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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka om det finns 

något samband mellan lärarnas hantering av mobbning och utbrändhet/stress. Detta kommer 

att undersökas med hjälp av åtta kvalitativa intervjuer med lärare. Det är på deras 

beskrivningar som fokus kommer att ligga på. Materialet från intervjuerna kommer sedan att 

utformas till en sammanställd empiri som tolkas. Detta kommer sedan tillsammans med 

utvalda teorier besvara studiens frågeställningar. De teorier som främst kommer att användas 

är Arlie Hochschilds teori om emotionellt arbete, Thomas Sheffs teori om sociala band, 

Randall Collins teori om interaktionsteori. Vidare i studiens resultat visar det att det finns ett 

samband mellan hanteringen av mobbning och ökad stress. Detta kan bero på att lärarna idag 

har mer på sitt bord att hinna med vilket gör att vissa delar blir drabbade. 

 

Nyckelord: känslohantering, stress, mobbning, sociala band, interaktioner 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to find out if there’s a connection between how teachers’ 

handling bullying and burnouts/stress. This will be examined with the help of eight qualitative 

interviews with school teachers. It is thier stories that will have the focus in this study. The 

material gathered from the interviews will then interperted with the selected theories which 

seek to answer the question for this study. The selected theories are Arlie Hochschild’s theory 

about emotional labor, Thomas Sheff’s theory about social bonds, Randall Collins’ theory 

about interaction ritual chains. Further in the studies results there will be found that there is a 

connection between how teachers handling bullying and stress. This can depend on the fact 

that teachers today has more responsibility elsewhere then looking after just students. 

 

Keywords: emotional managment, stress, bullying, social bonds, interactions. 
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1. Inledning 

 
 

Idag förkommer det mycket forskning om mobbning på olika sätt; i skolan, på nätet och 

arbetsplatser och trots avsky mot all form av mobbning har vi valt att lägga fokus på 

mobbning som förekommer i skolan. Mobbning är idag ett av det viktigaste områdena inom 

forskning speciellt när det gäller mobbning i skolan. Överallt på de flesta skolor runt om i 

Sverige förekommer det mobbning i någon form enligt Heldmark och Gill är Sverige ett av de 

länder som det förekommer minst mobbning på skolor (Heldmark & Gill 2011). De skriver att 

oavsett hur frågorna ställs blir siffrorna inte höga. Detta var dock 2011 och mycket händer på 

fyra år. Mobbning är något som troligtvis ändras i takt med hur samhället förändras. Det 

verkar som elever dagligen finner nya skäl för att mobba och nyare sätt att mobba på. Det sker 

i det tysta, i grupp eller till och med på nätet. Frågan är då vad kan lärarna på en 

högstadieskola kan göra för att motverka detta? Kan lärare göra något åt det alls och vad har 

det för konsekvenser för dem? Leder arbetet med att motverka mobbning till att lärare blir 

mer stressade och utbrända? Det är dessa frågor som vi kommer att studera på närmare håll i 

denna studie.  

   I skolan är det de vuxna, skolans personal, som har ansvaret för att se till att ingen skall bli 

utsatt för mobbning. Enligt brottsförebyggande rådet (brottsrummet 2012) och skolverket 

(Skolverket 2009:41-2) finns det regler och lagar som skolan måste följa i hanteringen och 

förebyggandet av mobbning. Arbetet med mobbning kan innebära en stor belastning hos 

läraren. Är det kanske så att lärarnas arbetssituation och miljö ändras när de måste hantera 

förekomsten av mobbning? Bidrar detta till ökad stress och utbrändhet på något vis? Det är 

med andra ord inte enbart eleverna som kanske drabbas på ett negativt sätt av mobbning.  I så 

fall kan frågan ställas: vad är det som bidrar till att det leder till stress? Får de kanske inte 

tillräckligt med stöd från skolledningen när de anmäler förekomsten av mobbning på 

skolan?  Det som kan stå i vägen för en bra hantering är den känslohantering som läraren kan 

stå inför när det gäller att hantera mobbning på ett bra sätt.       

      Som lärare är det viktigt att gå in i situationer, som exempelvis en konflikt i korridoren 

mellan eleverna. Det är viktigt för lärarna att känna att dem har någon bakom sig 

(skolledningen) och att det finns program för hantering av mobbning och fortsatt utredning är 

till en stor hjälp. Det kan vara svårt som lärare att se en del saker, elever kan göra fula och 

dolda saker mot varandra som lärarna inte ser. Ibland kan lärarna tro att de löst en konflikt 

men kan visa sig sedan att konflikten blivit värre. Det kan i dessa fall kännas tufft för läraren 
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och då är det viktigt att de har sina kollegor bakom sig som hjälper till och kan avstyra det 

hela innan det går för långt. Då lärare kan bli emotionellt utsatta genom att hantera mobbning 

tycker vi att det behövs forskning om lärarnas perspektiv, vilket vi här nedan kommer att 

göra. Vad vi menar med emotionell utsatthet är; i ett yrke som lärare kan det vara en hel del 

som ska hinnas med i form av lektioner, möten, se till att elever uppför sig och pappersarbete. 

Att ha så mycket på sitt bord plus att behöva hantera förekomsten av mobbning kan i många 

fall leda till att läraren blir stressad eller utbränd då det är viktigt att elevens välmående 

kommer i första hand. Denna studie kommer med fokus på lärarna studera om hanteringen av 

mobbning har någon koppling till utbrändhet/stress hos lärarna. 

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka om det finns 

något samband mellan lärarnas hantering av mobbning och utbrändhet/stress. Mobbning är 

något som förekommer varje dag runt om i landet på många skolor och det är lärarnas uppgift 

att lära och undervisa eleverna om vad mobbning egentligen innebär. Forskning kring 

mobbning har en stor samhällsrelevans idag på så sätt att mobbning förekommer mer eller 

mindre dagligen på skolor runt om i landet. Det är ett väldigt brett ämne som kan angripas 

från många olika håll. Vi kommer med hjälp av kvalitativa intervjuer att studera mobbning 

utifrån lärarnas perspektiv då arbetet med att förebygga mobbning börjar i klassrummet där 

läraren dagligen träffar eleverna. Frågan som vi kommer att ha som utgångspunkt i denna 

studie är: Upplever lärarna på en högstadieskola att det finns ett samband mellan 

hanteringen av mobbning och stress/utbrändhet? För att kunna komma närmare ett svar på 

denna fråga kommer vi även att undersöka: Vilket stöd upplever lärarna att de har/får av 

skolledningen i hanteringen av mobbning?   

      Utifrån denna utgångspunkt kan vi koppla vårt ämne till Hochschilds teori om emotionellt 

arbete med fokus på begrepp som känsloregler, emotionellt arbete, socialt utbyte av 

emotioner, ytagerande och djupagerande och utbrändhet/stress och Scheffs teori om sociala 

band med inriktning på hans hänsynsemotionssystem som kopplas till emotionerna skam och 

stolthet. En sista teori som vi tillämpar är Collins teori om interaktionsritualer med begrepp 

som emotionell energi och kulturellt kapital. Dessa tre teorier kan kopplas till varandra genom 

att de lägger fokus på emotionellt arbete och kan även kopplas samman med den tidigare 
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forskning som presenteras i nästa kapitel. I den tidigare forskningen presenterar vi fyra 

vetenskapliga artiklar som alla berör mobbning på olika sätt.    

 

 

1.2. Disposition  
 

 

Denna studie innehåller en problemformulering som berör tre olika teman; hantering av 

mobbning, emotionellt arbete och mobbning. Dessa tre teman utgör grundstenen för hela 

studien, även rör den tidigare forskningen som står att läsa i nästa kapitel. Metoden som 

använts är kvalitativa intervjuer där vi har intervjuat åtta lärare, vars svar och reflektioner 

presenteras i ett särskilt kapitel. Detta kapitel är baserat enbart på lärarnas egna erfarenheter 

och upplevelser och har struktureras med hjälp av de tre grund teman. Uppsatsen kommer 

även att innehålla en teoridel där tre teorier och dess begrepp förklaras närmare och dessa 

används för att analysera intervjupersonernas utsagor. Som avslutning presenteras en 

reflektion av våra egna tankar, tolkningar och reflektioner av arbetet och en sammanfattning 

av studien som helhet. 

 

2. Bakgrund 

 
 

2.1. En introduktion om skolan   
 

Här nedan kommer vi att ge en kortfattad introduktion om skolan som vi har valt för våra 

studie. För skolans skull kommer vi inte att ge för mycket information som kan avslöja vilken 

skola det handlar om.  På den här skolan går det cirka 700 elever. Skolan är indelad i sju 

arbetslag och skolåren 6-9 har två mentorer som träffar sina elever vid två tillfällen per vecka 

där bland annat värdegrundsrelaterade frågor diskuteras. I flertalet klasser finns en manlig och 

en kvinnlig mentor. Personalens engagemang och ansvarskänsla är stor på den här skolan 

vilket haft stor betydelse för att skolan kommit långt när det gäller elevernas resultat och rör 

utvecklingsarbetet på skolan. Arbetet har gynnats av att skolan blivit uppmärksammad på 

nationell nivå som ett föredöme i sitt sätt att arbeta.  
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2.2. Vad är mobbning och vad är skolans skyldighet 

 

 

I en rapport som getts ut av skolverket kan mobbning uppfattas på olika sätt beroende på 

vilket perspektiv man utgår ifrån (Skolverket 2009: 17). Barn, ungdomar, lärare, föräldrar och 

forskare kan ha olika kunskaper om och erfarenheter av mobbning och därför också olika 

förklaringar av vad mobbning är. Det finns dock gemensamma nämnare för alla de 

definitioner som tagits fram genom forskning om ämnet och dessa är; 1) det finns alltid en 

eller flera förövare, 2) mobbning definieras alltid som något negativt, 3) det finns alltid en 

utsatt individ, ett offer (Skolverket 2009:18f). Enligt skolverket kan mobbning ta sig i uttryck 

på olika sätt till exempel genom verbala hot, utpressning, utfrysning, ryktesspridning och 

våldshandlingar.  I skolan är det de vuxna, skolans personal, som har ansvaret för att ingen 

skall bli utsatt för mobbning.  Skolan ska arbeta för att förebygga mobbning och skolan måste 

agera om mobbning förekommer (Skolverket 2009:41). Enligt skollagen och 

diskrimineringslagen måste skolan arbeta mot alla former av mobbning.  

     Personalen ska omedelbart, så fort mobbning har kommit till deras kännedom, behandla 

ärendet samma dag eller dagen därpå. Skolan måste få stopp på mobbningen och visa vad 

man gör för att förebygga och förhindra mobbning i framtiden. Det är också ett måste för 

skolorna att arbeta med att förebygga mobbning bland annat genom att upprätta årliga 

handlingsplaner där det tydligt ska framgå hur skolan agerar om mobbning sker. I 1 kapitlet 2 

§ i skollagen står att den som verkar inom skolan aktivt ska motverka alla former av 

kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. I kapitel 14a i skollagen 

finns bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling. Mobbning är en sorts kränkande 

behandling. Lagstiftningen gäller alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning. 

(Brottsrummet 2012) 

 

2.3. Tidigare forskning 

 

 

Nedan redogör vi för fyra vetenskapliga artiklar som kan öka förståelsen om vad mobbning är 

och innebär och hur lärarna och skolan kan göra för att förebygga och hantera förekomsten av 

mobbning. Vi valde dessa fyra för att de alla har en koppling till lärarnas emotionella arbete 

som kan ligga till grund för hur arbetet med mobbning kan se ut. Den första artikeln handlar 

om vad mobbning är och vad den innebär. I artikeln kan man även läsa om olika definitioner 

som gjorts av mobbning. Den andra artikeln behandlar hur lärarna i skolan bär det största 

ansvaret då det är de som har den första kontakten med eleverna i skolan. I den tredje artikeln 
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beskrivs det hur lärarna kan gå tillväga för att förebygga förekomsten av mobbning i 

klassrummet. Den sista artikeln berör hur viktigt det emotionella arbetet som lärarna utför i 

klassrummet är. Det kan antingen bidra till ett försämrat eller förbättrat beteende hos eleverna. 

Bättre beteende kan kanske sedan minska förekomsten av mobbning. 

