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Abstrakt  

 

Syftet med denna studie är att göra en komparativ studie av hur två grundskolor i Halland 

implementerar sin likabehandlingsplan utifrån mobbningsproblematik. Detta för att många 

skolor, enligt en undersökning gjord av skolverket, har bristande rutiner i arbetet mot 

kränkande behandling.  

 

De lagar och den läroplan som reglerar likabehandlingsplaner och skolans arbete mot 

mobbning i grundskolan presenteras. Mobbningsproblematiken tas också upp utifrån olika 

forskare och författares perspektiv.    

 

Rektorer, kuratorer och lärare från skolornas antimobbningsteam har intervjuats för att ge en 

bild av deras upplevelser kring hur arbetet med mobbningsproblematik utifrån 

likabehandlingsplanen fungerar. Urvalet av skolor var ett så kallat motpolsurval, då den ena 

skolan hade självbilden att arbetet med mobbningsproblematik utifrån likabehandlingsplanen 

fungerade väl, medan den andra skolan hade självbilden att arbetet behövde utvecklas. 

 

Studien har utgått från en så kallad implementeringsteori som tar fasta på huruvida aktörerna, 

som i detta fall är informanterna, förstår, kan och vill arbeta med mobbningsproblematik 

utifrån likabehandlingsplanen. Analysen som utgått från denna teori, intervjuerna samt 

tidigare forskning visar att de båda skolorna har viljan och förståelsen som krävs för att arbeta 

med problematiken. En av skolorna har även förmågan att arbeta effektivt med 

likabehandlingsplanen, medan den andra skolan inte nått ända fram, vilket kan bero på att 

skolan inte har tillräckligt med resurser i form av ekonomi, tid och kunskap för att förverkliga 

arbetet. 

   

Nyckelord: grundskola, likabehandlingsplan, mobbning, lagstiftning, implementering  
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1. Inledning  

 

Mobbning är något som förekommer på skolor runtom i Sverige och många elever upplever 

skoldagen som ångestfylld på grund av att de utsätts för kränkande behandling. Mobbning kan 

ses som en asymmetrisk maktrelation där en individ anses vara mobbad när en grupp 

individer med avsikt försöker såra eller skada personen i fråga upprepade gånger och över 

tid.
1
 De allra flesta har någon gång varit inblandade i en mobbningssituation, men det behöver 

inte betyda att alla varit utsatta eller haft en drivande roll, utan vissa agerar medlöpare genom 

att inte ingripa.  

 

För att få bukt med problematiken krävs ett enormt engagemang från skolans sida och att all 

personal inom skolans verksamhet tar sitt ansvar. Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, är det dokument som styr skolans 

organisation och arbete. I Lpo 94 står att: 

 

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser 

till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas.
2
 

 

Citatet ovan belyser en central del i Lpo 94 som säger att skolan ska vila på en "demokratisk 

värdegrund" där alla behandlas lika. Skolan ska för att uppnå detta arbeta aktivt för att ingen 

utsätts för någon form av kränkande behandling. Ett led i detta är enligt läroplanen att bemöta 

okunskap med kunskap och på så vis utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar.
3
 Ett viktigt dokument i sammanhanget är den likabehandlingsplan 

som alla skolor har i uppgift att utforma och utveckla. Likabehandlingsplanen regleras av 

diskrimineringslagen och skollagen. 

 

Många skolor har dock, enligt en undersökning gjord av skolverket, bristande rutiner i arbetet 

mot kränkande behandling. Detta beror till viss del på att skolorna inte gör en tillräckligt 

noggrann kartläggning av sin egen situation och en anpassning av sitt agerade därefter.
4
 Detta 

blev vi som blivande lärare intresserade av att fördjupa oss i och därmed väcktes idén om att 

                                                 
1
 Eriksson, B m.fl. (2002)  s. 26-27 

2
 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. (1994), Lpo 94 s. 3-4 

3
 Ibid s. 3-4 

4
 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling (2010) 
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undersöka hur utvald personal från två grundskolor i Halland upplever att implementeringen 

av skolans likabehandlingsplan fungerar i samband med mobbningsproblematik.   

 

I undersökningen har vi valt att utgå från en så kallad implementeringsteori. I samband med 

att en lag instiftas och verkställs startas en handlingskedja där samtliga aktörer har en 

inverkan på hur det slutgiltiga resultatet av implementeringen blir. Om en åtgärd ska kunna 

vidtas är det därför viktigt att relationen mellan egenskaperna förstå, kan och vill fungerar. 

Aktören behöver därmed förstå vilka förväntningar som finns och verktygen som ger 

förmågan att kunna verkställa styrningen måste finnas tillgängliga. Aktörens vilja att 

verkställa styrningen är också central.  

 

Teorin kopplas i vår undersökning till skolans arbete med likabehandlingsplaner i samband 

med mobbningsproblematik. Det gäller att aktörerna som i detta fall är utvald personal på 

respektive skola har kunskap om likabehandlingsplaners syfte och funktion i skolan. Hur 

likabehandlingsplanen implementeras i samband med mobbningsproblematik på just aktörens 

skola är också av vikt, samt vilken roll personen i fråga förväntas ha i implementeringen av 

likabehandlingsplanen. Nästa centrala del berör huruvida medel och verktyg att vidta åtgärder 

finns tillgängliga. Slutligen gäller det att aktören är motiverad i arbetet mot mobbning och har 

viljan att delta i implementeringen av likabehandlingsplanen.  

 

En aspekt som enligt vår mening gör undersökningen intressant är att den ena skolans 

självbild är att arbetet med likabehandlingsplanen utifrån mobbningsproblematik fungerar väl, 

medan den andra skolan har självbilden att arbetet behöver utvecklas. Med denna ingång 

målas en bild fram av hur den utvalda personalen på skolorna upplever att arbetet fungerar.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens syfte är att göra en komparativ studie av hur informanter från två utvalda 

grundskolor i Halland upplever att implementeringen av sin egen likabehandlingsplan 

fungerar i samband med mobbningsproblematik. För att undersöka detta har följande 

frågeställningar använts: 

 

Hur upplever de utvalda rektorerna, kuratorerna och lärarna på två grundskolor i Halland 

att arbetet med mobbningsproblematiken sker utifrån skolornas respektive 

likabehandlingsplan? 

 

På vilket sätt kan, vill och förstår informanterna sin roll i arbetet med mobbningsproblematik 

utifrån likabehandlingsplanen?   

 

Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan hur informanterna på skola 1 och 2 

upplever att arbetet med mobbningsproblematik utifrån likabehandlingsplanen fungerar?  
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2. Implementeringsteori 

 

Anders Sannerstedt är universitetslektor vid Lunds universitet och undervisar bland annat i 

statsvetenskap. Han är delförfattare i boken Politiken som organisation 2008 där han skriver 

om relationen mellan beslutsfattare och tillämpare vid implementering. Sannerstedt lyfter 

fram tre olika synsätt på implementering av politiska beslut och maktbalans.  

 

Det första perspektivet kallar han för det traditionella perspektivet som innebär att tillämparen 

förväntas följa och anpassa sig efter de beslut och intentioner som kommer från toppen. 

Makten och beslutsfattandet blir därmed toppstyrt.
5
  

 

Det andra perspektivet som Sannerstedt nämner är så kallad närbyråkrater, vilket innebär att 

de som arbetar inom de aktuella områdena är den faktiska maktfaktorn, då det är de som 

formar politiken runt området. Anledningen till att detta fenomen uppstår är att organisationer 

arbetar nära människor och därför måste individanpassa sin organisation och struktur. Makten 

kommer därmed från botten. Sannerstedt lyfter fram skolan som ett exempel på ett av de 

områden som representant för detta perspektiv.
6
 

 

Det tredje perspektivet kallar Sannerstedt för nätverksperspektivet, vilket innebär att 

implementeringen sker i ett samspel mellan olika aktörer. Aktörerna kan vara statliga, 

kommunala eller privata och agera utifrån position eller intresse.
7
  

 

Sannerstedt lyfter även fram att implementeringen av lagar sker i olika handlingskedjor. Den 

variant som är mest användbar för att beskriva vad som händer i samband med 

implementering av likabehandlingsplaner i skolan är det så kallade top-down perspektivet. 

Top-down perspektivet innebär att det tas ett beslut av politiker som sedan delegerar vidare 

implementeringen via en nedåtgående styrningskedja. Sannerstedt lyfter fram skolan som 

exempel, då beslutet gestaltas i form av skollagen som sedan klättrar nedåt i hierarkin i flera 

steg för att slutligen styra den enskilda skolan och undervisningen i klassrummet. Varje steg 

                                                 
5
 Sannerstedt, A (2008) s. 21 

6
 Ibid s. 22-23 

7
 Ibid s. 23-24 
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påverkas i sin tur av de närbyråkrater som finns på respektive ansvarsnivå och på så sätt blir 

slutresultatet påverkat.
8
 

 

Implementeringen av likabehandlingsplanen går därmed att knyta an till både 

närbyråkratperspektivet och top-down perspektivet. Skolorna arbetar nära de individer som 

påverkas av deras beslut samtidigt som de styrs av de statliga organ som stiftar och utformar 

lagarna.  

 

Hans Bengtsson, docent i statsvetenskap vid Halmstad högskola, beskriver i sin bok Offentlig 

förvaltning 2010 vad som påverkar implementeringsprocessen. Bengtsson nämner bland annat 

att kompromisser vid politiska beslut och förankringen i den aktuella verksamheten är direkt 

avgörande för det resultat den tänkta styrningen får i realiteten. Med tanke på att det är de 

personer som faktiskt arbetar med genomförandet av implementeringen som har störst 

inflytande är det av yttersta vikt att deras uppgift tas på allvar.
9
 Det avgörande för att 

implementeringen ska få önskad effekt hämtar Bengtsson från professor Lennart Lundquists 

teori om implementering. Denna teori är också utgångspunkten för uppsatsens teori. 

 

Lennart Lundquist är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och har publicerat 

många arbeten om offentlig förvaltning. I hans bok Förvaltning, stat och samhälle 1998 

beskriver Lundquist implementering från två analysdimensioner som ger verktyg att diskutera 

hela kedjan för implementeringsstyrning. Den ena analysdimensionen innefattar 

styrningskedjans nivåer och den andra styrningens abstraktionsgrader. Den styrdes 

egenskaper är också centrala. Styrningskedjans nivåer anknyter till hur implementeringen sker 

via de olika nivåer som finns inom samhället samt interagerandet mellan dessa. Hur staten 

påverkar förvaltningen kan till exempel ses, men även hur förvaltningens agerande i sin tur 

kan påverka både stat och samhällsmedlemmar.
10

 Styrningens abstraktionsgrader berör istället 

hur styrningen sker via exempelvis ekonomiska förutsättningar, tillsättande av tjänster och 

organisationsstrukturer.
11

  

 

I modellen av ”förvaltningen i den politiska styrningskedjan” som Lundquist använder finns 

fyra huvudkategorier av aktörer, nämligen politiker, förvaltningsverksamma, privata 

                                                 
8
 Sannerstedt, A (2008) s. 24 

9
 Bengtsson, H (2010) s. 30-31 

10
 Lundquist, L (1998) s. 70-71 

11
 Ibid s. 74-75 
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intressenter och samhällsmedlemmarna i allmänhet. De som räknas till kategorin 

förvaltningsverksamma är de personer som arbetar inom förvaltningen och implementerar 

beslut som staten beslutat om i den offentliga verksamheten. Gruppen består främst av 

tjänstemän, men kan även bestå av kommunalpolitiker och intressegrupper.
12

 De 

förvaltningsverksamma som aktörer är den kategori som är aktuell för uppsatsen, då syftet är 

att ta reda på hur de utvalda informanterna på två grundskolor i Halland upplever att deras 

likabehandlingsplan implementeras utifrån mobbningsproblematik. 

 

Om försöken att styra lyckas avgörs dels på aktörsplanet av relationen mellan vad den 

styrande är kapabel till och vilka prioriteringar den styrande gör och dels utifrån den styrdes 

egenskaper förstår, kan och vill. Den första egenskapen gäller hur väl aktören begriper vad 

som önskas av honom/henne och den andra egenskapen gäller huruvida aktören har verktygen 

som ger förmågan att verkställa styrningen. Den tredje egenskapen handlar om aktörens vilja 

att verkställa styrningen. Det kan finnas skäl till att aktören avstår från att verkställa en lag på 

avsett sätt. Individen påverkas genom styrning och tar ställning till och fattar ett beslut samt 

vidtar åtgärder. Lundquist har valt att förenkla modellen av den styrdes egenskaper och utgår 

därför från en individ som någon styr.
13

 

 

Styrningsrelationen mellan egenskaperna förstår, kan och vill, är enligt Lundquist komplex. 

Om en åtgärd ska kunna vidtas måste aktören ha både förståelse för den önskade effekten, 

kunskap om hur arbetet ska ske och resurser till att utföra arbetet samt vilja att implementera 

lagen i organisationen. De tre kategorierna står därmed i relation till varandra då exempelvis 

viljan hos aktörerna påverkar både kunskapen och förståelsen.
14

     

 

Anledningen till att denna teori valdes till uppsatsen är för att teorin kan appliceras på de 

informanter vi avser att intervjua arbetar inom den offentliga sektorn, vilket gör att de hamnar 

under kategorin förvaltningsverksamma. Med tanke på att teorin kopplas till skolans 

likabehandlingsplaner gäller det att den styrde har fått kunskap om likabehandlingsplaners 

syfte och funktion i skolan. Hur likabehandlingsplanen implementeras på just den styrdes 

skola är också av vikt, samt vilken roll personen i fråga förväntas ha när det gäller 

implementeringen av likabehandlingsplanen. Nästa centrala del berör huruvida den styrde har 

                                                 
12

 Lundquist, L (1998) s. 70 
13

 Ibid s. 75-76 
14

 Ibid s. 75-76 
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medel och verktyg att vidta åtgärder. Slutligen gäller det att den styrde har viljan att delta i 

arbetet med att implementera likabehandlingsplanen. Om viljan saknas finns risken att arbetet 

med likabehandlingsplanen inte utvecklas på ett givande sätt. Om viljan finns, men förståelse 

saknas uppstår också svårigheter att vidta åtgärder. Det optimala är alltså att den styrde både 

kan, vill och förstår vad som förväntas av honom/henne. 
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3. Lagar och styrdokument 

 

Detta avsnitt är inriktat mot de lagar, rekommendationer och den läroplan som går att koppla 

till likabehandlingsplaner och skolans arbete mot mobbning i grundskolan. Texterna tar dock 

inte upp lagarna eller läroplanen i sin helhet, utan bara de delar som går att anknyta till 

uppsatsens syfte.  

