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Inledning och bakgrund 
I många fall förefaller samhället anse att barn ska acceptera att utsättas för ett långt mer 

kränkande och våldsamt beteende än vad vuxna någonsin skulle acceptera om de själva ut-

sattes för det (Barnombudsmannen, 2002, s.7). 

 

Det inledande citatet visar att problematiken kring kränkande behandling och mobbning är 

stor och att barn får utstå mer än vad vuxna någonsin skulle acceptera. Vi tycker att barn och 

vuxna ska ha samma rätt till trygghet och vill därför studera handlingsprogrammen som ska 

motverka kränkande behandling.  

  

Inspirationen till att skriva om kränkande behandling och mobbning har funnits under hela vår 

studietid på lärarutbildningen. Vi är säkra på att människor som arbetar i skolan aldrig kan få 

för mycket kunskap kring detta. Eftersom vår utbildning inte kan ge oss insikter inom alla 

områden märkte vi under vår tid i lärarstudentföreningen att mobbning var något alla studen-

ter behövde veta mer om. Vi ville informera lärarstudenter, och även färdiga pedagoger, kring 

ämnet och föreningen bjöd in Lars Åsbrink, medieanalytiker och specialiserad på barn- och 

ungdomspedagogik, att hålla tre föreläsningar om mobbning, kränkande behandling, destruk-

tivt beteende och medmänsklighet under vårterminen 2005. Dessa föreläsningar gav oss ytter-

ligare motivation att skaffa oss insikter om kränkande behandling och mobbning.  
 

Skolan ska vara en trygg plats, men så är inte fallet för de många barn i svenska grundskolan 

som utsätts för kränkande behandling och mobbning. Enligt en rapport från barnombudsman-

nen (2002) är uppskattningsvis 130 000 barn utsatta för mobbning. Att kränkande behandling, 

inklusive mobbning, är ett stort problem i svenska skolor kan aldrig poängteras för mycket. 

Pedagoger gör ett viktigt arbete redan idag, men trots det förekommer kränkande behandling 

och mobbning (Barnombudsmannen, 2002). Åtgärder mot kränkande behandling och mobb-

ning samt att ansvaret i skolan skulle bli tydligare, beslutade riksdagen den 8 februari 2006 

(Kammardebatt, 2006-02-08) om i en ny lag som börjar gälla i april 2006. Lagen gör skolorna 

ansvariga att göra allt de kan för att motverka och stoppa kränkande behandling.  

 

Ämnet kränkande behandling och mobbning är väldigt brett och då huvudansvaret, enligt 

Lpo941, ligger på rektorn är det avgränsningen vi vill studera. Efter att vi fått reda på att en ny 

lag skulle komma blev vi ännu mer intresserade av att studera rektorns ansvar för att upprätta, 
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genomföra, utvärdera samt följa upp handlingsprogram mot kränkande behandling och mobb-

ning, samt undersöka hur dessa program kan se ut. Med handlingsprogram menar vi skolans 

dokument om hur de ska motverka, upptäcka och åtgärda kränkande behandling och mobb-

ning. Handlingsprogram kan även kallas för handlingsplan eller åtgärdsprogram. 

 

Syfte och problemformulering 
I denna uppsats vill vi undersöka rektorers ansvar och delaktighet i framtagning, uppföljning 

och utvärdering av handlingsprogrammet mot kränkande behandling och mobbning. Vi vill 

också undersöka variationen i handlingsprogrammens innehåll samt olika begreppsdefinitio-

ner som skolor använder sig av.  

 

- På vilket sätt tar rektorer sitt ansvar för handlingsprogrammet som ska förebygga och 

motverka alla former av kränkande behandling? 

- Vilka variationer finns i handlingsprogrammens innehåll och struktur?  

 

Målgrupp 
Vi riktar vår uppsats till alla i samhället då kränkande behandling och mobbning är ett pro-

blem som kan drabba alla. Främst vänder vi oss till dem som har anknytning till skolan. An-

knytningen behöver inte vara arbetsrelaterad utan uppsatsen vänder sig även till föräldrar. 

 

Disposition av uppsatsen 
Vi har försökt att strukturera vår uppsats så att den ska vara så tydlig som möjligt för att passa 

vår relativt breda målgrupp. På grund av detta är vi medvetna om att det finns avsnitt som 

kanske inte är relevanta för alla läsare men för tydlighetens skull presenterar vi ändå dem. 

Metodavsnittet, och främst angående telefonintervjuenkäten, är väldigt utförligt beskrivet för 

att undersökningen ska kunna genomföras av någon annan på liknande sätt. Vi har även delat 

upp resultatet i tre delar. Först redovisas ett resultat av telefonintervjuenkäten, sedan resultat 

av vår dokumentanalys för att slutligen koppla samman dem. För att vara konsekventa och 

tydliga presenterar vi alla våra citat genom att göra indrag samt minska stilen.  

                                                                                                                                                         
1 läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskola och fritidshem 
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Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången kommer vi att börja med att redogöra för kränkande behandling och 

mobbning som begrepp för att sedan göra en jämförelse av de båda begreppen. Sedan belyser 

vi arbetet kring skolans ansvar för att slutligen komma in på den tidigare forskningen som vi 

delat in i områdena tidigare forskning om mobbning och tidigare forskning om handlingspro-

gram. Under handlingsprogram kommer vi även att presentera Skolverkets råd (2004) kring 

upprättande av handlingsprogram. Detta är inte tidigare forskning men vi anser att det är 

relevant för studien. Kring rektorns ansvar har vi inte funnit någon forskning vilket gör vår 

studie än mer intressant.  

 

Tillförlitligheten av litteraturen 

Det finns gott om intressant litteratur kring ämnet kränkande behandling och mobbning. Vi 

har dock valt att endast studera avhandlingar, granskade artiklar och rapporter från Skolver-

ket. Detta för att uppsatsen ska vara forskningsbaserad. Vi har försökt att hålla oss kritiska 

och neutrala till den litteratur vi studerat. Vi har även försökt att presentera litteraturen på ett 

opartiskt sätt. När det gäller den forskning om mobbning vi kommer presentera kan det tyckas 

att den är inaktuell. Men den forskning som vi presenterar är många gånger den nyaste och 

mest etablerade, trots att den ibland är cirka tio år gammal.  

 

Trots att rektorer har huvudansvaret över vad som sker i skolan så verkar det inte som om 

deras ansvar och uppgifter är särskilt undersökta i forskningssammanhang. Vi hittar nämligen 

väldigt lite litteratur kring rektorns ansvar. Detta medför att trots att vår studie ska granska 

rektorers ansvar för handlingsprogram mot kränkande behandling framstår området föga be-

lyst kring rektorns ansvar i litteraturgenomgången.  

 

Begreppsdefinition 
I skolsammanhang talas det för det mesta om mobbning trots att det bara är en del av vad be-

greppet kränkande behandling innefattar. Exempel på kränkningar kan vara mobbning, sexu-

ella trakasserier och rasism. Skolorna ska utforma ett handlingsprogram mot kränkande be-

handling. Med detta menas ett dokument där skolorna beskriver hur de ska gå till väga för att 

förebygga och åtgärda kränkande behandling.   
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I skollagen, läroplanerna och förarbetena till dessa används begreppet ’kränkande behand-

ling’ som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar (Skolverket, 2004, s.6).  

 

Eftersom styrdokumenten, Skollagen, Lpo94 och Skolverket fokuserar på kränkande behand-

ling, medan det i skolors praktik samt i tidigare forskning i de flesta fall fokuserats på mobb-

ning, kommer här nedan definitioner av dessa olika begrepp. Vi kommer även att göra en 

jämförelse mellan begreppen. 

  

Kränkande behandling 

Skolverket har en definition av begreppet som lyder:  

 
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla 

människors lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck (Skolverket, 2004, 

s.6). 

 

Nationalencyklopedins definierar kränkande behandling enligt följande: 

 
Kränkande behandling [innebär att] behandla (ngn) nedsättande genom att angripa den per-

sonliga hedern i ord el. genom handling (NE [cd-rom], 2000).

 

I föreskrifter om kränkande särbehandling i arbetslivet, som Arbetsmiljöverket ger ut, definie-

ras kränkande särbehandling, vilket innebär detsamma som kränkande behandling, som följer:  

 
/…/ återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot en en-

skild person på ett kränkande sätt och som kan leda till att denna ställs utanför skolans ge-

menskap. Till kränkande särbehandling hör mobbning, psykiskt våld, social utstötning och 

trakasserier (även sexuella trakasserier)(Arbetsmiljöverket, 2006-02-21). 

 
Mobbning 

Att definiera begreppet mobbning i en text eller på en skola är något som är av betydelse för 

att innebörden av begreppet ska tydas på liknande sätt. Detta för att människor ska vara med-

vetna om vad begreppet innebär och reagera på liknande situationer (Olweus, 1992).  
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Vi börjar med att presentera Nationalencyklopedins definition: 
 

Mobbning [innebär] att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid till-

fogar en annan individ skada eller obehag. Mobbning förutsätter en viss obalans i styrke-

förhållandena: den som blir utsatt, mobboffret, har svårt att försvara sig mot den eller dem 

som angriper. Mobbning kan ske direkt, med fysiska eller verbala medel, eller indirekt, t.ex. 

genom social isolering ("utfrysning") (NE [cd-rom], 2000).

 

Överläkaren Peter-Paul Heinemann som intresserat sig för mobbning specificerar inte sin de-

finition utan anser att: 

 
/…/mobbning har större bredd och täcker in hela skalan från en mer godartad småretning 

till en aggressiv massattack (Heinemann, 1987, s.9).  

 

Heinemann (1987) lanserade begreppet mobbning i Sverige 1969 och ordet kommer från det 

engelska ordet mobbing som står för att bråka i gäng eller grupper eller att trängas i mängder. 
 

Mobbningsforskaren och psykologiprofessorn Dan Olweus definierar att:  

 
En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för 

negativa handlingar från en eller flera personer (Olweus, 1992, s.4).  

 

Olweus är även erkänd för sin forskning om mobbning utanför Skandinavien och på engelska 

har han vidgat sin definition, denna definition innefattar en asymmetrisk maktposition som ett 

kriterium för mobbning:  

 
A student is being bullied or victimized when he or she is exposed, repeatedly and over 

time, to negative actions on the part of one or more other students. /.../ Bullying also entails 

an imbalance in strength (or an asymmetrical power relationship), meaning that students 

exposed to negative actions have difficulty defending themselves (Olweus, 2003, s.12).  
 