 

 

2.3.1. What is Bullying? by M.C. Aalsma & J.R. Brown 

 

 

Runt tre fjärdedelar av ungdomarna runt om i världen har på något vis blivit utsatt av 

mobbning genom rykten, namnkallelser (elaka smeknamn) och offentligt hån och en fjärdedel 

har blivit utsatta för mer extrem mobbing som upplevelser av tvång och beröring som anses 

olämplig (Aalsma & Brown 2008:101). Trots dessa siffror är det definitionen av mobbning 

som ligger till grund för hur insatserna för förebyggandet av mobbning tar sig uttryck. 

Definitionerna kan se ut på olika sätt och därmed bemöts inte all mobbning efter samma grad, 

d.v.s. bedöms som lika allvarlig.   

     Det författarna menar i sin artikel är att mobbning är ett svårdefinierat fenomen för hur kan 

man veta vad som är mobbning eller inte. Detta visade Mischna i sin studie på en grundskola 

där han lät både elever, lärare och föräldrar delta i samtal och undersökningar (Aalsma & 

Brown 2008:101). Det fanns två viktiga aspekter som han ansåg skapa en förvirring; Den 

första handlade om en konflikt mellan en persons förståelse av vad mobbning är och specifika 

fall av mobbning. Vad som menas är till exempel att en elev, lärare eller förälder som själv 

blivit utsatt för mobbning kan ge en konsekvent definition av mobbning men kunde inte 

identifiera ett fall som mobbning när de gavs ett exempel på ett fall där mobbning 

förekommit.    

      Det andra handlade om den svårighet som finns att identifiera mobbning bland kompisar 

då det kan vara svårt att identifiera en maktobalans mellan dem. Sawyer (Aalsma & Brown 

2008:101) och hans kollegor har dock försökt ta itu med den förvirring som råder i detta fall 

genom att testa en beteendebaserad definition av mobbning. De inkluderade inte den 

fundamentala aspekten av mobbning (som Olweus tar upp) i sin definition, det vill säga den 

maktbalans som råder mellan den som mobbar och den som blir utsatt genom avsiktlig 

sårande beteende som sker upprepade gånger. Olweus menar att: “It must be stressed that the 

term bullying is not (or should not be) used when two students of approximately the same 

strength (physical or psychological) are fighting or quarreling”. Den maktbalans som 



10 
 

existerar mellan offer och förövare är viktig för att den skiljer mobbning från andra 

handlingar av aggression eller våldsamheter. Olweus definition exkluderar ett visst våldsamt 

beteende även om det sker avsiktligt. T.ex. om ung man blir sparkad på bussen hem, men 

genom att använda den beteendebaserade definitionen som Sawyer och hans kollegor 

använder anses den akten vara en form av mobbning. Så med andra ord berörs förebyggandet 

av mobbning av den definition som används (Aalsma & Brown 2008:102). I vårt fall kan 

detta ligga till grunden för hur personalen på skolan vi studerar agerar och hanterar 

förekomsten av mobbning.    

 

 

2.4.2. Correlates of teachers’ ways of handling bullying by Mandy Grumm & Sascha 

Hein.  

 

Det är många föräldrar, lärare och även politiker som ser en betydande ökning de senaste åren 

av aggressiva beteenden i skolanm(Grumm & Hein 2012:299). Enligt Olweus kan beteenden 

som aggressiva handlingar, verbala trakassering och avsiktlig ignorering ses som mobbning. I 

artikeln framkommer det att forskning om mobbning inte endast är något som sker nationellt 

utan även internationellt då flera internationella studier visar att mobbning förekommer i 

andra länder som Norge, Sverige, Danmark, USA med flera (Grumm & Hein 2012:299-

300).       

      I tidigare forskning visar det att mobbning har många negativa effekter i form av dålig 

hälsa och psykisk ohälsa. Det är därför ytterst viktigt för skolpersonal och samhället som 

helhet att hantera dessa beteenden. Det har även argumenterats i senare publikationer att 

fenomenet mobbning måste få vår fulla uppmärksamhet och det är viktigt att skapa och hitta 

sätt att angripa dessa problem. Under den senaste tiden har det uppkommit en rad olika sätt att 

hantera detta fenomen genom olika antimobbningsprogram inom utbildningsområdet, men de 

har inte alltid visat sig vara effektiva. Dessa hanteringar och antimobbningsprogram måste 

inkludera både lärare, elever och föräldrar för att de ska fungera. (Grumm & Hein 2012:300) 

     I dag ligger fokus på hur lärarna eller skolan hanterar förekomsten av mobbning. Det är 

lärarnas ansvar som ‘klassens ledare’ att se till att det är en positiv atmosfär inne i 

klassrummet då det i tidigare studier visat sig att lärare hanterar mobbning på olika sätt. 

Läraren kan till exempel ta till en mer basisk (enkel) teknik som att själv dela in eleverna i 

grupper, sätta upp regler om vad som gäller, ta itu med dåligt beteende direkt, överse olika 

klass evenemang med mera. Rigby utformade en medarbetarenkät för att på olika sätt 
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utvärdera hur mobbning hanteras (Grumm & Hein 2012:300-301). Han anser att får man 

någon bild av om hur lärarna hanterar förekomsten av mobbning så kan det bli lättare att 

utforma ett antimobbning program. 

     Det har redan påpekats att det är lärarna som bär en av de största ansvaren när det gäller 

hantering av mobbning (Grumm & Hein 2012:301). Det är därför viktig att få en inblick i 

vilken individuell metod lärarna använder när de hanterar mobbning. Detta kan relateras till 

vår studie på så vis att vi vill studera vilka känslor det är som styr lärarna när de försöker 

motverka och hantera mobbning.  

      I Grumm & Heins (2012:304,306) studie undersökte de hur lärarna hanterade förekomsten 

av mobbning och relationen till de aggressiva beteenden som förkommer i mobbning och 

huruvida lärarnas kunskaper om aggression goda nog till att hjälpa i förebyggandet av 

mobbning. Och det uppkom att det finns skillnader i hur lärare runt om i världen hanterade 

förekomsten av mobbning och aggression. De kom fram till att det är läraren som har första 

kontakten med eleven, och dagligen kan se deras relation till varandra. Enligt Olweus är det 

viktigt att lärarna visar en noll tolerans mot mobbning oavsett hur liten eller grov den anses 

vara.    

 

 

2.3.3. Bullying Prevention and Social Justice by Megan Polanin & Elizabeth Vera  

 

Mobbning i skolan kan enligt Vera och Polanin ses som en samhällelig epidemi som drabbar 

miljontals studenter på olika sätt (Polanin & Vera 2013:303). Vad de menar är att ungdomar 

är involverande i mobbning även om de inte direkt är den som mobbar eller bli utsatt utan 

även genom att vittna om det i skolkorridoren eller på annat sätt. Artikeln framställer 

skolmobbing som en social orättvisa och utforskar kulturbaserad intolerans och mobbing. I 

denna artikel tar författarna upp en diskussion som belyser hur forskare och praktikanter kan 

gå vidare för att arbeta med studenter och andra intresserade i en skolmiljö för att främja 

tolerans och även acceptans för barn och ungdomar i alla kulturer (Polanin & Vera 2013:303). 

Författarna till artikeln framhäver att för att kunna förebygga mobbning på bästa möjliga sätt 

måste professionella vara villiga att hjälpa eleverna att bygga upp en medvetenhet kring 

mobbing och en förståelse för orättvisor och diskriminering samt vårda öppenhet och 

acceptans för alla kulturer. Mycket av den mobbing som förekommer är kulturbaserad, det vill 

säga ungdomar blir mobbade för att de har ett annat ursprung och för att de ser annorlunda ut 
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och detta måste förebyggas i den mån att professionella lär studenter om acceptans och 

tolerans mot andra människor (Polanin & Vera 2013:303-4).    

       Mobbning definieras av många likt Rigby som “the repeated oppression, psychological 

and physical, of a less powerful person by a more powerful individual or group of persons”, 

vilket diskuteras i denna artikel genom att argumentera för att förebyggandet av mobbing 

börjar redan i skolan mellan elev och lärare i klassrummet (Polanin & Vera 2013:305). I 

artikeln tar författarna upp olika exempel på hur mobbing kan förebyggas redan i 

klassrummet, några exempel är; 1) jigsaw groups, som innebär att läraren bryter ner eleverna i 

små grupper och det är upp till eleverna att lära varandra om deras ursprung. Många forskare 

visar på att detta sätt har hjälpt elever att får en bättre attityd mot sina klasskamrater, större 

självförtroende och bättre skolprestationer. 2) Banks och Banks presenterar i sin tur ett 

transformativt sätt att förebygga mobbning på en mer kulturell basis genom drama, konst, 

matlagning och dans. Studenter lär sig genom denna teknik att uppskatta kulturella skillnader 

(Polanin & Vera 2013:306-7).         

       Det finns flera tekniker som man kan använda och för att göra detta möjligt måste 

personalen, framför allt läraren, vara villiga att hjälpa till med att förebygga mobbing och 

involvera eleverna i det. Författarna menar att lärarna och personalen på skolan måste bidra 

till att klargöra för eleverna vad mobbing innebär (Polanin & Vera 2013:307). Lärarna kan 

använda sig av så kallad antimobbningsgrupper som är ledd av dem genom att de gör sig 

synliga i klassrummet, korridorer, trappor och på andra ställen. De studenter som mobbar ska 

bli erbjudna samtal med kurator och föräldrar ska göras uppmärksamma på vad deras barn 

gör. Ett sätt för att involvera både, lärare, studenter, föräldrar och övrig personal är att ska 

något som kallas för Bullying Initiative Leadarship Team där man genom feedback från 

elever, lärare och föräldrar skapar ett nätverk som man kan fylla med information om vad som 

händer runt om i skolan.    

 

 

2.3.4. The emotional practice of teaching by Andy Hargreaves  

 

Under de senaste decennierna (Hargreaves 1998:835ff) har det skett en stor förändring inom 

undervisningen runt om i skolor. Förr var det inte accepterat att en lärare skulle visa känslor i 

klassrummet eller mot elever i allmänt, men på senare tid har det framstått som en viktig 

aspekt av elevernas inlärningsförmåga. En elev tar in mer om en lärare kan visa känslor i sin 

undervisning. Det sägs att emotioner är hjärtat av lärandet. Emotioner kan beskrivas som: 
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“mental states accompanied by intense feeling and (which involve) bodily changes of a 

widepread character”, vilket betyder att människor berörs av sina känslor, men även andra 

som vi kommer i kontakt med kan beröras. Emotioner är en dynamisk del av oss själva och 

oavsett och de är positiva eller negativa existerar de i olika organisationer som till exempel 

skolan.        

      En bra undervisning är fylld med positiv energi. Förr skulle inte lärarna som tidigare sagt 

visa känslor. Skolan var en institution som bara lärde unga män och kvinnor om hur de skulle 

bete sig när de sedan kom ut i samhället och inga känslor som kunde ändra detta sätt fick äga 

rum. Men undervisningen handlar om mer än detta då lärarna i grund och botten också enbart 

är individer med känslor som kan användas för att göra en skoldag för eleverna mycket 

roligare. Det handlar om att undervisningen är inte bara är en väloljad maskin utan det handlar 

om att använda sitt kreativa förnuft och dina känslor för att skapa en bra atmosfär i 

klassrummet och i skolan. Ju mer engagerad en lärare är i sin undervisning desto mer 

intresserade blir eleverna.        

      Detta fenomen var när denna artikel skrevs ett nytt territorium för forskare, men det är det 

även idag. Emotioner är enligt Max van Manen en grundsten för hur barn tar till sig 

information, d.v.s. läraren kan med gester, miner, kroppsspråk få elever att förstå på ett bättre 

sett. Lärare och elever kan läsa av varandra när undervisningen sker på ett plan som gör det 

lätt för eleverna att förstå och där läraren kan ta del av elevens intryck. Elever kan med 

kroppsspråk, gester och miner visa att de inte förstår utan att behöva säga något. En viktig 

aspekt som man bör tänka på när man använder sina emotioner i sitt arbete är att inte komma 

för nära sina elever. Man måste hitta en balans mellan sitt arbete och sin personliga sfär. Det 

är när lärarna blir för kontrollerande som eleverna oftast drar sig tillbaka och inte visar något 

engagemang och ju mer kontroll man har över en situation desto mer kan emotioner dala eller 

ta överhand. Undervisning kräver en stor del emotionellt arbete och inte bara “acting out” 

känslor. Om man utgår från Hochschild kan emotionellt arbete ses till en stor en del som ett 

negativt fenomen, där man måste finna en balans mellan sina privata och sociala känslor. Det 

kan behövas inom läraryrket också, men att låtsas kan skapa missförstånd i klassrummet. Så 

emotionellt arbete är en viktig aspekt för en bra undervisning i skolan, om det utförs på ett 

balanserat sätt.       
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3. Metodkapitel 

 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den metod vi har valt att använda och även redogöra 

för hur vi har gått tillväga i insamlingen av det empiriska material vi har fått fram samt vilka 

etiska riktlinjer vi måste följa och tänka på under studiens gång. 