 

3.1 Lagar och Lpo94 

 

Grundskolans organisation styrs av flera olika lagar och förordningar. Dessa utgör ett enormt 

ämnesstoff som i sin essens bildar det teoretiska ramverk som gestaltas i det svenska 

skolväsendet. Här nedan följer de lagar och läroplaner som går att knyta an till uppsatsens 

syfte samt till likabehandlingsplaner och skolans arbete mot mobbning.  

 

3.2 Lpo94 

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, är 

det dokument som styr skolans organisation och arbete. Ett av de mest centrala begreppen 

som återkommer är att skolan ska vila på en så kallad "demokratisk värdegrund", vilket bland 

annat innebär att alla ska behandlas lika. För att uppnå detta ska skolan arbeta omsorgsfullt 

för varje enskild individs välbefinnande. Skolan måste därmed arbeta aktivt för att ingen inom 

verksamheten utsätts för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller för annan kränkande 

behandling. Det viktigaste sättet att motverka diskriminering är enligt läroplanen att bemöta 

okunskap med kunskap och därmed utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar.
15

 

 

Skolan ska också stå för en god miljö för utveckling och lärande för dess elever. Skolan ska 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och respekt för varje 

persons identitet och utveckling.
16

 

 

                                                 
15

 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. (1994) Lpo 94 s. 3-4 
16

 Ibid s. 7  
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I Lpo94 lyfts även fram att skolan aktivt ska sträva mot att påverka eleverna att ta till sig 

samhällets gemensamma värderingar. En av punkterna för att uppnå detta är att få eleverna att 

respektera andra människors egenvärde och ta avstånd från att människor utsätts för förtryck 

och kränkande behandling. Skolan ska alltså sträva efter att eleverna ska utveckla en empatisk 

förmåga för att gynna värdegrunden.
17

 

 

Lärarna har också ansvar i arbetet mot mobbning. Bland annat ska de uppmärksamma och 

arbeta aktivt mot all kränkande behandling tillsammans med övrig personal på skolan. 

Lärarna ska också utveckla regler tillsammans med eleverna för att utöka samvaron utanför 

den närmaste gruppen. Utöver detta ska lärarna också vara en del i elevernas fostran i 

samarbete med hemmet. Grunden för detta samarbete ska vara skolans normer och regler.
18

 

 

Rektorn är den person som har det yttersta ansvaret på varje skola, då denne är den 

pedagogiska ledaren och chefen för samtliga anställda inom verksamheten. Rektorn har 

ansvar för att en lokal arbetsplan utvecklas för skolan som sedan följs och utvärderas årligen i 

förhållande till de nationella.
19

  

 

Rektorn har även ansvar för att se till att kontakt med hemmet upprättas om det skulle visa sig 

att problem uppstår för någon elev i skolan. Vidare har rektorn ansvar för att informera 

föräldrarna om skolans mål och sätt att arbeta. Rektorn har även skyldighet att se till att 

resursfördelningen på skolan fungerar optimalt och är anpassat efter behov. Det innebär bland 

annat att skolans personal får fortbildning, och därmed den kompetensutveckling som krävs 

för att de ska kunna utföra sina uppgifter.
20

 

 

3.3 Tidigare lagstiftning 

 

1 april 2006 införde Riksdagen lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever. Lagen hade i syfte att förtydliga skolans ansvar när det gäller 

att garantera alla elevers trygghet i skolan. Målet var att ingen elev i skolan skulle bli 

                                                 
17

 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. (1994) Lpo 94 s. 8 
18

 Ibid s. 9 
19

 Ibid s. 16 
20

 Ibid s. 17 
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diskriminerad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religionstillhörighet, sexuell läggning eller 

funktionshinder.
21

 

 

För att förverkliga detta var huvudmannen, det vill säga kommunen eller landstinget, skyldig 

att leda ett målinriktat arbete på skolan för att främja barns och elevers lika rättigheter. Mer 

specifikt var huvudmannens uppgift att utforma och applicera en likabehandlingsplan på 

skolans organisation där åtgärder redovisas och revideras årligen. Huvudmannen hade också 

skyldighet att vidta åtgärder i samband med uppdagande av kränkande behandling. Om 

huvudmannen misslyckades med detta kunde denne bli ålagd att betala skadestånd.
22

 

 

3.4 Diskrimineringslagen 

 

Fram tills 2009 fanns liknande bestämmelser för flera olika områden inom samhället där 

diskriminering förbjöds. Den 1 januari 2009 samlades dock alla dessa lagar under en och 

samma lag, diskrimineringslagen. Lagens syfte beskrivs som följande: 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder.
23

 

Lagen anknyter till hela samhället och lyfter fram kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. De kategorier som lagts till jämfört 

med tidigare lag är förbud mot diskriminering i samband med ålder och könsöverskridande 

identitet eller uttryck. De huvudfält lagen anknyter till har därmed har utökats från fem till sju 

punkter.  

 

Specifika bestämmelser för skolans ansvar i förhållande till dessa finns även som en 

vidareutveckling av paragraferna. Varje utbildningsanordnare ska ha en huvudman som är 

ansvarig för att skolan arbetar mot diskriminering. Denna huvudman gestaltas fortfarande i 

egenskap av kommun eller landsting. Om huvudmannen får kännedom om att någon elev på 

skolan blivit diskriminerad enligt något av de ovanstående områdena måste denne inleda en 
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22

 Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.  
23

 Diskrimineringslagen 1 kap, 1§ 



 

15 

 

utredning. Om utredningen visar på att trakasserier har förekommit måste huvudmannen vidta 

åtgärder som skäligen krävs för att få stopp på trakasserierna samt förebygga att det händer 

igen.
24

 

 

Utbildningsanordnaren ska också bedriva målinriktat arbete för att aktivt främja elevernas 

möjlighet till lika rättigheter oavsett de ovanstående fälten.
25

 Utbildningsanordnaren ska 

dessutom arbeta förebyggande mot att trakasserier förekommer på skolan.
26

  

 

Ett medel som levt kvar sedan tidigare lagstiftning som utbildningsanordnaren ska använda 

sig av är likabehandlingsplanen. Innehållet i likabehandlingsplanen ska bestå av en 

redogörelse för vilka åtgärder som skolan avser att påbörja eller genomföra under det 

kommande året. Planen ska också innehålla en utvärdering om hur likabehandlingsplanen från 

föregående år har använts.
27

 Om diskrimineringsombudsmannen, vid inspektion, anser att 

detta inte görs kan utbildningsanordnaren dömas till vite och skadestånd till eventuell drabbad 

part.
28

 

 

3.5 Skollagen 

 

Reglerna för skolans arbete mot mobbning lyfts även fram i skollagens 14a kapitel. Det som 

står i kapitlet är i mycket likt det som står i diskrimineringslagen, men berör enbart skolans 

organisation. Lagen berör mer specifikt elever som söker en utbildning eller utbildas, 

anställda eller uppdragstagare i verksamheten och huvudmannen för verksamheten. 

Huvudmannen lyfts även fram som den ytterst ansvarige för att verksamheten följer de 

uppgifter som åläggs skolan i diskrimineringslagen och skollagen.
29

 

 

Precis som diskrimineringslagen lyfter skollagen fram att huvudmannen ska se till att 

verksamheten bedriver ett målinriktat arbete som förebygger och förhindrar kränkande 

behandling av barn och elever.
30

 För att uppnå detta ska huvudmannen årligen upprätta en 
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plan med just detta ändamål. Planen ska redogöra för vilka åtgärder mot diskriminering som 

avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. Föregående års åtgärder ska även 

redogöras i denna plan.
31

 

 

Huvudmannen har dessutom ansvar att utreda och agera om denne får kännedom om att en 

elev utsatts för kränkande behandling. Huvudmannen eller övrig personal får emellertid inte 

utsätta en elev som förekommit i utredningen för bestraffning.
32

 

 

Om skolans personal eller huvudman inte uppfyller de ovanstående kriterierna kan det 

resultera i att skolan blir bötfälld och att skadestånd betalas ut.
33

 Statens skolinspektion står 

för tillsynen av att det aktuella kapitlet i skollagen följs. Skolan är skyldig att på uppmaning 

av skolinspektionen lämna ut det material som kan anses vara av vikt för att bedöma skolans 

arbete. Om Statens skolinspektion anser att skolan inte skött sin uppgift kan åtal väckas mot 

verksamheten. Bevisbördan hamnar då på huvudmannen som måste kunna bevisa att 

kränkning eller bestraffning av eleven inte skett.
34

 

 

3.6 Handledning i utformandet av likabehandlingsplaner  

 

I föregående kapitel har vi sett att skolan har ett ansvar att motverka diskriminering reglerat i 

både lagar och styrdokument. Det primära verktyget för att kunna utföra detta arbete är den så 

kallade likabehandlingsplan som tidigare nämnts. Enligt en undersökning gjord av skolverket 

har många skolor bristande rutiner i sitt arbete mot kränkande behandling, vilket till viss del 

beror på att skolorna inte gör en ingående kartläggning av sin egen situation och en 

anpassning av sitt agerade därefter.
35

 

 

Skolorna reglerar som tidigare nämnts arbetet mot diskriminering i både diskrimineringslagen 

och skollagen. För att underlätta skolornas arbete med likabehandlingsplaner har 

Diskrimineringsombudsmannen i samarbete med Barn och elevombudet och 
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Skolinspektionen utvecklat ett dokument som är ämnat att handleda skolorna i arbetet med 

och utformandet av likabehandlingsplaner.
36

 

 

3.7 Innehåll i likabehandlingsplanen 

 

Handledningen specificerar att likabehandlingsplanen ska innehålla en plan för hur skolan ska 

agera mot diskriminering utefter de kriterier som nämns i diskrimineringslagen. Det vill säga 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.
37

 Handledningen specificerar 

och förklarar kort vad skolan kan göra för att främja förståelse för respektive område och 

menar att det är fördelaktigt att likabehandlingsplanen även nämner dessa kort så att eleverna 

får en insikt i dem då de därmed blir medvetna om deras rättigheter och skyldigheter.
38

  

 

Dokumentet lyfter fram att skolorna först och främst bör införskaffa sig kunskaper om varje 

specifik diskrimineringsgrund samt vad som utgör kränkande behandling.
39

 Det är också 

viktigt att personalen på skolan tar eleverna på allvar och exempelvis bemöter elever som 

upplevt sig ha blivit illa behandlade med uppriktighet.
40

    

 

3.8 Likabehandlingsplanens upplägg 

 

När det kommer till upplägget av likabehandlingsplanen lyfter handledningsdokumentet fram 

att det är viktigt att ha en röd tråd som går genom hela dokumentet. Den röda tråden bör bestå 

av fem punkter:  

 

1. Vision där skolan blickar framåt och samtidigt visar sin inställning till det aktuella 

området planen berör. I detta fall diskriminering. Det vill säga att ett mål för skolan 

ska sättas upp.  

2. Kartläggning av vad skolan behöver göra i nuläget för att förebygga och motverka de 

aktuella problemområden som berör trakasserier, kränkande behandling och 

diskriminering. En sådan kartläggning kan till exempel göras via en anonym 

                                                 
36

 Förebygga diskriminering - främja likabehandling i skolan (2009) s. 1 
37
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elevenkät. Resultatet av enkäten måste sedan analyseras för att färdigställa 

kartläggningen. 

3. Tydliga mål och konkreta åtgärder. Målsättningen, eller målsättningarna ska i detta 

steg kopplas till konkreta åtgärder. Vad som ska göras för att motverka kränkningar 

ska även knytas till en konkret åtgärd samt delegeras till en viss person som har ansvar 

att se till att åtgärden utförs. 

4. Uppföljning och utvärdering. I detta steg kontrolleras och utvärderas de åtgärder som 

skolan har utfört. Dessa åtgärder kan ibland även flyttas med till nästa års plan om de 

anses ha gett ett positivt resultat. Ett sätt att mäta om resultatet har gett önskad verkan 

sker i nästa års enkätutvärdering som eleverna kan delta i. 

