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SAMMANFATTNING 

Studien hade som syfte att belysa det arbete som skolor utför inom området mobbning, vi 

valde att lägga fokus på insatser och förebyggande arbete. I studien valde vi även att se 

närmare på vilka handlingsplaner som finns utformade inom skolan samt hur synen på 

mobbning ser ut hos skolpersonal. Studien belyser relevant tidigare forskning och teorier 

samt grundar sig på en kvalitativ metod. Intervjuer med skolpersonal genomfördes för att 

kunna visa på ett tydligt resultat i hur arbetet med mobbning ser ut i praktiken. Resultatet 

visade på att skolpersonal hade en betydande roll och det var av intresse att undersöka hur 

deras verklighet ser ut i praktiken. I studien framgick det även att alla skolor utgick från olika 

handlingsplaner och att det förebyggande arbetet hade en stark koppling med det samarbete 

som fanns med andra verksamheter. Slutligen förs en avslutande diskussion där paralleller 

dras med resultatet samt förtydligas egna åsikter inom området.  

 

Nyckelord: förebyggande arbete, mobbning, skola, makt, empowerment, handlingsplaner  
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ABSTRACT 

The main purpose of this study was to illustrate the work of schools in the subject bullying, 

we chose to focus on intervention and preventive work. We also chose to look at the plans on 

action that are formed within the school and the view on bullying among school staff. The 

study was based on a qualitative method and interviews were conducted to show a evident 

result in how the work with bullying appears. Results showed that school personnel had a 

significant role and it is of interest to examine how their reality looks like in practice. It 

appeared that all of the participating schools had a plan of action in their work with bullying. 

The study also showed that schools preventive work has a strong connection with 

collaborations in other organizations. Finally the study illustrates relevant previous research 

and theories. In the analysis and discussion we draw parallels with the results and clarify our 

own opinions in the field. 
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1. INLEDNING 

Enligt barnkonventionens artikel 26 ska alla barn ha rätt till social trygghet 

(Regeringskansliet Utrikesdepartementet, 2006). Eftersom skolan är den miljö där barn och 

unga spenderar en stor del av sin vardag i blir skolan till en prioriterande arena där barn ska 

kunna känna social trygghet (Horton, 2011). Idag känner de flesta barnen sig trygga i skolan 

och trivs i sin skolmiljö men det finns ändå runt 50.000 barn och unga som varje år utsätts 

för upprepade kränkningar, det vill säga mobbning. Detta motsvarar åtta procent av alla barn 

och ungdomar i de svenska skolorna (Friends, 2013a).  

Den större delen av mobbningen äger rum i skolan, vilket markerar på att det är viktigt att 

lärare och övrig skolpersonal tar sitt ansvar (Olweus, 1999). Vikten av detta ansvar stärks då 

mobbningens omfattning har en tydlig koppling till lärares och skolpersonals inställning och 

syn på mobbning. Elever har även själva förklarat att mobbningen kan stoppas genom att 

skolpersonalen vågar agera och tillsätta konsekvenser för de barn och unga som mobbar 

andra (Frisén, Hasselblad & Holmqvist, 2012).  

I en krönika berättar en före detta skolelev om sin skoltid innehållande upprepad utsatthet av 

mobbning. Författaren belyser behovet och vikten av att skolpersonal vågar agera: ”Jag 

minns hur lärarna tittade åt andra hållet. För det man inte pratar om, det finns inte. Men 

vems ansvar är det, om inte lärarnas, att hjälpa det barn som är utsatt?” (Cederberg, 2013, s. 

63). Idag är mobbningsproblematiken ett erkänt fenomen då det uppmärksammas i flertalet 

nyhetsmedier. Zelma Fors som är doktor i psykologi belyser mobbning i en artikel i Svenska 

Dagbladet (SvD, 2013) och förklarar att det idag inte längre går att förneka mobbningens 

existens.  

På 80-talet när jag ringde till skolledare och ville ha fall på mobbare och offer fanns det 

skolledare som sade att vi har ingen mobbing på vår skola. Idag trodde jag att de inte att de 

vågade säga det. Det finns på varenda skola. 

Genom att mobbning uppmärksammas kan detta leda till ett ökat arbete för att minska 

mobbning och i en artikel ur Dagens Nyheter (DN, 2013) framkommer det att allt fler elever 

idag väljer att anmäla kränkningar vilket i sin tur har satt press på skolledningar i Sverige. 

Det är av stor vikt att se den mobbning som redan sker. Mobbning är ett allvarligt problem 

med stora konsekvenser av psykisk ohälsa ända upp i vuxen ålder (SvD, 2002). Följderna av 

att ha varit utsatt kan leda till depression och en ökad risk för självmord (Horton, 2011). 

Mobbning påverkar inte bara den som är direkt utsatt, utan alla som är inblandade och har 

visat sig ge konsekvenser även för den som utsätter andra för det. Personer som utsätter 

andra för mobbning kan ha större risk för att utveckla missbruk, kriminalitet eller 

våldsutförande i hemmet (Crothers & Kolbert, 2004). 

Att mobbning är ett stort socialt problem är ett faktum, men vilka insatser tillämpas innan 

mobbningen blir en verklighet? Mobbningen är en problematik i de svenska skolorna och 

behöver därmed granskas och få mer uppmärksamhet (Frisén m.fl., 2012). Skolan är skyldig 

enligt lag att utforma en plan som innehåller åtgärder av förhindrande och förebyggande 

karaktär, som kallas planen mot kränkande behandling. Detta nämns i 6-8 § i 6 kap. av 

Skollagen (2010:800) där svenska skolor har skyldighet att arbeta målinriktat mot 

kränkande behandling av barn och elever. Kommunen benämns som huvudman och har 



 

2 

 

därefter ansvaret att skolorna följer Skollagen. Vidare beskriver Diskrimineringslagen 

(2008:567) i 14-16 § 3 kap. att skolan ska arbeta målinriktat med att alla barn och elever ska 

ha lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska även arbeta för att barn och elever inte utsätts 

för trakasserier genom förhindrande och förebyggande insatser. Hur skolan ska arbeta med 

detta ska nämnas i en likabehandlingsplan som sammanfattar dessa åtgärder.  

Att belysa mobbningsproblematiken har stor relevans inom socialt arbete. Det är viktigt som 

socialarbetare att ha kunskaper om mobbning och dess konsekvenser för att förstå och kunna 

hjälpa personer som varit utsatta för mobbning men även hjälpa personer som utsätter andra 

för mobbning. Genom denna kunskap kan en lättare förståelse finnas till bakgrunden för 

klientens psykiska ohälsa. Det är även av stor vikt inom socialt arbete att ha denna kunskap 

för att ha större förståelse och verktyg till att hjälpa de som blir utsatta för mobbning då 

flertalet utbildade socionomer idag arbetar som skolkuratorer.   

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur skolor arbetar med mobbning, vilken syn som finns 

på mobbning samt vilka insatser skolan tillämpar mot mobbning som elever kan utsättas för i 

skolmiljön.  

1.2 Frågeställningar 

Vilken syn finns på mobbning hos skolpersonal? 

Hur ser det förebyggande arbetet ut på skolor inom området mobbning? 

Vilka handlingsplaner finns utformade för att kunna hantera mobbning inom kommunala 

skolverksamheter? 

Vilka insatser har kommunala skolor att erbjuda elever som utsätts för mobbning? 

1.3 Centrala begrepp 

Under detta avsnitt presenteras och klargörs de begrepp som är centrala i den föreliggande 

studien. Detta för att underlätta och ge en större förståelse i läsningen. 

1.3.1 Kränkningar 

I denna studie innebär kränkning alla former av handlingar riktad mot någon som uppfattar 

dessa på ett negativt sätt. Kränkningar yttrar sig vanligast i form av verbala formuleringar, 

detta kan uttrycka sig genom elaka ord, hot samt spridning av rykten (Friends, 2013).  

1.3.2 Mobbning 

 

Mobbning definieras som när en individ under en längre tidsperiod blir utsatt för 

återkommande kränkningar. På så sätt kan inte enstaka kränkningar definieras som 

mobbning (Friends, 2013). För att händelserna ska definieras som mobbning krävs det en 

ojämn fördelning gällande styrkan mellan den som blir utsatt och den som angriper. Den 

utsatta personen har svårt att försvara sig själv (Olweus, 1991).  
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1.3.3 Ungdomar 

 

I föreliggande studie definieras ungdomar utefter åldersintervallet 12-18 år. 

 

1.3.4 Skolpersonal 

 

Skolpersonal har vi i studien valt att definiera som all personal som arbetar inom 

skolverksamheter. 

 

1.3.5 Förebyggande arbete 

 

Förebyggande arbete i denna studie utgår från insatser och metoder som tillämpas för att 

kunna förhindra en specifik omständighet, vilket i detta fall inbegriper insatser till att 

förhindra mobbning (Nationalencyklopedin, 2013). 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Under detta avsnitt presenteras relevant forskning för att skapa en mer djupgående förståelse 

och kunskap kring den föreliggande studiens område. Forskningen är framtagen för att 

kunna besvara studiens syfte samt frågeställningar. 

2.1 Mobbning 

Mobbning påverkar inte bara personen som blir mobbad, utan alla som är inblandade. Den 

påverkar åskådare, skolan, samhället och hela familjer. Mobbning beskrivs som en social 

process som kan utspela sig inom grupper men som även handlar om maktrelationer inom 

skolmiljön och i samhället (Horton, 2011). Författaren påvisar vidare att risken för att bli 

utsatt för mobbning ökar när en person bryter mot de normer som finns i det sammanhang 

personen befinner sig i. Crothers och Kolbert (2004) beskriver mobbning i liknande drag, 

som en process som innefattar att en person med större makt är aggressiv mot andra för att 

hävda sin dominans. Detta utspelar sig genom fysiska slag, verbala ord eller exkludering 

inom sociala grupper. På så sätt blir det en uppsåtlig och medveten vilja till att skada någon 

annan person och sätta denne under stress. 