Psykologen och docenten Zelma Fors utgår från Olweus definition men har gjort lite omar-

betningar och förtydliganden: 

 
[…]specificera de negativa handlingarna med att de syftar till att skada offrets själv, 

kroppsgränser och personliga tillhörigheter. /…/ att benämna den som utför de negativa 

handlingarna med plågare istället för mobbare (Fors, 1993, s.4). 
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Anatol Pikas (1998), docent i pedagogik och pedagogisk psykologi, anser att grunddefinitio-

nen av mobbning är att mobbning är olagligt gruppvåld, men han förtydligar det utifrån tre 

olika synsätt: mobbarnas elakhet, förståeliga skäl bakom mobbning samt vikten att markera 

gränser mellan skämt och allvar.  

 
Mobbning är olagligt gruppvåld som drivs av önskan att vålla den utsatta obehag (Pikas, 

1998, s.15).  

 
Mobbning är olagligt gruppvåld som riktar sig mot någons provokativa beteende (Pikas, 

1998, s.15).  

 
Mobbning föreligger när en gruppmedlem utsätts mer än andra för tråkningar och samtidigt 

utesluts från attraktiv samvaro (Pikas, 1998, s.15).  

 

Även Pikas är omtalad utomlands och hans engelska definition, som han kallar ”the wide de-

finition”, lyder:  

 
[Bullying is] intentional abuse exerted by one or more children (Pikas, 2002, s.308). 

 

Walter B Roberts Jr, professor vid Minnesota State University, definierar mobbning i den 

engelska översättningen bullying på följande sätt:  

 
/.../ behavior that is negative, intense, and frequently occurring are indicative of behavior 

which could be classified as bullying (Roberts, 2000, s.150).  

 

Före detta utbildningsminister Thomas Östros anser att det är viktigt att den som känner sig 

mobbad måste bli tagen på allvar, men att det måste vara systematiska kränkningar för att 

definieras som mobbning. Östros är även tydlig med att påpeka att kränkningarna kan före-

komma i olika former. Att bli ignorerad och suckad åt är exempel på psykiska former, att bli 

förföljd och sparkad på benämns som fysiska former och när någon viskar bakom ens rygg 

eller slänger glåpord efter en hamnar under den verbala formen. Östros menar även att i 

mobbningssituationer måste det finnas minst en stark och en svag part (Östros, 2002). 
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Jämförelser av begreppen kränkande behandling och mobbning 
Enligt Skolverket (2004) skiljer sig mobbning från annan kränkande behandling genom att det 

är systematiskt och återkommande. Kränkande behandling innefattar mobbning men täcker ett 

större spektrum av trakasserier (Skolverket, 2004). Främsta orsaken till kränkande behandling 

och mobbning är brist på goda sociala relationer, trygghet och respekt för varandra (Skolver-

ket, 2001). 

 

Arbetsmiljöverkets (2006-02-21) definition av kränkande behandling uppfattar vi snarare som 

en definition av mobbning om vi jämför med de andra begreppsdefinitionerna. Detta för att 

Arbetsmiljöverket tar upp handlingarna som återkommande. 

  

Heinemanns (1987) definition av mobbning skulle snarare kunna ses som en definition av 

kränkande behandling då den skiljer sig från övriga forskares ståndpunkt om att mobbning 

innebär systematiskt våld över tid. Heinemann innefattar allt från harmlösa små retningar till 

massattacker i begreppet mobbning. Däremot menar både Heinemann (1987) och Pikas 

(1998) att mobbning endast sker i grupp, det vill säga att en enskild person inte kan mobba 

någon. 

 

Då mobbning är en del av kränkande behandling är det tydligt att dessa begrepp är svåra att 

särskilja. Likheter och skillnader inom de definitioner vi tidigare redogjort för presenterar vi i 

tabellen nedan.  
 

Tabell 1- likheter och skillnader mellan kränkande behandling och mobbning 

 Kränkande behandling Mobbning 
Skillnad i maktbalans Skolverket NE, Olweus, Fors, Östros 
Återkommande Arbetsmiljöverket NE, Olweus, Fors, Roberts Jr 
Organiserat  NE, Olweus, Fors, Roberts 

Jr, Östros 
Enskild som mobbar  NE, Olweus, Fors 
Grupp som mobbar  NE, Olweus, Fors, 

 Heinemann, Pikas 
Behandla någon Alla Alla 
nedsättande 
 

De företeelser som återfinns i båda definitionerna är skillnader i maktbalansen och i att före-

teelsen ska vara nedsättande och återkommande. Denna tabell visar på en skillnad mellan be-
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greppen men även inom definitionerna. Vi har utgått från vad författarna tar med i definitio-

nerna och om de inte tar med företeelsen har vi inte registrerat den i tabellen.  

 

Utifrån de definitioner vi studerat ser vi en skillnad mellan begreppet kränkande behandling 

och begreppet mobbning. Vi tycker det är viktigt att använda rätt begrepp vilket måste disku-

teras på varje skola/enhet. För oss är kränkande behandling alla sorters kränkningar medan 

mobbning är kränkningar som sker systematiskt och återkommande.  

 

Skolans ansvar  
Lpo94 poängterar att arbetet mot mobbning är viktigt och skriver att  

 
/…/ läraren skall uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga 

åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling (Utbildnings-

departementet, 1994, s.11). 

 

Skolverket (2001) menar att det i Lpo94 finns otydligheter kring handlingsprogrammen mot 

kränkande behandling och att det kan ses som både för- och nackdelar. Nackdelarna är att 

Lpo94 kan ses som otydlig med oklara mål som är svåra att följa och fördelarna är att valfri-

heten att tolka finns. Skolorna kan och borde, utifrån direktiven, utveckla egna och tydligare 

mål, vilket kan leda till en ökad medvetenhet kring arbetet för att motverka kränkande be-

handling och mobbning (Skolverket, 2001).  

 

Värdegrunden  
I Ansvaret för skolan (Utbildningsdepartementet, 2000) står det att de övergripande målen och 

grundläggande bestämmelserna för utbildningen i alla skolformer finns inskrivet i skollagen 

och även så kring ämnet kränkande behandling och mobbning. Skollagen förtydligar det ge-

nom att skriva att:  

 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratis-

ka värderingar. /…/ Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former 

av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden (Utbildningsdeparte-

mentet, 2005). 
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Begreppet värdegrund har  

 
kommit att bli ett allmänt samlingsbegrepp för olika frågor som rör moral, etik, normer, re-

lationer, demokrati och livsåskådning (NE [cd-rom], 2000). 

 

Enligt Lpo94 ska skolan förmedla demokratiska värderingar och arbeta efter att låta eleverna  

 
uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfa-

renheter (Utbildningsdepartementet, 1994, s.4).  

 

Vidare ska skolan utveckla eleverna i deras respekt för alla människors lika värde (Utbild-

ningsdepartementet, 1994). Om skolor arbetar förebyggande mot kränkande behandling och 

mobbning används ofta värdegrundsarbetet som begrepp. 

 

Enligt en rapport från Skolverket (2001) är det ett bra skolklimat när värdegrunden finns le-

vande och integrerad i skolans vardag. Det är lättare att lära i en miljö där individen känner 

sig trygg och där vi litar på varandra. Skolverkets rapport menar också att skolan inte ska se 

värdegrunden som ett enstaka projekt utan den ska vara levande under hela skoltiden.  

 

Vidare menar Skolverket (2001) att om inte personalgruppen har gemensam kunskap eller 

åsikt om mobbning kan det leda till att det finns dolda och outtalade värdegrunder. När allt 

fungerar som bäst på skolan finns tydliga mål som diskuteras och nedtecknats, och där be-

grepp är definierade. Verksamheten är dokumenterad och därmed synliggjord. Skolverkets 

rapport belyser även vikten av att använda eleverna vid utvärdering av handlingsprogrammen 

(Skolverket, 2001). 

 

När en skolas personalgrupp arbetar med skolans värdegrund är det viktigt att utrycka vad de 

ska arbeta för istället för vad de ska arbeta mot (Skolverket, 2001). Vidare menar Skolverket 

att skolpersonal bör sätta sig ner och diskutera hur de ska stärka vänskapen mellan eleverna. 

Det medför att personalgruppen får en annan diskussion kring hur de kan arbeta mot mobb-

ning. Skolverket poängterar vikten av att låta bli att använda ”inte” i varje mening utan istället 

skriva positiva formuleringar. 

 
Filosofie doktor Carole Rayburn (2004) skriver i en artikel om vikten av etik- och moralut-

bildning i skolan. Hon menar att skolans kurator ska vara välutbildad och kunna undervisa 
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eleverna om värdegrunden. Vidare uttrycker hon vikten av att använda värdegrundsfrågor i 

det förebyggande arbetet:  

 
Teaching students core values can vastly improve their ability to appreciate, understand, 

cooperate, and interact with others in their world (Rayburn, 2004, p.357). 

 

Vidare ser Rayburn (2004) en problematik i USA där familjer har egna och skilda värderingar 

och där värdegrundsfrågor/etik- och moralutbildning sker i kyrkan. Författaren pekar även på 

skolans rädsla att blanda sig i värdegrundsundervisningen då ämnet är tabu och skolan är rädd 

för att stöta sig med någon. 

 

Rektorns ansvar 

År 1999 gjordes en kvalitetsgranskning över hur skolpersonal arbetade för att förebygga 

kränkande behandling och mobbning inom skolan. Slutsatsen var att rektorns styrning och 

samordning var avgörande för att alla elever ska få tillgång till en rik och varierande under-

visning (Skolverket, 2001). 

 

Skolverket (2004) påpekar vikten av att ledning och personal på skolan har kunskap om hur 

kränkande behandlingar yttrar sig. Elevers kunskap spelar också en viktig roll för att upptäcka 

kränkande behandlingar eller situationer som kan leda till det. 

 

Skolverket (2001) presenterar att rektorn ska ha en ledande roll i arbetet mot kränkande be-

handling och mobbning. Rektorns roll är på många sätt helt avgörande för att skolans gemen-

samma arbete ska fungerar. En annan viktig del i rektorns arbete är att utveckla värdegrunds-

arbetet så det gäller alla, och styra så att området kränkande behandling och mobbning blir 

ämnesövergripande. Om rektorn delegerar sitt ansvar till någon annan måste det ske tydligt, 

så att uppföljning kan ske, och så att inte ansvarsuppdraget faller bort. Skolverket (2001) be-

lyser även att hela personalgruppen bör vara delaktiga i att skriva ner mål för arbetet mot 

kränkande behandling och mobbning.  
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I Lpo94 står det även att rektorns ansvar är att  

 
upprätthålla, genomföra, följa upp och motverka alla former av kränkande behandling, så-

som mobbning och rasistiska beteenden bland elever och anställda (Utbildningsdeparte-

mentet, 1994, s.19).  