 

3.1. Vetenskaplig ansats 

 

Hermeneutiken (Ödman 2007:11ff) grundas på olika tolkning av sanningar som kan anläggas 

i förhållande till ett socialt fenomen. Vad som menas är att man har olika tankar om vad 

sanning är. Den hermeneutiska traditionen har en koppling till den kvalitativa metoden, som 

innebär att innan forskaren går ut på fältet och samlar in det empiriska material som han 

behöver har forskaren någon form av förförståelse för det fenomen som han vill undersöka. 

Förståelsen är enligt Dilthey: ”En psykisk process varigenom vi tillgodogör oss innebörden i 

levande mänsklig erfarenhet”. Vad han menar är att med hjälp av förståelsen öppnas andra 

individers värld för oss och det är endast genom den som vi kan möta det individuella och ta 

del av den värld som vi inte har någon kunskap eller begrepp om (Ödman 2007:40-1).  

    Hermeneutiken är en form av tolkning som går ut på att skapa förståelse för den mening, 

innebörd och de värderingar som finns i en text, en handling eller ett beslut m.m. varvid man 

tar stor hänsyn till den bakgrund och det sammanhang som det tolkade har i sin förankring i. 

En hermeneutisk tolkning ger oss en förklaring genom att den sätter in ett fenomen i dess 

mänskliga, historiska, sociala, ekonomiska eller konstnärliga sammanhang. (Allwood & 

Erikson 2011:73-76).  Modern hermeneutik går tillbaka på teorier och metoder som 

utvecklades av de tyska filosoferna Friedrich Ast (1778-1841) och Friedrich Schleiermacher 

(1768-1834). Det var Ast som introducerade begreppen hermeneutisk cirkel, men det var 

Schleiermacher som vidare utvecklade begreppet och det var genom arbeten under 1800-talet 

som det kom i bruk på allvar. Det är han som betraktas som den egentlige grundaren av 

hermeneutiken. Hermeneutisk cirkel innebär stegvis ökande förmåga att förstå enskilda 

företeelser genom att sätta i dem i sitt sammanhang. Därigenom får man bättre förståelse för 

sammanhanget som helhet, vilket i sin tur leder till att man förstår delarna på ett nytt sätt och 

med fördjupad insikt. På detta finns det inget slut utan det är en evig cirkel eller spiral som går 

runt. Schleiermachers grundtanke var att förståelsen kräver medveten bearbetning för att 

kunna tolkas. (Allwood & Erikson 2011:76-80). 
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  En annan stor företrädare för hermeneutiken var Hans-Georg Gadamer (1900-2002), som 

betonade att vi aldrig kan lösgöra oss själva från det sociokulturella sammanhang där vi 

befinner oss. Våra tolkningar av andra människor livssituation måste alltid ske i bakgrund av 

vår förståelse av vår egen situation. Det är i konfrontation med andras antaganden och 

uppfattningar som vi upplever verklig förståelse både vår egen livsvärld och det sociala. 

(Allwood & Erikson 2011:84-9). Det finns två grundläggande frågeställningar i 

hermeneutiken. Den första handlar om förståelsen innebörd i sig och den andra handlar om 

metoden, hur vi uppnår förståelse. 

    Redan från början bestämde vi oss för att utgå från den hermeneutiska traditionen då vi går 

in i fältet med en förförståelse om hur vi tror att personalen på en skola kan agera när 

mobbning förekommer då vi båda har tidigare erfarenheter om detta. Går vi in i en studie med 

en hermeneutisk utgångspunkt kan vi inte räkna bort oss själva och den förståelse som vi har. 

Hermeneutiken kan även vara skeptisk i förhållandet till ny kunskap, d.v.s. den kan både 

skapa, upplösa och återskapa kunskap, vilket betyder att vi måste förhålla oss objektivt då vi 

kommer att få tillgång till ny kunskap och även kanske måste ändra vår uppfattning kring den 

kunskap som vi redan har med oss (Ödman 2007:14-15).        

      Fördelen med att använda den hermeneutiska traditionen i vår studie är att vi går in med 

en förförståelse om hur det kan vara, som sedan kan ändras i takt med den information som vi 

samlar in. Hermeneutiken kan vara till hjälp för att förstå våra informanters egna erfarenheter 

och upplevelser av mobbning. Nackdelen kan dock vara att vi blir för vinklade i vår insamling 

av det empiriska material, det vill säga vi ser bara utifrån den förförståelse som vi redan har 

och glömmer att se till den nya information som vi tar in. Men vi tycker att fördelen 

överväger då vi båda är väldigt intresserade av mobbning och vill veta mer utifrån lärarnas 

perspektiv.  

 

3.2. Förförståelse 

 

En anledning till varför vi valde att göra en studie om mobbning och att ha lärarna som 

utgångspunkt är för att vi båda har någon form av personlig koppling eller erfarenhet av 

ämnet. Ingen av författarna till denna studie har själva varit utsatt för mobbning, men båda har 

sett hur lärarna har både gjort sitt yttersta och sitt minsta i hanteringen av mobbning.  

    Dagens samhälle blir mer och mer segregerat menar vi och i och med det så förekommer 

det mer och mer mobbning på skolorna runt om i landet. I många fall varav våra egna 



16 
 

erfarenheter från barndomen känns det som om att personal på skolan inte gör sitt yttersta för 

att handskas med de rapporter om mobbning som de får in. Ibland kunde det kännas som om 

att ingenting gjordes och idag känns det likadant trots ett flertal år emellan.  

 

 

3.3 Val av metod 

 

 

 

Detta är en kvalitativ studie om hur lärare på en högstadieskola upplever att deras arbete 

påverkas emotionellt i hanteringen av mobbning. Det som kännetecknar en kvalitativ studie är 

att forskaren tolkar och analyserar lågt strukturerade data för att skapa en fördjupad förståelse 

för hur attityder och idéer påverkar människors handlingar (Ödman, 2007). 

     Vi har valt att använda oss av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer då vi vill få fram 

lärarnas förståelse av fenomenet och med hjälp av livsvärldsintervjuer vill vi studera lärarens 

egna upplevelser och erfarenheter av hur deras hantering av mobbning och deras emotionella 

arbete påverkas i skolan (Widerberg 2011:16). Med emotionellt arbete menar vi om 

hanteringen av mobbning skapar stress och utbrändhet hos lärarna. Vi har valt kvalitativ 

metod för att komma närmare individen eftersom då det uppstår en form av relation mellan 

informant och forskare och det empiriska material lättare kan följas upp. Genom att använda 

livsvärldsintervjuer kommer vi som forskare att fokusera på intervjupersonens livsvärld och 

försöka förstå denna genom deras egna ögon (Kvale & Brinkmann 2009:43-4). Livsvärld 

innebär att man genom den kvalitativa forskningsintervjun har en möjlighet att komma åt 

intervjupersonens levda vardagsvärld som kan upplevas oberoende av vart, när och hur. Vad 

detta innebär att det är irrelevant hur en utomstående skulle värdera sanningshalten i de 

påståenden som görs av intervjupersonerna. Med denna metod försöker man förstå teman i 

vardagsvärlden utifrån personens eget perspektiv och den är uppbyggd utifrån och utförs 

enligt en intervjuguide som har formats och bearbetas. Detta är det material som man sedan 

använder för att analysera det empiriska material som tagits fram.  

 Till hjälp kommer vi att använda oss av en intervjuguide (se bilaga 1) som är strukturerad i 

tre teman; emotionellt arbete, hantering och mobbning. Som står i vår problemformulering 

(kapitel 1.1) så kommer dessa teman ligga som grund för hela studien.    

     Fördelar med att använda halvstruktuerade livsvärldsintervjuer i vår studie kan vara vi får 

tillgång till information som vi annars inte erhållit om vi hade använt oss av observation eller 

litteraturstudier. Informationen vi får av intervjupersonerna kan ge oss en djupare inblick i hur 
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det kan vara på skolan utifrån lärarnas perspektiv. Halvstruktuerade livsvärldsintervjuer kan 

också vara bra att använda då man inte vill att intervjuerna ska vara för reglerade, d.v.s. det 

kan dyka upp frågor som inte finns med i intervjuguiden som man har skapat. Halvstruktuerad 

innebär att det finns möjligheter för ändringar och intervjupersonen i fråga kan bidra till att 

nya frågor dyker upp eller andra tankar kring ett visst tema som man själv inte hade tänkt på 

tidigare.  

   Nackdelar med att använda denna metod kan vara att den inte ger oss den information som 

vi söker för att få en ökad förståelse kring det problem som vi studerar. Det kan hända att vi 

får allt för generella svar som inte går att analysera och tolka i ett socialpsykologiskt 

perspektiv. Men vi anser att det positiva överväger det negativa. Blir svaren för vinklade får vi 

analysera dessa svar utifrån det perspektivet och då argumentera för hur det blev så och för 

vad det har för konsekvenser för vår studie och våra slutsatser.  

 

 

3.4. Urval 

 

 

Vi satt länge och diskuterade om hur vi på bästa möjliga sätt kunde få tag på informanter som 

skulle vilja delta i vår studie. Vi kom fram att bästa sättet var att använda oss av ett så kallat 

klusterurval. Klusterurval använder vi då vi anser att det kommer att ge oss bäst data att 

analysera. Klusterurval innebär att vi har begränsat oss till ett visst antal lärare redan från 

början, åtta stycken, och för att det inte ska blir för slumpmässigt eller för utbrett har vi valt 

att begränsa oss till enbart en högstadieskola i Halmstad. (Bryman 2013:186).  

    Klusterurval går mer eller mindre ut på att en flerstegsprincip då forskaren ständigt väljer ut 

nya kluster utifrån de val som gjorts innan. Till exempel var vårt första steg att välja hur 

många lärare vi ville ha med i studien. När vi gjort det valet blev nästa steg att välja rätt 

åldersgrupp (d.v.s. låg-, mellan-, eller högstadieskola) vi ville ha lärarna i då i relation till vart 

vi tror att de kan förekomma mest mobbning. Vi gjorde då valet att använda oss av en 

högstadieskola och nästa steg var att välja vilken skola vi ville göra studien på. Då vi båda 

hade kontakter på några av skolorna visste vi att chansen för att någon av dessa skulle ställa 

var stor. Efter mycket tänkande valde vi den som låg närmast så vi slapp tänka på 

resekostnader. (Bryman 2013:187) 

     Fördelen med att använda klusterurval i samband med vår studie är att intervjuerna kan 

byggas upp på ett bra och enklare sätt än om vi hade valt flera skolor eller om vi valt att 

använda ett slumpmässigt urval. Hade vi valt att använda ett obundet slumpmässigt eller 
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systematiskt urval istället så hade vi kanske fått in mer data, men den hade i största 

sannolikheten blivit väldigt spridd. Den hade kanske även varit väldigt svår att analysera på 

ett bra och sammanhängande sätt.  Konsekvensen med att använda klusterurval kan vara att vi 

bara ser till den skola vi valt att göra vår studie på och inte till det stora hela, det vill säga hur 

det kan se ut och inte bara att det ser ut så oavsett på vilken skola man befinner sig på.   

 

 

3.5. Tillvägagångssätt 

 

Det tog oss inte någon längre tid att komma fram till vad vi ville studera då vi under en längre 

period redan har varit inne på ett och samma spår. Tidigt valde vi att mobbning i skolan var 

något som vi båda ville studera på närmare håll, men eftersom det är ett brett område var vi 

tvungna att bestämma vilken inriktning vi ville studera. Vi började med att läsa litteratur i 

ämne för att se om den kunde bidra med några idéer och hittade även information på Internet. 