5. Ny plan. Nästa steg är en ny likabehandlingsplan som revideras gentemot förra årets 

plan. En konstant förnyelse av en utvärderad och aktuell likabehandlingsplan sker 

därmed.
41

 

 

Utöver detta ska en plan upprättas för akuta åtgärder. Denna del ska bland annat detaljerat 

beskriva hur personalen ska agera. Rutiner för dokumentation av diskriminering ska också 

utvecklas. En rekommendation som handledningsplanen också lyfter fram är att åtgärderna 

bör kopplas till en budget, då det gör planen mer verklighetsförankrad.
42

 

 

3.9 Elevernas delaktighet i arbetet 

 

Eleverna har en stor del i arbetet med likabehandlingsplanen. De ska vara delaktiga i både 

upprättandet, uppföljandet och översynen av planen. Delaktigheten ska utvidgas i takt med att 

eleverna ökar i ålder och mognadsgrad. Anledningen till detta är att eleverna är den största 

resurs skolan har i sitt arbete mot mobbning, då de exempelvis rör sig mer och har större 

kännedom om skolans sociala arena. De är därmed ovärderliga i utformandet av åtgärderna i 

likabehandlingsplanen. Skolan bör därför uppmuntra eleverna att engagera sig och ge sina 

synpunkter på vad som skulle kunna vara bättre. Ett exempel på hur detta skulle kunna göras 

är att verkligen visa att elevernas åsikter väger tungt i utvecklingen genom att genomföra så 

många förslag som möjligt.
43

  

 

                                                 
41

 Förebygga diskriminering - främja likabehandling i skolan (2009) s. 22-23 
42

 Ibid s. 24-25 
43

 Ibid s. 26 



 

19 

 

3.10 Studieklimatet 

 

För att skolan ska kunna gestalta en demokratisk och jämställd organisation där elever 

kan ta till sig kunskap bör även den generella miljön ses över. Handledningen lyfter 

därför fram språkbruk, närvaro, tillgänglighet och trygghet som särskilt viktiga 

punkter. Språket som används i skolan formar ofta den jargong som finns mellan 

elever. Tar skolan avstånd från glåpord och skällsord leder detta ofta till en mjukare 

och mer tolerant miljö. En bra koll på närvaron i skolan kan också ge indikationer på 

om något behöver åtgärdas på grund av att någon till exempel inte trivs.
44

 

 

Skolan ska också ge eleverna en trygg miljö där eleverna kan röra sig fritt utan att de känner 

oro för någon eventuell passage eller liknande. För att komma åt denna del måste personalen 

vara extra uppmärksam och medveten om sin omgivning. Det krävs också en anpassning av 

ordningsreglerna på skolan så att ingen kränks på grund av dessa.
45

 

 

3.11 Kompetensutveckling 

 

Det finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till som beskrivits här ovan för att en 

likabehandlingsplan ska kunna utvecklas och användas på ett givande sätt. För att eleverna 

ska kunna få den trygga och kränkningsfria miljö som de berättigas till via lagarna och 

styrdokumentet krävs givetvis kompetens hos personalen för att kunna infria detta. Det kan då 

vara nödvändigt med kompetensutveckling hos personalen med syftet att öka medvetenheten 

om diskriminering och arbetssätt mot detta. Dessutom kan det behövas ytterligare kompetens 

hos nyckelpersoner som leder arbetet mot mobbning och utvecklandet av 

likabehandlingsplanen.  

 

Handledningsdokumentet lyfter fram hjälp från aktuella organisationer och vidareutbildning i 

form av seminarier och kurser som sätt att tillgodose dessa behov. En annan variant som kan 

vara bra är att bjuda in personer som vet hur det är att av olika skäl utsättas för kränkande 

behandling. Utbildningen blir därmed mer levande och lätt att sätta sig in i.
46

 

                                                 
44

 Förebygga diskriminering - främja likabehandling i skolan (2009) s. 30 
45

 Ibid s. 30 
46

 Ibid s. 30-31 



 

20 

 

4. Mobbningsproblematik 

 

Avsnittet berör definitioner av mobbning, teorier om mobbare och mobbningsoffer samt hur 

skolpersonal kan agera när en mobbningssituation uppstår. Detta kommer att göras utifrån 

olika forskare och författares perspektiv. Syftet är att presentera en bakgrund till 

mobbningsproblematik samt att beskriva den definition av mobbning som vi valt att utgå från. 

 

4.1 Definitioner av mobbning 

 

Skolan – en arena för mobbning 2002 är en forskningsöversikt och diskussion kring 

mobbning i skolan som Björn Eriksson, Odd Lindberg, Erik Flygare och Kristian Daneback 

skrivit i samarbete med Skolverket. I forskningsöversikten presenteras hur mobbning kan 

definieras utifrån den forskning som tagits fram inom området för att lättare kunna analysera 

mobbning som fenomen.  

 

Termen mobbning används inom mobbningsforskningen som en samlingsbeteckning för olika 

slags icke-önskvärda beteenden. Utfrysning, våldshandlingar, förödmjukelser, trakasserier, 

verbala hot, utpressning, retningar, ryktesspridning, ofrivillig inlåsning, stöld och förstörelse 

av egendom är några exempel på vad som klassas som mobbning.
47

 En mer specifik 

beskrivning av mobbning presenteras också som går ut på att mobbning kan ses som en 

asymmetrisk maktrelation. Detta yttrar sig på så vis att en individ anses vara mobbad när 

personen i fråga utan att själv vara provokativ, upprepade gånger och över tid utsatts för en 

grupp individers avsiktliga försök att på olika sätt såra eller skada den enskilda individen.
48

 

 

Skillnaden mellan fysisk och psykisk mobbning lyfts också fram. Den fysiska mobbningen är 

lättare att komma åt, då den innefattar all form av oönskad fysisk kontakt som till exempel 

knuffar, slag eller lättare beröring som sker mot den utsattes vilja. Psykisk mobbning är mer 

subtil och därmed svårare att upptäcka i skolan. Den kan yttra sig i både verbal och skriftlig 

form i egenskap av hotelser, men även i form av utfrysning. Gester och markeringar där 
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avsikten är att få en individ att må dåligt eller agera negativt hamnar någonstans mittemellan 

fysisk och psykisk mobbning.
49

 

 

4.2 Mobbare och mobbningsoffer 

 

Författaren Dan Olweus är professor i psykologi vid universitetet i Bergen och har forskat om 

mobbning i mer än 20 år. Han var en av de första att utforma och genomföra en empirisk 

undersökning inom mobbningsforskningen. Han kom fram till att vissa personlighetsdrag hos 

den mobbade och mobbaren är vanliga i många mobbningsfall. Olweus beskriver mobbaren 

som en osäker individ som har ett starkt begär att hävda sig gentemot individer med en 

ängslig natur. Detta kan visa sig genom att den mobbade utstrålar osäkerhet i samband med 

trakasserierna och det får till följd att mobbaren känner motivation att fortsätta trakassera.
50

  

 

Andra tydliga personlighetsdrag bland många mobbare är att de har ett starkt behov att hävda 

sig och ofta uppvisar aggressivitet mot både kamrater, lärare och föräldrar. Deras inställning 

till våld är ofta mer positiv i jämförelse med dem som inte mobbar och detta yttrar sig bland 

annat i att de har en svag empatisk förmåga gentemot den utsatte. Mobbaren brukar enligt 

Olweus ha en positiv bild av sig själv och sitt agerande.
51

 

 

Gemensamma personlighetsdrag för mobbningsoffer som Olweus går in på är att den som 

utsätts för mobbning ofta uppvisar en osäkerhet på det mentala planet som kan yttra sig i 

kroppsspråket genom att han/hon är ängslig och tillbakadragen i jämförelse med övriga 

elever. Mobbningsoffer har ofta en låg självkänsla. Ett vanligt fenomen är att mobbningsoffret 

drar sig undan, eftersom de känner sig misslyckade, ensamma och övergivna av skolan och 

dess organisation.
52

  

 

Höistad tar i sin bok Mobbning och människovärde 2001 upp frågan om alla kan bli mobbare. 

Han anser, precis som Olweus, att det kan finnas specifika drag för mobbare respektive offer, 

men enligt Höistad finns det för många undantag för att det ska hålla generellt. Höistad väljer 

att lyfta fram olika faktorer som kan bidra till att mobbning uppstår, till exempel klimatet på 

skolan, skolledningens hållning eller lyhördhet och engagemang hos lärare och annan 
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personal. Hur stämningen i klassen är påverkar också. Det kan finnas elever med en aggressiv 

personlighet, provocerande mobboffer eller ängsliga elever. Föräldrarnas inställning är också 

en viktig faktor. Vidare menar Höistad att mobbning ofta kan kopplas samman med 

relationsproblem och inte avvikande utseende eller beteende.
53

 

 

Höistad beskriver också likheter mellan mobbare och offer. Han menar att både mobbare och 

offer kan ses som offer med tanke på att de bär på en problematik som gör att de får svårare 

att hantera livet än andra. En gemensam egenskap för mobbare och offer är enligt Höistad 

dåligt självförtroende. Det är lätt att tro att mobbare som beter sig som skolans "kung" eller 

"drottning" och har en dominant och aggressiv framtoning har gott självförtroende, men det 

självsäkra beteendet är en täckmantel för en inre osäkerhet och otrygghet. Den som utsätts för 

mobbning får dåligt självförtroende av att vara utsatt. Om eleven haft ett gott självförtroende 

tidigare går det ganska fort att bryta ner det.
54

 

 

Att både vara mobbad och samtidigt utsätta andra för samma behandling kan låta märkligt, 

men Höistad menar att det kan vara ett sätt att hämnas eller få upprättelse genom att jämna ut 

känslorna av maktlöshet. Elever som på något sätt är kopplade till en mobbningssituation får 

ofta sociala svårigheter och kan bemötas som socialt oförmögna av omvärlden. Svårigheten 

ligger i att de kan ha svårt att behålla positiva kontakter med andra kamrater. Det är enligt 

Höistad viktigt att både den som utsätter och den som är utsatt får mycket stöd och hjälp.
55

 

 

4.3 Agerande mot mobbning 

 

Christer Olsson är legitimerad psykolog och kurator. Han föreläser i hela Sverige kring temat 

mobbning. I sin bok Mobbning och våld i verkligheten ägnas ett kapitel åt vad skolpersonal, 

föräldrar och elever kan göra för att komma tillrätta med mobbning. Han menar att det är 

nolltolerans som gäller i samband med mobbningsproblematik. Att arbeta förebyggande är 

också mycket viktigt. Olsson presenterar tre viktiga grundförutsättningar att utgå från i arbetet 

mot mobbning: 
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1. Den första förutsättningen går ut på att en medvetenhet kring problematiken skapas. 

De vuxna i skolmiljön och föräldrar ska få en klar insikt och bli mer observanta när 

det gäller att upptäcka mobbning 

2. Förutsättning nummer två går ut på att hela skolan har den gemensamma attityden att 

mobbning är oacceptabelt.  

3. Den tredje förutsättningen handlar om att samarbeta tillsammans med eleverna och ta 

tillvara deras idéer och erfarenhet.
56

   

 

Enligt läroplanen ska varje skola ha ett handlingsprogram mot våld och mobbning som 

innehåller hur det förebyggande arbetet läggs upp och hur skolan arbetar om akut mobbning 

uppstår. Olsson föredrar en kortfattad, enkelt skriven handlingsplan som förankras i 

verkligheten framför en omfångsrik med fina formuleringar som är svår att använda i 

praktiken och därför fungerar som hyllvärmare.
57

 

 

Olsson framhåller att vaktmästare, skolledare, bespisningspersonal, lärare, lokalvårdare, 

elevassistenter, kuratorer, skolsköterskor och övriga som arbetar på en skola har tillsammans 

ansvar för det som sker på skolan. All personal ska vara ett föredöme för eleverna och visa att 

mobbning inte tolereras. Om en mobbningssituation uppstår ska den akuta mobbningsplanen 

utlösas. Olsson tycker att minst en dag per termin på varje svensk skola ska ägnas åt kampen 

för vänskap mot mobbning. Dagen ska vara till för att all skolpersonal ska vara med eleverna 

och tala med eleverna och inte bara om dem. Detta tror Olsson skulle minska problemen bland 

eleverna. Han menar att fler barn som har det jobbigt upptäcks om skolan satsar aktivt i 

kampen mot mobbning.
58

 

 

Om föräldrar får reda på att deras barn är utsatt för mobbning anser Olsson att föräldrarna 

genast ska kontakta skolan. Till en början kan det räcka att kontakta klassföreståndaren och 

berätta om situationen. Om inget händer är nästa steg att kontakta skolans ledning, barn- och 

utbildningsnämnden, kommunstyrelsen eller Skolverket. Det viktiga är att inte ge upp förrän 

mobbningen upphört. Föräldrarna kan vid behov få stöd från något mer håll utöver skolan 

genom att vända sig till någon förening som arbetar mot mobbning, till exempel FMM - 

Föreningen mot mobbning. Om föräldrar misstänker att deras barn är inblandade som 
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mobbare i en mobbningssituation gäller det även här att kontakta skolan för att visa att ett 

sådant beteende inte accepteras. Barnet kommer att behöva hjälp att bryta mobbningen.
59

  

 

Olsson anser att det är viktigt att elever som blir utsatta vågar berätta för sina föräldrar och 

sedan låter dem kontakta skolan, då det är deras rättighet att slippa bli utsatta. Om den som 

utsätts av någon anledning inte vill berätta för föräldrar eller lärare kan de vända sig en 

organisation som till exempel BRIS – barnens rätt i samhället. 