 

Denna formulering kom in i Lpo94 efter en revidering 1998 (Menckel [red], 2002). Huvudan-

svaret vilar på rektorn, men Lpo94 tar upp att alla i skolan ska arbeta mot kränkande behand-

ling och mobbning.  

 

Den nya lagen - Trygghet, respekt och ansvar  
Även om kränkande behandling och mobbning tas upp i både skollagen och läroplanen beslu-

tades den 8 februari 2006 om en ny lag, lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och an-

nan kränkande behandling av barn och elever (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006) 

som börjar gälla 1 april samma år. När vi var åhörare vid kammardebatten (2006-02-08) i 

Sveriges riksdag som behandlade den nya lagen märkes en stor enighet om att något måste 

göras för elevernas trygghet i skolan. Alla partier2 var eniga om att det nuvarande läget var 

kritiskt men oeniga om tillvägagångssättet för att skapa en förbättring. Den stora diskussionen 

handlade om att det är kontroller och bevis som gör det svårt att utreda mobbningssituationer 

och om valfrihet kontra lagstadgning. Ska skolorna själva få bestämma hur de ska arbeta mot 

kränkande behandling och mobbning eller ska detta beslutas på nationell nivå, var en fråga 

som dryftades.  

 

Ett parti var för att arbeta med den norska modellen där skolor följer ett och samma åtgärds-

program. Anledning till detta var dels att forskningen visat att programmet ger effekt men 

även att samma åtgärdsprogram medför lättare granskningar av skolors arbete. Ett annat parti 

var emot att det skulle vara så toppstyrt att det inte fanns några valmöjligheter för skolorna. 

De föreslog istället att det skulle finnas flera certifierade program mot kränkande behandling 

och mobbning och att skolor skulle välja en modell. De andra partierna verkade för skolors 

och pedagogers kunskap och erfarenhet och trodde på valfriheten att skolorna själva väljer 

eller utformar ett program (Kammardebatt, 2006-02-08).  

                                                 
2 Om läsaren är intresserad av vilket parti som sade vad finns debatten att läsas i sin helhet. Se referens kammar-
debatt.  
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Den nya lagen innebär inte någon färdig modell hur skolor ska arbeta, förutom att ett hand-

lingsprogram mot kränkande behandling och mobbning ska finnas på skolan. Det program 

som skolan framställt ska gälla som underlag i mobbningssituationer där elever anklagar sko-

lan för att inte ha gjort sitt yttersta för att förhindra och motverka kränkande behandling och 

mobbning. Bevisbördan ligger numera på skolan, de ska kunna visa dokumentation över att 

de uppmärksammat situationen och följt handlingsprogrammet (Kammardebatt, 2006-02-08). 

 

Lagen medför att stämningar mot skolor kommer att bli betydligt enklare för elever som blivit 

utsatta för kränkningar eller mobbning. Bevisbördan ligger på skolorna och inte den utsatta 

eleven. Skolans ansvar i mobbningssituationer har förtydligats och elevernas rätt till trygghet 

har tydliggjorts (Kammardebatt, 2006-02-08). 

 

Tidigare forskning om mobbning  
Både Heinemann (1987) och Pikas (1998) belyser modeord och påpekar att just ordet mobb-

ning har blivit överanvänt. Ordet är, enligt Heinemann och Pikas, avsett för grupprocesser 

men används nu i alla former av trakasserier. Pikas (1998) menar att Olweus var den som in-

kluderade övergrepp från enskild i begreppet mobbning.  

 
Olweus (1992) genomförde 1983 en undersökning om mobbning i Sveriges och Norges sko-

lor. I hans första studie besvarade 17 000 elever från Sverige och 130 000 norska elever ett 

frågeformulär. Han undersökte mobbningens omfång, fördelningen på olika årskurser och 

mellan pojkar och flickor, på små och stora skolor etc. Olweus var noggrann med att i sitt 

frågeformulär presentera och utgå från sin definition. Detta anser han kan ha lett till miss-

visande procentsatser. Utifrån hans resultat kan tolkas att 15 procent av eleverna i den svens-

ka och den norska grundskolan är inblandad i mobbningssituationer. 100 000 elever ansåg sig 

som mobbade och 63 000 elever mobbade andra elever. 18 procent av de mobbade ansåg att 

de även var mobbare. Olweus lät även klasslärare och utomstående observatörer göra bedöm-

ningar om mobbade och mobbare i klasser och dessa resultat överensstämde med bara någon 

procents skillnad. Olweus konstaterade med dessa siffror att mobbning är ett allvarligt pro-

blem i svensk grundskola men att siffrorna är liknande med det norska resultatet. Den största 

skillnaden var att 13 procent av de svenska eleverna mobbar pedagogerna medan siffran i 

Norge ligger på 9 procent. Det finns enligt Olweus även skillnader i att svenska pedagoger 

och föräldrar pratar mer med barnen om mobbning (Olweus, 1992, 2003). Något som Olweus 

(1992) dock tycker är viktigt att belysa är att stor del av eleverna i grundskolan överhuvudta-
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get inte är inblandade som mobbade eller mobbare. Han menar att det är dessa elever som 

skolorna ska använda sig av när det gäller att motarbeta och stoppa mobbning.  

 

Olweus (1992) menar att då olika undersökningar som gjorts kring mobbning genomförts på 

olika sätt med olika definitioner, kan det inte utläsas om mobbning avtagit eller tilltagit under 

åren. Under hans forskningsperiod fick han indikationer på att mobbningen blivit allvarligare 

och mer utbredd än vad den hade varit tidigare. 

 

Även om mobbning förekommer i alla kulturer menar Pikas (1998) att mobbningen är mindre 

utbredd i religiösa kulturer. Detta anser han bero på att människor tror på den större makten, 

att människans gud hör, ser och dömer människans handlingar. Här har Pikas en annan upp-

fattning än vad Rayburn (2004) har. 

 
Fors (1993) belyser mobbning utifrån olika fallstudier och har kommit fram till att tryggheten 

mellan barnet och föräldrarna är av stor betydelse. Fors menar att föräldrarna måste vara akti-

va med att hjälpa barnen att bryta handlingsmönstret istället för att medverka i det ”destrukti-

va maktspelet” (Fors, 2002). Fors (1993) anser att om föräldrarna inser att deras barn mobbar 

någon kan föräldrarna genom samtal med barnet hjälpa både i mobbningssituationen och i 

barnets egen trygghet. 

 

Tidigare forskning om handlingsprogram 
Universitetslektorn Arne Forsman (2003) vill med sin doktorsavhandling analysera och tolka 

innebörden av vad som finns i de skolrelaterade texterna kring kränkande behandling och 

mobbning, samt hur de kommer till uttryck. Forsman har även uppmärksammat att handlings-

program som är skrivna på en enskild skola har en mer personlig skrivning om eleverna än 

om kommunen och rektorsområdet har en gemensam skrivelse. Vidare tycker sig Forsman 

även kunna se att dessa enskilda skolor möter mobbningsproblematiken mer omedelbart ut-

ifrån handlingsprogrammet, vilket han tycker är positivt.  

 

Något som Forsman (2003) lovordar är att värdegrundsfrågor är väl representerade, både i 

handlingsprogram på enskilda skolor men även i handlingsprogram inom rektorsområdena. 

Detta, menar Forsman, tyder på skolornas fortsatta arbete mot att bekämpa kränkande behand-

lingar och mobbning på skolorna vilket han anser positivt. Forsman påvisar att det finns öns-

kemål från rektorer och pedagoger att använda andras dokument mot mobbning. Detta är nå-
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got som Forsman är emot då skapandet av ett eget dokument medför att personalen blir mer 

delaktig och handlingsprogrammet utgår från den enskilda skolans resurser och tolkningar. 

 

Det är ingen tvekan om att pedagoger och rektorer har stor erfarenhet och kunskap om krän-

kande behandling och mobbning. Trots detta anser Forsman (2003) att konstruerandet av 

handlingsprogram och andra dokument kring ämnet som inte tar upp riktlinjer i värdegrunds-

arbetet har brister eller saknar det förebyggande arbetet mot mobbning i handlingsprogram-

men. Flera forskare har även åsikten om att handlingsprogrammen inte är en spegling av sko-

lornas praktik. De menar att handlingsprogrammen inte ligger till grund för hur vuxna agerar i 

olika situationer. De visar även att ingripandet i mobbningssituationer av både pedagoger och 

skolledning är bristfälligt (Forsman, 2003, Heinemann, 1987, Olweus, 1992). Forsman (2003) 

menar att det är dokumentationen som ofta är bristfällig och inte kunskapen om kränkande 

behandling och mobbning. Personer i skolan har ofta otillräcklig kunskap om hur handlings-

program ska formuleras för att bli användbara och reella styrdokument.  

 

Vad skolorna använder för terminologi och rubricering i texterna över vad som ska benämnas 

som förebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning skiftar avsevärt. Handlingsplan och 

handlingsprogram innebär upprättandet, användandet, uppföljandet och utvärderandet av åt-

gärder mot alla former av kränkande behandling bland eleverna (Forsman, 2003). Olweus 

(1992) använder sig av rubriceringen åtgärdsprogram men syftar på samma innehåll som be-

nämns som handlingsprogram i Lpo94. Forsman (2003) är kritisk till att rubriceringsvariatio-

nen på skolorna är så stor. Begreppen handlingsprogram, åtgärdsprogram och handlingsplan, 

liksom begreppen kränkande behandling och mobbning, kan uppfattas olika av skolorna vilket 

gör att jämförelserna av dokumenten kan vara missvisande.  

 

Även de få direktiv som finns för arbetet med handlingsprogrammen mot kränkande behand-

ling och mobbning bekymrar Forsman (2003). Han menar att detta medför att kontroller och 

nationella utvärderingar är svårgenomförda då variationen mellan handlingsprogrammen är så 

stor. Forsman tror att det blir svårt att kontrollera hur arbetet mot mobbning genomförs utan 

istället fokuseras kontrollerna av skolors mål med handlingsprogrammen.  