Till slut kom vi fram till att hantering av mobbning har både samhällsrelevans för den tid vi 

lever i och är en viktig del av skolans utveckling. Vi valde att studera hantering av mobbning 

på en skola i Halmstad, vi frågade oss: Är det bäst att välja eleverna eller lärarna? Vi 

bestämde oss snart för att studera området utifrån lärarnas perspektiv och för att få ut mer av 

studien valde vi att även undersöka hur lärarna påverkas av hanteringen av mobbning och om 

det bidrar till någon emotionell nedbrytning hos lärarna? Med emotionell nedbrytning menar 

vi stress eller utbrändhet. Vi valde lärare då det ofta skrivs om eleverna och inte så mycket om 

lärarnas perspektiv på fenomenet.  

      Vi tog kontakt med en högstadieskola i Halmstad genom att ringa rektorn och förklara 

vårt syfte med studie. Vi kontaktade lärare som vi själva valde ut, och rektorn godkände att vi 

själva fickvälja ut lärare. Lärarna vi intervjuade var tillmötesgående och visade en positiv 

inställning till ämnet. Intervjuerna gick till på ett bra sätt och skedde i en mycket avslappnad 

miljö. Dessa intervjuer utfördes på skolan i fråga och efter lärarnas egen tid och förmåga. I det 

stora hela så gick intervjuarna väldigt bra, vi kan inte hitta något negativt med dessa. Det enda 

som kanske var negativt är att brandlarmet på skolan gick mitt i en intervju, vilket gjorde att 

vi var tvungna att avsluta på ett dåligt sätt. Dock så fick vi ändå den information vi behövde, 

men vi blev lovad hjälp med att kontakta den personal som arbetade med mobbning, så vi fick 

ta det dagen efter via telefon samtal istället. Detta telefonsamtal gjordes med samma person 

som vi intervjuade dagen innan. 
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3.6. Tillförlitlighet/Validitet 

 

I vår studie har alla beslut övervägts mycket noga och alla för- och nackdelar har bidragit till 

det resultat som vi har fått fram. Vi var noga med att tänka på att vi som forskare måste vara 

överens i vårt skapande av intervjufrågor och i vårt tolkande av materialet vi får fram, något 

som Bryman kallar för intern reliabilitet. Det innebär att medlemmarna i ett forskarlag måste 

vara eniga om hur de tolkar det de ser och hör (Bryman 2013:352). Och detta har vi övervägt 

noga. Fördelen med att vara på samma sida i detta samband är att insamlingen av det 

empiriska materialet kan gå lättare och tolkningen av materialet blir enklare i den 

bemärkelsen att vi som forskare inte behöver lägga onödig tid på att komma överens. En 

annan viktig aspekt som vi var noga med från början var att vara pålästa inom det område som 

vi studerar. Vi läste allt vi kunde komma över inom mobbning och emotionellt arbete och 

fördelen med detta är att validitet kan bli högre då vi stöder oss på tidigare forskning. 

     Validitet syftar till hur tillförlitligt materialet man får fram är och hur tillförlitligt resultatet 

blir. För att det ska bli så bra validitet som möjligt gäller det att se till att 

problemformuleringen och teorier passar ihop är i förhållande till det material som vi får 

fram.  När en studie inom skolan görs är det även viktigt att tänka på att lärarna som vi 

intervjuar måste ha och kunna dela med sig av den information som de sitter på. Men frågan 

är då: Hur kan vi veta att svaren vi får är ärliga och uppriktiga?  Det vi får göra att vi är en 

återkoppling till dem vi intervjuat så de får läsa igenom vår studie.    

 

 

3.7. Etiska Riktlinjer 

 

 

Viktigast att följa under studiens gång är de etiska riktlinjer som finns; Samtyckeskravet som 

innebär att vi som forskare måste klargöra syftet med studien för alla inblandade. 

Försökspersonerna ska även informeras om den rätten de har att när som helst avbryta eller 

avbryta studien. De som deltar kan själva bestämma över sin medverkan och har rätten att få 

del av all information som de behöver, d.v.s. syftet med upplägget av studien. (Kvale & 

Brinkmann 2009:87). Vi måste även tänka på hur vi använder personers personliga data i 

form av namn m.m. genom att inte publicera deras information utan samtycke. I extrema fall 

kan konfidentialiteten skapa rättsliga problem om forskaren fått information om någon som 

bryter mot lagen. I övrigt är det viktigt att konfidentialiteten skyddar intervjupersonens 



20 
 

identitet, d.v.s. all personlig data måste skyddas från obehöriga. (Kvale & Brinkmann 

2009:88-9). 

  Det viktigaste är att se till att ingen lider av den information som vi sedan publicerar i vår 

rapport, varken intervjupersonerna eller gruppen som de representerar i sin helhet. Den 

information och de uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningen. 

 Vi som forskare måste värna om vår integritet och våra värderingar och moraliska 

uppfattningar. Våra värderingar ska inte synas i intervjun utan finnas latent. Som forskare 

måste vår integritet styra handlandet före, under och efter intervjun och studien är klar. (Kvale 

& Brinkmann 2009:90ff). 

 

4. Teorikapitel 

 

Då vår studie handlar om hur hanteringen av mobbning påverkar och påverkas av lärarnas 

emotionella arbete använder vi tre teorier som har fokus på just emotionellt arbete. Nedan 

redogörs för Arlie Hochschilds teori om emotionellt arbete och begreppen; känsloregler, 

emotionellt arbete, socialt utbyte av emotioner, ytagernade och djupagerande och 

utbrändhet/stress. Vidare en redogörelse för Thomas Scheffs teori om sociala band och 

begreppen: hänsynsemotionssystemet, skam och stolthet. Slutligen kommer vi även att 

presentera Randall Collins teori om interaktionsritualer och begreppen; emotionell energi och 

kulturellt kapital.    

   Alla dessa tre teorier har på ett eller annat sätt en koppling till emotionellt arbete och med 

hjälp av dessa teorier och begrepp kommer vi att analysera och tolka det empiriska material 

som vi samlat in under studiens gång.    

  

4.1. Emotionellt arbete 

 

I sin bok The Managed Heart (2012:ix-xiv) diskuterar Hochschild  hur känslor styr eller 

påverkar våra dagliga interaktioner. Hon beskriver känslor som en förebyggande handling, det 

vill säga vi skyddar oss genom att använda olika känslor. Hochschild tar i sin bok upp olika 

begrepp där ett av dem är känsloregler och frågar då sig; hur vet vi att känsloregler existerar 

och vad är känsloregler? (Hochschild 2012:62,114,162f) 

    Hochschild myntade begreppet känsloregler och med det menar hon de normer som styr 



21 
 

vilka känslor som ska upplevas och visas i vissa situationer. Det är kulturens moral och 

gränssättning som avgör vilka handlingar och känslor som är accepterade att exponera 

(Hochschild 2012:114). Men hur vet vi vad gränsen för ett accepterat beteende går? 

Hochschild menar att individen ska fokusera på mellanrummet mellan ”Vad känner jag?” 

och ”Vad borde jag känna?” Det kan vara allt från moderskänslor till att vara glad på vår 

födelsedag. I olika situationer förväntas vi helt enkelt att känna vissa känslor eller åtminstone 

låtsas som om att vi känner dem (Hochschild 2012:56ff). Ett exempel är att en lärare ska (bör) 

gå in i klassrummet med ett leende på läpparna oavsett om hon känner sig irriterad eller arg. 

Det blir alltså ett arbete med att upprätthålla känsloreglerna, det vill säga ett känsloarbete. 

Känsloarbetet kan ses som ett sätt att arbetare effektivare eftersom samspelet med eleven är 

en viktig del av undervisningen i skolan.  

      Enligt Hochschild är känslor socialt konstruerade och anpassas utifrån den situation som 

individen befinner sig i.  Utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv på det sociala livet 

menar Hochschild att vi spelar ett skådespel bestående av olika roller när vi interagerar med 

varandra. Känsloreglerna som finns visar vad människor är skyldiga varandra när det kommer 

till hänsyn och respekt. Reglerna visar oss hur vi ska känna i interaktion med andra människor 

och detta är det sociala utbytet (Hochschild 2012:8,19,186-7,194). Detta utspelar sig när 

individen visar att man observerat en känsloregel och visar upp en känsla mot den man 

interagerar med. I privata situationer kan människan ifrågasätta sig själv och förhandla om det 

sociala utbytet av känslor och visa sina “äkta” känslor om de vill det. Men i offentliga 

sammanhang och i arbetsrollen är det svårare då det oftast tillhör arbetsrollen att hålla sig till 

känsloreglerna för att inte bryta rollen och beteendet som förväntas av individen till exempel 

servicerollen. Enligt Hochschild ställer dessa roller krav på individens beteenden, men 

villkorar också individens känslor i situationen. För att kunna anpassa sin roll behöver 

individen strategier som gör det möjligt att möta de känslomässiga krav som ställs på rollen. 

Detta kan göras genom något som Hochschild kallar för ytagerande och djupagerande. 

      Ytagerande innebär att en individ bara låtsas känna de känslor som i detta fall arbetet 

erfordrar. Den syftar till en styrning av de yttre tecken som gör att en person kan läsa av vad 

den andra känner, så som kroppsspråk och tonfall.  Den uttrycka känslan är bara en fasad. Det 

är som ett skådespel. Vad Hochschild menar är att de känslor som man i verkligenheten 

känner trycks ner och ersätts istället av till exempel ett falskt leende. Men även när det gäller 

vissa arbetsuppgifter måste eller bör läraren inte erkänna sina riktiga känslor då elevens 

välbefinnande alltid kommer först. Detta kan vara svårt då arbetet kräver en hel del emotionell 

styrka (Hochschild 2012:33,37f). Att dölja sina riktiga känslor kan för många vara svårt och 
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andra enkelt och detta kallas för djupagerande, som innebär att man som individ försöker 

modifiera sina känslor på så sätt att man försöker känna det som arbetet erfordrar (Hochschild 

2012:38-9ff). Det syftar till det vidare steget av att faktiskt framkalla eller stävja en känsla hos 

sig själv för att passa med situationen. Avsikten med detta är att anpassa sig till en situation 

där man upplever att den känsla man känner inte passar in. Detta kan födas ur en egen inre 

skam eller ur krav från omgivningen. Utifrån tidigare erfarenheter av känslor kan personen 

använda dessa på ett sätt som bidrar till att framkalla (Evocate) eller dölja (Supress) känslor så 

att personen verkligen känner den känslan. Ett exempel på att framkalla en känsla kan, som 

nämnts tidigare, vara att en person försöker le och vara glad trots att han/hon egentligen 

upplever en fullt motsatt känsla som ilska, sorg eller nedstämdhet. Att istället dölja en känsla 

kan vara att en individ försöker att inte visa att de känner dessa “negativa” känslor.    

       Hochschild (2012) diskuterar vidare i sin bok att det finns risker med det emotionella 

arbetet. Om arbetaren identifierar sig för ”helhjärtat” med sin roll, då man manipulerar sina 

emotioner och distanserar sig från sina ”äkta” känslor, finns risken att man blir emotionellt 

utbränd. Däremot menar Hochschild att om man inte identifierar sig med rollen eller 

manipulerar sina emotioner för att passa in i förväntningarna från omgivningen som finns på 

servicerollen, så kan framträdandet och rollen uppfattas som ”oäkta” vilket inte är acceptabelt 

i det yrket. Hochschild menar att problemet med anpassning till rollen och känsloarbetet i 

serviceyrken är att arbetarna har brist på kontroll i arbetet. Arbetaren måste motsvara 

förväntningarna som finns på servicerollen och anpassa sitt känsloarbete till detta. Detta 

menar Hochschild är anledningen till att personer i serviceyrket kan riskera emotionell 

utbrändhet.  

 

4.2. Social band 

 

För att belysa hur viktiga de sociala banden kan vara i lärarens hantering av mobbning i 

skolan har vi valt att använda oss av Thomas Scheffs teori om sociala band.  

     I sin bok Microsociology diskuterar Scheff; att skapa och upprätthålla sociala band är 

något fundamentalt för människan (Scheff 1990:4). Han menar att de sociala band individen 

skapar är beroende av två olika emotioner som kan relateras till varandra; skam och stolthet. 