 

Höistad ger ytterligare exempel på hur skolor kan arbeta för att motverka mobbning. Han 

menar att rätt beredskap är en viktig nyckel som gör det möjligt att upptäcka mobbning. Med 

rätt beredskap blir det svårare att bli avslöjad, både för mobbare och för offer. För att uppnå 

rätt beredskap föreslår Höistad att skolan kan utse ett mobbningsteam och kamratstödjare.
60

  

 

Ett mobbningsteam kan bestå av en grupp sammansatt ur personalen där en är huvudansvarig 

och sammankallande. Olika personalkategorier som skolledning, lärare, vaktmästare, 

skolmåltidspersonal, städpersonal och skolhälsovårdspersonal bör ingå. Personalens breda 

kunskap hjälper mobbningsteamet att få en mångfaldig bild av eleverna. Höistad poängterar 

att det krävs en vilja från alla medlemmar i mobbningsteamet att ta itu med problematiken för 

att ingå i gruppen. Det är också viktigt att gruppmedlemmarna är tydliga och direkta i 

kontakten med eleverna och att de har elevernas förtroende.
61

 

 

Höistad menar att kamratstödjarna fyller en viktig funktion med tanke på att de har möjlighet 

att se det som händer bakom lärarens rygg och utanför klassrummet i till exempel korridorer 

och på skolgården. Det är också bra för elevernas empatiska förmåga att träna sig i att se 

signaler från kamrater som tyder på att någonting inte är bra. Många elever växer av att få ett 

förtroendeuppdrag från skolan. Det är även ett verktyg som kan stärka sammanhållningen på 

skolan. Effekten bli ofta bättre om en skolkamrat ingriper vid en mobbningssituation än om en 

vuxen gör det. Höistad poängterar dock att det måste vara ett frivilligt åtagande att ingripa vid 

en mobbningssituation, då det kan vara svårt. Kamratstödjarna ska däremot rapportera vad 

som hänt till mobbningsteamet.
62
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Höistad föreslår att en kamratstödjargrupp kan bestå av elever på skolan och en eller två 

vuxna från mobbningsteamet som fungerar som handledare och sammankallande. När det 

gäller rekrytering av kamratstödjare anser Höistad att det är viktigt att de elever som utses har 

en positiv och god position i klassen. Kamratstödjarnas uppgift är förutom att ha uppsikt på 

vad som händer även uppmärksamma den som är utanför. Det kan göras genom att prata med 

personen, sätta sig bredvid den som är ensam och finnas där som ett stöd. Kamratstödjaren 

kan på så vis hjälpa den som är utanför in i gemenskapen.
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5. Metod  

 

Den metod som valts för att ta reda på hur de utvalda informanterna från två grundskolor i 

Halland arbetar med mobbningsproblematik utifrån respektive likabehandlingsplan är sex 

kvalitativa intervjuer. Kuratorer, rektorer och representanter från skolornas 

antimobbningsteam utgjorde undersökningens nyckelgrupper.  

 

Fyra av intervjuerna gjordes med kuratorerna och rektorerna på respektive skola och skedde 

med en informant åt gången. De andra två intervjuerna utfördes också på respektive skola, 

men riktade sig mot lärare som ingick i skolans antimobbningsteam. De sistnämnda 

intervjuerna var tänkta att göras i så kallade gruppintervjuer med förhoppningen om att det 

skulle generera en mer lättflytande diskussion. På en av skolorna uppstod ett bortfall av en 

informant och därför blev det ingen gruppintervju. Intervjuerna var tänkta att ge en 

representativ bild av hur skolorna upplevde att de arbetade mot mobbning från olika 

perspektiv. 

 

Anledningen till att kvalitativa intervjuer valts som metod för att se hur skolornas 

likabehandlingsplaner implementeras var för att det metodvalet lämpade sig bäst för att 

komma åt individers åsikter och resonemang.
64

 En kvantitativ metod hade varit relevant om 

syftet varit att undersöka generella drag i en bredare population. Resultatet av en 

enkätundersökning hade till exempel inte gett några konkreta svar på frågeställningen. 

Deltagande observationer hade kunnat fungera som metod om syftet varit att ta reda på hur 

arbetet med mobbningsproblematik fungerar i praktiken.
65

 

 

Alan Brymans Samhällsvetenskapliga metoder (2002) användes som ett verktyg för att 

utforma frågorna och få fördjupad kunskap om intervjuteknik. Bryman menar att det är av 

vikt att tänka på vilken slags miljö intervjuerna utförs i. Skolan som miljö tillhör en icke-

offentlig miljö. Det kan uppstå olika hinder med att hitta personer i både icke-offentliga 

miljöer och så kallade offentliga miljöer som är relevanta för undersökningen och som är 

villiga att delta i en intervju.
66

 I vårt fall har det inte uppstått några hinder, eftersom vi under 
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utbildningens gång haft kontakt med kuratorerna på skolorna samt lärarna som är med i 

skolornas antimobbningsteam.  

 

Intervjuerna med lärarna gjordes för att få insikt i hur lärarna upplevde sig arbeta med 

mobbningsproblematiken utifrån den egna skolans likabehandlingsplan. Intervjuerna med 

rektorerna var centrala för att få en bild av hur den ytterst ansvarige på respektive skola 

förhöll sig till implementeringen av likabehandlingsplanen. Intervjuerna med kuratorerna var 

viktiga för undersökningen, då de anses ha den konkreta kompetensen att värna om elevernas 

mentala hälsa. Gemensamt för alla informanterna var att de har nyckelroller i arbetet med 

mobbningsproblematik. 

 

Urvalet av rektorer kuratorer och lärare var ett så kallat bekvämlighetsurval, eftersom vi varit 

i kontakt med de utvalda informanterna under utbildningen.
67

 Urvalet av skolor var ett så 

kallat motpolsurval, vilket innebar att vi lyfte fram två extremvärden inom samma område för 

att komma åt deras subjektiva uppfattningar när det gäller arbetet med 

mobbningsproblematik.
68

 Den ena skolan hade självbilden att arbetet med 

likabehandlingsplanen fungerade väl där en ständig utveckling var central. 

Likabehandlingsplanen gav också goda verktyg att arbeta med mobbningsproblematik. Den 

andra skolan uttryckte däremot ett behov att utveckla likabehandlingsplanen och arbetet med 

mobbningsproblematiken. Därmed gjordes ett strategiskt urval som kan ses som 

hermeneutiskt, då förförståelsen om skolornas inställning till arbetet mot mobbning styrde att 

just de skolorna valdes ut. 

 

Ljudinspelningsutrustning användes för att undgå problematiken med att missa information. 

Utrustningen som användes var en diktafon samt en bärbar dator med mikrofon. Detta för att 

säkerställa ljudkvalitén om något skulle hända med den ena ljudinspelningen. Intervjuerna 

utfördes på informanternas respektive skolor, vilket var fördelaktigt, då de utfördes i en miljö 

som informanterna är bekanta med.  Vid varje intervjutillfälle bjöds informanterna på fika för 

att skapa en avslappnad stämning. Under intervjuerna strävade vi efter att låta informanterna 

tala till punkt i lugn och ro, utan onödiga avbrott från respondenternas sida. Däremot gavs 

uppmuntrande samtalsstöd i form av nickningar och leenden.  
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Ett frågeformulär utformades innan intervjuerna utfördes med syftet att skapa ett ramverk 

med god struktur. Frågorna formulerades med avsikten att styra informanten så lite som 

möjligt, men ändå hålla dem inom ramarna för undersökningen. Något annat vi tog fasta på 

var att disponera frågorna på så vis att de första frågorna var inledande och inbjöd till dialog, 

medan frågorna som följde därefter kopplades till olika områden som var centrala för 

uppsatsens frågeställning.
69

 

 

En av oss ställde intervjufrågorna, medan den andra intog en passiv roll och förde 

anteckningar. På så vis strävade vi efter att utföra intervjuerna så noggrant som möjligt. 

Tanken med att en av oss ställde frågor var även att informanterna på de enskilda intervjuerna 

inte skulle hamna i underläge på samma gång som det kan ligga till grund för att 

respondenterna har större möjlighet att få ut mer av intervjun. 

 

Intervjuerna med kuratorerna och rektorerna på skola 1 och 2 utfördes i deras respektive rum. 

Intervjun med de två lärarna som ingick i antimobbningsteamet på skola 1 utfördes i ett 

grupprum. Intervjun med läraren som ingick i antimobbningsteamet på skola 2 utfördes i ett 

klassrum. 

 

Det kan ses som problematiskt att sex kvalitativa intervjuer från två skolor i samma län 

utgjorde undersökningens underlag med tanke på att skolornas arbete mot mobbning utgjorde 

ett ganska smalt urval som fick representera en större grupp. 

 

Fördelen med metodvalet var att intervjuerna gav en god insikt i områdets fält samt att 

begränsningen av antalet intervjuer gjorde materialet hanterbart. Intervjuerna kom också åt 

ämnet på djupet och respondenterna fick tillgång till informanternas tankar och funderingar, 

eftersom informanten gavs möjlighet att prata fritt kring frågorna som ställdes. 

 

Vi sammanfattade tillsammans ljudinspelningarna från varje intervju för att säkerställa den 

information som var relevant för uppsatsens syfte. Sammanfattningarna gjordes utifrån så 

kallad meningskoncentrering, vilket innebär kortare formuleringar med fokus på 

huvudinnebörden. Meningskoncentrering sker i följande fem steg: 
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1. Författaren lyssnar först igenom intervjun i sin helhet.  

2. De naturliga ämnesområdena som framställs av informanten fastställs. 

3. Ämnesområdena formuleras lättförståeligt utifrån respondentens uppfattning av 

informantens synvinkel.  

4. Ämnesområdena ställs i relation till undersökningens syfte. 

5. Intervjuns centrala och relevanta delar ställs samman i en deskriptiv utsaga.
70

 

 

I sammanfattningarna har skolorna namngetts som skola 1 respektive skola 2. Oavsett vad 

skolorna valt att kalla sina antimobbningsteam för namnges teamen i undersökningen som just 

antimobbningsteam.  Utöver ett antimobbningsteam har skola 1 ytterligare ett team som 

arbetar med mobbning och det kallas i undersökningen för kuratorteamet. Pseudonymer har 

också använts till samtliga informanter. Detta har gjorts för att säkerställa anonymiteten. 

 

5.1 Arbetsfördelning 

 

Vi som är författare till denna uppsats har under arbetets gång varit delaktiga i samtliga 

kapitel. En viss arbetsfördelning har dock skett där Johan har haft huvudansvaret för den del 

av kunskapsbakgrunden som handlar om lagstiftning, medan Cecilia har haft huvudansvaret 

för den del av kunskapsbakgrunden som handlar om mobbningsproblematik. Vi diskuterade 

tillsammans vad texterna skulle innehålla innan de skrevs ner och vi har också gett varandra 

respons på de skrivna texterna. Övriga kapitel i uppsatsen har författats tillsammans, då fler 

aspekter kring det undersökta lyfts fram som samtliga författare är med och skriver. 

Uppsatsen har också på detta vis fått ett sammanhang och en helhet.   

 

5.2 Avgränsningar 

 

Undersökningens underlag består av två grundskolor i Halland med inriktning mot årskurs 6-9 

och därmed är undersökningen avgränsad mot övriga åldrar. Hur de utvalda informanterna 

upplever att likabehandlingsplanen implementeras i samband med områden som inte berör 

mobbning ligger utanför uppsatsens undersökningsområde. Den definition av mobbning som 

uppsatsen tar avstamp i är när en asymmetrisk maktrelation uppstår och en individ utan att 

själv vara provokativ, upprepade gånger och över tid utsätts för en grupp individers avsiktliga 

                                                 
70

 Kvale, S & Brinkmann, S (2009) s. 221-223 



 

30 

 

försök att på olika sätt såra eller skada. Konflikter mellan enskilda elever tas därför inte upp 

och inget utrymme ges för mobbning mellan lärare och elever, då mobbning mellan elever är 

det centrala i syftet. Hur elever upplever att likabehandlingsplanen implementeras i samband 

med mobbningsproblematik framgår inte, då inga elever har intervjuats.   
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6. Resultat  

 

Resultatet av intervjuerna presenteras utifrån de fem steg meningskoncentrering bygger på, 

vilka nämns i metodavsnittet. Vi lyssnade inledningsvis igenom ljudinspelningarna från 

intervju för att skapa en helhetsbild av informanternas utsagor. Därefter har informationen 

behandlats utefter de ämnesområden informanten lyft fram. Vi har sedan gjort ett urval bland  

ämnesområdena utifrån den tolkning vi gjort av informationen som framkommit i intervjun 

ställt gentemot uppsatsens syfte. Vi har därmed bortsett från delar som enligt oss hamnade 

utanför ramen för vår undersökning. 

 

Intervjuernas relevanta delar har sedan ställts samman i en deskriptiv text av informantens 

berättelse. Här nedan följer sammanfattningar av samtliga intervjuer som gjorts i 

undersökningen. Intervjuerna kommer att presenteras var och en för sig.   

 

 

6.1 Intervju med rektor på skola 1 den 16/3-10 

 

När Mats började på skola 1 blev han tilldelad en likabehandlingsplan för årskurs 4-9. 

Likabehandlingsplanen fick i samband med en utredning anmärkningar från skolverket, vilket 

ledde till att den reviderades i samverkan med lärare och är nu godkänd. Mats ser skolverkets 

utredningar som något positivt, då de bidrar till förbättring när det gäller skydd för barnen. 

Mats berättar att likabehandlingsplanen lyfts fram och diskuteras på en speciell 

värdegrundsdag och därför känner alla lärare till planen. Den är också tillgänglig för eleverna, 

men det är därmed inte säkert att alla känner till den.  

 

Han berättar vidare att likabehandlingsplanen har arbetats fram av lärare, elever och 

vårdnadshavare, men den är framförallt en produkt av antimobbningsteamet, kuratorteamet 

och skolledningen . Planen utvecklas på en årlig konferens och läggs sedan ut på remiss. Den 

skickas även ut via mail till föräldraföreningen. Elever och föräldrar har då möjlighet att yttra 

sig kring den. De får in en del synpunkter, men påpekar att det är svårt att få gensvar från 

föräldrar. 
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En styrka med likabehandlingsplanen som Mats lyfter fram är att den ger god förmåga att 

agera mot kränkning. Den ger också en speciell arbetsfördelning. Kuratorteamet arbetar 

främst förebyggande. De tar även hand om och utbildar kamratstödjarna som fyller en viktig 

funktion när det gäller upptäckten av mobbning. En svaghet med likabehandlingsplanen är 

enligt Mats att tid för kartläggning och utredning av arbetsmiljö är knapp. 

Likabehandlingsplanen blir därför inte tillräckligt formad i förhållande till de dåliga sidor som 

finns.  

