 

Carolina Magnusson 

magnusson902@hotmail.com 

 
 

 

mailto:magnusson902@hotmail.com
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Bilaga 3 Analyslakanet 
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Bilaga 4 Medgivandeblankett 
 

Medgivandeblankett 

Enligt vår åsikt är det viktigt att ha kunskap om vilka tecken, vi som personal i 
skolan, måste vara uppmärksamma på för att kunna förebygga och åtgärda 
mobbning. Vi anser att det inte är en fråga om, utan när vi kommer möta mobbning i 
skolan. Detta gör att vi vill tillägna oss mer kunskap om förebyggande och åtgärdande 
arbete mot mobbning. 

Efter genomgång av litteratur och tidigare forskning saknar vi skolpersonalens egna 
erfarenheter av arbete mot mobbning. Vi vill därför intervjua verksam personal i 
skolan för att få en tydligare bild av hur det praktiska arbetet, förebyggande och 
åtgärdande, mot mobbning kan genomföras. 

För att vi ska få kunskap om detta är din medverkan viktig för oss. Vi vill nu 
informera dig om de etiska ställningstaganden som vi beaktar under intervjun.  

 Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Om du 
efter intervjun skulle ångra dig och inte vilja deltaga i undersökningen, kan du 
ta kontakt med oss och vi tar bort din intervju från arbetet. 
 

 Resultatet av intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och med detta 
menar vi att inget namn på person, verksamhet eller ort kommer att 
publiceras. 
 

 Intervjun kommer att spelas in med ljudupptagning. Detta gör vi för att i 
efterhand lättare kunna bearbeta informationen. 
 

 Resultatet från den här undersökningen kommer endast användas i studiesyfte 
och du kommer få möjligheten att ta del av arbetet under hösten 2013. Vi 
återkommer med information om hur du kan ta del av arbetet. 

 

 

 

 

 

 

Genom påskrift av denna blankett ger du oss ditt medgivande att använda intervjun i 
arbetet. 

 

Namn:______________________________________________________ 
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Bilaga 5 Arbetsfördelning 
 
Under detta arbete har arbetsfördelningen mellan oss två som skrivit varit jämn. Vi 
började med att tillsammans leta efter källor via internet och bibliotek. När möjliga 
källor hittats delade vi läsningen jämt mellan oss för att spara tid. Under läsningen 
markerade vi de delar vi fann intressanta och som var av betydelse för arbetet. Efter 
genomläsning av litteraturen satte vi oss tillsammans och gick igenom de intressanta 
delarna vi hittat och dessa diskuterades och detta var början till vår teoridel. 

När intervjuerna genomfördes medverkade vi båda. En av oss ställde frågorna och 
den andre antecknade. Vi valde att båda skulle medverka under alla intervjuer 
eftersom vi ansåg att det kunde vara bra att vara två för att undvika missförstånd. 
Med detta menar vi att det är större risk att en person uppfattar något felaktigt, än att 
båda gör det.  

Efter genomförandet av intervjuerna började arbetet med databearbetning och analys 
av det insamlade materialet. Vi började med att transkribera intervjuerna och denna 
del av arbetet delades mellan oss genom att vi skrev ut tre respektive fyra intervjuer 
var. När vi sedan gick vidare till att skriva resultat och att analysera vårt material 
diskuterade vi tillsammans för att komma fram till hur materialet kunde användas i 
arbetet. 

Vi har under hela arbetet diskuterat tillsammans och turats om att skriva. Båda två 
har deltagit i utformandet av alla delar av arbetet och vi har haft ett gott samarbete 
genom hela arbetsprocessen.  

 