Han menar att  att skam och stolthet är de emotioner som människan huvudsakligen upplever 

och dessa uppstår beroende på hur individens sociala band ser ut. Stolthet innebär att de 

sociala band som individen interagerar i är intakta och präglade av respekt och tillit till 
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varandra. Det är även viktigt att man är karaktärsfast och tittat varandra i ögonen. Resultatet 

blir då säkra sociala band. Det är även dessa sociala band som håller ihop vårt samhälle. Skam 

är däremot en signal på att de sociala banden som är upprättade är skadade eller hotade vilket 

innebär svårigheter med att se andra i ögonen, kroppshållningen är försjunken eller att man 

trotsigt stirrar på den andre. Detta resulterar i svaga band. Med andra ord handlar de sociala 

banden om hur vi individer förehåller oss till varandra. (Scheff 1990:4-15) 

      För att ge en ytterligare inblick hur viktig de sociala banden är för oss i relation till skam 

och stolthet har Scheff utvecklat ett så kallat som visar på hur avgörande emotionerna skam 

och stolthet är för människans beteende.   

     Hänsynsemotionssystemet har som funktion att genom ett subtilt system av sanktioner 

bestraffa människan vid brist på hänsyn, vilket leder till skam, samt belöna människan vid 

visad hänsyn, vilket leder till stolthe (Scheff 1990:71,74). Detta system av emotioner och 

sanktioner är alltså knappt märkbart, dock är det ständigt närvarande i allt vad människan 

gör.  Detta system handlar om interaktioner både genom interpersonella (mellanmänskliga 

möten) och intrapersonella (individuellt tänkande) aspekter, som innebär att det krävs både 

yttre och inre processer för att hänsysemotionssystemet ska få sin fulla innebörd (Scheff 

1990:48). Vad Scheff menar är att inre stolthet kommer från ömsesidig konformitet och 

respekt i interaktioner som i sin tur leder till yttre visade positiva känslor. Dessa känslor 

breder ut sig och sprids även mellan de individer som ingår i interaktionen då Scheff menar 

att en spiral av stolthet uppstår i respektive person och de sociala banden stärks. På så viss 

uppstår även en tredje spiral av stolthet mellan personerna och på hela taget uppstår det en 

kedjereaktion i form av en trippelspiral, det vill säga en spiral av stolthet i respektive person 

och en mellan dem.  

     Denna kedjereaktion kan existera i allt från några sekunder till att sträcka sig genom hela 

livet. Denna trippelspiral fungerar likadant även när den präglas av emotionen skam.   

 

4.3. Interaktionsritualer 

 

I sin bok Interaction Ritual Chains (2004) bedriver Collins ett radikalt mikrosociologiskt 

projekt som grundar sig i begreppet interaktionsritualer som han lånar från sociologerna 

Erving Goffman och Emile Durkheim. Den grundläggande tanken är att ritualer i vardagen 

(som att ha ett samtal med någon) skapar en positiv emotionell energi för individen (Collins 

2004:16-7, 141).  
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     Randall Collins beskriver i sin bok att interaktionsritualer är möten mellan människor som 

är laddade med emotioner och medvetenhet om varandras närvaro. Dessa påverkar de 

närvarande av antingen positiv eller negativ karaktär (Collins 2004:48). Det finns dock fyra 

grundläggande villkor som måste uppfyllas för att en interaktionsritual överhuvudtaget ska 

kunna äga rum. Dessa villkor är; 1) två eller fler människor måste närvara fysiskt på samma 

plats för att kunna påverka varandra; 2) det ska finnas en tydlig avgränsning mot utomstående, 

det vill säga en tydlig gräns där man ser vilka som deltar och inte; 3) det finns någon form av 

symbol som är helig för gruppen, som symboliserar något gemensamt för hela gruppen. 

Symbolen i sig behöver inte vara ett visuellt objekt utan kan också vara något som 

symboliserar något mentalt; 4) det ska även finnas ett ömsesidigt fokus och en gemensam 

sinnesstämning är en förutsättning för att skapa en meningsfull interaktionsritual. Är den 

gemensamma sinnesstämningen långvarig bildas det något som Collins kallar för emotionell 

energi (fortsättningsvis EE) som inger en känsla av solidaritet (Collins 2004:108). Den 

emotionella energin går upp och ner, det vill säga den pendlar mellan hög och låg grad av 

energi beroende på situationen och vad är för emotion som upplevs (Collins 2004:118).  

    Om dessa upprepas (i en kedja) och dessutom är lyckade ritualer så skapas gruppsolidaritet, 

gruppsymboler som kan användas för att kommunicera medlemskap i en grupp, samt en 

känsla av att det man gör är moraliskt riktigt. När en hög gruppsolidaritet uppstår sker det en 

interaktionsritual (Collins 2004:104). Men konsekvensen för den höga solidariteten kan bidra 

till vad Durkheim tar upp; medlemmarna känner ett behov av skydda och försvara sin grupp 

och oftast handlar det om heliga symboler (Collins, 2004: 109).  

    Att vara fullständigt uppslukad av en lyckad interaktions ritual menar Collins är den största 

njutning en människa kan uppnå och i denna interaktion kan individen uppleva emotioner och 

utföra handlingar som denne annars inte hade gjort. En lyckad interaktionsritual resulterar i 

emotionell energi hos individen; en känsla av självförtroende, upprymdhet, styrka, entusiasm 

och initiativtagande. Denna energi består av individens tidigare känslomässiga erfarenheter av 

interaktioner, något Collins kallar för kulturellt kapital. Detta innebär att de allmänna kapital i 

form av olika identitetssymboler som en individ samlar på sig i olika interaktioner under livet 

kan fungera åter i vissa sammanhang (Collins 2004:132). Känslorna och energin från 

individens tidigare möten gör sig påmind i nuvarande situationer där denne nu agerar ensam 

eller med andra.  Det finns även ett specifikt kulturellt kapital som består av personliga 

egenskaper och minnen (Collins 2004:149).   

       Enligt Collins behöver vi människor interaktionsritualer och vi söker omedvetet och 

medvetet efter interaktioner där vi kan delta. Interaktionsritualer uppstår i alla möten, som 
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togs upp ovan, där minst två människor träffas och beroende på hur lyckade interaktionerna är 

kan de som deltar i interaktionen känna höga eller låga former av EE. Detta betyder dock inte 

att individualiteten är helt borträknad. En del individer deltar i ritualer som inte är i kontakt 

med andra människor, men delar ändå gemensamma symboler som till exempel en som är 

besatt av sitt arbete (Collins 2004:351ff). Men i övrigt så krävs det mer eller mindre någon 

form av kroppslig närvaro för att symbolernas värde ska höjas och för att individens ska få del 

av den EE som den ger. Om interaktionen sedan är lyckad och ger hög EE vill deltagarna 

fortsätta utföra ritualerna som då kan upprepas och bilda interaktionsritual kedjor. (Collins 

2004:53ff). 

 

 

5. Resultat 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera den information som vi fått från våra intervjupersoner. 

Dessa svar kommer att presenteras under tre olika teman med en sammanfattande diskussion i 

slutet. Under första temat; “Den balanserande ansiktsmasken” kommer vi att presentera hur 

lärarnas emotionella arbete påverkar deras arbete. Under det andra temat; “Att våga gå i 

obekväma skor” kommer vi att skriva om hur lärarnas hantering av konflikter och hantering 

av mobbning i klassrummet tar sig i uttryck och vilket stöd de får av skolledningen. Under det 

tredje och sista temat; “Det dolda rummet” kommer vi att presentera hur mobbning påverkar 

lärarnas arbetssätt. Efteråt sker en diskussion där vi binder samman dessa tre teman innan vi 

går vidare och analyserar informationen utifrån de teorier vi valt att använda. 

 

 

5.1. Den balanserande ansiktsmasken 

 

Att vara lärare är aldrig helt enkelt. Rollen som lärare kan variera mycket beroende på hur 

läraren är som person. Enligt Emma, Gunilla, Peter, Patrik och Erik som arbetar direkt med 

elever så kan det uppstå en del situationer där man inte vet hur man ska agera. När en lärare 

agerar i en situation som till exempel handlar om mobbning måste han eller hon alltid sätta 

både skolans och elevens bästa i första rummet. Gunilla vill klargöra: ”Skolan har största 

ansvaret och det är upp till oss lärare och skolledningen att se till att elevernas välbefinnande 

kommer i första hand”. 
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      Detta är något som alla våra intervjupersoner ställde sig bakom. Men hanteringen eller 

förebyggandet av mobbning är inte alltid det lättaste att handskas med då det handlar om 

känslor. Inte bara känslor som uppstår mellan den som mobbar och den som blir utsatt utan 

även känslor hos de som står vid sidan om; andra elever, lärare och skolledningen. Enligt 

Sven är det viktigt att lärare och skolledningen inte ger vika för sina personliga känslor när de 

hanterar mobbning, speciellt om de blir upprörda. Dessa känslor kan göra att en konflikt 

blossar upp ännu mer. Som lärare är det viktigt att våga vara sig själv men samtidigt våga 

sätta en gräns för vad som är lämpligt och olämpligt att visa på sin arbetsplats framför allt när 

det gäller känslor. Då det är elevens välbefinnande som ska komma i första hand berättade två 

av våra intervjupersoner att deras roll inte bara är lärarrollen utan även rollen som skolvärd. 

Deras arbete är att se till att det finns en god stämning på skolan och att det finns en bra 

relation mellan elev och lärare. I många fall kommer eleven till dem och pratar av sig om det 

är något som de går och grubblar på.  

Emma berättar: 

 

vissa elever som kommer in på mitt kontor är så irriterade eller arga på något, sätter sig ner på stolen 

bredvid mig och börjar skrika och prata. Och då det bara till att lyssna 

 

Som lärare är det viktigt att kunna distansera sig till det som eleven säger speciellt om eleven 

är arg på någon och behöver få det ur sig. Det är då viktigt att se till att man inte tar åt sig. Enligt 

Sara är det viktigt att lärare inte tar på sig för mycket av de känslor som eleverna slänger ut sig 

i skolan. Hon menar: ”Tar vi på oss alla deras känslor också medan vi undertrycker våra riktiga 

känslor kan det kanske leda till att vi blir emotionellt utbrända”.  

    Det viktigaste som lärare, som alla intervjupersoner håller med om, är att finnas där för 

eleven. Som lärare är det viktigt så att våga komma eleverna nära så de vågar öppna sig då det 

kan vara svårt att prata med sina kamrater om saker som till exempel mobbning. ”Om inte 

eleverna vågar prata eller dela med sig om olika saker till oss vuxna kan det vara svårt att veta 

om det förekommer mobbning då vi inte har ögon överallt”. Anna menar att det kan vara svårt 

att alltid upptäcka om det händer något då mycket sker i det tysta eller när de inte ser. Emma 

och Lisa berättar att på skolan finns det något som kallas KRAM. Det är en grupp bestående av 

elever och personal som arbetar med att motverka och förebygga mobbning. Får lärarna tips 

eller hör att mobbning förekommer behöver de inte hantera detta själva utan det finns en grupp 

som tar hand om detta. Både Emma, Lisa och Patrik är eller har varit med i denna grupp och är 

mycket stolta att meddela oss att den fungera bra. ”Det är bra att den finns så att vi lärare inte 
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behöver ta hela det ansvaret själv då det kan leda till att man blir emotionellt utbränd eller 

stressad”, tycker Lisa.  