 

Skolan arbetar kontinuerligt med att utveckla likabehandlingsplanen, uppger Mats. Arbetet 

sker framförallt på höstterminen, då tid ägnas åt att utveckla planen inför kommande läsår. I 

maj varje år utför kuratorteamet djupintervjuer med kamratstödjarna. I utvecklingsarbetet 

ingår även att sätta upp nya mål för läsåret. Målen för i år är att alla lärare ska informeras om 

likabehandlingsplanen och kamratstödjarna ska besöka årskurs 6 och de elever som ska börja i 

årskurs 6 för att utföra värderingsövningar Kamratstödjarna ska också genomföra en 

enkätundersökning på skolan. Ett mål för antimobbningsteamet är att delta på 

föräldraföreningens möte och presentera förslag på utkast till likabehandlingsplanen. 

Ytterligare ett mål för antimobbningsteamet är att ha en återkommande lag och studiedag för 

att hitta former som gör likabehandlingsplanen känd och erkänd. 

 

Skolan får enligt Mats hjälp och stöd från olika håll i arbetet mot mobbning och utformandet 

av likabehandlingsplanen. Det finns till exempel ett samarbete inom barn- och 

ungdomsförvaltningen där genus- och jämställdhetskonsulter kan ge stöd i utformandet av 

likabehandlingsplanen. Skolverket bidrar med att skicka ut broschyrer och föreskrifter om vad 

de tycker skolan ska tänka på för att följa och tyda de lagtexter som finns.  

 

Mats berättar att det finns ett samarbete mellan skolan och sociala myndigheter via 

socialassistenter. Nätverksträffar hålls varannan månad där skolan tillsammans med 

socialassistenter och poliser träffas på skolan och diskuterar vissa elever som är utsatta. 

 

Skolan använder enligt Mats olika verktyg i arbetet mot mobbning. Antimobbningsteamet och 

kuratorteamet är två nyckelgrupper som arbetar med mobbningsproblematiken. De får 

möjlighet att åka på fortbildning när det behövs, vilket brukar ske någon gång varje termin.  
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Utöver de två nyckelgrupperna finns engagerande mentorer på skolan som hjälper till i arbetet 

mot mobbning. Kamratstödjarna fyller också en viktig funktion, anser Mats. Han poängterar 

att kamratstödjarna är motiverade när det gäller de olika uppdragen. De arbetar bland annat 

med värdegrundsövningar samt att rapportera och avstyra mobbningssituationer, men 

samtidigt är det viktigt att inte lägga för stor arbetsbörda på kamratstödjarna. 

 

Mats berättar att arbetet mot mobbning sker genom Österholmsmodellen som går ut på att 

anmälningar tas emot och sedan sätter arbetet med det specifika fallet igång inom en vecka 

och åtgärd vidtas inom två veckor. Eleverna konfronteras med vad de har gjort i enskilda 

samtal med två representanter från antimobbningsteamet och hemmet informeras. Samtal sker 

även med den som har blivit utsatt. Målet är att få mobbningen att upphöra snabbt. Mats kan 

hjälpa till att samtala med de som utsätter och upplysa om vad som gäller enligt lag. Det görs 

särskilt när det gäller elever som är straffmyndiga. Efter tre veckor följs fallet upp. All 

dokumentation sparas och arkiveras. 

 

Om mobbningen inte upphör efter två veckor kan det leda till polisanmälan om de som 

utsätter är straffmyndiga. Är eleven inte straffmyndig kan den elev som fortsätter mobba bli 

kallad till socialtjänsten med sina föräldrar för samtal. Mats påpekar att den som utsätter ofta 

själv mår dåligt och kränker andra för att må bättre. Ett steg är att flytta eleven i fråga till 

lärcenter för att eleven ska få möjlighet att fokusera på skolarbetet, då eleven ofta har hamnat 

efter. Om inte det skulle fungera är nästa steg att tvångsförflytta eleven till en annan skola. 

Mats säger dock att han har svårt att se ett scenario framför sig där mobbningen inte upphör 

efter skolans vidtagna åtgärder. Han har i dagsläget inte behövt gå vidare med 

mobbningsärenden till nästa instans. 

 

Mats säger att det inte finns några särskilda resurser avsatta för arbetet mot mobbning. Det 

finns fortbildningspengar, men den är till för all fortbildning. Utöver det investerar skolan i 

mentorstimmar två gånger i vecka för att arbeta med värdegrunden. 

 

6.2 Intervju med kurator på skola 1 den 16/3-10 

 

Samarbetet med lärare, rektorer och övrig personal på skolan fungerar enligt Sara jättebra, då 

de har god kommunikation med varandra. De träffas i olika grupper som till exempel 
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arbetslagsträffar där hon som kurator gör besök om hon har information som behöver lämnas 

eller frågor som behöver ställas. Hon träffar även rektorerna regelbundet när de har möten 

med elevhälsoteamet. Utöver schemalagda möten träffar hon lärarna när det behövs. 

 

Sara ingår i kuratorteamet som samarbetar med kamratstödjarna och vägleder dem i arbetet 

mot mobbning. I teamet ingår också skolsköterskan, skolvärden och två lärarrepresentanter. 

De har olika kompetenser där lärarna känner eleverna på ett sätt medan skolvärden känner 

dem på ett annat sätt. Kuratorteamet träffas en gång i veckan där de planerar tillsammans med 

kamratstödjarna. Tanken är att gruppen ska arbeta förebyggande. En del i arbetet är att teamet 

gör värderingsövningar med kamratstödjarna som i sin tur får utföra samma övningar i årskurs 

6. Sara menar att övningarna bidrar till att minska mobbningsproblematiken, eftersom 

klasskamraterna svetsas samman. 

 

Efter varje träff med kamratstödjarna berättar Sara att alla i gruppen får fylla i var sin hemlig 

lapp där de skriver om de har sett någonting. Om eleven inte har sett någonting målar de eller 

gör någon annan notering för att det inte ska komma fram vem som har rapporterat. Visar det 

sig att det finns misstanke om att någon är utsatt rapporteras det till mentorn och Sara bokar 

även in ett samtal med eleven för att höra elevens tankar kring det som har hänt. 

 

Skolan har också ett antimobbningsteam där representanter från skolledningen samt en grupp 

lärare ingår. Antimobbningsteamet arbetar utifrån den så kallade Österholmsmodellen som 

har en tydlig struktur när det gäller arbetet med mobbningssituationer. En viktig del uppger 

Sara är att agera snabbt och prata med alla inblandade samt deras föräldrar. 

 

Eleverna kan gå olika vägar för att kontakta Sara. De kan knacka på dörren och be om en tid 

alternativt se om hon har en tid direkt, men oftast har hon inte tid direkt. En annan möjlighet 

är att få en tid via mentorn. Skolsköterskan kan också fungera som en länk mellan eleven och 

Sara. Föräldrar kan också kontakta henne och boka en tid åt sitt barn. 

 

Sara uppger att skolans likabehandlingsplan används aktivt i mobbningsärenden. Hon påpekar 

att likabehandlingsplanen ska omarbetas varje år och en del i processen är att arbeta fram mål 

för det kommande läsåret. Detta görs bland annat på en konferens i början av varje läsår. På 

konferensen deltar kuratorteamet och antimobbningsteamet. Likabehandlingsplanen 

utvärderas sedan kontinuerligt för att se om målen uppnåtts. 
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Sara upplever att en svaghet med likabehandlingsplanen är att den är omfattande och 

innehåller mycket text. Samtidigt finns det krav på vad som ska vara med i den. Styrkan med 

dokumentet är att det är lättläst för att både lärare, föräldrar och elever ska kunna ta del av det 

och ha möjlighet att framföra idéer om hur dokumentet kan förbättras. På skolan finns många 

elever med invandrarbakgrund och föräldrarna till dessa elever ska också ha en möjlighet att 

ta del av och påverka innehållet i likabehandlingsplanen. 

 

När det gäller mobbningsproblematik arbetar Sara mest förebyggande och samarbetar med 

mentorerna. Skolan arbetar mycket med att dela upp eleverna i grupper med tjejer och killar 

för sig. Arbetet sker främst i årskurs 6 och 7, eftersom det tillkommer många nya elever i de 

årskurserna och att det därmed kan bli turbulens i gruppen. När det uppstår problematik 

vänder sig mentorerna till Sara som ett extra stöd. Hon träffar tjejerna eller killarna en gång i 

veckan vid tio tillfällen och gör olika samarbetsövningar, värderingsövningar och andra 

övningar som går ut på att eleverna lär känna varandra.  Alla elever på skolan fyller dessutom 

i en loggbok på varje mentorstillfälle där de bland annat kan berätta om det hänt något. 

Kommer något fram kan mentorn återkoppla till Sara. 

 

Eleverna kan vända sig till Sara när det gäller mobbningssituationer och hennes roll är då att 

rapportera vidare till antimobbningsteamet som i första hand tar tag i det aktuella fallet. Det 

görs på en speciell lapp där hon skriver vilka som är inblandade och vad situationen handlar 

om. Lappen lämnas i antimobbningsteamets fack. Antimobbningsteamet kallar till möte en 

gång i veckan och går då igenom de ärenden som kommit in. 

 

När ett mobbningsfall konstaterats samtalar antimobbningsteamet med alla inblandade. Sara 

uppger att även hon kan samtala med både den utsatta och de som utsätter. I samtalen med de 

som utsätter är Sara tydlig med att de vuxna vet vad som har hänt och att mobbningen måste 

upphöra omedelbart. Fallet följs sedan upp med jämna mellanrum. 

 

6.3 Intervju med två representanter från antimobbningsteamet på skola 1 

den 22/3-10 

 

John uppger att alla känner till skolans likabehandlingsplan. Det var inte så längesedan de 

hade en studiedag på skolan där all personal fick ta del av den reviderade 
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likabehandlingsplanen. De tog även upp olika övningar som används för att förebygga 

mobbning. 

  

John säger att planen utvecklas kontinuerligt, då det är ett krav att alla skolor ska ha en 

likabehandlingsplan. Det är också styrt uppifrån att alla ska arbeta förebyggande och följa upp 

mobbningsfallen. Ingen av informanterna vet om skolan får någon hjälp från skolverket. 

 

Tony berättar att antimobbningsteamet träffar rektorerna och elevhälsoteamet regelbundet för 

att diskutera likabehandlingsplanen och analyserar vad som kan göras bättre. Det finns tydliga 

direktiv från ledningens håll om att göra planen levande. Antimobbningsteamet håller sig 

också uppdaterade på vad som händer i samhället. 

 

Informanterna diskuterar tillsammans styrkor respektive svagheter med 

likabehandlingsplanen. En styrka som lyfts fram är att planen är tydlig innehållsmässigt. Den 

är också levande och inte bara en bunt papper. Lärarna har olika engagemang till mans och en 

svaghet med planen blir därmed att den är stöpt för de som har viljan att arbeta med punkter 

som rör likabehandlingsplanen. 

 

I skolans antimobbningsteam ingår alla arbetslag, där varje lag har två representanter som vill 

vara med. Fallen anpassas efter vilka elever som är inblandade. Lärare har inte hand om fall 

där egna elever är inblandade. Detta för att undvika problematik med förtroende vid till 

exempel betygssättning. 

 

Tony och John berättar att antimobbningsteamet främst arbetar med konkreta fall. 

Kuratorteamet arbetar mer förebyggande, men när ett mobbningsfall uppdagas kan också 

antimobbningsteamet gå in och hjälpa till i ett tidigt skede.  

 

Lärarna i kuratorteamet hjälper till att utbilda kamratstödjarna som fungerar som mikrofoner 

ute i verksamheten. De arbetar med övningar, träffar och information. Kamratstödjarna går 

även ut bland yngre barn i andra skolor samt de som ska börja i sexan för att eleverna ska 

känna sig trygga. Mentorer hjälper också till i det förebyggande arbetet och använder 

mentorstid till samarbetsövningar och värdegrundsövningar. Utöver detta framhåller Tony 

och John att den vardagliga kontakten med elever är viktig. 
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Informanterna berättar att skolan använder sig av personer utanför verksamheten som verktyg 

i arbetet mot mobbning. Fältassistenter från närliggande områden visar sig på skolans område 

och hjälper även till med värdegrundsarbete på studiedagar. De ger förslag på övningar som 

lärarna får möjlighet att prova för att sedan göra med eleverna. Polisen visar sig även 

regelbundet, vilket har en positiv effekt. 

 

Skolan använder sig av den så kallade Österholmsmodellen i samband med 

mobbningsproblematik. Det finns en speciell bok som stöd med speciell samtalsteknik kring 

hur man pratar med den utsatte och den som utsätter. 

 

Tony och John samtalar växelvis om hur arbetet med Österholmsmodellen fungerar. 

Antimobbningsteamet utbildas via internutbildning och den används inte av några andra på 

skolan utan den ska vara specifik för mobbningsfall. De uppger att arbetet sker i olika steg. 

Det första som händer är att antimobbningsteamet pratar med alla inblandade och förklarar för 

den som utsätter att situationen är allvarlig. Samtidigt är det viktigt att samtalet inte blir som 

ett förhör. Under samtalen kontrolleras med eleverna om det som skrivits ner stämmer. Den 

som utsätter har sedan möjlighet att berätta vad som hänt för sina föräldrar som i sin tur 

återkopplar snarast till skolan. 

 

Uppföljning sker efter cirka två veckor, då teamet samtalar med alla inblandade om hur det 

har gått. Om mobbningen har upphört arkiveras dokumentationen för att kunna användas om 

fallet skulle komma upp igen eller i samband med nya fall. Om mobbningen inte upphör går 

fallet vidare till rektorn och elevhälsan. I slutändan kopplas polisen in. Skolan är väldigt 

tydlig med var gränsen går till polisanmälan. Båda informanterna är överens om att 

Österholmsmodellen fungerar väl. 