Horton (2011) menar i sin studie att det är av vikt att ha en förståelse av mobbning i dess 

sociala sammanhang och att synliggöra grunderna till varför mobbningen har uppstått 

istället för att enbart se det som en ond handling. På så vis är det viktigt att fråga sig varför en 

elev mobbar andra och vilka sociala orsaker som kan ligga till grund. En annan viktig 

synpunkt författaren framhäver är att se mobbning i sitt sammanhang till skolmiljön. 

Författaren menar att eleverna i skolan kan själva inte välja sitt umgänge eller vilka de 

spenderar sin tid tillsammans med. I skolan blir eleverna indelade i olika klasser där eleverna 

inte alltid känner sig bekväma vilket kan påverka eleven negativt. Skolan är den arena där 

eleverna spenderar en stor del av sin vardag och är en arena de inte lätt kan lämna utan att 

det får stora konsekvenser. Hong (2008) menar att det är en grundläggande prioritering att 

skolan vågar agera och hantera mobbningsproblematiken. Det ökar inte bara elevernas egen 

säkerhet inom skolan utan leder även till att elevernas attityd kring sin skoltid förbättras. 
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2.1.1 Elevers och skolpersonals perspektiv 

Tidigare forskning genomförd av Thornberg och Knutsen (2011) påvisar att elever tror att 

personer som mobbar andra har dålig självkänsla. Mobbningen blir där av ett sätt för dessa 

att få större uppmärksamhet och högre status. Författarna visar genom sin kvantitativa 

studie att 69 procent av elever förklarar mobbning genom olika attribut hos mobbaren. Dessa 

attribut kunde vara problem inom familjen, dålig personlighet, tidigare erfarenhet av att ha 

varit mobbad samt att personen blivit påverkad av medier. Vidare ansåg 42 procent att 

mobbningen berodde på attribut hos den som själv blir mobbad. Eleverna i studien 

förklarade att personen kunde anses vara irriterande, provocerande, avvikande, svag eller 

elak, vilket ledde till att personen blev mobbad. Eleverna ansåg vidare att individen kunde ha 

problem inom familjen vilket gör personen attraktiv för att utsättas för mobbning. Ett 

ytterligare resultat i samma studie påvisar att en annan förklaring till mobbning enligt 

eleverna som var gruppers påverkan. Detta kunde uttrycka sig genom grupptryck, att 

gruppens normer sätter sig emot avvikande beteende samt att gruppens uppmuntran av 

mobbarens handlingar. Vidare i studiens resultat visades det på en skillnad mellan kön i 

relation till vem de ansåg att mobbningen berodde på. Pojkar var mer benägna att betrakta 

mobbning som någonting som berodde på den som blir mobbad. I jämförelse med tjejer som 

i större mån ansåg att mobbningen berodde på den som mobbar.  

Horton (2011) som forskat om mobbing utifrån elevers perspektiv visade på att rädslan för 

att själv bli mobbad stoppar många elever från att agera och hjälpa den som blir mobbad. 

Speciellt om det inte finns stöd från lärare. Genom att elever vågar rapportera om det 

förekommer mobbning till lärare ökar chanserna till lärarnas ingripande och medvetenhet. 

Enligt Crothers och Kolbert (2004) anser elever att lärare inte ingriper när en elev blir 

mobbad samt att lärare inte är medvetna om att mobbning förkommer. Detta är oroväckande 

när elever samtidigt beskriver att mobbningen ofta förekommer i klassrummen när en lärare 

är närvarande. Det är av vikt att lärare har medvetenhet samt stärker de elever som är utsatta 

då studien vidare visar på att elever som upplever mobbning ofta känner sig ensamma om sin 

problematik och känner sig ansvariga för sin utsatthet. 

Ett ytterligare perspektiv på mobbning som kan vara viktig att uppmärksamma är 

skolpersonalens. Detta är viktigt av den orsaken att mobbning är ett vanligt problem hos 

elever i skolan, därför bör skolpersonal ges medvetenhet om hur mobbningen i skolan 

uttrycker sig. Tidigare forskning visar att skolpersonal tenderar att överse 

mobbningsproblematiken. Lärare ser mobbningen som en normal och ofrånkomlig del av 

barndomen och anser det vara en viktig social upplevelse. Lärare har även uttryckt att 

mobbning kan upphöra genom att den ignoreras samt att de saknar insatser kring 

hanterandet av mobbning (Crothers & Kolbert, 2004). Hong (2008) menar att om 

mobbningen inte utspelar sig genom fysiska eller verbala aggressioner är det lättare att lärare 

väljer att ignorera problematiken, detta kan bland annat vara när mobbingen utspelar sig 

genom utfrysning och ryktesspridning. Författaren betonar dock vikten av att inte se 

mobbning som en normal del av uppväxten, utav den orsaken att mobbning har negativa 

konsekvenser på barn och ungas välmående samt sociala förmågor.  

Hong (2008) menar vidare att lärare inte vet hur de ska hantera konflikter. De vet inte alltid 

om att mobbning förekommer på grund av att mobbningen ofta sker när vuxna inte är 

närvarande. Vidare visar en annan studie av Crothers & Kolbert (2004) att lärare anser själva 
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att de bör få de rätta verktygen för att hantera mobbningsproblematiken, vilket kommer 

fungera som en förebyggande metod.  

2.2 Mobbningens konsekvenser 
 

Att vara utsatt för upprepade kränkningar har en rad av flertalet allvarliga konsekvenser. 

Följder av att ha varit mobbad har visat sig vara; lägre självkänsla och självförtroende, 

ångest, depression, misstro till andra, psykosomatiska problem, ökad risk för självmord och 

mord samt att personen senare väljer att mobba andra (Horton, 2011). Det har även visat sig 

finnas följder för den som utför mobbning. Detta kan yttra sig genom utvecklandet av 

missbruk, kriminalitet och våld i hemmet (Crothers & Kolbert, 2004). En annan studie tar 

upp vidare risker för den som mobbar, som att lättare hamna i alkoholmissbruk, rökning, 

sämre prestationer i skolan, ett större behov i att hävda sin dominans samt brist på känsla av 

empati för andra (Hong, 2008). Konsekvenserna av att ha varit utsatt är även långsiktiga in i 

vuxenlivet. Vuxna personer som utsatts för mobbning i sin barndom har lättare för att hamna 

i depression och har oftare lågt självförtroende (Crothers & Kolbert, 2004).  

 

Forskning visar på att elevers position i de sociala relationer som de är en del av påverkas av 

deras personliga färdigheter, det kan exempelvis handla om deras självförtroende, 

självsäkerhet, verbala, sociala och manipulativa färdigheter (Horton, 2011). Elever som 

utsätts för mobbning har ofta en lägre självkänsla och mobbningen kan även påverka 

elevernas vilja till att gå i skolan negativt. Detta leder i sin tur till att elevens akademiska 

utbildningsnivå även påverkas negativt (Crothers & Kolbert, 2004). En studie har visat på att 

elever som inte upplever att de får stöd från lärare har sämre förmågor till att prestera 

akademiskt samt att chanserna till att de utvecklar ett störande beteende ökar. Samma studie 

visar på att ungdomar med en låg känsla av empati har lättare till att agera aggressivt och 

våldsamt gentemot andra (Hong, 2008).  

 

De flesta mobbningsbeteenden resulterar i sociala effekter i form av dominans eller högre 

status mellan kamrater. Genom att kamraterna eller eleverna medverkar i eller observerar 

mobbningsutförandet förstärks mobbningsbeteendet. Det är viktigt att vara medveten om att 

mobbningen kommer att öka om konsekvenserna för handlandet är bristande eller saknas 

helt (Stevens, De Bourdeaudhuij & Van Oost, 2001). Vikten av att lärare uppmärksammar 

mobbning och rapporterar den tydliggörs i 10 § 6 kap. av Skollagen (2010:800). Där nämns 

att när en lärare eller annan personal på skolan informeras om att ett barn eller en elev anser 

sig vara utsatt för mobbning har de skyldighet att anmäla detta till rektor eller skolchef. Detta 

förstärks när Horton (2011) beskriver i sin studie att när mobbning inte uppmärksammas 

legitimiseras den. Detta leder till att mobbningen ses ur en positiv synvinkel som ofarlig och 

nödvändig. Samtidigt kommer mobbningsutförandet att bli mer extremt och skulden läggs på 

den utsatta, för att personen inte anses passa in. 

2.3 Förebyggande arbete och insatser mot mobbning 

 

Det finns olika anti-mobbningsmodeller utvecklade för att kunna hantera och arbeta mot 

mobbning i skolmiljön. Nedan följer en kort redogörelse av tidigare forskning angående 

förebyggande arbete och insatser mot mobbning sedan redovisas även tre olika modeller och 
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vad de innehåller. De modeller som vi valt att beskriva närmare är Friendsmodellen, 

Farstametoden och Olweusprogrammet. 