 

Forsmans (2003) avhandling, som undersökte texter om mobbning i vissa skolor i Norrbotten, 

visar att användandet av texterna, trots deras eventuella brister, resulterat i ett lägre antal 
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mobbningsfall. Något som Forsman tyckte sig se är att kvalitén i texterna inte verkade spegla 

resultatet i arbetet mot mobbning.  

 

Utifrån sin forskning har Olweus (1992) konstruerat ett åtgärdsprogram mot mobbning. Målet 

med åtgärdsprogrammet är att: 

 
minska eller helt förhindra existerande mobbningsproblem i och utanför skolan, och att fö-

rebygga uppkomsten av nya sådana problem (Olweus, 1992, s.48).  

 

En översikt över Olweus åtgärdsprogram är följande: 

 

Åtgärder på skolnivå 

• Frågeformulär om trivsel 
• Studiedag om mobbning 
• Bättre rastvaktssystem  
• Föräldrars delaktighet i att motverka mobbning 

 

Åtgärder på klassnivå 

• Klassregler mot mobbning – klargörande, beröm och sanktioner 
• Klassråd 
• Rollspel, litteraturläsning, samarbetsövningar, gemensamma positiva aktiviteter 

 

Åtgärder på individnivå 

• Allvarliga individuella samtal med mobbare och mobbade 
• Samtal med föräldrar till inblandande elever, eventuellt tillsammans med eleverna 
• Användning av fantasi (pedagoger och föräldrar) för att hjälpa mobbade respektive 

mobbande elever 
• Hjälp från ”neutrala” elever i klassen 

 

Det som Olweus (1992) dock poängterar som en förutsättning är medvetenhet och engage-

mang. Författaren menar även att det inte finns några skolmiljöer som kan betraktas som 

”mobbningssäkra”, vilket medför att arbetet för att motverka mobbning måste ses som viktigt 

var man som pedagog än arbetar. Enligt Olweus är det värsta som en pedagog kan göra mot 

eleverna att blunda för problemet och ämnet. 

 

Olweus (1992) åtgärdsprogram användes vid en antimobbningskampanj i Norge, och efter 

denna genomfördes en utvärdering för att se om metoden gett önskade resultat. Utvärderingen 

visade att efter användning av Olweus åtgärdsprogram minskade mobbningsproblematiken 
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med 50 procent eller mer på de aktuella skolorna. De såg även att minskningen gällde såväl 

psykisk, fysisk och verbal mobbning och att åtgärdsprogrammet fungerade på pojkar såväl 

som flickor. Resultatet visar även att det inte blev någon förskjutning av mobbning i skolan 

till någon annan plats som till exempel på vägen till och från skolan. Ju längre tid skolan an-

vände programmet desto mer effektfullt blev resultatet. Detta styrks av att effekterna av åt-

gärdsprogrammet var starkare efter två år än vad de var efter ett år. Ett annat betydelsefullt 

resultat som användningen av åtgärdsprogrammet förde med sig var att antisocialt beteende, 

som vandalisering, snatteri och skolk, minskade. Dessutom kunde det registreras en klar höj-

ning av det sociala klimatet i klassen. Det var en positivare inställning till skolan och skolar-

bete samt att disciplinen, kamratandan och ordningen förbättrats. 

 
Pikas (1998) redogör för att de flesta skolorna har handlingsprogram mot kränkande behand-

ling och mobbning, men trots det är det endast ett fåtal skolor som pratar om att mobbning 

förekommer. Pikas poängterar att det inte finns några ”mobbningsfria” skolor. Vidare verkar 

Pikas vara emot handlingsprogram om diskussioner mot mobbning i akuta situationer är det 

enda som förekommer. Han menar att ju mer pedagoger belyser ämnet desto mer inspiration 

får eleverna till att mobba. Pikas menar att det bästa programmet utgörs av att skolan kopplar 

ihop letande, upptäckt och behandling av kränkande behandling och mobbning i samma pro-

cess och i denna ordning.  

 

Pikas (1998, 2002) belyser arbetet med antimobbningsgrupper, och påpekar att i detta arbete 

är rektorns roll mycket betydelsefull. Rektorn ska se till att de som arbetar i gruppen trivs till-

sammans och har en gemensam syn på arbetet. Det är även viktigt enligt Pikas att teamet får 

tjänstgöringstimmar att ägna åt ämnet kränkande behandling och mobbning och att rektorn 

ordnar schemaläggning och utvecklingsseminarier. Detta för att teamet ska få tid för diskus-

sioner, materialgenomgång samt planering.  

 

Pikas (1998) belyser främst vikten av att komma i kontakt med dolda fall, där pedagogerna är 

omedvetna om att mobbning förekommer. Men som tidigare tagits upp så kan inte pedagoger 

ignorera att den mesta mobbning förekommer bakom deras ryggar. Metoderna som Pikas då 

redogör för är: 

 

• Intervjuer med alla i klassen 
• Pedagoger som eleverna har förtroende för vädjar till dem 
• Dagböcker och händelserelaterade skrivövningar 
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• Diskussion om Gemensamt-bekymmer-metoden i klassen 
• Trivselenkäter 

 

Gemensamt-Bekymmer-metoden är en modell som Pikas (1998, 2002) utformat och som kan 

ligga till grund för handlingsprogram. Denna modell innebär att pedagogen överger sin roll 

som utredare-åklagare och domare och blir medlare i konflikter. Modellen går ut på att kom-

ma fram till en båda-vinner-lösning. Det viktiga i denna modell är enligt författaren att peda-

gogen kan inge förtroende hos eleverna.  

 

Faserna i Gemensamt-Bekymmer-metoden om mobbning uppdagats är: 

• Enskilda samtal med de misstänkta mobbarna 
• Individuellt samtal med den mobbade 
• Förberedande gruppsamtal med de före detta mobbarna 
• Möte med de före detta mobbarna och den mobbade med ordförande närvarande 

 

Riktlinjerna i Gemensamt-Bekymmer-metoden är: 

• Att undvika att anklaga och vara domare 
• Att lyssna aktivt på eleverna 
• Att inte älta problemen 
• Att snabbt komma in på konstruktiva lösningar 
• Att bestämma tid för uppföljning 

 

Allmänna strategier för Gemensamt-Bekymmer-metoden är enligt Pikas att: 

 
Håll[a] inne med dina egna förträffliga förslag; ta fram konstruktiva element utifrån dina 

samtalspartners funderingar om en lösning (Pikas, 1998, s.59).  

 

Denna metod utgår från att eleverna själva ska komma på lösningar och att det är ett gemen-

samt bekymmer. Pikas (1998) poängterar att alla mobbningssituationer är olika och därför bör 

handlingsplaner utformas efter samtal med de inblandade. 

 
Pikas (1998) tar inte upp föräldrakontakten i modellens riktlinjer, men han tar dock upp att det 

är viktigt att informera föräldrar hur skolan arbetar med att komma till rätta med mobbnings-

problematik samt att kontakta föräldrar till elever som kommer kallas till möten. 

 

Pikas (1998) menar att val av mobbningsdefinition hänger samman med åtgärdsmetoden. An-

tingen väljer pedagoger definitionen först och sedan en metod som passar eller så gör de tvärt 

om.  
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Skolverkets allmänna råd 
Handlingsprogrammet mot kränkande behandling skall omfatta alla olika former av kränk-

ningar och bör gälla kränkningar som äger rum mellan elever såväl som mellan personal 

och elever (Skolverket, 2004, s.16). 

 

Vidare beskriver Skolverket (2004) att handlingsprogrammen bör innehålla: 

 

• Tydligt avståndstagande från skolan gällande kränkningar 
• Information om elevernas rättigheter och skyldigheter 
• Strategier för det långsiktiga arbetet 
• Rutiner för akuta situationer 
• Elev-, personal- och föräldradelaktighet 
• Ansvarsfördelning 
• Kompetensutveckling 
• Uppföljning, utvärdering och revidering 

 

Sammanfattning av litteraturgenomgång 
Utifrån definitioner kan vi se att kränkande behandling innebär att någon annan behandlar 

någon nedsättande. Kränkande behandling är ett samlingsnamn där till exempel rasism, sexu-

ella trakasserier och mobbning ingår. Gemensamt för många av de mobbningsdefinitioner vi 

presenterat är att man med dem anser att mobbning är något som upprepas och pågår under en 

längre tid. Mobbningsdefinitionerna tar även upp skillnader i maktbalansen som en del av 

mobbning. Vi ser även en skillnad då några forskare anser att mobbning endast kan utföras av 

en grupp medan andra anser att en enskild elev kan mobba.  

 

Vi har observerat att det finns en varierad syn på att arbeta med etik och moralfrågor i skolan. 

I Sverige ses värdegrundsarbetet i skolan som något positivt medan det bland annat i USA är 

ett känsligare ämne då familjen och kyrkan tycks ha ansvaret för att lära barn goda värdering-

ar. 

 

En slutsats som vi dragit är att både skollagen och Lpo94 poängterar arbetet mot kränkande 

behandling och mobbning. Även om all skolpersonal ska arbeta aktivt för att motverka krän-

kande behandling och mobbning, är det tydligt att det överliggande ansvaret ligger på rektorn 

i utformandet, uppföljningen och utvärderingen av handlingsprogrammen. I och med den nya 

lagen har skolornas ansvar och skyldighet att agera tydliggjorts.  
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De forskare som vi studerat har, som tidigare nämnts, olika definitioner av begreppen vilket 

resulterat i en variation av hur de anser att problematiken om mobbning ska lösas. På grund 

av detta har olika handlingsprogram framarbetats.   
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Metod 
För att nå upp till vårt syfte genomförde vi, förutom vår litteraturstudie, två undersökningar, 

en kvantitativ3 telefonintervjuenkät och en kvantitativ dokumentanalys. Vi inleder med att 

presentera tillvägagångssättet av telefonintervjuenkäten för att sedan presentera hur doku-

mentanalysen genomfördes.  

 

Telefonintervjuenkät 
Vi genomförde först en kvantitativ undersökning bestående av en telefonintervjuenkät (se 

bilaga 1) med rektor/biträdande rektor på 44 slumpvis utvalda kommunala grundskolor i Sve-

rige. Intervjun gick ut på att studera deras medverkan i utformningen, utvärderingen och upp-

följningen av skolans handlingsprogram mot kränkande behandling.  

 

Anledning till att vi gjorde en enkätundersökning var att vi ville nå ut till många respondenter. 