Det är mycket känslor som styr hur utkomsten av hantering av mobbning kommer att bli. Det 

är då viktigt enligt våra intervjupersoner att det finns stöd och hjälp, eller avlastning, vilket 

redan finns. Det är extra viktigt att lärarna och även den övriga personalen vet hur långt de 

kan gå och även vet var gränsen för deras känslor går. Att bli emotionellt utbränd eller 

stressad gynnar inte någon situation. ”Något som är väldigt viktigt att tänka på inom detta 

yrke är att kunna behärska sina egna personliga känslor, speciellt i fallen som rör 

mobbning”. Enligt Emma så händer det ibland att man måste lägga band på sig själv så att 

man inte blir arg. Det kan vara lite olika för en del elever så det fungerar inte att man höjer 

rösten eller visar att man blir arg för då blir det bara värre. Erik fortsätter med berätta att det 

gäller att ha en god relation med eleverna så att man vet när de blåser upp och hur man ska 

tackla det. Det händer även bland kollegor att man också måste lägga band på sig, så är det i 

många fall och ibland så tar känslorna över. Alla våra intervjupersoner delar den tanken att 

det är viktigt att relationerna på skolan fungerar så att alla vet, både vuxna och barn, att det 

finns någon att prata med. Enligt Patrik kan det handla om att när han känner att han håller på 

att koka över så har han två personer som han kan vända sig till. Dess två är rektorerna. Det är 

dem som han arbetar mest med. “De får ta mycket skit när jag är förbannad, för har jag 

problem så funkar jag inte på jobbet”, uttryckte sig Peter. Han fortsätter med att säga att han 

måste dela med sig av sina känslor till någon och det fungerar. Sen får Patrik ta emot många 

hårda ord av lärarna som kan häva ur sig saker och ting, “men är jag ren då så visst”, säger 

han. Det är samma sak med eleverna. Om det kommer en elev till hans rum som är förbannad 

och svär då är det helt i sin ordning, för de är inte arga på honom, utan behöver helt enkelt 

snacka med någon. Enligt Patrik så är det viktigt att i detta jobb att inte bära med sig en massa 

känslor utan att dela med sig. Det som är viktigast i sådana situationer är att man inte tar åt sig 

för mycket, vilket alla intervjupersoner menade. Delar man inte med sig av sina känslor till 

någon så kan det i slutändan leda till att man begraver dem så djupt att det sedan inte går att 

göra något åt det. Vad detta kan innebära är att läraren då kan bli emotionellt utbränd eller 

stressad.  

      Det gäller att inte har för mycket bagage med sig hemifrån eller ta med sig arbetet hem. 

För att göra det sätter de på sig någon form av mask som balanserar mellan de olika 

situationerna.  
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Att våga erkänna när man inte kan ta emot något eller någon. När man själv mår dåligt eller är arg så 

ser eleverna detta och det påverkar ju dem. Det gäller även att våga erkänna och stå för att ibland 

behöver man ett break, även jag. Och det är inget jag skäms över. 

Sven 

 

Vad detta kan betyda är att de försöker agera utifrån hur situationen ser ut i fråga. Det kan 

ibland vara svårt att hålla sina känslor borta eller låta sina känslor påverka deras arbetsdag 

eller miljö. Dels för egen del och dels för eleverna. Elevernas välmående kommer ju trots allt 

först. Detta är något som både Emma och Patrik tydligt delade med sig när vi frågade om hur 

de påverkades när de fått höra att någon elev har blivit mobbad. Både Emma och Patrik 

berättade att det är svårt att inte bli arg. Det väcker ju känslor. Patrik säger något som han 

menar är viktigt att tänka på; “Det är alltid två parter när det förekommer mobbning. Den 

utsatta och den som mobbar”. 

     Något som verkligen fungerar är de antimobbningsprogram som finns på skolan, som togs 

upp tidigare. KRAM är det som visat sig vara mycket effektivt och även kamratstödjarna, som 

väljs i klasserna.  Men för att detta ska kunna fungera måste det som sagt finnas goda 

relationer mellan lärare och elever och även mellan lärare sinsemellan. Dessa relationer är bra 

i den mån att lärarna inte tar på sig allt för mycket, vilket kanske kan minska förekomsten av 

stress och utbrändhet hos lärarna.  

 

 

5.2. Att våga gå i obekväma skor 
 

 

Som lärare är det, enligt alla våra intervjupersoner, oerhört viktigt att våga vara obekväm. Att 

våga gå in i situationer som man kanske inte känner sig helt säker i. Förekommer det 

mobbning eller en konflikt i korridoren eller någon annanstans på skolan måste man som 

lärare ta tag i det. Det är inget som en lärare får förbise. De vet att det finns andra bakom dem 

som stödjer dem. Att veta att det finns ett support team bakom de beslut som de tar och att det 

återgärder i olika situationer är viktigt och att veta samt att det finns särskilda program för 

hanteringen av mobbning som fortsätter att utreda detta är till en stor hjälp. 

      För att kunna arbeta på ett bra sätt mot mobbning måste det finnas en bra stämning eller 

gemenskap mellan personalen på skolan enligt intervjupersonerna. Gunilla tycker att det är 

bra, men stämningen kan alltid påverkas om man har mycket att göra. Är det många lärare 
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som är sjuka eller om det är allmänt stökigt på skolan kan detta påverka. Allt sådant påverkar 

henne, men även om det är så, så tycker hon att det överlag är ett gott klimat. Hon säger också 

att fördelen är att det finns olika arbetsgrupper och det är en trygghet att få tillhöra en grupp. 

De har sitt arbetslag och så har de elevhälsan och kamratstödjarna. Emma tycker att de pratar 

mycket med varandra, de diskuterar eleverna med varandra och lägger alltså mycket tid på att 

prata. Att kunna prata av sig är något som är mycket viktigt för lärarna påminner Sven oss 

om. Kan man inte det så är risken stor att en individ tar på sig för mycket och känslorna kan 

börja koka över, vilket kan leda till utbrändhet och stress. Det måste finnas bra band mellan 

de i personalen annars så fungerar inte arbetet och eleverna kan på så vis också bli osäkra om 

vem de ska prata med.  

 

De band som vi lärare och övriga medarbetare skapar sinsemellan oss är viktiga att hålla vid liv då de 

kan vara avgörande för hur mobbning situationer och även andra   

situationer hanteras.    

Patrik  

 

Dessa band fann vi var en stor del av hur lärarna hanterar konflikter i klassrummet. Det är där 

som lärarna har den största kontakten med eleverna och konflikter, bråk och mobbning kan 

förekomma i klassrummet. Detta är även viktigt i hanteringen i konflikter mellan lärarna. 

Förekommer det konflikter mellan personalen kan det orsaka oroligheter bland eleverna och 

de sociala banden rubbas. Självklart kan det förekomma oenigheter mellan personalen och 

skolledningen säger Patrik, men detta får ju inte påverka hanteringen av mobbning då 

elevernas välmående ska komma först.  

 

Och vad jag vet så har det aldrig varit fallet. Det har aldrig förekommit konflikter med skolledningen 

som gjort att förebyggandet av mobbning har kommit i skymundan, säger han. 

     

Att veta att man har skolledningen i ryggen och även sina arbetskamrater är som sagt mycket 

viktigt. Och att detta hålls vid liv är ännu viktigare för finns det ingen bra stämning eller om 

det inte går att arbeta med varandra så går det ju inte heller att påverka. Detta var något som 

alla intervjupersoner ansåg vara det viktigaste i förebyggandet av mobbning. Vet eleverna om 

att de kan vända sig till någon i personalen är sannolikheten för en bättre påverkan större. Det 

är viktigt att de sociala banden som uppstår lärare emellan och lärare och elever inte rubbas av 

konflikter och oenigheter. Förekommer det oenigheter kan det vara svårt att agera mot samma 
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mål som till exempel att förebygga mobbning. Att kunna interagera med varandra är nog en 

av de viktigaste aspekterna i hanteringen av mobbning, enligt våra intervjupersoner.  

  

 

5.3. Det dolda rummet 

 

Elever och lärare är som alla andra människor det vill säga sociala på ett sådant sätt att man, 

för det mesta tyr sig till andra. Människor tyr sig till de individer som har något gemensamt 

med. Elever är ofta grupperade och interagerar mycket med varandra och i en del fall så är det 

bara den gruppen som gäller berättar Emma för oss och ju mer man försöker förstå hur dessa 

grupper fungerar måste vi lärare, enligt Anna, veta vad det är som påverkar dessa ungdomar. 

Och om vi då överhuvudtaget på någon nivå ska försöka motverka mobbning måste vi först 

veta vad som orsakar det, menar Peter.  

      Något som Emma var tydlig med att klargöra är att oftast rör det sig inte om att det enbart 

är en person som mobbar utan det är oftast fler. Kanske ett gäng (grupp). Något som Patrik 

instämmer i. Han fortsätter denna diskussion med att berätta att kanske alla i ett gäng inte vill 

mobba men rädslan för att själv blir utsatt är för hög och då sluter man sig hellre till gruppen 

som mobbar. ”Mobbning är något som alltid har och kommer att förekomma. Det förekom 

när jag gick i skolan och det förekommer nu”, säger Patrik.  Det är viktigt att även se till att 

eleverna vet om vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra.  Det är viktigt att även de får en 

bra förståelse för vad mobbning innebär. Ibland används ord som “hora!” i ett samtal och då 

måste lärare bestämt säga ifrån att det inte är acceptabelt då det är ett mobbningsord även om 

eleven som blir kallad det inte tar illa vid sig. Det kan finnas andra som gör det och i 

slutändan så kommer det nog att påverka en vare sig man är medveten om det eller inte. 

Enligt Sven och Peter är det extra viktigt att lärare och personal vågar interagera med eleverna 

så att de ständigt syns och finns till hands om eleverna behöver dem. Inte förräns det finns en 

balans i interaktionen mellan elever och lärare kommer mobbning kunna hanteras på bästa 

möjliga sätt tror Sven. En fråga var om det då förekommer mobbning finns det då någon 

handlingsplan? Våra intervjupersoner var alla eniga i denna fråga och pekade på att det finns 

en handlingsplan som man kan läsa.  (Vi fick läsa den om vi ville). “Vi har dock haft en del 

återgärder eller har program som vi anser är väldigt effektiva i förebyggandet av mobbning”, 

berättade Emma. Vi har som jag sa innan KRAM stödjare som består av lärare, kuratorer, 

sjuksköterskan med flera. Och mer kan det vara att direkt gå in och avstyra ett bråk eller 

konflikt i korridoren eller på skolgården om man ser något på rasterna. Det är viktigt att 
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eleverna ser oss i aktion, berättade Anna. Något som Emma tycker personligen är bra är att 

KRAM teamet har egna tröjor så alla kan se dem och de hälsar alltid på blivande årskurs 6 där 

man kör värderingsövningar där klassen har gjort lite frågor. 

     Patrik delade med sig att han själv var med i KRAM men att det blev för mycket för 

honom så han tar mest hand om samtal med eleverna. Han tar eleven åt sidan och pratar med 

dem om vad som hänt och sker och är tydlig med att säga till eleven att han eller hon kan 

berätta för honom då han har tystnadsplikt, vilket väcker en tillförlitlighet hos eleverna. 

“Elever delar med sig mycket om de vet att ingen annan kommer att få veta”.  

     Självklart så klargör han för personen i fråga att rör det sig om anmälningsplikten så ringer 

han till polisen eller vad det nu kan röra sig om. Men något som Patrik tycker är viktigt är dels 

att har han sårat en elev så måste han berömma tio gånger för att se till att elevens förtroende 

kommer tillbaka och dels att det är viktigt att följa upp. “Det viktiga är att inte dalta med 

eleven. Har man bestämt något så är det som gäller”, berättade Peter.  

    Vad han menar är att man inte kan lämna något oklart. Bara för att man pratar om det som 

hänt här och nu så betyder inte det att det är över.         

     Som alla är eniga om så finns det ett bra system på skolan. Eleverna kan, som tidigare 

nämnts, lämna en hemlig lapp där de kan skriva vad de vill och kommer det då in en lapp om 

misstänkt mobbning eller något mindre bra så tar man genast hand om detta eller man 

observerar och ser om det är något som lärarna kan hantera eller om det är något som löser sig 

självt. För att kunna förebygga mobbning är ett steg att det måste finnas en bra stämning på 

skolan både mellan elever och lärare emellan och mellan lärare och lärare, elev och elev. Det 

är mycket viktigt.  Vi frågade som avslutning vad intervjupersonerna tyckte var/är viktigast 

för att hålla en bra stämning i klassrummet/skolan utan konflikter? Svaren vi fick var ganska 

varierande, men samtidigt väl sammankopplande. Emma tycker att det är viktigt att vara 

tydlig och visa vilka regler det är som gäller. Och att man alltid tar tag i det som händer runt 

om det skulle behövas. Det är viktigt att prata med eleverna om mobbning att de förstår vad 

det innebär och berätta för dem var de kan vända sig.  Något som är viktigt, enligt Erik, är att 

våga bjuda på sig själv ibland. Även lärare måste kunna ta skämt och skämta. Blir stämningen 

tråkig kan det hända att saker och ting börjar knacka och en konflikt blossar upp. Patrik 

berättar att det är viktigt att vara sig själv men även att rättvisa råder är “ohyggligt” (Patriks 

ordval) viktigt.       