För att kunna utforma lämpliga insatser och förebyggande arbete mot mobbning är det 

viktigt att kartlägga och ta del av elevers och skolpersonals syn på mobbning. Insatserna som 

utformas måste hjälpa eleverna att upptäcka, tydliggöra och förstå komplexiteten som finns 

kring mobbning samt de faktorer som ligger till grund. Eleverna på skolan måste förstå 

helheten i mobbningssituationer. De bör inte enbart lägga skulden på den som mobbar, utan 

istället själva våga ta eget ansvar gällande ingripandet i mobbningssituationer (Thornberg & 

Knutsen, 2011). Något som har införts för att stärka elevernas delaktighet i anti-

mobbningsarbetet inom skolor är kamratstödsinsatser. Kamratstödjare ska fungera som stöd 

för andra elever som utsätts för mobbning och därefter rapportera detta till lärare. Denna 

metod problematiseras dock på grund av att kamratstödjare ibland inte vågar säga ifrån för 

att själva hålla sig på god kant med den som har makten och mobbar (Frisén m.fl., 2012).  

Det finns många anti-mobbningsprogram tillämpade i de svenska skolorna, många av dem är 

olika utformade men de flesta har som gemensamt mål att utbilda skolpersonal eftersom 

personalens attityder har en stor roll i hur arbetet mot mobbning kommer att se ut. En annan 

viktigt del i anti-mobbningsarbetet är att fokusera på att stärka elevers inställning mot 

mobbning, eftersom det är lättare att ändra elevers syn på mobbning än den som mobbar. 

Sannolikheten till att den som mobbar fortsätter mobba andra minskar när stödet från 

kamraterna inte existerar. En utav de främsta åtgärderna mot mobbning är då lärarna tar en 

aktiv roll för att kunna förhindra att mobbning sker dock ligger problematiken i att 

skolpersonal inte alltid har de rätta verktygen för att hantera detta (Frisén m.fl., 2012). 

Horton (2011) beskriver i sin studie om anti-mobbningsmetoder att faktorer inom klassen 

som stress, läroplaner, tristess och negativ press på eleverna kan resultera i en ökad 

mobbning. Samtidigt ger stora klasser och press på lärare att utföra de krav från läroplanen 

mindre tid att hantera relationsproblem som uppstår mellan eleverna.   

De metoder eleverna själva ansett vara effektiva för att motverka mobbning var; att utforma 

klassrum så att mobbning inte kan förekomma, utbildning i metoder som gör att eleven som 

mobbar lämnar den mobbade ifred samt att berätta för alla berörda föräldrar att mobbning 

förekommer bland eleverna (Crothers & Kolbert, 2004). Det fanns även önskemål från 

elevernas sida att lärarna skulle engagera sig mera (Frisén m.fl., 2012). Elever som tidigare 

utsatts för mobbning har i en ytterligare studie förklarat vad som fick mobbningen att sluta. 

De tre största anledningarna var; att de fick stöd från skolpersonal, de bytte skola samt en 

ändring i hur personen själv valde att hantera sin mobbningssituation. Samtidigt visar 

samma studie att skolbyte kan trigga mobbning istället för att den upphör. Genom att stärka 

dem som utsätts för mobbning ges förutsättningar till att de ska kunna hantera sin 

mobbningssituation på egen hand. Att våga säga ifrån har visat sig vara en effektiv metod 

men kan samtidigt i vissa situationer få direkta negativa konsekvenser, ett exempel är om 

personen som blir mobbad är i ett direkt underläge på grund av att det är fler mobbar eller 

om mobbarna är fysiskt starkare. Även metoder som att helt ignorera mobbning kan fungera 

i enstaka fall, men inte i alla (Frisén m.fl., 2012).  

Tre olika anti-mobbningsmetoder som både lärare och elever ansåg vara minst användbara 

är rollspel och böcker om ämnet samt den metod där elever som mobbar och elever som blir 

mobbade sätts tillsammans i studiegrupper. Dessa studiegrupper är menade att öka 
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förmågan till empatiskt tänkande hos elever som mobbar andra. Problematiken i detta är att 

det finns ett flertal förebyggande anti-mobbningsprogram som rekommenderar dessa 

metoder och anses som lämpliga förebyggande insatser (Crothers & Kolbert, 2004).  

Det finns olika utformade anti-mobbningsprogram som bygger på skilda teoretiska ramverk 

och dessa har visat sig vara viktiga för att motverka mobbning, dock är de positiva resultaten 

oklara och blygsamma. Få anti-mobbningsprogram har utvärderats och därför finns liten 

kunskap om resultaten av programmen. Svenska skolor plockar delar från olika anti-

mobbningsprogram, detta resulterar i att det är omöjligt att identifiera och utvärdera vilka 

delar som har varit mest effektiva (Frisén m.fl., 2012; Hong, 2008).  

2.3.1 Friendsmodellen 

Friends är en anti-mobbningsorganisation med visionen att alla barn ska växa upp i ett 

jämlikt och tryggt samhälle. De arbetar för att stoppa mobbningen inom skolan genom att ge 

råd och utbildningar med hjälp av deras egen utvecklade modell (Friends, 2013b, 2013c). 

Friendsmodellen är ett utbildningspaket som skolor har möjlighet att investera i. Modellen 

som är en förebyggande metod grundar sig i att elever, lärare och föräldrar ska ta del av 

programmet som innehåller olika insatser för att motverka trakasserier, diskriminering och 

kränkningar för att skapa en tryggare skolmiljö för eleverna. Några insatser som programmet 

innehåller och arbetar utefter är att utbilda skolpersonal, aktiviteter för elever, 

kompisstödjare samt utbildning och information till föräldrar (Friends, 2014a). I 

utvärderingen av programmet har det framkommit ur resultatet att det skett en minskning av 

mobbning med cirka 24 procent efter att ha nyttjat programmet under ett års tid. Enstaka 

kränkningar minskade med 14 procent samt att nio av tio skolledare upplevde en förbättring 

av skolmiljön (Friends, 2014b).  

2.3.2 Farstametoden 

Farstametoden är en behandlingsmetod som syftar till att stoppa den akuta mobbningen, 

vilket gör metoden till en åtgärdsmetod. Metoden arbetar med åtgärdande insatser efter att 

mobbning redan förekommit. Med hjälp av metoden får lärare och skolpersonal verktyg och 

tillvägagångssätt i att hantera mobbning. Farstametoden utgår från följande arbetsinsatser; 

när misstänkt mobbning har uppstått kontaktas någon från skolans behandlingsteam. 

Teamet samlar in information av vad som skett varpå de senare samtalar med inblandade 

elever. De utreder viktig information, till exempel frekvensen av mobbningen samt vem som 

gjort vad då arbetet med mobbarna bygger på detta. Föräldrar till den som blir utsatt för 

mobbning bör alltid informeras parallellt med behandlingssamtalen. Senare hålls 

uppföljningssamtal med de inblandade eleverna efter en vecka. Metoden går att anpassa 

utefter skolans egna förutsättningar och kan ändras till att bli en egen arbetsmetod 

(Ljungström, 2006). Vid en senare utvärdering har det framkommit att Farstametoden har 

fungerat i nio fall av tio. De fall då metoden inte har hjälpt har varit svårare fall av mobbning 

där andra myndigheter kopplats in, exempelvis polis (OrdkällanPedaktiv, 2014).   

2.3.3 Olweusprogrammet 

Olweusprogrammet är ett anti-mobbningsprogram som fungerar både som en förebyggande 

och åtgärdande metod. Programmets syfte är att förstärka vuxna och elevers medvetenhet 

angående de kränkningar och aggressioner som finns mellan grupper i skolmiljön samt 
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involvera dem i arbetet mot mobbning. Programmet vill även öka elevers medvetenhet kring 

mobbningsproblematiken samt främja ett empatiskt beteende till elever som blir mobbade. 

Inkluderande i arbetet utifrån modellen var samtal med elever som mobbar, blir mobbade 

samt föräldrar till berörda barn (Stevens m.fl., 2001; Hong, 2008). Lärare behövs ute på 

skolgårdarna då de kan påverka genom att ingripa på rasterna när det behövs i 

mobbningssituationer (Horton, 2011). Vid en utvärdering av Olweusprogrammet visade 

resultatet på en minskning av cirka 50 procent av mobbningen samt i antalet personer som 

var mobbade. Genom att införa klara regler kring mobbning i skolan minskar de positiva 

konsekvenserna av att utföra mobbning och de negativa konsekvenserna får en vinnande 

effekt (Stevens m.fl., 2001). 

 

3. TEORETISKT PERSPEKTIV 

Under det teoretiska avsnittet kommer olika aspekter av begreppet empowerment med 

koppling till makt att presenteras. Begreppet empowerment har koppling och relevans till 

studiens område. Mobbning bygger på makt och för att kunna arbeta aktivt mot mobbning 

kan empowerment vara en tänkbar metod för att både stärka elever innan och efter de 

upplevt utsatthet till följd av mobbning. 

3.1 Empowerment 

Empowermentbegreppet grundades i USA under 1970-talet. Till en början låg fokus på den 

lokala utvecklingen samt att hjälpa utsatta grupper i samhället (Forsberg & Starrin, 1997). 

Idag har empowerment fått en stor utbredning och tillämpning inom flera olika områden 

men med samma utgångspunkt, att det är något positivt och något att sträva efter (Starrin, 

1997). Begreppet empowerment beskrivs som en process i att människor, grupper och 

samhällen ska få kontroll över sina liv. Det bygger på att erkänna och stärka individers 

resurser för att de själva ska kunna inse sina behov och lösa sina problem samt ges verktygen 

så att individen kan uppleva kontroll över sitt eget välmående (Kendall, 1998). Adams (2008) 

beskriver vidare att empowerment handlar om individens förmåga att utöva makt och uppnå 

personliga mål. Genom detta kan individen eller gruppen hjälpa sig själv till personlig 

utveckling och på så sätt kan livskvalitén stärkas. Med empowerment kan individer utmana 

de områden i sitt liv där de upplever disempowerment, som innebär de områden i sitt liv 

personen inte har kontroll över.  