Skälet till att vi gjorde intervjun via telefon var att vi skulle få svar direkt och på så vis undvi-

ka risken med att respondenten inte tar sig tid att svara (Andersson, 2005). Vi utformade en-

käten så att den inte skulle ta längre tid än ca fem minuter att besvara. Detta för att responden-

terna inte skulle kunna undvika att svara på grund av tidsbrist.  

 

Utformandet av enkät 
Då valet av att ha många respondenter styrde oss fick vi begränsa oss i utformningen av frå-

gor. Vi koncentrerade oss på att ställa frågor med bundna svar (Andersson, 2005 & Kylén, 

2004) för att underlätta för respondenten. Vi är dock medvetna om att bundna svar kan med-

föra en risk där respondenten svarar att de har eller gör något för att de inte vågar erkänna sina 

brister. Då vi även skulle vända oss till 44 skolor behövde sammanställningen av telefoninter-

vjuenkäten vara okomplicerad och därav var vi beroende av lättöverskådliga frågor med 

bundna svar.  

 

Vi skickade inte ut något skriftligt missiv4 innan vi genomförde telefonintervjuenkäten. Detta 

för att vi skulle genomföra en kortare intervju och för att vi slumpmässigt valde ut våra re-

                                                 
3 Kvantitativ = ”arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar 
dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser” 
(NE [cd-rom], 2000). 
4 Missiv = Benämning på ett brev, som medföljer en skrivelse och rekommenderar denna till mottagaren (NE 
[cd-rom], 2000). 
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spondenter. Enligt Ejlertsson (2005), Kylén (2004) och Stukát (2005) är det viktigt att förbe-

reda och motivera respondenten och därför inledde vi samtalet med att berätta vilka vi var, 

vad vi ville, vad syftet med undersökningen var, hur det skulle behandlas och om responden-

ten ville delta, något vi kallade ett muntligt missiv. Eftersom vi var två som intervjuade olika 

respondenter skrev vi det muntliga missivet överst på enkäten för att vi skulle ge samma in-

formation och valmöjlighet till de intervjuade (se överst bilaga 1).  

 

För att vi skulle kunna intervjua på bästa sätt ville vi ha ett lättöverskådligt papper med inter-

vjuenkätfrågor. Vi valde att sätta ut linjer mellan frågorna för att på så vis lätt kunna se när 

nästa fråga började (Ejlertsson, 2005). Vid de tillfällen där följdfråga fanns satte vi ut linjen så 

huvudfråga och följdfråga hamnade tillsammans. Vi valde även att strukturera intervjuenkä-

terna så både frågorna och ordningsföljden på frågorna var den samma för alla respondenter 

(Stukát, 2005).  

 

Vid svarsalternativsformuleringen valde vi att alltid ha ett jämnt antal svarsalternativ. Detta 

för att ”tvinga” respondenten att välja sida. Det skulle inte gå att vid osäkerhet välja ett ”var-

ken eller” alternativ utan respondenten skulle bli tvungen att ta ställning (Ejlertsson, 2005 & 

Kylén, 2004). Undantaget är två flersvarsalternativsfrågor (fråga 6a och 12b) där responden-

ten fick en möjlighet att välja flera svar på frågan. Dessa frågor skulle kunna ha konstruerats 

som flera ja- och nejfrågor men vi valde återigen att tänka på tidsaspekten för respondenten 

samt för att undvika upprepningar då enkäten lästes upp för dem under en telefonintervju. 

Ejlertsson (2005) menar att ja- och nejfrågor kan vara olämpliga då det kan finnas nyanser i 

både ja- och nejsvar, respondenten kan svara ja men mena ja till viss del. Det blir även svårt 

för respondenten att svara vet ej i ja- och nejfrågor. I våra ja- och nejalternativsfrågor, fråga 

6a och 12b, ska rektorerna inte kunna svara vet ej, de ska veta vad som finns med i handlings-

programmet och vilken kompetensutveckling de fått inom skolan. Vi är inte heller intressera-

de av någon nyansering i frågorna utan har respondenterna delvis med något så räknas det 

som ja. Andersson (2005) benämner denna frågestruktur som en checklista där respondenten 

kan markera/pricka de svarsalternativ som stämmer in på frågan.  

Pilotundersökning 
För att enkäten inte skulle missförstås av respondenterna, då den var bunden i ordval och frå-

geföljd, ställde det stora krav på utformningen (Stukát, 2005). Därför genomförde vi två pilo-
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tundersökningar5 så som Ejlertsson (2005) rekommenderar. Efter den första bearbetningen 

testade vi enkäten på familj och vänner. Vi rådfrågade sedan handledaren om vad som skulle 

kunna förtydligas. Efter att enkäten bearbetats utifrån kommentarerna från familj och handle-

dare vände vi oss till fyra personer inom vår kommande målgrupp för att testa enkäten ytterli-

gare. Med hjälp av kritiken från denna pilotundersökning gjordes fler ändringar vilket resulte-

rade i den slutgiltiga enkäten (se bilaga 1).  

 

Urval 
Urvalet i telefonintervjuenkäten baserades på de 21 län som finns i Sverige. Från början tänk-

te vi genomföra telefonintervjuenkäten med en respondent från varje län men då skolbestån-

det varierar i olika län skulle kanske inte detta urval skulle ge en rättvis bild. Vi valde då att 

skolorna i undersökningen skulle vara procentuellt representerade utifrån hur många skolor 

det finns i länet jämfört med hela Sverige. Dessa uppgifter fanns lättillgängligt på Skolverkets 

hemsida (2006-01-27).  Vi har tagit procentuellt lika många skolor från varje län6.  

 

Eftersom vi inte ville påverka urvalet använde vi oss av den slumpmässiga urvalsform som 

Stukát (2005) kallar det ”obundna slumpmässiga urvalet”. Detta urvalssätt går ut på att re-

spondenterna väljs ut med hjälp av en slumptalstabell eller en slumptalsgenerator. Då Stukát 

visade exempel på en slumptalstabell i sin bok blev vi inspirerade att använda oss av den me-

toden. Slumptalstabellen vi använde oss av återfinns i Tabeller och formler för NV-

programmet (Ekbom m.fl. 1997, s.44). För att kunna använda slumptalstabellen behövde sko-

lorna numreras. För att förenkla numreringsarbetet infogade vi Skolverkets listor över grund-

skolorna från varje län i olika Excel-dokument. Nu hade vi nummer på skolorna och en 

slumptalstabell så vi blundade och pekade i tabellen för att få ett slumpmässigt tal att utgå 

ifrån. Det tal vi pekade på blev vår första undersökningsskola. Då de flesta län innehöll mer 

än 100 skolor skulle tre tal i tabell hoppas över för att få fram nästa undersökningsskola. Om 

det tal vi fick fram översteg skolantalet i länet gick vi vidare till nästkommande tre. Undantag 

                                                 
5 Pilotundersökning = förstudie i metodprövande syfte till en större vetenskaplig undersökning (NE [cd-rom], 
2000).
6 Ett exempel för att visa vårt tillvägagångssätt är följande. I Västra Götalands län finns det 760 kommunala 
grundskolor och i hela Sverige finns det 4473. För att få fram Västra Götalands läns procentsats delas 760 med 
4473 och resulterar i 0,17 (760/4473≈0,17), det vill säga 17 procent vilket utgör 17 skolor från Västra Götalands 
län. Då vi ansåg att det blev för mycket att en procent skulle representera en skola valde vi att halvera antalet 
skolor från varje län. Vid udda tal avrundade vi nedåt för att ytterligare minska skolantalet. Detta resulterade i 
totalt 44 undersökningsskolor från Sveriges län med undantag för Gotlands län som föll bort vid avrundningen. 
(se bilaga 2). 
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för Blekinge län som innehöll 86 skolor och där vi räknade två tal istället för tre för att få 

fram undersökningsskolan.  

 

Genomförande 
Vi delade upp de 44 skolorna mellan oss, vilket resulterade i 22 telefonintervjuenkäter per 

person. Vi trodde att det skulle vara relativt enkelt att få tag på 22 skolor vardera men det var 

ett mer krävande arbete än vi föreställt oss. Vi diskuterade inledningsvis att vi inte skulle orka 

ringa hela dagar så vi beslutade oss att ringa två timmar om dagen. Eftersom vi inte visste när 

rektorerna skulle finnas på plats började vi vid första tillfället med att ringa en timme på för-

middagen och en timme efter lunch. Resterande dagar ringde vi två timmar på förmiddagen 

då vi efter dag ett konstaterat att rektorerna var mest anträffbara då. Vi genomförde telefonin-

tervjuenkäterna under åtta arbetsdagar.  

 

När vi ringde respondenterna tänkte vi på många självklara saker såsom att tala långsamt och 

tydligt, visa oss intresserade av deras svar, lyssna färdigt på det de hade att säga och vara vårt 

trevligaste jag även om tröttheten ibland försökte ta över (Andersson, 2005).  

 
Rektorernas reaktion på vårt samtal varierade stort. Vissa rektorer gav långa utförliga utlägg 

medan andra svarade kort och koncist på den aktuella frågan. Däremot kände vi ingen kopp-

ling mellan intresset för enkäten och svarssättet. Många av de rektorer som svarade kort var 

lika intresserade som de som hade långa utlägg.  

 

Bortfall 
Vi fick fram många skolor med hjälp av vår slumptalstabell och ringde till flera rektorer som 

inte fanns anträffbara vid tillfället. Dessa har vi inte räknat med i studien då rektorerna inte 

var medvetna om att vi skulle ringa samt ofta är upptagna på annat håll. Hade vi skickat ut en 

skriftlig enkät hade dessa givetvis räknats som bortfall. Detta går emot Stukát (1993, 2005) då 

han anser att även de som inte svarar ska räknas som bortfall. Vi kunde inte vänta med att få 

tag på de skolor som inte hade rektorn anträffbar utan ringde då till en ny skola för att nå upp 

till rätt antal skolor per län. De rektorer som vi kom i kontakt med och som fick vårt muntliga 

missiv uppläst för sig men ändå inte ville delta räknade vi som bortfall. Vårt bortfall blev to-

talt tio av 44 skolor. 
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Om de 10 rektorer som avstod gjorde det av tidsbrist, ointresse av studien eller ämnet eller för 

att de inte har något handlingsprogram går bara att spekulera i. Vi är väl medvetna om att pre-

sentationen av undersökningen är av betydelse för att minska bortfallet (Stukát, 2005). Nu i 

efterhand ser vi kanske att bortfallet kunde ha minskats om vi redan i början på telefoninter-

vjuenkäten tagit upp vårt löfte om att delge dem resultatet. Nu tog vi istället upp det i slutet av 

telefonintervjuenkäten (Stukát, 1993). Vi ser också att bortfallet kunnat minskas om vi erbju-

dit rektorerna att boka en tid då vi återkom med frågorna. 