     Våra intervjupersoner verkar vara eniga om att deras handlingsplan i att motverka och 

förebygga förekomsten av mobbning är god och bra. Det finns ett bra system och så länge den 

fungerar så bör man ju inte ändra den. Men något som är väldigt viktigt i förebyggandet är, 
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som Patrik sa till oss under intervjun, att ha föräldrarna involverade och på sin sida. Med dem 

kan man åstadkomma mycket.  Att kunna interagera med varandra är något som kommer 

framkommer tydligt hos alla intervjupersoner. Utan bra interaktioner så finns det inget direkt 

hopp i det framtida förebyggandet av mobbning. Och utan bra interaktioner och relationer på 

skolan så kan hanteringen av mobbning nog leda till att fler lärare blir stressade enligt våra 

intervjupersoner.  

 

 

6. Socialpsykologisk analys och tolkning  

 
 

I detta kapitel kommer vi att föra en socialpsykologisk analys och tolkning av det empiriska 

material som vi presenterat i föregående kapitel. Detta kommer vi att göra under samma 

teman som i presentationen dock enbart med en teoretisk infallsvinkel. I första temat 

Emotionell kontroll på arbetsplatsen kommer vi att analysera empirin utifrån Arlie 

Hochschilds teori om känslorregler då hon på ett bra sätt diskuterar hur känslor spelar en stor 

roll i de interaktioner som dagligen görs. Under det andra temat Sociala band ett stöd i arbetet 

kommer Thomas Scheffs teori om sociala band ligga till grund då banden som skapas på 

skolan kan vara oerhört viktiga i förebyggandet av mobbning. Och till sist kommer vi under 

det sista temat Interaktioner skapar möjligheter att använda oss av Randall Collins teori om 

interaktions ritualer då individer dagligen ingår i olika interaktioner och genom dessa agerar 

vi på olika sätt och på en skola där det förekommer mobbning kan förståelsen kring dessa 

interaktioner spela en stor roll i hanteringen och förebyggandet av mobbning.   

   Som avslutning relateras dessa delar i analysen till varandra.   

 

6.1. Emotionell kontroll på arbetsplatsen 

 

I intervjuerna lyfts det fram att det krävs en viss styrka hos lärarna på skolan när det gäller att 

förstå och förhålla sig på ett bra sätt till eleverna. Elevernas välmående måste och ska komma 

i första hand. Mår en elev dåligt så får inte lärarens egna känslor väga in i de beslut som tas. 

De kan ligga som grund för ett beslut, men när man arbetar med att förebygga mobbning i 

skolan är det viktigt att kunna lägga band på sig själv som vuxen för att på bästa möjliga sätt, 

till exempel prata med någon eller gå ifrån situationen, då hans eller egna känslor kan förvärra 

situationen. Är känslor problemet i vissa situationer?  Eleven kanske blir triggad av när han 
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ser hur arg eller irriterad läraren blir. Vad är det då som avgör hur mycket en lärare får visa 

sina känslor? Vad bör han eller hon känna i situationer som framförallt berör mobbning? 

Svaren på dessa frågor är svåra att få ett bra svar på, men genom våra intervjuer fick vi fram 

att lärarna är också är människor. Enskilda individer som ibland kan behöva hjälp att bearbeta 

sina känslor. Kan och har lärarna tid med det? Skolan är en plats där det förekommer en hel 

del känslor både bland elever och lärare och för att det ska finnas en någorlunda lugn och 

behaglig atmosfär måste läraren kunna lägga band på sig själv dels genom att lämna sina 

privata känslor hemma och dels inte alltid visa sina ”rätta” känslor inför eleverna.  Detta är 

vad Hochschild kallar för emotionellt arbete. Hon menar att varje dag deltar vi i interaktioner 

där känslor styr och på en skola kan detta vara mycket vanligt (Hochschild, 

2012:62,114,162f). Även om ingen dag är den andra lik så betyder inte det att lärarens 

emotionella arbete är lättare. Vi tror dock på att detta kan vara svårt då man aldrig riktigt vet 

vad man kan förvänta sig, vilket man i och för sig aldrig kan till hundra procent när det gäller 

livet. Men vilka känsloregler är då tillåtna för en lärare att känna? Och vad gör han eller hon 

för att på bästa möjliga sätt bidra till en bättre atmosfär i skolan? Känsloregler (Hochschild, 

2012:114) är de normer som styr vilka känslor som ska upplevas och visas i vissa situationer. 

Det kan vara allt från moderskänslor till att vara i glad på vår födelsedag, men i skolan kan de 

vara skiftande. I en hel del olika situationer förväntas vi helt enkelt att känna vissa känslor och 

om vi då inte känner dessa förväntas vi åtminstone att låtsas som om att vi känner dem. För en 

del lärare kan det handla om att en lärare ska eller bör gå in i ett klassrum med ett leende på 

läpparna oavsett om hon känner sig irriterad eller arg.  Känsloarbete kans ses som ett sätt att 

arbeta effektivare eftersom samspelet med eleven är en viktig del när det gäller 

undervisningen i skolan. Vi då tolkar våra intervjupersoners utsagor som att detta arbete 

kräver att man till stor del som lärare trivs på sin arbetsplats, vilket de gjorde.   

      Vad krävs då för att läraren ska kunna arbeta på ett effektivt sätt för att motverka 

mobbning utan att låta sina egna känslor styra? Svaren kan nog vara många och när vi tolkar 

våra intervjupersoners utsagor i föregående kapitel tror vi att det ofta handlar om ett 

skådespel. Läraren sätter varje dag på sig en mask för att inte dela med sig för mycket av sina 

privata känslor, men det finns undantag. En del lärare delar med sig en hel del av sin privata 

sfär. Men även då tror vi att krävs en hel del av läraren. Det finns en del situationer där läraren 

önskat att han eller hon hade handlat annorlunda och med hjälp av dessa masker, som sätts på 

kan man kanske göra det. Även då kan det förekomma fall då man kanske inte kan göra sitt 

yttersta, men kanske man har gjort lite. Ibland kan det vara det lilla som gör skillnad. Det kan 

vara svårt att hitta en bra balans mellan dessa masker, mellan sina privata och offentliga 
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känslor, men som lärare är detta viktigt då det förekommer en hel del emotionellt arbete i 

skolan. Kan inte en lärare bearbeta sina känslor på ett sätt som bidrar till en bra atmosfär, tror 

vi, att förebyggandet av mobbning kan bli svårt. För att kunna anpassa sina masker behöver 

läraren strategier som gör det möjligt att möta de känslomässiga krav som ställs på rollen. 

Detta kan göras genom det Hochschild kallar för ytagerande och djupagerande. Dessa innebär 

att som skrivits här ovan, det blir ett slags skådespel med känslor (Hochschild 2012:114ff). 

Man utövar en form av balans mellan sitt riktiga jag och det jaget som man visar på arbete. 

Vad Hochschild menar är att de känslor som man i verkligheten känner trycks antingen ner 

eller modifieras på ett sådant sätt så de anpassas till den situation som läraren befinner sig i. 

Detta kan då i kontrast till intervjupersonernas utsagor tolkas som om att en lärare måste då 

veta vart den egna emotionella gränsen går för att på ett bra sätt kunna hjälpa till att motverka 

mobbning. Han eller hon får inte ta på sig för mycket, vilket är lätt hänt och de måste veta att 

det finns hjälp. Tar man på sig för mycket kan detta leda till stress och kan inte läraren hitta 

en bra balans och identifiera sig helhjärtat, som Hochschild uttrycker det med sin roll kan det 

leda till att han eller hon blir emotionellt utbränd (Hochschild 2012). En lärare måste kunna 

balansera sina känslor som masker för att se till att elevens välmående kommer i första hand. 

Lärarjobbet kan då med andra ord, både i kontakt med elever och utan, innebär att man gör ett 

socialt utbyte av emotioner. Hochschild menar (Hochschild 2012:8,19, 186-7, 194) att 

känslorna som styr oss, eller som vi individer känner är socialt konstruerade och anpassas 

utifrån situationen. Känsloreglerna som finns, visar vad människor är skyldiga i varandra när 

det kommet till hänsyn och respekt. I skolmiljö förekommer detta både lärarna emellan och 

mellan elev och lärare, men för lärarna är det nog, som vi tolkar det, extra viktigt att veta att 

man har de andra i arbetslaget i ryggen som man kan luta sig emot när det blir tufft, speciellt 

när det gäller i arbete mot mobbning.  Lärarna måste kunna pusta ut ibland så att det 

emotionella arbetet inte blir svårt att hantera.  Men i samarbete med andra så kan det bli 

möjligt. 

 

6.2. Sociala band ett stöd i arbetet 

 

Oenigheter är en naturlig del av vår vardag och i skolan förekommer det mer eller mindre 

dagligen i form av bråk, konflikter och mobbning och allt däremellan. För en lärare kan detta 

vara svårt att hantera på egen hand. En lärare kan inte alltid veta när han eller hon ska ingripa 

då vissa konflikter och framför allt bråk kan vara kiv mellan två vänner som de själva kan 

lösa. Dock är det, enligt våra tolkningar av intervjupersonernas utsagor, viktigt att när det väl 
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gäller våga gå emellan oavsett vad det gäller. En lärare ska gå emellan när konflikter, 

mobbning och bråk förekommer, speciellt mobbning och vågar man inte göra det kan allt gå 

överstyr och samarbetet mellan lärarna och övriga personalen kan bli rubbad. För att kunna 

förebygga mobbning på ett bra sätt så måste det finnas en bra kommunikation lärarna emellan 

och mellan elev och lärare. Eleverna måste veta att det finns ett stöd hos lärare och personal 

så de kan dela med sig av det som tynger dem. I föregående kapitel var det en lärare som 

delade med sig att han, för det mesta tog eleven som bråkade eller ligger i en konflikt för att ta 

reda på vad som hänt och krävs det då ett ingripande av rektor eller andra som skolans 

KRAM-team måste man veta att de finns där.      

    Som lärare är det extra viktigt att veta att man har sina kollegor i ryggen i fall man behöver 

hjälp eller avlastning. De sociala band, som Scheff kallar det för, som skapas mellan lärare 

och övriga medarbetare är viktiga, men likaså banden mellan elev och lärare. Dessa band som 

skapas i skolmiljö är enligt våra tolkning uppbyggda på ömsesidig respekt och hänsyn. Det är 

mellan elev och lärare som den första delen i arbetet för att motverka mobbning börjar då det 

är i klassrummet som den första kontakten initieras. Tolkar man detta är det viktigt att veta att 

man som lärare vågar ta tag i de konflikter och bråk som förekommer speciellt då man ofta är 

själv i klassrummet.        

     Enligt Scheff är vårt samhälle uppbyggt mer eller mindre kring de sociala band som skapas 

mellan oss individer och dessa band är sin tur kopplade till de två emotioner skam och stolthet 

(Scheff 1990:4-15). Vad han menar är att dessa två emotioner är de som människan 

huvudsakligen upplever och dessa uppstår beroende på hur våra sociala band ser ut. Utifrån de 

tolkningar vi gjort är dessa två emotioner nog ganska vanliga i skolmiljön och som lärare är 

det viktigt att våga gå i obekväma skor och ge sig in i situationer trots en känsla av obehag. 