3.1.1 Empowerment inom det sociala arbetet 

Empowerment används idag av olika professionella aktörer och alla dessa har olika agendor 

för sitt arbete men när empowerment utövas krävs en god medvetenhet över sin egen 

professionella roll (Askheim, 2007). Inom socialt arbete används empowerment både som 

teori och metod. I teorin används empowerment som förståelsen i hur människor kan ta 

kontroll över sina liv. I arbetet med individer som upplever disempowerment måste det bland 

annat finnas en medvetenhet hos den professionelle i de problem som kan uppstå av makt 

och maktlöshet som klienter kan uppleva. Som metod används empowerment i det praktiska 

arbetet med att stärka makten hos individer som saknar den. Detta kan bland annat utspela 

sig genom att individer medverkar i självhjälps grupper (Adams, 2008). Forsberg och Starrin 

(1997) menar att professionella kan använda sig utav empowerment i praktiken då begreppet 
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lägger ett stort fokus på maktlösa grupper och förespråkar att individen ska ha ett större 

inflytande i det sociala arbetet. Starrin (1997) redogör för att empowerment även kan fungera 

som en preventiv metod inom det sociala arbetet genom att förebygga uppkomsten av sociala 

svårigheter. För att arbetet ska bli förebyggande krävs att det grundas på samarbete, 

innehåller stärkande insatser i den hjälpsökandes självkontroll och förmågor samt att det 

finns en lyhördhet för individens totala livssituation och undviker en top-down strategi. 

Askheim (2007) förklarar att empowerment i det sociala arbetet har idag en tendens att utgå 

från Michel Foucaults liberala styrningsmodell. Modellen har två olika synsätt att se på den 

hjälpsökande individen. Den ena är att individer är ansvarfulla och kan ta självständiga 

beslut men samtidigt ses dessa förmågor som bristande hos individer som är välfärdsstatens 

brukare. Utifrån denna syn ska socialarbetaren utföra sitt arbete med att frigöra klinter i 

deras situation med hjälp av ett empowermentperspektiv. Det andra synsättet är att 

empowerment bör ses som en del i och av det sociala arbetet där professionella skall 

förespråka en social förändring, lösa och hantera problematik, möjliggöra för att använda 

empowerment och frigörelse när det handlar om att stärka individer och gruppers välfärd.  

För att kunna tillämpa empowerment i socialt arbete behövs det genomföras en förklaring av 

begreppet som kan verkställas via processer som vidare bildar ramar i arbetsutförandet. Det 

krävs även kunskap om socialt stöd och materiella resurser för att arbetet ska kunna uppnå 

sin fulla potential (Askheim & Starrin, 2007). 

3.1.2 Empowerment inom skolan 

Enligt 9 § 4 kap. i Skollagen (2010:800) nämns att ”Barn och elever ska ges inflytande över 

utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem”. Trots detta förklarar Hagquist 

(1997) att många elever idag upplever att de är maktlösa och frustrerade över sin skolgång. 

För att kunna förändra detta samt öka elevers inflytande är empowerment en tänkbar 

strategi. Empowerment inom skolan handlar om att elever ska ha kontroll över sin egen 

situation, men även hur grupper av elever ska få större makt att påverka. Genom att 

elevinflytandet stärks möjliggör det för positiva effekter inom skolan på grund av att det 

skapar ett demokratiskt tänkande hos eleverna. Det leder vidare till att nya lösningar 

upptäcks på problem och utmaningar som finns inom skolan, till exempel mobbning. För att 

elevers inflytande ska kunna växa bör elever själva ta ställning samtidigt som skolpersonal 

bör stödja eleverna i detta arbete. Om elevinflytandet inte administreras kommer det aldrig 

att bli framgångsrikt. Därför bör skolledningar och skolpersonal bidra till en stödjande miljö 

så att elevinflytandet kan öka (Hagquist, 1997).  

 

Hagquist (1997) beskriver vidare att empowerment kan ses ur två olika perspektiv. Den ena 

är individuell empowerment även kallad psykologisk empowerment. Psykologisk 

empowerment bygger på individens egen kompetens, självtillit och handlingsförmåga. Dessa 

förmågor är expanderande och kan bli större utan att det går ut över någon annan individ 

eller grupp. Inom skolan kan detta betyda att elevers empowerment och förmåga till att växa 

som individer kan stärkas utan att skolpersonal och ledningars empowerment blir mindre. 

Den andra formen av empowerment är den kollektiva. Kollektiv empowerment bygger på att 

få förfogande av resurser. Denna resurs kan exempelvis vara makt. Men som till skillnad från 

individuell empowerment bygger den kollektiva på att makten flyttas från en part till en 
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annan, det vill säga att när en individ eller grupp får empowerment minskar den hos en 

annan. Inom skolan kan detta utspela sig då skolpersonal och ledningar överlåter makt de 

redan tillfogar, för att ge elever mer inflytande.  

 

3.1.3 Makt och empowerment 

Dworski-Riggs och Langhout (2010) beskriver att det finns en tydlig koppling mellan 

empowerment och makt. För att kunna uppnå empowerment behövs kunskap och förståelse 

av vilka maktrelationer som finns runtomkring den specifika situationen. Maktbegreppet 

grundar sig på den makt som utvecklas utifrån det resultat i en påverkansprocess som finns i 

varje ömsesidig relation mellan människor. Makten uppstår och utvecklas som en del av en 

social process (Björk, 1999). Maktbegreppet behöver även enligt Husom Løken (2007) förstås 

och analyseras för att arbetet med empowerment ska kunna fungera och ge ett positivt 

resultat. Det handlar om att förstå de maktprocesser som bidrar till maktlösheten inom 

maktbegreppet, dessa processer kan utspela sig inom en själv, grupper eller i samhället. Makt 

inom empowerment handlar inte om att ha makt över någon eller något utan det handlar om 

att ha makt till något. Att ha makt till något innebär i praktiken att få sin egen vilja och 

värderingar hörda samt förverkligade, det innebär även att klienten får möjlighet till 

delaktighet. 

Ledare i olika former exempelvis i mobbningssituationer ges makt som möjliggör till 

förmågan att ta beslut, fastställa normer och förväntningar inom grupper. Sammanfattande 

kan en ledare beskrivas som någon som drar nytta av sin position. Ledarnas synsätt, begär 

och mål influerar resten av gruppen vilket leder till att ledarna får en dominans. Ledare har 

många liknande kriterier som populära barn, dessa barn ges rättigheter och privilegier av 

makt (Bukowski & Sippola, 2001). Detta kan tydliggöras i mobbningssituationer då den som 

mobbar upplevs som ledare och där av styr en grupp och dess normer. Och den som bryter 

dessa normer blir då utsatt (Horton, 2011). Vidare visar en annan författare Björk (1999) att 

mobbning är en fråga om makt. Det förtydligar även Olweus (1991) när han förklarar att 

mobbning innebär en obalans i styrkeförhållandet mellan två individer. Detta kan uttrycka 

sig när den utsatta har svårt att försvara sig mot den som mobbar.  

 

4. METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 

Studien har utgått från en kvalitativ metod som bygger på att skapa kunskap och förståelse 

utifrån respondenternas synvinkel, erfarenheter samt hur personen upplever sin omgivning. 

Med kvalitativa forskningsintervjuer skapas kunskap med hjälp av samtal, där interaktionen 

mellan intervjuare och respondent har stor betydelse för studiens resultat. Intervjuerna 

bygger på ett gemensamt intresse mellan de medverkande parterna (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att få svar på vårt syfte använde vi oss utav semistrukturerade intervjuer. Bryman 

(2011) förklarar att semistrukturerade intervjuer utgår från en intervjuguide med olika 

specificerade teman, men som skapar möjligheter för respondenter att besvara frågorna på 

ett öppet sätt. Intervjuprocessen blir på så sätt flexibel men med grundramar för att inte 

tappa fokus på huvudämnet. Bryman (2011) beskriver vidare att med semistrukturerade 
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intervjuer finns det även plats för att ställa följdfrågor med syfte att besvara övriga frågor 

som uppkommit under intervjuns gång. Anledningen till att vi valde en kvalitativ metod med 

fokus på forskningsintervjuer var för att möta professionella i deras praktiska arbete mot 

mobbning. Vi ville skapa en dialog i personliga möten om hur och vilka metoder de 

professionella sett att skolan använder samt om de funnits något resultat i dessa metoder.  Vi 

ville även fördjupa oss vidare i respondenternas upplevelser av synen på mobbning. 

4.2 Litteraturanskaffning  

Vi använde oss utav två databaser; Social Services Abstract och SwePub. För att finna 

relevanta vetenskapliga artiklar valdes lämpliga sökord ut som relaterade till arbetets syfte 

om mobbning. Sökorden som vi använde var; bullying, harassment, intervention program, 

prevention program, school, students, view. Det fanns ett stort utbud artiklar inom ämnet 

mobbning i skolan varav detta ledde till att ett stort fokus lades på att sortera ut de mest 

relevanta artiklarna för vår studie. Urvalet av artiklar begränsades från år 2000 och framåt 

för att få så aktuell forskning som möjligt.  