 

Tony och John redogör för hur anmälningar kommer in. Lärare, föräldrar, mentorer och elever 

kan alla lämna in en anmälan genom att fylla i en särskild lapp och lämna in till 

antimobbningsteamet. Anmälan kan även komma in muntligt. När antimobbningsteamet 

träffas kommer de gemensamt fram till om ärendet är ett mobbningsfall eller inte. Det finns 

en klar definition av vad mobbning är. Med mobbning menas att situationen upprepats och 

pågått under en lång tid. De upplever båda att arbetet med mobbningsproblematiken är 

intressant och givande. 
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6.4 Intervju med rektor på skola 2 den 30/3-10 

 

Lars uppger att likabehandlingsgruppen som består av honom själv, lärarrepresentanter 

kurator och skolledning har varit med och arbetat fram likabehandlingsplanen. Den har även 

förankrats bland elever och föräldrar. I nuläget anser Lars att planen behöver förbättras och 

göras mer konkret. För att lyckas med detta har skolan börjat arbeta med den så kallade 

Husmodellen som grund. Modellen går ut på att elever och lärare tillsammans identifierar 

områden där de inte känner sig trygga. Vissa områden väljs ut och arbetas vidare med för att 

miljön ska kunna förbättras. En uppföljning av arbetet kommer ske i maj. Lars berättar också 

att likabehandlingsplanen utvärderas några gånger per termin och revideras kontinuerligt varje 

år. 

 

Alla på skolan känner till likabehandlingsplanen, enligt Lars. Vid skolstart ska lärarna gå 

igenom planen tillsammans med eleverna och berätta om deras rättigheter respektive 

skyldigheter. Skolvärden och kuratorn informerar också i klasserna och går ut med tidningen 

Respekt. 

 

Skola 2 arbetar mest själva med likabehandlingsplanen, men det finns hjälp att få från 

kommunen i form av genuspedagoger som kan ge råd och stöd. Skolverket har inte bidragit 

konkret, men det finns stöd i form av litteratur.  

 

Lars presenterar olika verktyg som skolan använder sig av i samband med förebyggande 

arbete mot mobbning. De har ett elevhälsoteam, socioemotionell träning med livskunskap en 

gång i veckan, ett antimobbningsteam och personalen har möjlighet till fortbildning. Varje 

klass har också representanter som är kamratstödjare. De utbildas i vad likabehandlingsplanen 

innebär. 

 

Det finns enligt Lars inga ekonomiska resurser som är avsedda enbart för arbetet mot 

mobbning, utan ingår i samma budget som kompetensutveckling. När det gäller resurser i 

form av tid upplever Lars att det är svårt att avgöra exakt hur mycket tid som avsätts totalt, 

men det finns tillfällen då grupperna som arbetar mot mobbning träffas. 
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När ett mobbningsfall uppdagas uppger Lars att det finns ett tydligt tillvägagångssätt i 

likabehandlingsplanen. Huvudansvaret faller på den som först får reda på vad som hänt. 

Personen har ansvar för ärendet fram tills det lämnas vidare. Ärendet kan lösas tillsammans 

med elever och föräldrar, men om inte det fungerar kan det gå vidare till 

antimobbningsteamet. 

 

Lars berättar att antimobbningsteamet i sin tur använder delar av Farstamodellen kombinerat 

med egna arbetssätt. De låter alla inblandade komma till tals med tanke på att detta lyfts fram 

som viktigt i likabehandlingsplanen. Föräldrarna till samtliga berörda kontaktas också. Ibland 

kan fallet gå vidare till polis eller socialen. 

 

Alla ärenden följs upp regelbundet via samtal och likabehandlingsgruppen stämmer av hur 

läget är på veckomötet. Om förbättring inte har skett fortsätter arbetet tills allt är utrett. Lars 

uppger att skolan ännu inte hamnat i en situation där en elev behövt byta skola. 

 

6.5 Intervju med kurator på skola 2 den 29/3-10 

 

Maj upplever att det finns ett gott samarbete på skolan när det gäller arbetet med 

likabehandlingsplanen. På skolan finns en likabehandlingsgrupp som arbetar med mobbning 

och trakasserier. Gruppen består av kurator, skolvärd, lärare och rektor. Det finns ingen avsatt 

tid för möten utan de träffas sporadiskt på rektorns initiativ. 

 

Eleverna har enligt Maj varit med och diskuterat de delar som berör deras situation och sedan 

satt upp en vision om trygghet på skolan. I arbetet med att skapa trygghet har den så kallade 

husmodellen använts. Modellen går ut på att elever tillsammans med lärare kartlägger trygga 

och mindre trygga områden på skolan samt vidtar åtgärder för att förbättra miljön.  

 

I nuläget anser Maj att likabehandlingsplanen kan förbättras på vissa punkter, till exempel när 

det gäller att göra föräldrar och elever mer delaktiga. Hon är delaktig i arbetet med 

likabehandlingsplanen på så vis att hon informerar eleverna om den och utbildar tillsammans 

med skolvärden kamratstödjare. Varje klass har två representanter. Kamratstödjarna arbetar 

bland annat med att skapa lagkänsla genom att till exempel ägna tid åt samarbetsövningar. 
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Skola 2 arbetar enligt Maj förebyggande mot mobbning på så olika sätt. Skolan arbetar till 

exempel aktivt med att den som utsätts för mobbning ska berätta vad som hänt och inte 

skämmas. Maj berättar att det funnits ett tufft klimat på skolan, vilket har lett till att ett arbete 

med socioemotionell träning startade. Det finns avsatt tid för detta varje vecka på 

livskunskapen där eleverna bland annat får göra värderingsövningar eller titta på film som 

knyter an till livskunskap. I arbetet används boken Livsviktigt av Birgitta Kimber. 

 

Maj uppger att skolverket bidrar med tidningen Respekt i samband med det förebyggande 

arbetet mot mobbning. Hon går tillsammans med skolvärden ut i klasserna och informerar om 

tidningen. Den är tänkt att användas som en uppslagsbok där eleverna kan läsa om sin 

rättighet till en bra arbetsmiljö och vikten av att visa varandra respekt, då alla är lika mycket 

värda. 

 

Maj förklarar att det inte bara finns en grupp som är engagerad när ett mobbningsfall uppstår, 

utan den som först får vetskap om situationen sätter igång en utredning.  Lärare kan vända sig 

till henne och få stöd och råd kring hur de ska gå vidare i det specifika fallet. Det finns en 

blankett som elever, lärare eller föräldrar kan fylla i då någon känner sig utsatt. 

 

Det första steget i en utredning är att tala med alla inblandade och kontakta deras föräldrar. 

Farstamodellen används som stöd när frågor till samtliga inblandade formuleras. Det är viktigt 

att lyssna mycket på den utsatta och klargöra för de som utsätter att det inte är acceptabelt.  En 

annan lärare än mentorn ska hålla i samtalen med de som utsätter, då mentorn har så mycket 

annan kontakt med eleven. Maj själv kan också samtala med eleverna, men på ett annat plan, 

då hon ska vara neutral.  Lagstiftningen gör ingen skillnad mellan kränkning och mobbning. 

 

Maj berättar vidare att en åtgärd efter utredningen kan vara samtal med kuratorn. Samtalen 

kan gälla både de som utsätter och den som blivit utsatt med tanke på att alla parter kan må 

dåligt. Mobbningsfall följs alltid upp, då mobbningen kan uppstå igen. Rektorn informeras 

också om alla ärenden som ibland kan gå vidare till polisanmälan.  

 

En aspekt Maj lyfter fram i samband med mobbningssamtal är att den utsatta inte alltid vill 

prata med kuratorn och det gäller att ha respekt för vem eleven vill anförtro sig åt. BUP - barn 

och ungdomspsykiatrin kan till exempel kopplas in, då skola 2 har ett samarbetsavtal med 

institutionen. Eleven kan även vända sig till någon annan lärare på skolan. 
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6.6 Intervju med en representant från antimobbningsteamet på skola 2 den 

1/4-10  

 

Jennie uppger att alla anställda i arbetslagen känner till likabehandlingsplanen. Skolverket 

besökte skolan för två år sedan och hade då synpunkter på planen. På grund av det har planen 

reviderats. En likabehandlingsgrupp med lärare, kurator och rektor tillsattes som diskuterade 

fram ändringar utifrån hur det såg ut på deras skola. Gruppen träffas och diskuterar 

likabehandlingsplanen kontinuerligt några gånger per termin.  

 

Jennie berättar att likabehandlingsplanen innehåller definitioner av mobbning, kränkande 

behandling och trakasserier. Det förekommer mycket hot, slagsmål och mobbning på skolan. I 

likabehandlingsplanen poängteras därför att upplevelsen av en kränkning är viktig att ta på 

allvar och skolan är därmed måna om att levandegöra dokumentet för elever. Planen 

innehåller också tillvägagångssätt vid mobbning samt ordningsregler för skolan. 

 

I början av terminen har skolan haft ett föräldramöte om attityden på skolan kopplat till 

likabehandlingsplanen. Resultatet av mötet blev att föräldrarna fått en ökad medvetenhet om 

skolsituationen när det gäller bland annat språkbruket och attityden på skolan. Föräldrarnas 

delaktighet har därmed ökat, vilket Jennie ser som ett positivt framsteg för skolan. 

 

När det gäller det förebyggande arbetet mot mobbning uppger Jennie att det sker på en daglig 

basis. Skolan har också aktivitetsdagar en gång per termin med åldersintegrerade grupper. 

Syftet med dessa dagar är att ge en trygghet för eleverna. 

 

Mentorerna arbetar förebyggande med socioemotionell träning tillsammans med eleverna på 

livskunskapen en gång i veckan. Mentorerna samarbetar också med kuratorn som bidrar med 

olika värderingsövningar från tidningen Respekt. Klasserna delas även in i tjej- och 

killgrupper en gång i månaden där de får möjlighet att diskutera olika frågor som berör 

klimatet på skolan.  Jennie upplever att detta har gett ett bra resultat, då fler vågar berätta om 

de känner sig kränkta. 

 

Skolans antimobbningsteam består av två mentorer från varje arbetslag. Representanterna i 

gruppen lyfter vidare relevant information som diskuterats till varje arbetslag som kommer 
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fram till ett beslut. Representanterna i antimobbningsteamet träffas sedan igen för att 

diskutera det som sagts. 

 

Jennie berättar att skola 2 använder sig av Farstamodellens samtalsmetod som går ut på att 

alla inblandade får uppge sin version och därefter görs en bedömning om det är mobbning 

eller inte. Om det är mobbning förs även en diskussion om hur föräldrarna kan kopplas in. I 

vissa fall är föräldrar från båda sidor inkopplade. Dokumentation av vad som hänt sker på en 

särskild blankett. Kuratorn leder ofta samtalen med eleverna. 

 

Kamratstödjarna är enligt Jennie ett viktigt verktyg när det gäller arbetet mot mobbning. Varje 

klass har två representanter som utbildas för att bidra till tryggheten. Utbildningen motsvarar 

den som lärarna får i likabehandlingsplanen. Det finns också klassvärdar i varje klass som får 

i uppdrag att under en veckas tid lyssna på vad som sägs. 

 

Mobbning uppdagas ofta, enligt Jennie, genom att den som känner sig mobbad kommer och 

berättar. När det uppstår ett mobbningsfall pratar inte mentorn med den som utsätter på grund 

av att mentorn ofta har en nära relation med eleven. En annan lärare kopplas istället in. 

Mobbningsfallet följs kontinuerligt upp i fyra veckor.  

 

En svårighet i samband med samtalen med den som utsätter är att eleverna inte alltid säger 

hela sanningen, särskilt inte inför sina föräldrar. Därmed kan det bli svårt att hantera 

situationen från skolans sida, då det har hänt att föräldrar blir arga när en lärare berättar att 

deras barn är med och utsätter en annan elev för mobbning. En negativ effekt blir då att den 

som utsätts inte känner vilja att gå till skolan.  
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7. Analys och diskussion 

 

I detta avsnitt följer en analys av samtliga informanters upplevelser av arbetet med 

mobbningsproblematiken utifrån respektive likabehandlingsplan kommer att lyftas fram. På 

vilket sätt informanterna kan, vill och förstår sin roll i arbetet med implementeringen av 

likabehandlingsplanen kommer också att belysas. Ytterligare en aspekt som kommer 

analyseras löpande i texten är vad det finns för likheter respektive skillnader mellan hur 

informanterna på skola 1 och 2 upplever att arbetet med mobbningsproblematik utifrån 

likabehandlingsplanen fungerar. Hur materialet förhåller sig till tidigare forskning vävs också 

in löpande genom hela analysen. Avslutningsvis kommer resultatet från intervjuerna med 

informanterna diskuteras utifrån olika aspekter. 

 

7.1 Informanternas upplevda arbete med likabehandlingsplanerna utifrån 

förstå, kan och vill 

 

Samtliga informanter uppger att de tar mobbningsproblematiken på allvar genom att arbeta 

aktivt med likabehandlingsplanen. Detta anser vi visar viljan att motverka mobbning, vilket är 

avgörande för att implementeringen av planen ska fungera i praktiken.  

 

Informanterna betonar vikten av att alla elever måste trivas på skolan för att 

likabehandlingsplanen ska kunna fungera till fullo. De lyfter bland annat fram att både den 

som utsätter någon för mobbning och den som blir utsatt ska kunna trivas. Det är lätt att den 

som mobbar svartmålas, men informanterna lyfter fram att även den som mobbar kan må 

dåligt och måste därför tas hänsyn till. Informanterna för därmed samma resonemang som 

Olweus när det gäller beskrivning av mobbaren som en osäker individ som försöker hävda sig 

mot andra. Vi anser att det är en indikation på att det finns ett aktivt arbete med en skola för 

alla, vilket visar att de förstår sitt uppdrag utifrån skollag och diskrimineringslag. 