 

Tillförlitligheten  
Vi är medvetna om att ett bortfall medför en osäkerhet som bör undvikas (Stukát, 2005). Trots 

detta anser vi att 34 respondenter räcker för vår undersökning och att inte tillförlitligheten 

minskat avsevärt. Vi tänker inte generalisera utifrån det undersökningsmaterial vi fått fram, vi 

kommer inte att anta att hela Sverige tycker något bara för att våra resultat implicerar det, utan 

vi kommer använda resultatet för att se skillnader i det undersökta. För att kunna generalisera 

inser vi att undersökningsgruppen bör vara större. 

 

Vi var oroliga för att respondenterna skulle försköna sitt arbete på skolan, men vi tror oss ha 

fått ärliga svar då respondenterna inte var sena i att kritisera sitt eget arbete. Givetvis kan det 

ha funnits vissa som undanhöll information eller uttryckte en glorifierad bild av verksamhe-

tens arbete men detta kan vi bara spekulera i.  

 

Forskningsetiska principer 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet [HSFR] (2002) har gett ut en skrift kring 

forskningsetiska principer som vi har utgått ifrån. I den skriften beskrivs fyra olika krav som 

en forskare bör uppfylla vid en undersökning; samtyckeskravet7, konfidentialitetskravet 8, 

informationskravet9 och nyttjandekravet10 (HSFR, 2002). Vi anser oss uppfylla alla dessa 

fyra krav då respondenterna fått frågan om de vill delta i undersökningen samt möjlighet att 

avbryta. Vi berättade även för respondenten att deras svar skulle komma att behandlas ano-

                                                 
7 Samtyckeskravet = ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (HSFR, 
2002, s.9). 
8 Konfidentialitetskravet = ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 
(HSFR, 2002, s.12). 
9 Informationskravet = ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsupp-
giftens syfte” (HSFR, 2002, s.7). 
10 Nyttjandekravet = ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 
(HSFR, 2002, s.14). 
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nymt och att vi inte spelade in samtalet. Vi informerade respondenten vad syftet med under-

sökningen var och efter vi genomfört denna undersökning kommer vi att förstöra telefoninter-

vjuenkäterna så att de inte kan användas i annat syfte. Dessa principer har vi även följt i do-

kumentanalysen. 

 

Analysmetod 
Vi har använt oss av grafisk framställning för att på ett lättöverskådligt sätt visa vårt statistis-

ka material. Att presentera sitt material i form av diagram kräver noggranna konstruktioner av 

figurerna. Detta för att diagram som används fel kan vara vilseledande. Enligt Stukát (1993) 

är även många alltför okritiska när data presenteras i statistiska modeller. Att presentera med 

lika staplar, samma skalor och liknande svarsföljd ses som värdefulla konstruktioner om dia-

grammen ska kunna jämföras. Detta för att läsare ofta inte granskar diagrammen noggrant för 

att se om det finns olika variationer av konstruktioner.  

 

Det finns många olika varianter av tabeller och diagram som kan användas för att presentera 

resultat i form av bilder, det vill säga grafisk framställning. När det handlar om olika katego-

rier som presenteras i absoluta värden på frekvensskalan (antal eller procent) är det stapeldia-

gram som är lämpligast (Backman, 1998). Backman påstår även att stapeldiagram är den mest 

använda grafiska framställningen vilket medför att de flesta vet hur de ska utläsa diagrammet.  

 

När skribenter presenterar stapeldiagram i ett arbete ska de tänka på att det inte ska ta onödigt 

mycket plats, diagrammet ska minskas ner så mycket det går, dock får det inte påverka läs-

barheten. Det finns även direktiv om att ett diagram bör vara längre på bredden än vad det är 

på höjden (Ekbom mfl., 1998, Stukát, 2005). 

 
 

Dokumentanalys 
För att göra en djupare undersökning av rektorernas svar i telefonintervjuenkäten ville vi stu-

dera några av handlingsprogrammen mer ingående i en såkallad dokumentanalys. Stukát 

(2005) menar att genom att jämföra liknande texter kan undersökarna få fram intressanta re-

sultat. Jämförelsen kan göras mellan till exempel olika läroböcker i samma ämne, mellan 

styrdokument eller med andra liknande texter (Stukát, 2005). Vi har gjort en jämförelse mel-

lan sex skolors handlingsprogram mot kränkande behandling och mobbning.  
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Urval 

För att få fram dessa sex handlingsprogram delade vi in våra 44 intervjuskolor i dem som 

hade programmet på hemsidan och de som inte hade det. I den högen som hade programmet 

på hemsidan studerade vi respondenternas svar på vad de kallade sitt program. Utifrån detta 

gjorde vi ett urval som resulterade i tre kategorier, motverka kränkande behandling och 

mobbning, motverka mobbning och motverka kränkande behandling. 

 

De handlingsprogram som fanns delade vi in i de olika kategorierna och sedan använde vi 

återigen slumptalstabellen för att välja ut två handlingsprogram i varje kategori. Nu hade vi 

fått fram våra sex handlingsprogram.  

 

Genomförande 
De sex handlingsprogrammen jämförde vi med varandra, dels inom kategorin och dels mellan 

kategorierna. Detta brukar kallas en komparativ studie (Stukát, 2005). Den första jämförelsen 

är inom kategorin där vi granskat: 

 

• Hur representerar namnet innehållet? 
• Är innebörden klar eller finns det otydligheter? 
• Använder sig skolorna av positiva – eller negativa meningar? 
• Finns det skillnader/likheter i innehåll och struktur? 
• Hur beskrivs rektorns ansvar? 

 

Med negativa meningar menas att påpeka vad eleverna inte får göra medan positiva meningar 

istället lyfter fram hur eleverna ska bete sig mot varandra.  

 

Jämförelsen mellan kategorierna bygger på Olweus och Pikas program mot kränkande be-

handling och mobbning samt Skolverkets allmänna råd. 

 

Avslutningsvis gjorde vi även en jämförelse mellan vår telefonintervjuenkät och våra studera-

de handlingsprogram. 
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Tillförlitligheten 

Vi är medvetna att skolorna kan sakna något i de handlingsprogram som vi studerat. Vi tror 

dock att de ändå kan arbeta med det i deras praktiska arbete men att de ser den punkten som 

en självklarhet och därför inte har med det i dokumentet. Vid vår analys kommer vi att foku-

sera på vad skolorna tar upp i sina dokument och bortse från våra spekulationer.  

 

Analysmetod 

Som vi tidigare nämnt så ska vi göra en komparativ studie. Komparativa studier används van-

ligtvis vid politiska undersökningar men har alltmer börjat gälla även samhälls-

undersökningar (Denk, 2002). Denk redogör för en del i den komparativa studien som kallas 

för den beskrivande studien. Den innebär att forskaren delar in undersökningsmaterialet i ka-

tegorier och konstaterar att det finns likheter och skillnader dem emellan. Detta är något vi 

anser att vi gör i vår dokumentanalys. 

 

Vi anser att skillnader och likheter analyseras bra i en tabell då den ger en tydlig jämförelse 

över vad programmen innehåller. Därför kommer vi bland annat att presentera eventuella lik-

heter och skillnader mellan dokumenten i en tabell. 
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Resultat 
Vi börjar med att presentera resultaten av telefonintervjuenkäten för att sedan redogöra för 

dokumentanalysen och slutligen kommer vi, utifrån båda undersökningarna, presentera rek-

torns ansvar och handlingsprogrammen.  

 

Resultat av telefonintervjuenkäten  
Av de 44 rektorer vi ringde upp var det 34 som ville delta i vår undersökning och alla dessa 

hade dokument på skolan som berörde kränkande behandling och/eller mobbning.  

 

Det finns en stor variation redan i namnsättningen på dokumenten som ska behandla kränkan-

de behandling och mobbning. Trots samma direktiv från Lpo94 har skolorna tolkat det olika 

och av de 34 respondenter som deltog i vår undersökning fanns fyra olika namn representera-

de, handlingsprogram/plan mot kränkande behandling, handlingsplan mot mobbning, hand-

lingsprogram mot mobbning och kränkande behandling samt trygghetsplan. Vi kommer i re-

sultatet av dokumentanalysen granska namnets betydelse ytterligare men variationen är tydlig.  

 

Av eget intresse för senare dokumentanalys och för att se lättillgängligheten av skolornas 

handlingsprogram frågade vi om handlingsprogrammet fanns tillgängligt på skolans hemsida. 

16 av 34 skolor hade sitt program på hemsidan.  

 

Ansvaret för handlingsprogrammen ligger enligt Lpo94 på rektorerna. De ska utveckla, utvär-

dera och följa upp mobbningsarbetet utifrån de handlingsprogram skolan skrivit och detta 

dokument ska vara levande vilket medför att förändringar och utvecklig ska ske på skolan.  

 

Undersökningen visar att rektorer är delaktiga i arbetet mot kränkande behandling och mobb-

ning. Flera rektorer var med i antimobbningsgrupper på skolorna och verkade arbeta aktivt för 

en god stämning på skolan. I de fall rektorerna inte varit delaktiga i framtagningen berodde 

det oftast på att personen var nytillsatt eller att rektorn delegerat till biträdande rektor. Där-

emot är det endast 27 av 34 skolor som utvärderat handlingsprogrammet.  

 

Vid framtagningen var 18 rektorer mycket delaktiga tillskillnad vid utvärderingen där endast 

10 av rektorerna ansåg sig mycket delaktiga. Som tidigare nämnts så ska dokumenten vara 

levande men utvärderingar och utvecklingsarbetet av dokumenten verkar inte vara lika enga-
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gerande för rektorerna eller skolorna. Av de 27 skolor som utvärderat sina handlingsprogram 

är det 20 skolor som har gjort eller tänker göra förändringar. Undersökningen visar att 14 sko-

lor inte tänker göra några förändringar.  

 

Vad skolorna har med i sina dokument mot kränkande behandling och mobbning varierar 

stort och i fråga 6a fick rektorerna en möjlighet att pricka för vilka olika delar som finns med 

på deras skola. Frågan resulterade i följande figur.  
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Figur 1- Vad finns med i skolors handlingsprogram? 