4.3 Urval 

För att få kontakt med respondenter som är relevanta utifrån studiens syfte gjordes ett 

målinriktat urval. Ett missivbrev (Se Bilaga 1) sändes ut genom mail till 12 möjliga 

respondenter. I mailet fanns grundläggande information om oss, vårt syfte med studien, 

målgrupp för respondenter och information angående intervjun. För att begränsa urvalet 

fokuserade vi på att kontakta personal som hade ansvar för klasser mellan årkurs sex till nio 

inom kommunala skolor. Personalen vi kontaktade var benämnda som kuratorer eller annan 

personal tillhörande elevsociala team på skolorna. Till en början hade vi tanken att kontakta 

enbart skolkuratorer, men det visade sig att ett flertal skolor saknade skolkuratorer och 

istället hade elevsociala team. Dessa team lägger fokus på elevernas sociala hälsa, där av 

mobbning ingår. Därför kände vi att denna målgrupp var relevant att intervjua för att kunna 

besvara studiens syfte. Fyra av tolv möjliga respondenter svarade och meddelade att de var 

intresserade att medverka. Vid ett senare skede försökte vi att kontakta de fyra intresserade 

respondenterna för att boka en tid för intervju, de resterade åtta skolorna som inte ännu 

svarat på missivbrevet försökte vi kontakta via telefon för att fråga efter intresse av att 

medverka samt boka tid med dem som önskade det. Resultatet av detta var att två ytterligare 

intervjuer bokades in, där av blev det totala antalet respondenter sex stycken.  

4.4 Datainsamling och genomförande 

Till denna studie utformades en intervjuguide (Se Bilaga 2). Intervjuguiden byggde på frågor 

som gör det möjligt att besvara studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). 

Intervjuguiden innehöll öppna frågor för att kunna få så ärliga och spontana svar som 

möjligt. Guiden innehöll även mer slutna frågor som resulterade i mer konkreta och 

informativa svar om bland annat respondenternas bakgrund och eventuella handlingsplaner 

inom skolverksamheten (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan intervjuerna genomfördes två 

pilotintervjuer för att se hur väl intervjuguiden fungerade. Alla intervjuer spelades in efter 

givet samtycke, vilket gavs från samtliga respondenter. Intervjuerna hölls i respondenternas 

arbetsrum eller annat lämpligt samtalsrum. Detta gjorde det möjligt för en ostörd intervju 

och inspelning. Efter intervjun noterade och reflekterade vi över hur intervjun hade gått, 
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miljöns påverkan samt andra upplevelser för att analysera intervjuns helhet (Bryman, 2011). 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med sex respondenter utifrån vårt urval. 

Varje intervju varade runt en timma och endast vid ett tillfälle.  

4.5 Databearbetning och analysmetod 

Den vetenskapsteoretiska inriktningen som valdes till studien var den abduktiva ansatsen. 

Den abduktiva ansatsen är processinriktad och utgår från empirisk fakta, utan att förvisa 

tidigare föreställningar. Under studien var vi öppna för nya iakttagelser och synvinklar kring 

studiens innehåll för att skapa en ytterligare förståelse. Studiens teoretiska perspektiv valdes 

i samband med studiens syfte. Vi såg tidigt ett mönster mellan syfte och teori som vi senare 

tolkade och agerade utifrån (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Efter att intervjuerna spelades in transkriberades materialet direkt efteråt för att kunna tolka 

vad som nämndes under intervjuerna samt för att lättare kunna hantera materialet inför 

kommande analys. Transkriberingen genomfördes så tidigt som möjligt efter 

intervjutillfällena då detta underlättade för att se kopplingen mellan transkriberad data och 

anteckningar som fördes under intervjuernas gång. Efter transkriberingen gavs alla 

intervjurespondenter fiktiva namn. Som analysmetod till studien valde vi att färgkoda 

transkriberingarna efter teman samt att det under hela analysen av intervjuerna användes ett 

hermeneutiskt synsätt som innebär att människors handlingar tolkas i samband med teori 

och metod. Det tolkande synsättet handlar vidare om att förstå helheten kring hur 

medlemmar i en social grupp uppfattar sin omgivning. För oss möjliggjorde det 

hermeneutiskt synsättet även för en ytterligare tolkning och förståelse av de transkriberade 

texterna. Förståelse kring textens mening utifrån respondenternas perspektiv samt den 

sociala kontexten tillhörande texten fanns i åtanke (Bryman, 2011).  

4.6 Etiskt ställningstagande 

Bryman (2011) diskuterar fyra forskningsetiska principer vilka vi redogjorde för innan varje 

intervjutillfälle. Vilka dessa principer är samt hur vi använde dessa i studien beskrivs nedan.  

 Informationskravet beaktades genom att respondenterna fick information angående 

vad studien handlar om, vilka moment som ingick och även att deras deltagande är 

frivilligt. Information gavs att de kunde avsluta sin medverkan när som helst under 

intervjuns gång samt att de inte behövde svara på alla intervjufrågor.  

 Samtyckeskravet tillförsäkrades då deltagarna gavs information om att de har rätt till 

självbestämmelse över sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet användes för att ge respondenterna information om att deras 

personuppgifter kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga samt att uppgifter 

angående respondenterna i undersökningen handskades konfidentiellt.  

 Nyttjandekravet förtydligade för respondenterna att materialet som samlades in 

angående enskilda personer endast användes utifrån studiens ändamål.  
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4.7 Metoddiskussion 

 

Den kvalitativa metoden innebar att vi fick uppleva miljön i de samtliga respondenternas 

skolor vilket ledde till en större förståelse av miljön som mobbningen förekom i. En fördel 

med att ha använt en kvalitativ metod är att vi har haft möjligheten att förtydliga 

intervjufrågor som respondenterna känt varit otydliga eller inte förstått, men även att vi 

kunde förtydliga de svar vi fått av respondenterna, vilket har behövts. På så sätt stärktes 

studiens validitet (Alston & Bowles, 2003). Validitet beskriver om en studie är giltig i 

förhållande till sanningen samt om studien undersöker de område som studien syftar till att 

undersöka. Till skillnad fån validitet kan en studie även mätas angående dess reliabilitet som 

innebär om studiens resultat är tillförlitligt och om resultatet kan reproduceras av andra 

forskare vid ett senare tillfälle. I efterhand kunde vi se att vi ofta gick tillbaka till studiens 

syfte för att påminna oss om hur arbetet ska inriktas. Detta ledde till att vi inte svävade ut för 

mycket samt att vi inte var främmande för tanken att revidera syftet, det ledde även till att 

studiens validitet stärktes ytterligare (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom vi i vår 

kvalitativa studie fick möta individer i ett ömsesidigt möte kunde vi skapa en kontakt med 

dessa, vilket ledde till att vi kom närmare verkligheten vilket både ökade reliabiliteten och 

validiteten i studien. För att stärka reliabiliteten ytterligare studerade vi de olika alternativa 

synsätten som fanns i resultatet (Alston & Bowles, 2003). När det gäller studiens valda metod 

fanns dock ett ifrågasättande angående reliabiliteten, för att olika intervjuare kan få olika 

resultat eftersom respondenterna kan framställa sig på olika sätt beroende på den som håller 

i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009).  

En nackdel vi såg med den valda metoden och som även Bryman (2011) beskriver att det är 

svårt att generalisera kvalitativ forskning när det är för få respondenter. I vårt fall kunde inte 

sex respondenter vara representativa för all övrig skolpersonal (som vi inte intervjuade), och 

därmed kunde ingen generalisering av studien ske. På grund av tidsbegränsningen valde vi 

ett lägre antal respondenter. Detta ledde till att vi under intervjuerna hade tid och möjlighet 

till följdfrågor samt att respondenterna i intervjuerna kunde komma med mer intressanta 

och mer beskrivande svar.  

Under arbetets gång försökte vi lägga våra personliga värderingar och kunskap åt sidan för 

att inte detta skulle påverka resultatet. En fråga som uppkommit under insamlingen av 

respondenter till studien var frågan om varför så få respondenter svarade på missivbrevet. 

Vad vi själva diskuterade som svar var om skolorna inte fick eller läste mailet, valde bort att 

svara på grund av tidsbrist hos skolpersonal eller om de inte ville delta. Trots svårigheter att 

nå respondenterna fick vi ihop det antalet vi behövde till studien vilket blev sex respondenter.  

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

Under detta avsnitt presenteras resultatet av den kvalitativa studien. Analysen sker löpande i 

texten. Samtliga respondenter arbetar inom kommunala skolor i samma stad. Nedan 

presenteras kort alla respondenter. 

Lars är runt 40 år och arbetar som elevstödsamordnare. Han har 20 års erfarenhet inom 

området.   
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Eva är över 60 år och arbetar sedan 15 år tillbaka som elevstödssamordnare. 

Karin är runt 50 år och arbetar sedan en längre tid tillbaka som skolkurator. I grunden är 

hon utbildad socionom. 

Lena är cirka 30 år och arbetar som barn- och ungdomsvägledare. I grunden är hon utbildad 

socionom.  

Maria är i sena 40 års åldern och arbetar som elevstödsamordnare. Hon är i grunden 

utbildad fritidspedagog.  

Magdalena är i sena 20 års åldern och arbetar som skolkurator och är utbildad 

beteendevetare.  

5.1 Skolpersonals syn på mobbning 

 

Den allmänna synen bland respondenterna är att mobbning är allvarligt och inte får 

förekomma på skolorna. Alla respondenter förutom en nämnde direkt i intervjun att 

mobbning förekommer på alla skolor. ”Den skolan som säger att det inte förekommer 

mobbning den ljuger” (Lars). ”Ja, det gör det nog på alla skolor [förekommer mobbning], 

annars är man nog blåögd tror jag” (Eva). Att inte se mobbning som en normal företeelse är 

betydelsefullt på grund av att mobbning är allvarligt och har negativa konsekvenser på 

elevers välmående (Hong, 2008). Flertalet uttryckte en problematik i att förstå vad som är 

mobbning och inte, då det är en tolkningsfråga. Elever uppfattar händelser olika och 

mobbning har olika nivåer. Alla elever ska känna trygghet och trivas på skolan, annars finns 

en risk att de väljer att stanna hemma vilket vidare påverkar elevens studier. Elever på skolan 

ska ha rätt att vara de individer de är. Lars och Maria förtydligar elevernas rättigheter. ”Alla 

ska kunna gå till skolan. Jag menar för elever är det ju deras arbetsplats” (Lars).  