 

De båda rektorerna visar också en god kännedom om de lagar som reglerar 

likabehandlingsplanen och skolornas agerande mot mobbning. Det visas bland annat genom 

att de är försiktiga med repressalier mot mobbaren och bara gör åtgärder i form av 

polisanmälan, anmälan till socialtjänsten eller förflyttning av eleven vid svåra fall. Ett 

kontinuerligt arbete med att utveckla planen visar också att rektorerna förstår sin uppgift.  
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Rektorerna på skolorna säger att alla på skolan känner till likabehandlingsplanen och det är 

också ett tecken på att de förstått sitt uppdrag, även om rektorerna medger att alla på skolan 

inte är lika insatta.  

 

Utöver de som aktivt rör sig på skolan lyfter samtliga informanter fram att det är viktigt att 

föra en regelbunden kontakt med hemmet vid mobbningssituationer. Representanterna från 

antimobbningsteamet på skola 1 beskriver i intervjun att de har uträttat rutiner för detta.  

Representanten från antimobbningsteamet på skola 2 belyser dock att de haft problem med 

föräldrakontakten, då de berörda eleverna berättat avvikande versioner för sina föräldrar. Vi 

menar därför att representanterna har samma mål och delvis samma arbetssätt, fast med olika 

resultat.  

 

I samband med utvecklandet av likabehandlingsplanen uppger de båda rektorerna att mycket 

av arbetet har skett på egen hand. Rektorn på skola 1 uppger visserligen att det finns ett visst 

samarbete med kommun och skolverket, men mycket av denna hjälp finns i form av 

broschyrer eller litteratur. Inom skolorna upplever samtliga informanter att det finns ett gott 

samarbete i samband med arbetet med likabehandlingsplanen. En fråga vi ställt oss i samband 

med att högre instanser inte är direkt inkopplade är huruvida implementeringen då blir som 

den från första början var tänkt.  

 

Informanterna på skola 1 uppger att de arbetar efter den så kallade Österholmsmodellen i 

samband med antimobbningsproblematiken och likabehandlingsplanen. Modellen används 

endast av antimobbningsteamet på skolan och har tydliga rutiner för samtal med elever och 

dokumentering av mobbningsfall. Den beskriver även hur kontakt med hemmet ska ske.  

 

Informanterna på skola 2 berättar också att de har ett arbetssätt mot mobbning, men det utgår 

bara delvis från en konkret modell, Farstamodellen. För att komplettera de delar av 

Farstamodellen som valts bort uppger informanterna att egna metoder utformats. En av de 

metoder som används är den så kallade husmodellen som utgår från att eleverna själva får 

belysa problemområden på skolan. Vi menar att arbetet därmed blir elevcentrerat, vilket är ett 

krav från skolverket och lagstiftningen i utformningen och implementeringen av 

likabehandlingsplanen.  
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De båda undersökta skolorna har så kallade antimobbningsteam. Konstellationerna av ett 

sådant team kan, enligt Höistad, se olika ut. Det kan bestå av exempelvis skolledning, lärare, 

vaktmästare, skolmåltidspersonal, städpersonal och skolhälsovårdspersonal kan eller bör ingå. 

Fördelen är då att personalens breda kunskap ger en mångfaldig bild av eleverna. Det som 

emellertid är avgörande för att en sådan grupp ska lyckas, enligt Höistad, är att det finns en 

vilja att ta itu med problematiken.  

 

Skolornas antimobbningsteam har inte denna bredd i grupperna, utan består primärt av 

lärarrepresentanter. Med detta finns enligt vår mening både för- och nackdelar. Gruppen 

tappar sin bredd och kan därmed få svårighet att nå ut till alla på samma sätt. Fördelen är dock 

att det är just de villiga som arbetar med problematiken. Engagemanget kan göra att arbetet 

blir effektivt trots det smalare representativa urvalet. Ytterligare en fördel kan vara att en 

mindre grupp har bättre möjlighet att arbeta mer specifikt, då de resurser som krävs kan 

avsättas till gruppen.   

 

Samtliga informanter lyfter fram att skolorna har kamratstödjare som verktyg i arbetet med 

likabehandlingsplanen.  Kamratstödjarna får utbildning och träffas regelbundet i möten ledda 

av engagerade vuxna. Informanterna är eniga om att kamratstödjarna är viktiga, då de rör sig 

på skolan mer öppet och ser saker på ett annat sätt än personalen. Detta stärker Höistads 

resonemang om kamratstödjarnas viktiga funktion att se det som händer bakom lärarens rygg 

och utanför klassrummet. Skolorna är dessutom ålagda via Skolverkets rekommendationer att 

engagera eleverna i likabehandlingsarbetet. Vi anser att informanterna i detta fall därmed har 

visat att de både vill och förstår sin uppgift.  Det visar även att de kan i den aspekten att de har 

resurser till genomförandet av kamratstödjargrupper i form av avsatt tid. 

 

Att båda skolorna har både kamratstödjare och antimobbningsteam måste ses som positivt 

utifrån Höistads teori om att skolorna därigenom kan uppnå den beredskap som behövs för att 

effektivt upptäcka och åtgärda mobbning.  

 

Samtliga informanter delger att de även arbetar proaktivt mot mobbning på andra sätt. I 

intervjuerna på skola 1 framgår att de använder sig av mentorstid varje vecka där eleverna 

bland annat får delta i samarbetsövningar och värdegrundsövningar. Informanterna på skola 2 

uppger att de har så kallad livskunskap en gång i veckan där mentorerna arbetar med 
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socioemotionell träning. Eleverna deltar bland annat i värdegrundsövningar och tittar på film 

som är kopplat till livskunskap.  

 

Kuratorn på skola 2 deltar även i detta genom att, tillsammans med skolvärden, gå ut i 

klasserna med tidningen Respekt som är skriven i samarbete med bland annat 

jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen. Tidningen riktar sig mot elever och 

skolans värdegrund. Att skolorna enligt informanterna har avsatt tid varje vecka anser vi kan 

ses som en indikation på att skolorna både kan och förstår sitt uppdrag att arbeta kontinuerligt 

med likabehandlingsplanen. Det visar även informanternas vilja att arbeta med planen. 

 

Samtliga informanter berättar att skolorna även arbetar förebyggande mot mobbning via 

återkommande studiedagar. Vi menar att arbetet kan kopplas till Olssons resonemang om att 

varje skola bör ha en dag per termin dedikerad till kampen för vänskap mot mobbning. Olsson 

skriver att en sådan dag kan minska problemen bland eleverna samt att fler barn som har det 

jobbigt upptäcks om skolan satsar aktivt i kampen mot mobbning. Detta stärks i sin tur av 

informanternas utsagor om att klimatet på skolorna blivit bättre. Utifrån ovanstående analys 

drar vi slutsatsen att informanterna uppger att skolorna följer Olssons tre utgångspunkter i 

arbetet mot mobbning. 

 

Informanter på båda skolorna säger att det finns ett aktivt samarbete med olika kommunala 

och statliga institutioner. Rektorn på skola 1 berättar bland annat att de samarbetar med polis 

och fältassistenter som kommer och hjälper till på skolan. Rektorn och kuratorn på skola 2 

anser vi ger ett mer splittrat intryck, då rektorn inte nämner något samarbete med Barn- och 

ungdomspsykiatrin, medan kuratorn uppger att ett samarbete finns.  

 

I intervjuerna framkommer att det finns svagheter med skolornas respektive 

likabehandlingsplaner. Kuratorn på skola 1 menar att deras plan är allt för omfattande för att 

det ska vara ett dokument som alla lätt kan ta till sig. Hon motiverar dock att vissa saker 

måste vara med i den och hon lyfter fram att de på skolan har försökt möta problematiken 

med att skriva den på ett så lättförståligt språk som möjligt. Antimobbningsteamet på skola 1 

lyfter även fram att det finns en risk i att planen riktar sig mot den som är engagerad, då de 

som inte engagerar sig lika mycket kan hamna i skymundan och således inte bli 

representerade ordentligt. 
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Kuratorn på skola 2 lyfter fram att de behöver arbeta mer för att få in föräldrar och elever i sitt 

arbete med, och utvecklandet av, likabehandlingsplanen. Jennie uppger att skolan har försökt 

få eleverna och föräldrarna mer engagerade genom att till exempelvis ta upp 

likabehandlingsplanen i samband med föräldramöten. Denna strävan ser vi som något positivt, 

då engagemang hos elever och föräldrar är direkt avgörande för att kunna arbeta med 

mobbningsproblematiken.  

 

En bristfällig del i arbetet med likabehandlingsplanen som vi vill lyfta fram är att ingen av 

skolorna hade uppdaterade likabehandlingsplaner på sina hemsidor. Den 1 februari var båda 

likabehandlingsplanerna daterade från 2008. I april var dock likabehandlingsplanen för skola 

1 uppdaterad, men inte skola 2. Vi anser att detta kan ses som ett misslyckande från båda 

skolornas sida att nå ut till alla berörda, men samtidigt anser vi att skolorna utifrån en sådan 

brist underminerar vikten av likabehandlingsplanens uppgift, vilket kan leda till att andra inte 

tar den på lika stort allvar. 

 

7.2 Informanternas upplevda arbete mot mobbning utifrån förstå, kan och 

vill  

 

För att arbeta med mobbningsproblematik krävs en förståelse för vad mobbning är. I Skolan – 

en arena för mobbning 2002 beskrivs mobbning som en asymmetrisk maktrelation där en 

individ anses vara mobbad när personen i fråga utan att själv vara provokativ, upprepade 

gånger och över tid utsatts för en grupp individers avsiktliga försök att på olika sätt såra eller 

skada den enskilda individen. I intervjuerna med samtliga informanter från skola 1 används 

samma definition som ovan, vilket vi anser visar att informanterna har en god förståelse för 

vad mobbning är. De uttrycker också att det är nolltolerans som gäller när det handlar om 

mobbning. Detta styrks även av Olsson som också poängterar vikten av nolltolerans. 

 

I intervjuerna med informanterna från skola 2 framkommer att det finns en definition av 

mobbning, kränkande behandling och trakasserier i likabehandlingsplanen. Exakt vad den 

innebär presenteras inte i intervjuerna, men vikten av alla elevers lika värde betonas och att 

mobbning är oacceptabelt. Kuratorn uppger också att skolan arbetar aktivt med att eleverna 

ska våga berätta om de blir utsatta, vilket även Olsson anser är viktigt. Han skriver att utsatta 

elever kan berätta för sina föräldrar och sedan låter dem kontakta skolan, då det är deras 
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rättighet att slippa bli utsatta. Om den som utsätts av någon anledning inte vill berätta för 

föräldrar eller lärare kan de vända sig till en organisation som till exempel BRIS – barnens 

rätt i samhället. Här lyfter kuratorn även fram att skolan kan hjälpa elever som vill prata med 

någon utomstående att komma i kontakt med BUP - barn och ungdomspsykiatrin .  

 

Rektorn på skola 1 anser att likabehandlingsplanen ger en god förmåga att agera mot 

kränkning och den innehåller även en speciell arbetsfördelning. Samtliga informanter uppger 

att de har ett speciellt arbetssätt i samband med mobbning och de preciserar vilken roll de har 

samt att de är medvetna om vilka roller de övriga aktörer har. Antimobbningsteamet arbetar 

främst med konkreta fall, medan kuratorteamet arbetar mer förebyggande, men det poängteras 

också att de går in och hjälper varandra vid behov. Samarbetet tillsammans med den tydliga 

arbetsfördelningen i samband med mobbning visar enligt vår mening att det finns bra verktyg 

på skola 1 som gör att de kan arbeta med mobbningsproblematiken på ett utvecklande sätt.  

 

Arbetssättet i samband med mobbningssituationer ser annorlunda ut på skola 2. Informanterna 

uppger att det inte är givet att antimobbningsteamet alltid kopplas in när ett fall upptäcks. Det 

finns inte heller någon speciell arbetsfördelning där personalen har särskilda roller i samband 

med mobbningsärenden. Samtliga informanter uppger att ansvaret faller på den som först får 

reda på eller upptäcker att mobbning pågår. Ärendet kan tillsammans med elever och föräldrar 

lösas av läraren som upptäcker fallet, men det finns också möjlighet att överlämna till 

antimobbningsteamet. Kuratorn berättar att lärare som känner sig osäkra på hur de ska agera 

kan vända sig till henne för att få råd och stöd.  

 

En viktig fråga som vi vill lyfta fram i sammanhanget är huruvida alla lärare på skolan har 

verktyg som ger möjlighet att agera på ett bra sätt när mobbning upptäcks. Om det finns en 

bristande kunskap och förståelse kring problematiken tror vi att det kan leda till att alla inte 

tar sitt ansvar. Frågan är också om alla lärare på skolan har motivation och därmed vilja att 

arbeta med just mobbning. 

 

I intervjuerna med skola 1 framkommer även att rektorn, antimobbningsteamet, kuratorteamet 

och elevhälsoteamet har regelbundna möten där likabehandlingsplanen och arbetet mot 

mobbning diskuteras och analyseras för att uppnå det gemensamma målet att kontinuerligt 

utveckla likabehandlingsplanen till det bättre. Detta anser vi visar att samtliga 

gruppmedlemmar ges möjlighet att uppnå det avsedda målet och att informanterna förstår 
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planens syfte och funktion. Samtliga informanter på skola 2 uppger däremot att det inte finns 

någon schemalagd tid där likabehandlingsgruppen träffas, utan det blir några gånger per 

termin. Vi tror att bättre resurser i form av tid där schemalagda träffar läggs in kontinuerligt 

skulle bidra till att ge informanterna på skola 2 ökad möjlighet till tätare samarbete i arbetet 

med likabehandlingsplanen. 