1 Definition av mobbning 8 Åtgärder vid konstaterad mobbning 

2 Definition av kränkande behandling 9 Hur föräldrar kan hjälpa till 

3 Kopplingar till styrdokument 10 Elev- mobbar elevsituation 

4 Forskningsresultat kring mobbning 11 Elev- mobbar personalsituation 

5 Mål och syfte med handlingsprogrammet 12 Personal- mobbar elevsituation 

6 Förebyggande arbete 13 Personal- mobbar personalsituation 

7 Åtgärder vid misstanke av mobbning   

 

Som ni ser i figur 1 varierar innehållet i skolors dokument om mobbning avsevärt. Samtliga 

skolor har med åtgärder vid konstaterad mobbning medan endast ett fåtal tar upp forsknings-

anknytning. Av de olika mobbningssituationer dokumenten behandlar är det en tydlig fokuse-

ring på elev mobbar elevsituationer. Flera skolor påpekade att de arbetade med att få med 

personal mobbar elevsituationer och elev mobbar personalsituationer. Anledning till att inte 

personal mobbar personalsituationer är med i utvecklingsarbetet beror enligt skolorna på att 
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handlingsprogrammet var skrivet för eleverna och situationer som inte rörde dem ansågs höra 

till egna dokument.  

 

Till denna fråga fanns även ett öppetsvarsalternativ där respondenterna fick presentera sådant 

de tog upp i sitt handlingsprogram men som inte finns med i tabellen. Här påpekade flertalet 

vikten av värdegrundsarbetet och olika temadagar kring kränkande behandling och mobbning. 

 

I figur 2 presenterar vi vilka som får kompetensutveckling på skolorna. Om ansvaret kring 

kränkande behandling och mobbning låg på enstaka grupper (mobbningsteam) var det dessa 

som utbildade sig ytterligare och det syns tydligt i undersökningsmaterialet.  

 

 Figur 2- Kompetensutveckling om kränkande behandling och mobbning 
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1 Skolledning 5 Elev engagerad i mobbningsgrupper 

2 Pedagog engagerad i mobbningsgrupper 6 Alla elever 

3 Alla pedagoger 7 Föräldrar 

4 Övrig personal 8 Ingen kompetensutveckling 

 

Undersökningen visar att det är sju skolor som inte får någon kompetensutveckling alls. Skol-

ledningen fick endast utbildning på 4 av 34 skolor. 

 

Att rektorerna såg vikten av handlingsprogrammet framgick tydligt i vår undersökning. Ingen 

av rektorerna ansåg att arbetet med handlingsprogrammet kunde ses som inte särskilt viktigt 

eller onödigt.  
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Oftast informerade skolorna elever, föräldrar och personal om handlingsprogrammet både 

muntligt och skriftligt. I de flesta fall var det klassläraren som informerade eleverna och för-

äldrarna medan det oftast var rektorn som informerade personalen. I två fall informerades inte 

elever och föräldrar överhuvudtaget. Bland personalen var denna siffra ett. 

 

Något som alla rektorer framhöll som viktigt och som de tog upp dels under fråga 6b (se bila-

ga 1) men även under övriga synpunkter (se bilaga 1) var vikten av värdegrundsarbetet. De 

ansåg att värdegrunden var viktig i deras arbete för att motverka kränkande behandling och 

mobbning. Vissa rektorer påpekade vid övriga synpunkter att handlingsprogrammet i sig inte 

var av större vikt. De ansåg däremot att diskussionerna, pedagogerna emellan vid framtag-

ningen, bidrog till en ökad medvetenhet och ett bättre arbete för att motverka kränkande be-

handling och mobbning.  

 

Resultat av dokumentanalysen  

Dokumentanalysen består av tre kategorier, motverka mobbning och kränkande behandling, 

motverka mobbning samt motverka kränkande behandling. 

 

Motverka mobbning och kränkande behandling 
De båda utvalda dokumenten, som vi benämner A och B, har med definitioner av både krän-

kande behandling och mobbning. Till innehållet är definitionerna om kränkande behandling 

exakt lika. Dokumentens definition om mobbning skiljer sig däremot åt då dokument A tar 

upp obalans i makt. Det finns även en skillnad i ordval där dokument A skriver ”systematiskt 

över tid” medan dokument B istället skriver ”upprepade gånger över tid”.   

 

Dokumenten är strukturerade i stycken som behandlar olika områden, såsom definitioner, 

tecken på kränkande behandling eller mobbning, förebyggande arbete osv. Dokument B tar 

upp styrdokumentens syn på kränkande behandling och mobbning, medan dokument A saknar 

detta moment. Däremot har endast dokument A med en delgivningskvittens i form av en ta-

long där barn och föräldrar ska fylla i att de tagit del av texten.  

 

Både dokument A och dokument B använder sig av positiva meningar istället för negativa. 

För att förtydliga detta:  
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Vi vill ha en trevlig, kamratlig och respektfull anda (Dokument A)  

 
Vi vill att alla känner sig lika mycket värda oavsett kön, fysiska/psykiska förutsättningar el-

ler etnisk tillhörighet (Dokument B).  

 

Dokument B arbetar utifrån en modell som är inspirerad av Pikas medan dokument A inte tar 

upp något som tyder på att de använder någon särskild modell. Inget av dokumenten tar upp 

något om rektorns ansvar.  

 

Motverka mobbning 
Här benämner vi dokumenten C och D och det är bara C som har med en definition av mobb-

ning. Inte ens vid en närmare studie av dokument D hittar vi någon definition. Båda doku-

menten har med mål för dokumentet och hur de ska arbeta med det. Ett exempel är att: 

 
alla i skolan ska vara delaktiga, bli sedda, bli uppskattade och tillåtas vara och utvecklas 

som den unika människa man är (Dokument C).  

 

De använder sig av positiva meningar. Dokument D beskriver hur de arbetar utifrån både Ol-

weus och Pikas modeller medan dokument C tar upp att de en timma varje vecka arbetar 

mobbningsförebyggande. 

 

Dokument D är lite bristfällig i sitt utformande både när det gäller innehåll och struktur, spe-

ciellt i avsaknaden av en definition. Dokument C är betydligt mer utförlig och har med tre 

bilagor som beskriver deras förebyggande arbete, hur de går tillväga för att motverka mobb-

ning samt en litteraturlista med relevant litteratur kring mobbningsförebyggande arbete.  

 

Dokument D har ett kort avsnitt om utvärdering som en del i det förebyggande arbetet där de 

bland annat tar upp att de ska: 

 
regelbundet be eleverna göra en enkät om hur klimatet är i klassen, skolan mm (Dokument 

D). 

 

32 



Det saknar dokument C som däremot har ett avsnitt kring hur de ska göra för att sprida doku-

mentet genom information till personal, föräldrar och elever. Båda dokumenten saknar an-

knytning till styrdokument och skriver ingenting om rektorns ansvar. 

 

Motverka kränkande behandling 
Här benämner vi dokumenten E och F. Båda dokumenten definierar kränkande behandling 

och vidgar det även till att specifikt definiera mobbningen som del i den kränkande behand-

lingen. Dokument E knyter an till olika styrdokument och har även en koppling till Olweus 

forskning. Rubriksättningen på dokument F skulle kunna innehålla både kränkande behand-

ling och mobbning om namnet till fullo ska spegla innehållet.  

 

Båda dokumenten beskriver det förebyggande arbetet och vilka åtgärder som ska göras, men 

de har strukturerat dem på lite olika sätt. Båda har dem i punktform men dokument E är mer 

tydlig i rubriksättningen. I dokument F beskrivs mobbningsarbetet i en lång rad punkter upp-

delat i förebyggande arbete och åtgärder medan dokument E delat upp sina punkter i underru-

brikerna förebyggande arbete, mål, medel, upptäcka, utreda, elev kränker elev, vuxen kränker 

elev, elev kränker vuxen, vuxen kränker vuxen, och åtgärder. 

 

Dokument F tar, lite kortfattat men likväl, med föräldrarnas ansvar och hur de kan förebygga 

hemma.  

 
I arbetet mot kränkande behandling har elevernas föräldrar ett stort ansvar. Man skall aldrig 

tolerera, att barnen talar nedsättande om kamrater och deras föräldrar samt vara uppmärk-

sam på sitt eget sätt att uttrycka sig (Dokument F).  

 

Dokument E har inte med någon föräldraanknytning men har däremot med en mall över hur 

dokumentationen ska gå tillväga. Dokument E beskriver även rektorns ansvar i arbetet med att 

hålla handlingsplanen levande.  

 

Jämförelse mellan kategorierna  

Det finns likheter och skillnader i dokumenten vi granskat samt mellan de program som vi 

presenterat i den tidigare forskningen om handlingsprogram. För att tydliggöra skillnaderna 

och likheterna har vi studerat dokumenten utifrån Skolverkets råd samt Olweus- och Pikas 
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programpunkter. Vi har även uppmärksammat viktiga delar i de dokument vi granskat och 

visar här nedan på vad dokumenten tar upp samt variationen som finns dem emellan.  

 
Tabell 2- Jämförelse mellan sex handlingsprogram 
 
Förebyggande arbete A B C D E F 
Föräldrars delaktighet  X X X  X 
Temadagar X X   X X 
Rastvaktssystem  X   X X 
Klass- och skolregler X  X  X X 
Värdegrundsarbete X X X X X X 
Samtal med hela klassen   X X X  
Anti-mobbningsteam  X  X X X 
Kamratstödjare X X X X X X 
Diskutera mobbningsarbetet i klassen   X X   
Klass-, elev-, hälsoråd X X  X   
 
Upptäckande arbete A B C D E F 
Rastvaktssystem  X   X X 
Trivselenkäter X  X X X  
Samtal med klassen       
Skrivövningar       
 
Åtgärdande arbete A B C D E F 
Ta hjälp från neutrala i klassen       
Kontakta föräldrar X X X X X X 
Samtal med mobbare X X X X X X 
Samtal med mobbad X X X X X X 
Antimobbningsteam X X X  X  
Dokumentation   X  X X 
 
Uppföljande arbete A B C D E F 
Kontakta föräldrar       
Samtal med mobbare  X X X X X 
Samtal med mobbad  X X X X X 
Trivselenkäter   X X X  
Kompetensutveckling   X  X  
 
A och B = Dokument mot mobbning och kränkande behandling 
C och D = Dokument mot mobbning 
E och F = Dokument mot kränkande behandling 
 
 
 

34 



Sammanfattande resultat 
I det sammanfattande resultatet börjar vi med att presentera det vi sett kring rektorns ansvar 

för att sedan redogöra för vad våra undersökningar uppmärksammat kring handlingspro-

gram. 