Fortfarande har alla individer rätt att vara de individer de är, utifrån de förutsättningar dom 

har. Alla har rätt att få ha åsikter, alla har rätt att få synas och höras. Alla har rätt att få känna en 

tillhörighet på skolan (Maria). 

Endast Karin förklarar sin syn på varför mobbningen uppstår. Karin påpekar att det inte är 

elevernas eget fel att mobbning förekommer, utan att det alltid går att hitta orsaker i hemmet 

till varför en person mobbar andra. Om det har visat sig att eleven som mobbar har det svårt 

hemma, förklarar hon, att då får den personen komma till henne om det och inte ha det som 

förklaring till varför den mobbar.  

Vidare beskriver Karin att vid vissa tillfällen orkar inte skolpersonalen ta tag i mobbning fast 

att inställningen är att det inte ska accepteras. Karin beskrev en situation där det förekommit 

kränkningar i skolkorridoren. ”Ibland händer det att jag orkar inte [ingripa] och för vissa 

orkar inte alls. Ja dom orkar inte riktigt, så är det ju med människor”. Hong (2008) beskriver 

vikten av att skolan agerar direkt när en mobbningsproblematik uppstår då detta ökar 

elevernas säkerhet och attityd kring sin skolgång. Även Lars uttalade angående hanteringen 

av mobbning ”[...] man önskade att alla agerade när dom hör saker och att dom vågar ta tag i 

det”. Mobbning måste hanteras omedelbart och det blir oroväckande när det i verkligheten 

ser annorlunda ut. Skolpersonal måste våga hantera mobbning och det tydliggörs av Horton 

(2011) som visar på detta faktum i sin forskning, att mobbningen måste uppmärksammas för 

att den inte ska legitimeras på skolan. Om mobbningen inte ges den uppmärksamhet som 

krävs finns en stor risk att den växer och blir mer extrem. Vikten av skolpersonalens ansvar 

och stöd stärks ytterligare av en annan studie som visar på att en av de största anledningar 
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till varför mobbningen upphörde var att skolpersonalen visade ett stöd för de utsatta eleverna 

(Crothers & Kolbert, 2004).  

5.2 Arbetet i en mobbningssituation 

Samtliga respondenter berättar att de först och främst får reda på att mobbning förekommer 

genom andra elever eller att den utsatta eleven själv kommer och berättar. Informationen 

kan även komma från föräldrar, annan skolpersonal eller kamratstödjare, genom 

incidentrapporteringar, enkäter som eleverna får fylla i samt genom att eleverna kan lägga 

anonyma meddelanden i en brevlåda. Av detta framgår det att skolpersonalen främst får 

information om att mobbning förekommer från elever på skolan. Kommunikationen mellan 

skolpersonal och elever behöver därför vara i fokus för att bygga upp en hållbar relation. För 

att kunna möjliggöra denna kommunikation belyser tidigare forskning att skolpersonal bör 

stötta elever till att våga rapportera när mobbning sker. För om skolpersonal får reda på detta 

kan de ingripa. Samtidigt är det viktigt som skolpersonal att i detta läge fråga sig varför en 

elev mobbar andra och om det finns några sociala faktorer som ligger till grund för beteendet 

(Horton, 2011).  

Vidare förklarar respondenterna att samtal hålls med den som kommit med informationen 

om mobbningen för att kunna skapa en klar bild av hur situationen ser ut, senare samtalar de 

med den utsatta eleven. Under samtalet får eleven berätta hur den upplever sin situation 

samt nämna vilka elever som utsätter den för mobbning. En viktig del som beskrivits under 

intervjuerna är att under detta samtal utreda om eleven själv anser att den är utsatt. Det 

gäller att klargöra vilken form av mobbning det gäller samt om det ens är mobbning. Senare 

skiljer sig metoderna i hur mobbningen hanteras av de olika respondenterna. Några väljer att 

vara medlare mellan den som blir utsatt och den/de som mobbar, eller så förs samtal i grupp 

tillsammans mellan alla parter. Eva var den enda som påpekade att de alltid var två ur 

skolpersonalen som medverkade i samtalen för att få rätt uppfattning om vad som hänt och 

därefter diskutera med varandra hur de nu ska gå till väga. Det är viktigt att ta tag i 

situationen på en gång när det uppstått någonting. 

Magdalena beskriver arbetet med incidentrapporteringar som ingår i skolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. När det skett en handling som kan klassas som 

diskriminering eller kränkande behandling skrivs en incidentrapport. I den beskrivs vilka 

som är inblandade, vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits. Denna kopieras alltid 

direkt till rektor, kurator, trygghetsteam och mentorer. Resultatet tyder på att Magdalena är 

den enda av samtliga respondenter som beskriver ett samarbete med rektor i 

mobbningsärenden trots att Skollagen (2010: 800) nämner att rektor alltid ska meddelas när 

en elev blivit utsatt för mobbning. Om resterande skolor inte följer skollagen eller om de 

endast glömt nämna detta samarbete har vi ingen vetskap om.  

Samtliga respondenter förklarar att både den som blir mobbad och den som mobbar erbjuds 

stöd i form av enskilda samtal. Crothers och Kolbert (2004) förtydligar detta i sin studie som 

beskriver att skolpersonal själva anser att samtal med elever är en effektiv metod för att 

motverka och hantera mobbning. Detta stärker det faktum att samtal är en viktig del i av 

arbetet som sker i en mobbningssituation och att samtalen har en vinnande effekt. Maria 

uttrycker att om behovet finns för djupare behandling kontaktas andra lämpliga 

verksamheter, detta kan vara Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP), BRIS, Rädda Barnen 
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eller ungdomsmottagningen. Eva betonar att i samtalen med elever som mobbar förklarar 

hon för dem att mobbning är förbjudet enligt lag och får därför inte fortsätta.  

Efter samtalet med inblandade parter kontaktas föräldrar som ges information om vad som 

har hänt. Lars och Eva förklarar att elevernas föräldrar egentligen ska kontaktas tidigare i 

processen, men att detta inte fungerar i praktiken då det kan hämma att situationen klaras 

upp. ”[...] ibland kan man ju säga att föräldrar alltid ska veta men ibland kanske inte det 

funkar just då i det läget med föräldrar. Utan man får vänta lite. Det är så olika från fall till 

fall” (Eva). Uppföljningen som sker efter dessa samtal ser olika ut. Karin förklarar att den 

sker en gång inom en vecka på bestämd tid. Maria, Lars, Lena och Eva beskriver däremot att 

uppföljningen sker löpande efter en, två och tre veckor. Dock använde sig alla respondenter 

av någon form av uppföljning, för att kunna kontrollera vad som har hänt sedan sista 

samtalet. 

Sen vet jag att man återkopplar till föräldrarna till det mobbade barnet och sen återkoppling 

igen en vecka senare för att se hur det har gått den här veckan. För att ta reda på om det har 

skett någon sorts förändring och sen så sporadisk kontakt nu å då, så man checkar av läget och 

att dom vet om att man har koll (Lena). 

Att skolpersonal tar ställning i arbetet mot mobbning har visat sig effektivt då tidigare 

forskning belyser att attityden hos skolpersonalen har betydelse för hur arbetet mot 

mobbning kommer att se ut. Något som både visat sig vara en effektiv metod och något elever 

själva önskar är att lärare tar en aktiv roll och engagerar sig mer (Frisén m.fl., 2012).  

5.3 Hur mobbningen uttrycker sig 

Respondenterna berättar att mobbning förekommer både fysiskt och psykiskt till exempel i 

form av skojbråk, trakasserier och utfrysningar. Det är påtagligt att den psykiska 

mobbningen är störst och Lars samt Karin påpekar att detta sker främst inom tjejgrupper där 

mobbningen uttrycker sig genom ryktesspridning och utfrysning. Problematiken i detta 

stärks då tidigare forskning tydliggör att när mobbningen inte är fysisk, utan psykisk som till 

exempel utfrysning och ryktesspridning, är det lättare för skolpersonal att ignorera 

mobbningen (Hong, 2008).  

Lena påpekar att det även handlar mycket om maktspel och hierarkin mellan eleverna. I 

studiens teori kopplas empowerment tillsammans med begreppet makt. Björk (1999) 

förtydligar detta när hon beskriver att mobbning är en fråga om makt. Vidare visar en annan 

författare på att mobbningen uppstår när det finns en skillnad i maktförhållanden mellan 

den som mobbar och den som blir mobbad (Olweus, 1991). Även ledare inom vissa grupper 

ges makt och kan bestämma inom gruppen, vilket leder till att den som inte tillhör grupper 

eller motsätter sig gruppens normer kan riskeras att bli utsatt för mobbning (Bukowski & 

Sippola, 2001).  

Samtliga respondenter tar upp det faktum att mobbningen har ökat på nätet inom de olika 

sociala medierna exempelvis Facebook och Ask.  

Mobbning är ju på nätet nu. Jättevanligt, som vi jobbar jättemycket med och som polisen har 

sagt att ni kan inte hålla på med det därför då får ni inte göra något annat. Men eftersom det 

oftast skrivs på nätet på tid som inte är skoltid men det drabbar ju skolan i alla fall. [....] det har 
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ju ökat på nätet väldigt mycket, för det är så lätt att mobba. Det man inte törs säga öga mot öga 

det törs man skriva (Eva). 