 

När det gäller tidsaspekten i övrigt berättar informanterna på båda skolorna att det finns avsatt 

schemalagd tid för eleverna på mentorstiden där arbete med värdegrunden sker på olika sätt. 

Detta visar enligt oss att det finns en förmåga på skolorna att integrera eleverna i det 

förebyggande arbetet mot mobbning. Rektorerna på skola 1 och 2 uppger att det inte finns 

några särskilda ekonomiska resurser avsatta för arbetet mot mobbning, utan det finns istället 

en gemensam budget som är till för all fortbildning. I skolverkets publikation Förebygga 

diskriminering - främja likabehandling i skolan rekommenderas dock att en konkret budget 

kopplas till åtgärder utifrån likabehandlingsplanen för att göra den mer verklighetsförankrad. 

 

Något som vi anser förenar skola 1 och 2 i arbetet mot mobbning är att de använder sig av 

samma samtalsteknik som går ut på att alla inblandade får komma till tals. På skola 1 är det 

någon från antimobbningsteamet som håller i samtalen, men på skola 2 kan det även vara 

någon lärare som inte ingår i teamet. Gemensamt för skolorna är att mentorn inte håller i 

samtalet med de inblandade, eftersom mentorn ofta har en nära relation till eleven och vill 

undvika problematik med förtroende vid till exempel betygssättning. 

 

Tony och John lyfter fram att det finns tydliga direktiv från ledningens håll om att göra 

likabehandlingsplanen levande, vilket vi anser visar att det finns en god vilja på skolan att 

arbeta med mobbningsproblematik. Samtliga informanter uppger att likabehandlingsplanen är 

lättläst, vilket bidrar till levandegörandet av planen, eftersom både lärare, föräldrar och elever 

ges möjlighet att ta del av dokumentet och framföra förslag på förbättringar. Sara berättar 

även att det finns många elever med invandrarbakgrund på skolan och föräldrarna till dessa 

elever ska också kunna ta del av och påverka innehållet i likabehandlingsplanen. Detta kan 

kopplas till Olsson som också föredrar en kortfattad och enkelt skriven handlingsplan som 

förankras i verkligheten framför en omfångsrik med fina formuleringar som är svår att 

använda i praktiken och därför fungerar som hyllvärmare. 
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Något annat som vi tycker talar för att det finns en god vilja på skolorna är att endast frivilliga 

representanter ingår i antimobbningsteamet och att de är tydliga med vad som gäller i 

kontakten med eleverna. Detta går hand i hand med Höistads resonemang som också går ut på 

att det krävs en vilja från alla medlemmar i ett antimobbningsteam att arbeta med 

mobbningsproblematik. Han lyfter också fram vikten av att gruppmedlemmarna är tydliga och 

direkta i kontakten med eleverna och att de har elevernas förtroende. 

 

7.3 Diskussion 

 

Många skolor har enligt skolverkets rapport från 2010 bristande rutiner i arbetet mot 

kränkande behandling. Skolors kartläggning av sin egen situation och en anpassning av sitt 

agerade därefter ska finnas förankrat i likabehandlingsplanen. Vi menar att om denna bit inte 

uppfylls har inte skolan förstått sitt uppdrag. 

 

Enligt lag får det inte förekomma mobbning på skolor, men då verkligheten inte ser ut på det 

sättet är det väsentligt att det finns en strategi på skolor för att motverka detta. Utifrån vår 

undersökning upplever vi att en tydlig arbetsfördelning bland skolans personal med 

mobbningsproblematik förankrat i likabehandlingsplaner är en fördel. Detta för att varje 

anställd därmed vet sitt ansvarsområde och kan fokusera på det utan att bli distraherad eller 

vilseledd om att någon annan redan agerat. En annan fördel är att de som vill arbeta med 

mobbning också får det och de blir då en motiverande och drivande kraft. Förutsättningen för 

att kunna arbeta effektivt anser vi är att de aktivt arbetande får de medel i form av tid och 

övriga resurser som behövs.  

 

Ytterligare en avgörande faktor för ett effektivt arbete med mobbningsproblematik är att 

likabehandlingsplaner når ut till skolans personal, elever och föräldrar. Den bör även vara 

påverkningsbar och lättförstålig för alla parter. Om den inte är det finns det enligt oss en 

överhängande risk att dokumentet inte levandegörs. 

 

Om viljan, förmågan och förståelsen finns att arbeta aktivt med mobbning utifrån 

likabehandlingsplanen tror vi att fler barn skulle må bättre i skolan och därmed få en ökad 

chans att lyckas med sina studier och i livet. 
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8. Slutsatser och avslutning 

 

Utifrån den undersökning som uppsatsen bygger på är vi nöjda med de svar som framkommit 

och vi anser att frågeställningarna besvarats. Vi är samtidigt medvetna om att den bild som 

getts i intervjuerna är subjektiv och därmed visar det som informanterna valt att lyfta fram. 

Trots vår ambition att få nyckelgruppernas perspektiv, då det är de som är mest insatta i 

implementeringen av respektive likabehandlingsplan, visar ändå intervjuerna inte en exakt 

spegelbild av verkligheten. Vår tanke med uppsatsen var därför att göra en jämförelse mellan 

två skolor med olika självbild av sitt arbete med likabehandlingsplanen utifrån 

mobbningsproblematik för att kunna se eventuella likheter och skillnader.  

 

Implementeringsteorin, som analysen har utgått från, tar upp vill, kan och förstå som de 

avgörande faktorerna hos den styrde för att det lagstadgade ska få önskad effekt i 

verkligheten. I uppsatsen har lagstiftning för likabehandlingsplanen lyfts fram. Olika 

författare och forskares perspektiv på mobbning har också presenterats som en bakgrund till 

informanternas utsagor för att se om de varit insatta i fältet.   

 

Utifrån de intervjuer som gjorts drar vi slutsatsen att den uttalade självbilden på skola 1 om att 

de har ett väl fungerande arbete mot mobbning stämmer, då informanterna förmedlat en 

enhetlig bild av hur de upplever att arbetet mot mobbning fungerar. Informanterna visar också 

tydligt att de har en god förståelse kring sin egen roll i implementeringen av 

likabehandlingsplanen. Det finns både resurser i till exempel form av tid samt olika verktyg 

på skolan som gör att informanterna kan arbeta med mobbningsproblematik utifrån 

likabehandlingsplanen. Vi upplever alla fyra som engagerade och de uttrycker en vilja att 

fortsätta utveckla likabehandlingsplanen i framtiden, vilket vi ser som mycket positivt.  

 

När det gäller skola 2 uppger samtliga informanter i intervjuerna att likabehandlingsplanen i 

nuläget behöver förbättras och göras mer konkret, vilket överrensstämmer med skolans 

uttalade självbild. Det pågående arbetet med till exempel husmodellen visar dock att de har 

viljan att utveckla planen. Deras tankar om att elever och föräldrar ska engageras mer i planen 

och få komma med synpunkter istället för att bara ta del av den är enligt oss ett tecken på att 

de är på väg att lyckas med den delen av implementeringen. Något som vi tror kan bidra till 

ett bättre arbete i samband med mobbning är en tydligare arbetsfördelning där de olika 
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aktörerna tilldelas specifika roller där samtliga har goda kunskaper om vad som förväntas av 

dem. 

 

Utifrån de utsagor informanterna gett visas att skolorna har ett liknande arbetssätt som 

beskrivs i den tidigare forskningen. De har även utgått från både diskrimineringslagen och 

skollagens kapitel som reglerar deras arbete. Båda skolorna visar en vilja att arbeta med 

likabehandlingsplanen mot mobbningsproblematik. Detta visas inte minst av skola 2 som, 

trots sin sämre självbild, öppet lyfter fram denna och strävar efter förbättring.  

 

Samtliga informanter uppger också att de arbetar kontinuerligt och att planen därmed är i 

ständig förändring, vilket i sin tur innebär att den anpassas efter den aktuella situationen på 

varje skola. Detta anser vi visar att skolorna har förstått sitt uppdrag att använda dokumentet 

som ett levande verktyg att bekämpa mobbning med. De eventuella problem som finns beror 

oftast på huruvida skolorna har tillräckligt med resurser i form av ekonomi, tid och kunskap 

för att förverkliga arbetet. 

 

Skolan är också en dynamisk miljö med olika förutsättningar där skolans personal har en 

enorm utmaning att möta alla hinder som uppstår, vilket i sin tur gör att några givna svar på 

problematik inte finns, då varje situation är unik. Vikten av ett fungerande dokument att luta 

sig tillbaka på vill vi lyfta fram som extremt viktigt, eftersom likabehandlingsplanen utgör 

ryggraden för en trygg och behaglig arbetsmiljö för både lärare och elever. En trygg 

arbetsmiljö grundar även för att lärare ska kunna utföra sitt arbete och lära elever den kunskap 

som de behöver i livet och för framtida skolgång. Skolans funktion att utbilda framtidens 

samhällsmedborgare blir därmed påverkad av likabehandlingsplanens effektivitet, vilket 

borde vara nog för att belysa vikten av att den fungerar.  

 

8.1 Förslag på vidare forskning 

 

Denna undersökning hade kunnat byggas ut på olika vis. Intervjuer där elevers upplevelser 

kommer fram skulle exempelvis ge implementeringen av likabehandlingsplanen ett nytt 

perspektiv. Intervjuer med lärare som inte ingår i antimobbningsteamet och övrig 

skolpersonal som skolvärd eller bespisningspersonal skulle visa om alla på skolan upplever att 

de är medvetna om likabehandlingsplanen och dess arbetsstruktur. 
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Undersökningen skulle även kunna byggas ut genom att belysa fler områden i 

likabehandlingsplanen som till exempel diskrimminering och trakasserier av sådan karaktär 

som inte är mobbning. Det hade då varit intressant att ta reda på hur utvald personal från 

skolorna upplever att arbetet med annan typ av kränkande behandling fungerar och vilka 

metoder som används för att motverka dessa.  

 

Ett större urval av skolor både regionalt och nationellt skulle ge undersökningen en större 

bredd. Skolornas arbete ska anpassas efter den givna situationen, vilket leder till att skolor i 

olika regioner kan ha helt skilda arbetssätt. 
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Bilaga 1 
 

Intervju med rektorer 
 

 Hur kom det sig att du började arbeta som rektor? 

 

 Hur länge har du arbetat som rektor? 

 

 Hur länge har du arbetat på just denna skola? 

 

 Hur har skolans likabehandlingsplan arbetats fram? 

 

 Vilka har medverkat när likabehandlingsplanen utformats? 

 

 Vilka känner till skolans likabehandlingsplan och vad planen innebär? 

 

 Upplever du att det finns några styrkor respektive svagheter i just er 

likabehandlingsplan? 

 

 Arbetar skolan med kontinuerlig utveckling av likabehandlingsplaner? 

 

 Hur ser det kommunala samarbetet ut när det gäller utvecklandet av 

likabehandlingsplanerna? 

 

 Har ni fått hjälp i arbetet mot mobbning av skolverket? (till exempel utbildning, 

kompetensutveckling) 

 

 Samarbetar ni med någon annan myndighet?  

 

 Hur ser samarbetet ut i sådana fall? 

 

 Vilka verktyg för att motverka mobbning finns på skolan? (till exempel, 

"antimobbningsplan", organisationer utanför skolan som till exempel Friends eller 

högskolekurser)  

 

 Hur ser de ekonomiska resurserna ut när det gäller arbetet mot mobbning? 

 

 Används några specifika metoder när en mobbningssituation upptäcks?  

 

 Hur sker uppföljningen av en mobbningssituation? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervju med kuratorer 

 
 Hur kom det sig att du valde kurator som yrke? 

 

 Hur länge har du arbetat som kurator? 

 

 Hur länge har du arbetat på just denna skola? 

 

 Hur ser samarbetet med lärare, rektorer och övrig skolpersonal ut? 

 

 Ingår du i skolans antimobbningsteam eller motsvarande? 

 

 Vad har du i sådana fall för roll i teamet? 

 

 Har du fått hjälp i arbetet mot mobbning av skolverket? (till exempel utbildning, 

kompetensutveckling) 

 

 Hur arbetar du med skolans likabehandlingsplan? 

 

 Upplever du att det finns styrkor respektive svagheter i likabehandlingsplanen? 

 

 På vilket sätt ser ditt arbete ut rent konkret i en mobbningssituation? 

 

 Hur förmedlas kontakten mellan dig och den mobbade respektive mobbaren? 

 

 Upplever du att det finns några svårigheter med elevkontakten? 

 

 Upplever du att det finnas andra svårigheter med arbetet mot mobbning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervju med två respektive en representant från varje skola som ingår i 

ett ”antimobbningsteam”.  

  

 Vilka känner till skolans likabehandlingsplan? 
 

 Hur ser det kommunala samarbetet ut när det gäller utvecklandet av 

likabehandlingsplanerna? 

 

 Hur ser likabehandlingsplanen ut på just er skola? 

 

 Vad fokuserar ni som arbetar med anti-mobbning på skolan på? 

 

 Arbetar skolan med kontinuerlig utveckling av likabehandlingsplaner? 

 

 Vilka styrkor respektive svagheter upplever ni att det finns i just er 

likabehandlingsplan? 

 

 Har ni fått hjälp i arbetet mot mobbning av skolverket? (till exempel utbildningar) 

 

 Vilka ingår i antimobbningsteamet? 
 

 På vilket sätt arbetar skolan förebyggande mot mobbning? 

 

 Hur brukar mobbning uppdagas? 

 

 Vilka metoder används när en mobbningssituation upptäcks?  

 

 Vilka verktyg för att motverka mobbning finns på skolan? (till exempel, 

"antimobbningsplan", organisationer utanför skolan som till exempel Friends eller 

högskolekurser)  

 

 Hur sker uppföljningen av en mobbningssituation? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