Utifrån Scheff är de två emotionerna skam och stolthet ett sätt att försöka hålla en bra 

atmosfär i samhället, vilket gäller detsamma i skolan. I en del situationer kan det ibland 

krävas hårdare tag mot eleven och vågar man då inte som lärare att ta tag i det av någon 

anledning så kan det leda till att man känner skam gentemot sina kollegor. Skam är en 

emotion som ofta upplevs när vi inte kan leva upp till det som förväntas av oss i situationen i 

fråga. Men det kan på så vis också inbringa en känsla av stolthet om man kan motverka 

konflikten, mobbningen eller vad det kan handla om på ett bra sätt. Med andra ord kan vi 

tolka det som om att det är interaktionerna emellan lärare och mellan elev och lärare som 

avgör hur bra förebyggandet mot mobbning blir.    
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6.3. Interaktioner skapar möjligheter  

 

Samhället är idag mer eller mindre uppbyggt kring de interaktioner vi gör varje dag med 

varandra och i dessa interaktioner är det individens emotioner (känslor) som till stor del styr 

hur dessa interaktioner kommer att ta sig i uttryck, det vill säga människor påverkas av sina 

känslor när de interagerar med andra. Interaktioner ger enligt Collins upphovet till positiv 

emotionell energi för individen om interaktionen vill säga är lyckad (Collins 2004:16-17).      

      Dock kan vi tolka det intervjupersonerna säger som om att även om interaktionsritualer är 

lyckade bland eleverna är de kanske inte de bästa för en del. När det gäller mobbning så är det 

oftast inte bara en person som mobbar utan flera, kanske ett gäng. Är interaktionsritualen 

lyckad så stärks gruppsolidariteten vilket kan leda till att mobbning kan utföras på en 

extremare nivå. Personen som blir utsatt är den gemensamma symbolen för gruppen och i 

dennes närhet fylls individerna i den specifika gruppen av positiv och hög energi. 

Ledaren i gruppen talar ofta för varför den utsatta förtjänar detta och stödjer man det inte så är 

risken för att själv blir utsatt hög. Många i ett sådant gäng väljer kanske att ingå i denna 

interaktionsritual även om det går emot allt de står för. När en individ ingår i en 

interaktionsritual med andra som har något som han eller hon söker är det lätt att fastna. 

Enligt Collins kan den emotionella energin svikta och höjas. Finns det en så kallad gemensam 

sinnesstämning ökar det solidariteten i gruppen och om dessa upprepas (i en kedja) kan det 

skapa en känsla av att det man gör är moraliskt rätt (Collins 2004:104,108,118). Denna kedja 

kan vara svår att bryta om man befinner sig på ett högt emotionellt stadium tillsammans med 

andra. Hur ska man då som lärare se till att dessa former av interaktionsritualer inte lyckas?  

   För att det ska fungera tror vi att en lyckad interaktionsritual är ett måste bland lärarna på 

skolan då det kan behövas en stark gruppsolidaritet för att förebygga förekomsten av 

mobbning, men även i den mån att se till att lärarnas välbefinnande inte kommer i 

skymundan. Lärarna måste veta att det finns stöd även för dem. Som tidigare nämnt handlar 

mobbning mycket om känslor och får man inte bearbeta dessa så kan det gå så långt att i en 

lärares fall att han eller hon blir emotionellt nedbruten. Vad vi menar är att personen i fråga 

döljer sina riktiga känslor tills han eller hon exploderar och då kan det redan vara försent. Vad 

är det då som antingen gynnar eller missgynna dessa situationer? 

   Alla som interagerar med varandra har en historia, en egen historia och detta för personen 

med sig in i den nya interaktionsritualen som man gör i form av kulturellt kapitel som Collins 

kallar det. Collins menar att individens känslor och energin från tidigare möten gör, eller kan 

göra sig, påmind i nuvarande situationer där denne nu agerar ensam eller med andra (Collins 
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2004:132). Det finns även ett specifikt kulturellt kapital som består av personliga egenskaper 

och minnen (Collins 2004:149). Det tolkar vi, utifrån intervjuerna, som att både den mobbade 

och den som mobbar behöver förstås. Har den som mobbar det svårt hemma? Eller har han 

eller hon blivit utsatt för något som förklarar personens agerande? Frågor som dessa kan vara 

svåra att besvara, men för att kunna förstå mobbning på någon nivå måste vi först förstå 

varför den uppstår, som Emma delade med sig i föregående kapitel, vilket också är en bra 

start för att försöka få en input i vad lärarna kan göra för att förebygga förekomsten av 

mobbning. Enligt det Collins diskuterar i sin bok Interaction Ritual Chains kan det tolkas som 

att interaktionsritualer som uppstår i skolmiljö måste varieras genom att lärarna ibland 

separerar elever för att se till att denna negativa emotionella höga status inte 

förekommer.  Enligt Collins är en lyckad ritual den största njutningen som en människa kan 

uppnå. Individen kan få en känsla av självförtroende, upprymdhet, styrka, entusiasm och 

initiativförmåga. Vad det betyder är att en individ i denna interaktion kan uppleva emotioner 

och utföra handlingar som denne annars inte hade gjort.        

 I föregående kapitel och i den tidigare forskningen kan det läsas om hur viktigt det är för 

lärarna att ta tag i de bråk, konflikter och mobbning som sker direkt. Det händer att det kan 

förekomma i klassrummet och då är det ännu viktigare att inte dalta med eleverna utan visa 

dem till rätta direkt. Redan i klassrummet kan läraren införa interaktionsritualer som innebär 

att elever som inte umgås på något vis måste arbete tillsammans med vissa uppgifter, det vill 

säga de måste interagera med andra än dem som de brukar vara med. Och även om det kanske 

finns för- och nackdelar med det så kan det kanske bidra till att konflikter och mobbning 

minskar, men det försvinner nog inte helt. Beror kanske på hur allvarligt det är. Det kulturella 

kapital som man har med sig till skolan, gruppen eller vad det nu kan vara kan vara avgörande 

för hur saker och ting tyr sig. Det kan även vara det som står emellan ett bra och misslyckat 

arbete i förebyggandet av mobbning.         

     Dock är det viktigt för lärarna att se till att de ingår i lyckade interaktionsritualer med både 

varandra och eleverna om det ska ge någon effekt. På skolan i fråga så finns det 

antimobbningsgrupper och det gäller då att veta att man har dessa i ryggen så läraren med 

positiv energi kan förebygga konflikter och mobbning i skolan, framför allt i klassrummet då 

framför allt mobbning har en tendens att ske i det dolda.    
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7. Återkoppling och reflektioner 

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärarna på en högstadieskola påverkas 

emotionellt av hanteringen av mobbning. Det har varit ett mycket intressant ämne att skriva 

om och självklart hjälpte det att ha så medgörliga och intresserade lärare som gärna ställde 

upp på intervju. Under studiens gång har vi båda fått en vidare blick av hur hanteringen av 

mobbning kan gå till och i och med det har vår förståelse för hur svårt det arbetet är ökat. Det 

vi har kommit fram till är att det krävs en hel del från lärarna och som ni kan läsa i både 

presentationen och analysen så är det inte enbart eleven som drabbas på ett negativt sätt utan 

även lärarna. Och som lärare måste man kunna så emot då det är elevens bästa som ska 

komma först. 

      Vår slutsats om emotionellt arbete och mobbning är att de har ett samband med varandra; 

mobbning handlar om känslor, det vill säga det är känslorna som styr hur och om någon 

mobbar eller någon blir utsatt och emotionellt arbete är känsloarbete på så vis att läraren 

måste (kanske) bortse från sina egna privata känslor för att kunna hantera förekomsten av 

mobbning på skolan på ett bra sätt. Känslor är ett ständigt upprepande arbete som vi alla 

måste vara försiktiga med; oavsett om vi inte är medvetna om det eller inte finns det ett flertal 

emotioner; hat, kärlek, irritation, skam, stolthet med flera, som vi känner dagligen. En del av 

dem i alla fall och som lärare är det viktigt att kunna veta vilka av dem som är till fördel att 

dela med sig av i skolmiljö och inte. Självklart är lärare bara människor och gör misstag som 

alla andra med att hitta en balans mellan äkta och falska känslor är att ett sätt att hantera detta 

känsloarbete på. 

       Lärare är inte mer än människor och mobbning är inte ett lätthanterligt ämne och att 

beskylla lärarna, som även vi (författarna till denna studie) en gång har gjort för att inte göra 

allt som står i deras makt är inte heller rätt. Utifrån våra egna erfarenheter tror vi att elever 

och även föräldrar (kanske) skyller mer och mer på lärarna på grund av de inte tror att de gör 

något medan de i själva verket kanske gör det. Mobbning är ett mycket känsligt ämne både för 

vuxna och ungdomar då det sker hela tiden i alla dess former och som lärare på en skola kan 

det vara ytterst svårt att se och höra allt, vilket kan leda till att hans eller hennes emotionella 

arbete påverkas då personen gärna vill göra mer än vad man kanske kan. 

       Utifrån det material som vi har fått in och de tolkningar vi har gjort med hjälp av olika 

teoretiker har vi kommit fram till att lärare idag kanske är en utsatt grupp, vilket kanske inte 
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är en nyhet, och har fått mer och mer att göra i form av pappersarbete och annat. Detta, tror vi, 

kan bidra till att viktigt arbete hamnar i skymundan till exempel arbetet med eleverna. Det är 

mycket som lärarna ska hinna med och det är viktigaste är att se till att elevernas välmående 

kommer i första hand. Dock är det även viktigt att se till att lärarna har sin egen tid där de kan 

bearbeta saker och ting som hänt och sker i deras arbetsmiljö. Bearbetar de inte sina känslor 

kan dessa tas ut på eleverna och är det då i en situation där mobbning förekommer kan mycket 

gå överstyr. Att veta sin egen emotionella gräns tror vi är mycket viktigt att veta som lärare 

och när man vet hur mycket man klarar och inte kan han eller hon nog gå in i sin roll mycket 

bättre. Det är många faktorer som kan ha stor betydelse i hur vi individer beter oss och som 

lärare finns det ett klart samband att det måste finnas en balans mellan dessa faktorer. 

Faktorer som känslor, sociala band och interaktioner. Alla tre teoretikers teorier visar att inget 

fungerar utan det andra. Även om vi känner när vi är ensamma så är det oftast något som 

frambringar dessa känslor. Det kan vara de band som vi skapat mellan kollegor eller lärare 

och elev eller det kan vara någon interaktion som vi nyss gått igenom. 

        I skolmiljö är det många faktorer som kan spela in när det handlar om hantering och 

förebyggande av mobbning, men även när det gäller hur lärarna hanterar och påverkas av sina 

egna känslor. Utifrån alla tre teorier kan vi se ett samband på så vis att våra emotioner, 

känslor, påverkas av de sociala band vi skapar med andra och hur dessa sedan tar sig i uttryck. 

Vad vi menar är att både Hochschilds, Scheffs och Collins teori delar en röd tråd i lärarnas 

arbete om mobbning och hur de påverkas. Kan de inte hantera sina känslor på så sätt att de 

inte bidrar till att en situation eskalerar så kan sociala banden som skapats mellan eleven och 

läraren brytas. Det kan leda till att nya interaktioner som Collins pratar om uppstår som i sin 

tur antingen är negativa eller positiva beroende på vilken emotionell energi som skapas i den 

nya interaktionen. Dessa tre teorier visar på att det finns mer i vardagen som spelar in i de val 

som en individ gör och hur denne mår. Nya interaktioner uppstår varje dag även för en lärare i 

skolan. Vilka känslor som uppstår beror på huruvida personen vågar delta i interaktionerna 

och skapa sociala band som kan stödja en i sin vardag, eller arbete för en lärare. Om 

interaktionen och de sociala banden sedan är positiva och fyllda med hög emotionell energi 

kan både positiva och negativa situationer uppstå. Är det en negativ är det, tror vi, mer troligt 

att mobbning uppstår mellan eleverna och då måste de sociala band som finns mellan lärare 

och även skolledningen vara starka så de kan stå emot och sedan bara skaka av sig de känslor 

som kommer över dem. Gör de inte det kan det, efter en längre period, leda till att läraren blir 

utbränd eller stressad. Lärare interagerar med varandra och elever varje dag. Vissa dagar är 

kanske lättare än andra. När mobbning förekommer så kan det kanske vara svårt för läraren 
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att vara emotionellt distanserad då det kanske finns en dålig erfarenhet i grunden till 

känslorna. Men skulle läraren ha det svårt att bearbeta sina känslor så finns det på skolan, 

förhoppningsvis, hjälp att få. Det är viktigt att veta att man har skolledningen i ryggen och 

även sina kollegor.  

     Avslutningsvis är det rätt lätt att medge att det finns mycket kring detta ämne att studera 

och framför allt i den vinkeln, lärarnas synvinkel, som denna studie är baserad på. 
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