Eva förklarade att inom deras skola i samarbete med en specifik kamratstödsorganisation har 

det anordnats datakurser för föräldrar där organisationen informerar om elevernas vanor på 

nätet. Eva beskriver vidare att allt fler föräldrar till dagens skolelever är medlemmar på 

Facebook och därför anser många föräldrar att de har bra koll på vad deras barn skriver på 

nätet. Men som följd av detta förflyttat sig eleverna till andra medier, där de kan vara 

anonyma som till exempel Ask.  Lars och Maria beskriver båda problemet med att elever 

tilldelas datorer av skolan eftersom detta har uppmuntrat till användning av sociala medier. 

Skolorna har på grund av detta ett ansvar i att utbilda och informera eleverna när det 

kommer till hur de ska behandla varandra på nätet.   

5.4 Skolors förebyggande arbete och insatser mot mobbning 

Det är enligt Lena, Maria och Lars viktigt att vara lyhörd och se alla elever på skolan, detta 

fungerar som en förebyggande insats. Tidigare forskning uppmärksammar det faktum att det 

bör finnas en medvetenhet om hur elever och skolpersonal ser på mobbning för att sedan 

kunna införa insatser i förebyggande syfte (Thornberg & Knutsen, 2011). 

Det jag tycker är förebyggande, det är att alltid vara lyhörd och alltid ta minsta lilla grej. [....] Så 

jag tycker att förebyggande arbete är att jobba aktivt hela tiden men dom frågorna och ta dom så 

fort dom dyker upp. [....] för vet eleverna att vi agerar på små saker då kommer dom inte att 

göra något mer och det kommer aldrig att trappas upp (Lars). 

Maria och Eva arbetade båda med trygghetsvandringar tillsammans med eleverna, där 

eleverna själva kunde berätta om områden på skolan där de inte känner sig trygga och varför. 

På så sätt kan skolan få vetskap om åtgärder som kan utföras för att förbättra elevernas 

skolmiljö samt trivsel på skolan. Genom att eleverna tillsammans med skolpersonal utför 

dessa trygghetsvandringar arbetar skolorna med vad Adams (2008) beskriver som 

disempowerment, som är de områden där man upplever maktlöshet. När skolpersonal 

uppmärksamhet de otrygga områdena på skolan kan de även börja arbeta för att skapa 

trygghet hos eleverna. På så sätt arbetar skolpersonalen mot disempowerment med hjälp av 

empowerment.  

Karin, Lars, Magdalena och Eva använde sig utav speciella enkäter som eleverna får fylla i en 

gång per termin. I enkäten kan eleverna berätta om de själva är utsatta för mobbning och 

vem eller vilka som utsätter dem. Eleverna kan även berätta om de vet om någon annan elev 

som blir utsatt för mobbning samt av vilka. Det här ses på skolan som en förebyggande 

åtgärd och värderas högt. Resultatet av enkäten sammanställs och presenteras för samtlig 

skolpersonal. Enkäten fungerar både som att skolpersonal får reda på den mobbning som 

redan förekommer, men kan även fungera som avskräckande för elever när det gäller att 

mobba andra. En form av empowerment som kan yttra sig inom skolan är att elever ges 

inflytande i sin skolgång. Hagquist (1997) menar att skolan och skolpersonal ska stärka 

elevers möjligheter att påverka då det kan leda till att problem upptäcks. Vidare kan eleverna 

själva komma med förslag på lösningar till dessa problem, till exempel miljöer där mobbning 

kan förekomma. Enkäterna kan ses som en form av elevinflytande, därav finns en koppling 

till begreppet empowerment då skolorna tar hänsyn till elevernas egna åsikter.  
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En utav de vanligaste förebyggande arbeten som nämns under intervjuerna är 

kamratstödjare. Även tidigare forskning har visat på att kamratstödsinsatser ökar elevernas 

delaktighet i mobbningsarbetet. Däremot har metoden fått kritik på grund av då 

kamratstödjare själva valt att hålla sig undan och inte bli oense med den som mobbar. På så 

sätt får kamratstödsinsatsen en motverkande effekt (Frisén m.fl., 2012). Studiens valda 

teoretiska perspektiv är begreppet empowerment som har en tydlig koppling till skolors 

kamratstödsinsatser. Empowerment inom skolan bygger på att elever ska ha kontroll över sin 

situation, detta kan kamratstödjare uppmuntra till. Kamratstödjares empowerment kan 

utvecklas om de får större makt till att kunna påverka, vilket skulle kunna gynna utsatta 

elever (Hagquist, 1997). Eva, Lena, Magdalena och Maria beskriver att de arbetar 

tillsammans med kamratstödsorganisationen. Karin förklarar att deras skola inte valt att 

använda sig av organisationen eftersom de har kamratstödjare redan på skolan. Polis och 

Familjecentrum var de två verksamheter som samtliga skolor arbetade tillsammans med. 

Andra vanliga samarbeten var fritidsgårdar, skolsköterskor, BUP samt andra kuratorer och 

psykologer.  

Enligt Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:567) är skolor skyldiga att 

arbeta förhindrande och förebyggande för att motverka trakasserier och kränkningar. Utav 

samtliga respondenters svar framkommer det tydligt att alla skolor har ett förebyggande 

arbete men skiljer sig på många olika sätt. Allt från att aktivt visa elever på skolan att 

mobbning inte accepteras och att skolan har en nolltolerans till att skapa samhörighet elever 

och lärare emellan för att bygga upp en stark relation.  

5.5 Handlingsplaner mot mobbning inom skolan 

Alla respondenter beskriver att de använder sig utav handlingsplaner i arbetet med 

mobbning som skolorna själva har fått anpassa utifrån de kommunala riktlinjerna. Maria 

förtydligar hur arbetet med handlingsplanerna kan se ut.  ”Vi har handlingsplaner, [...] dom 

ska vara ett levande material och jobbas med. [....] Så vi har en handlingsplan som vi jobbar 

med aktivt”. Eva, Lena och Karin förklarar att deras skolor har utformat en 

likabehandlingsplan som tydliggör hur de hanterar konflikter, kränkningar och mobbning. 

Handlingsplanerna revideras varje år för att se vilka insatser som fungerat i praktiken samt 

vilka som behöver utvecklas. Under intervjuerna är det endast Lars som beskriver att de har 

använt sig utav en anti-mobbningsmetod då deras handlingsplan har influerats av 

farstametoden. Dock för att förtydliga använder sig skolan inte av hela farstametoden utan 

endast utvalda delar.  Lena och Lars tar upp värdet av att dokumentera det som sker kring 

mobbningssituationer för att senare kunna utvärdera och utveckla de olika planerna. Endast 

en av respondenterna, Karin, uttryckte en negativ inställning till arbetet med 

handlingsplanerna och var osäker på dess innehåll. ” [...] jag är lite allergisk mot alla papper 

som en del har så fint uppskrivna i pärmar och sådär. Och frågan är gör dom någonting?” 

(Karin). 

Sammanfattningsvis tyder detta på att skolornas olika planer mot mobbning benämns vid 

varierande namn men innefattar liknande innehåll och beröringspunkter. Skolorna har själva 

valt hur planerna är utformade men utgår från vad Skollagen (2010:800) och 

Diskrimineringslagen (2008:567) nämner angående hantering av kränkande behandling och 

trakasserier. Vid en analys av hur de olika respondenterna arbetade tydliggjordes att Eva, 

Lena och Karin utgick direkt utefter Diskrimineringslagens krav om en likabehandlingsplan 
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samt att endast Magdalena beskrev att skolan går utefter Skollagens krav om plan mot 

kränkande behandling.  

 

6. DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur skolor arbetar med mobbning. Syftet var även att 

undersöka vilken syn som finns på mobbning samt vilka insatser skolan tillämpar mot 

mobbning som elever kan utsättas för i skolmiljön. Studiens första frågeställning var 

angående vilken syn som finns på mobbning hos skolpersonal. Av intervjuerna framgick det 

att skolpersonalen har en allvarsam syn angående mobbning. Samtliga anser att det inte bör 

finnas på skolan men att mobbning förekommer. Flertalet respondenter uttryckte även en 

syn på att alla elever ska känna trygghet och kunna trivas på skolan. Andra frågeställningen 

var att undersöka hur det förebyggande arbetet ser ut på skolor inom området mobbning. Det 

framkom att alla skolor arbetade förebyggande men dock på olika sätt men deras mål och 

vision med arbetet är att det ska finnas en nolltolerans mot mobbning. Det förebyggande 

arbetet bedrivs med stor hjälp av samarbete med andra verksamheter, exempelvis polis, 

familjecentrum och BUP. Studiens tredje frågeställning innefattade vilka handlingsplaner 

som finns utformade för att kunna hantera mobbning inom kommunala skolverksamheter. 

Av resultatet framkom det att alla skolor arbetar utefter olika handlingsplaner. Planerna 

benämns olika och innehåller liknande riktlinjer i arbetet med mobbning. Handlingsplanen 

kunde bland annat fungera som en riktlinje i hur skolan skulle hantera mobbning men även 

som ett levande material som skolan ska arbeta aktivt med. Den fjärde och sista 

frågeställningen handlade om vilka insatser kommunala skolor har att erbjuda elever som 

utsätts för mobbning. Det framkom av studiens resultat att de flesta skolor erbjuder samtal 

som stöd till de elever som är inblandade i mobbningssituationer. Dessa samtal styrs utifrån 

de behov som eleven har och behöver. Vi anser att resultaten i studien besvarar syfte och 

frågeställningar. Vi tror att den valda metoden, intervjustudier, var betydande och mest 

lämplig för att få fram ett resultat som kunde besvara syftet och frågeställningar.   

Under studien har vi varit noga med att följa de etiska riktlinjerna. Vi har lagt större fokus på 

konfidentialitetskravet genom att avidentifiera samtliga respondenter och lokala 

organisationer. På grund av att respondenterna inom yrkesgruppen hade risk för att kunna 

identifiera varandra valde vi att ge dessa fiktiva namn samt att vi fick begränsa 

bakgrundsinformationen. Avslutningsvis kan vi även konstatera att några större etiska 

problem inte uppstod under studiens gång. 

Av studiens resultat har det även framkommit att skolpersonalen hade ett stort ansvar och en 

stor roll i hur mobbningssituationen ser ut på skolan. Vi anser att det är av hög prioritet att 

personalen är uppmärksam och vågar agera när det behövs, även när det finns tveksamheter 

om det är mobbning eller inte. Vidare diskuterar vi att det inte får förekomma att 

skolpersonal väljer att inte ingripa. Det blir oroväckande när vi i resultatet får ta del av en 

skolpersonal som direkt beskriver att ork kan saknas till att ingripa vid 

mobbningssituationer. Vi inser att det som beskrivs enbart är verkligheten, att skolpersonal 

inte är mer än människor. Vi vill belysa att det behövs skolpersonal som orkar agera för att 

mobbningen ska kunna minska och hanteras.  
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Något som blir intressant att diskutera är skolpersonalens makt i deras yrkesledarroll. 

Personalen måste bli medveten om den makt de har och där av använda den på bästa sätt i 

sitt arbete för att gynna elevernas hälsa och välmående. Genom att skolpersonal ges 

information om maktens betydelse skapas en medvetenhet om vilka maktrelationer som kan 

finnas mellan elever samt att makt uppstår i sociala processer (Björk, 1999). När denna 

kunskap finns kan skolpersonal i sitt arbete börja stärka elevernas egen makt, det vill säga 

empowerment. Om eleverna ges de rätta verktygen för att själva kunna stärka sig själva och 

på egen hand lösa egna problem kan detta kanske leda till att maktrelationerna minskar, 

vilket i sin tur kan minska mobbning (Adams, 2008).  

 

En tanke som växte fram under studiens gång var varför mobbningen uppkommer. Uppstår 

mobbningen på grund av mobbarens egen osäkerhet och att personen vill hävda egen 

dominans eller uppstår mobbningen till följd av bristande förhållande i hemmiljön hos den 

som mobbar? Denna fråga växte fram när Karin beskrev att det nästan alltid går att finna en 

orsak i hemförhållanden hos den som mobbar. Kunskapen om mobbningens uppkomst anser 

vi kan vara av vikt i arbetet med förebyggande åtgärder, för om det finns förståelse av vad 

mobbningen kommer från kan skolpersonal sedan arbeta utefter denna kunskap för att 

förhindra den. Detta påvisar även Horton (2011) då han beskriver att professionella i arbetet 

mot mobbning bör fråga sig vilka sociala orsaker som kan förklara mobbningsbeteendet. 

Detta påvisar behovet av att inte bara den som blir mobbad ska ha rätt till stöd, utan även 

den som mobbar. Skolpersonal måste ges förståelse i mobbarens val av handlingar och vart 

viljan att kränka andra uppstår. Detta vill vi belysa då vi anser att ingen föds med viljan att 

skada andra. En annan intressant tanke som har vuxit fram är angående rektorns delaktighet 

i mobbningsärenden, då lagen kräver att rektorn alltid ska förmedlas den information som 

finns omkring ärendet. Men sker detta i verkligheten? I vår studie framkom det att enbart en 

av sex respondenter tog upp rektorns roll som delaktig part i mobbingsärenden. Eftersom det 

är kommunen som har det yttersta ansvaret för hur mobbningen hanteras inom 

skolverksamheter är det viktigt att kommunen ser till att rektorn är insatt i 

mobbningsarbetet. Vi anser vidare att det kan vid utvecklandet av nya metoder vara av vikt 

och nödvändighet att använda åsikter från skolpersonal och elever om vilka metoder som 

föredras och som faktiskt fungerar i praktiken.  

 

I ett större perspektiv kan vi se att arbetet mot mobbning är betydande för hur elevers hälsa 

ser ut både kort- och långsiktigt. Följderna av att ha varit utsatt för mobbning men även av 

att ha mobbat andra får konsekvenser för samhället och dessa personer kan bli aktuella inom 

det sociala arbetet (Crothers & Kolbert, 2004). Mobbningen kan även påverka den 

akademiska utbildningsnivån om eleverna avstår att gå till skolan till följd mobbning (Hong, 

2008). På grund av att mobbning har långsiktiga konsekvenser för både den som är mobbad 

och den som mobbar bör de förebyggande insatserna prioriteras och bör vägas mot de 

samhällskostnader som kan uppstå om mobbning inte uppmärksammas och hanteras innan 

konsekvenserna blir sanning.  
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7. SLUTSATS 

En övergripande slutsats kring resultatet av vår studie är att frågeställningarna och syftet har 

besvarats med hjälp av respondenternas svar. Av studien framgår det att mobbning är en 

förekommande problematik på samtliga skolor som kräver större resurser för att nå 

nolltolerans. Skolpersonal har en allvarsam syn på mobbning men med mer resurser skulle 

verkligheten se annorlunda ut. Av studiens tidigare forskning i koppling till det framkomna 

resultatet kan vi se att ett antal tänkbara praktiska tillämpningar finns. Den första är att 

skolor kan behöva tydligare handlingsplaner samt som är mer anpassade utefter skolans 

praktiska arbete. På så vis tror vi att detta kan leda till att handlingsplanerna får större nytta 

och blir mer användbara för skolverksamheterna. Eftersom vi i resultatet kunde se tendenser 

att respondenterna ibland inte visste hur de skulle agera i mobbningssituationer ser vi 

utbildning som en alternativ lösning för samtlig skolpersonal. Denna utbildning kan grunda 

sig på hur skolpersonalen ska tillämpa empowerment i arbetet med att styrka elever, men 

kan även grunda sig på hur de ska hantera vissa situationer där kränkningar förekommer.  

Vi har sett att samarbete med andra verksamheter är en betydande del i det förebyggande 

arbetet. Ett vidare förslag är att skolorna börjar samarbeta med varandra för att skapa ett 

nätverk men även lära av varandra vilka metoder som fungerar. Vi anser att det skulle vara av 

intresse att vid vidare studier utforska det faktum att mobbingen inom sociala medier har 

ökat markant och att skolorna behöver mer kunskap i hur de bör hantera detta. Det skulle 

även vara vid intresse att genomföra ytterligare studier angående rektorns position och roll i 

mobbningsarbetet.  
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BILAGA 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter på socionomprogrammet på MDH. I januari ska vi börja skriva vår C-

uppsatts och har valt att inrikta oss på vilka insatser som görs kring mobbning inom 

högstadieklasser. Till den här uppgiften ska vi intervjua ett antal kuratorer/elevhälsoteam som 

kan svara på frågor kring mobbning.  

Så här i förväg letar vi efter möjliga intervjupersoner och undrar då om ni eller annan personal 

på skolan skulle kunna tänka sig att ställa upp. Intervjuerna kommer endast att ske vid ett 

tillfälle och kommer inte ta mer än en timma.  

Skulle ni kunna tänka er att ställa upp på det? Vi är tacksamma för svar vare sig att ni kan/vill 

eller inte.  

Med vänliga hälsningar 

Frida Lindström 

Ida Högback 

 

 

  



 

 

 

BILAGA 2 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Kan du kort berätta lite om dig själv? 

- Ålder? 

- Vad har du för utbildning? 

- Vilka erfarenheter har du i ditt yrkesliv? 

- Hur länge har du arbetat här?  

- Vilken roll har du på skolan? 

 

Mobbningssituationen på skolan 

Kan du allmänt berätta hur du ser på mobbning? 

Förekommer det mobbning på er skola? 

- Kan du berätta hur mobbningssituationen ser ut på er skola? 

- Hur uttrycker sig mobbningen? Genom slag, ord, skitsnack, utfrysning? 

Hur får du eller annan personal reda på att mobbning har förekommit på skolan?  

Kan du berätta allmänt hur personal och elever hanterar mobbning på skolan? 

Har du några speciella erfarenheter kring mobbning under din tid på skolan? 

Kan du berätta om vilken inställning som finns på mobbning inom skolan och den 

problematik som medföljer? 

- Har du märkt av någon speciell attityd hos lärare och annan skolpersonal angående 

mobbning? Hur ser denna attityd ut i sådana fall? 

 

Arbetet mot mobbning  

Finns det några kommunala riktlinjer som skolan arbetar efter i mobbningsfrågor? 

- Hur ser arbetet med dessa ut? 



 

 

 

Har ni på skolan någon handlingsplan utformad för att kunna hantera och arbeta 

med mobbningen?  

- I sådana fall hur ser den ut och vad innehåller den? 

- Följer ni upp eller utvärderar ni handlingsplanen? 

Arbetar ni förebyggande mot mobbning?  

- I sådana fall hur ser det arbetet ut?  

Får du eller annan skolpersonal någon utbildning i att hantera mobbning? 

Om ni upptäcker att en elev blir mobbad, hur ser arbetet ut efter det? (Från början till 

slut) 

Får eleven som blivit mobbad något speciellt stöd?  

- I sådana fall vilka insatser har skolan att erbjuda eleven? 

Får eleven som mobbat andra något speciellt stöd?  

- I sådana fall vilka insatser har skolan att erbjuda eleven? 

Finns det någon uppföljning efter att en elev blivit mobbad? 

Har skolan något samarbete med andra verksamheter?  

- I så fall vilka och hur ser dessa samarbeten ut? 

- Har skolan något samarbete med socialtjänsten?  

- I så fall hur ser det samarbetet ut? 

 

Avslutning 

Finns det något som vi glömt att fråga om som du vill nämna? 

Är det okej att vi återkommer till dig om vi skulle behöva ställa ytterligare frågor? 