 

Rektorns ansvar 
Att endast 27 skolor av 34 utvärderat dokumentet mot kränkande behandling/mobbning tyck-

er vi tyder på att dokumentet inte används som ett reellt styrdokument för då borde arbetet 

med programmet ha lett till utveckling utav det.  Att rektorerna värnar mer om framtagningen 

av dokumentet, än om utvärderingen, kan ses som att framtagningen är ett måste då skolor har 

som skyldighet att ha ett handlingsprogram mot kränkande behandling och att det är rektorns 

ansvar. Om inte dokumenten utvärderas blir de lätt inaktuella och snarare hyllvärmare än le-

vande dokument.  

 

Av de sex dokument mot kränkande behandling och mobbning vi granskat är det bara doku-

ment E som tar med rektorns ansvarsområden. Ansvaret gäller information till samtliga i per-

sonalen samt att det genomförs trivselenkäter med alla elever. Dokument E tar även upp att 

det är rektorns ansvar att koppla in polis och socialtjänst om det rör sig om misshandel eller 

allvarlig kränkning.  

 

Endast 16 av 34 dokument mot kränkande behandling och mobbning fanns tillgängliga på 

skolornas hemsida. Detta ser vi som negativt då programmen borde vara offentliga och lättill-

gängliga för elever, föräldrar och personal. Av de resterande 18 skolorna har sex skolor inte 

någon hemsida. Vi är dock medvetna om att handlingsprogrammen kan vara lättillgängliga på 

skolan i form av exempelvis en broschyr på expeditionen.  

 

I resultatet av studien ser vi att den kompetensutveckling som ges oftast går till redan engage-

rade pedagoger och elever. Trots att rektorn har det övergripande ansvaret för arbetet mot 

kränkande behandling och mobbning visar vår studie att skolledningen i det flesta fall inte 

medverkar i kompetensutvecklingen.  

Variationer i handlingsprogrammen 
Namnsättningen kan vara av betydelse för att förstå innebörden av dokumentet. Som tidigare 

nämnts av Forsman (2003) så bidrar namnskillnaderna att jämförelserna av dokumenten kan 
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vara missvisande. Ett handlingsprogram mot kränkande behandling innefattar mobbning, men 

även mycket mer. Hur skolor kan arbeta med kränkande situationer innan det eventuellt över-

går till mobbning, som tidigare har definierats som negativa handlingar som utgörs systema-

tisk och över tid, känns som en god förutsättning för att skapa goda relationer på skolan.  

 

Variationen av vad skolor tar med i sina handlingsprogram mot kränkande behandling och 

mobbning syns tydligt i tabell 2. Vi ser att dokument A är väldigt bristfällig i jämförelse med 

de andra då de saknar det uppföljande arbetet helt. Det vi kan se utifrån undersökningen är att 

dokumenten överlag är tydliga i sitt åtgärdande arbete men att det finns många brister i det 

upptäckande.  

 

Alla de studerade dokumenten har med olika förebyggande åtgärder men vad som finns med 

skiljer sig åt. Alla dokument tar upp att de arbetar med kamratstödjare medan arbetet med att 

diskutera mobbningsarbetet i klassen bara tas upp av dokument C och D.  

 

En annan skillnad som vi uppmärksammat är huruvida skolorna tar upp att de arbetar efter ett 

rastvaktssystem. Hälften av dokumenten har med det och det anser vi är för få då vuxna måste 

befinna sig överallt där barnen är för att kunna upptäcka situationer där kränkande behandling 

eller mobbning sker. 

 

Att respondenterna vid telefonintervjuenkäten tryckte på vikten av värdegrundsarbetet syns 

tydligt även i dokumentanalysen. Hur skolorna arbetar kring värderingar beskrivs i alla de 

studerade dokumenten.  

 

I dokumentanalysen ser vi en skillnad i att vissa dokument är mer luftiga och på så sätt mer 

lättöverskådlig än andra. De flesta dokumenten är skrivna med ett enkelt språk och på ett tyd-

ligt sätt för att kunna förstås av alla. 

 

Vi kan inte se någon skillnad i kvalitet kan bero på namnet på handlingsprogrammet. En plan 

mot mobbning kan vara lika utförlig som en handlingsplan mot kränkande behandling och 

mobbning. Skillnaden ligger alltså inte i namnsättningen. Däremot tycker vi oss se att vissa 

dokument har fel rubrik då innehållet endast speglar delar av rubriken eller vice versa. Om 

variationerna får några konsekvenser i mobbningsarbetet är svårt att säga då vi inte gjort nå-

gon kvalitativ undersökning som skådar skolornas praktik kring ämnet. 
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Analys och slutdiskussion 
Under analys och slutdiskussionen kommer vi att presentera våra egna tankar om det stude-

rade. Vi avslutar med några förslag på fortsatta studier. 

 

I styrdokumenten skrivs om kränkande behandling, trots det utgår många skolor från mobb-

ning när de skriver dokument kring ämnet på skolan. Är detta anledningen till att termen 

mobbning har blivit överanvänt, så som Heinemann (1987) och Pikas (1998) menar, eller är 

dessa begrepp bara svårdefinierade? Vi tror att det är viktigt att använda rätt namn på hand-

lingar för att inga missuppfattningar ska uppstå. Om begreppet mobbning används i fel sam-

manhang på skolorna ser vi risk för att ordet förlorar sin tyngd.  

 

Vi önskar att forskare kunde fokusera mer på begreppet kränkande behandling då vi tror att 

det är lättare att motverka mobbning om åtgärder sätts in redan när någon känner sig kränkt. 

Om skolor pratar om kränkande behandling istället för att fokusera på mobbning behöver tra-

kasserierna inte pågå så länge innan åtgärder sätts in.  

 

Styrdokumenten poängterar rektorns ansvar för att motverka kränkande behandling och 

mobbning, och trots detta ser vi i vår telefonintervjuenkät en bristfällig kompetensutveckling 

bland skolledningen. Skolverket (2004) presenterar även vikten av att ledningen har kunskap 

om hur kränkningar yttrar sig. Vi håller med eftersom vi anser att då rektorn har ett över-

gripande ansvar kring arbetet mot kränkande behandling och mobbning borde denna se bety-

delsen av kompetensutveckling inom området samt inse vikten av att vara insatt för att hjälpa 

verksamheten framåt i arbetet mot kränkande behandling och mobbning. Vi är dock medvetna 

om att då rektorn har det övergripande ansvaret över allt i verksamheten så förstår vi att någon 

bit ibland blir lidande. Men vi anser att barnens trygghet i skolan borde vara högt prioriterat.  

 

Om samtliga handlingsprogram skulle ha samma titel, vilket Forsman (2003) förespråkar, 

föreslår vi rubriksättningen Handlingsprogram mot kränkande behandling och mobbning. Vi 

ser det komplexa med begreppen kränkande behandling och mobbning. Detta för att det 

ibland talas om kränkande behandling som ett samlingsbegrepp där exempelvis mobbning 

ingår. Ibland är begreppen däremot uppdelade och kränkande behandling och mobbning står 

var för sig. Vi föredrar att använda oss av kränkande behandling som ett samlingsbegrepp då 

vi tror att åtgärder kan sättas in snabbare om de uppmärksammas redan vid kränkningar. Där-
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emot tror vi att begreppen inom kränkande behandling ibland måste lyftas ut för att på bästa 

sätt kunna belysas.  

 

Forsmans (2003) resultat visar på att kvaliteten i handlingsprogrammet inte påverkar arbetet 

mot mobbning på skolorna. Vi tror dock att arbetet med handlingsprogrammet bara för med 

sig positiva resultat då diskussion mellan personal medför en större medvetenhet för proble-

matiken men även att skolan får samma mål med arbetet mot kränkande behandling och 

mobbning. Trots att Olweus (1992) skapat ett eget åtgärdsprogram som många skolor använ-

der sig av betonar han vikten av en diskussion kring begreppen och åtgärderna. Detta för att 

personalen ska bli medvetna och få ett större engagemang. 

 

Att 7 av 34 skolor inte utvärderat sitt handlingsprogram tycker vi är väldigt negativt. Detta 

kan tyda på att skapandet av dokumentet endast genomförts för att styrdokumenten säger så 

vilket även Forsman (2003) uppmärksammat i sin avhandling. Vi tror att ett handlingspro-

gram som används i verksamheten utvärderas och revideras för att hållas levande och för att 

följa skolans utveckling.  

 

Pikas (1998) poängterar att alla mobbningssituationer är olika och därför bör handlingsplaner 

utformas efter samtal med de inblandade kring deras specifika situation. Vi håller med om att 

alla situationer är olika och därför måste behandlas därefter. Pikas (1998) menar även att sko-

lan ska utnyttja elevernas kunskaper kring att själva komma fram till lösningar på mobb-

ningsproblematiken. Med detta ser vi både för- och nackdelar. Vi håller med Pikas om att 

elevernas kunskaper måste tas tillvara och att en diskussion mellan dem och personalen på 

skolan måste finnas. Däremot får ansvaret på eleverna inte bli för stort, barn är ju trots allt 

barn, även om de är elaka mot varandra.  

 

Pikas (1998) menar att pedagogen ska agera medlare i mobbningssituationer istället för att 

anklaga eller döma någon. En risk med denna metod kan vara om pedagogen inte är tillräck-

ligt insatt i mobbningssituationen kan maktobalansen mellan mobbare och den mobbade leda 

till att mobbaren agerar domare istället. Däremot håller vi med Pikas om att pedagogen måste 

agera medlare men samtidigt får inte den mobbade känna sig utlämnad.  

 

Gemensamt för både forskning och vår telefonintervjuenkät är vikten av värdegrundarbetet i 

skolan. Forsman (2003) anser att värdegrundsarbetet är nyckeln till att lösa all mobbningspro-
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blematik i skolorna. Vi håller med Forsman och ser värdegrundsarbetet som något väldigt 

positivt som måste genomsyra barnens vardag. Däremot har vi, genom denna studie, sett ris-

ken av att belysa mobbningsproblematiken för mycket då detta kan leda till att barnen blir 

inspirerade istället för att de, som tänkt är, ser skillnad mellan rätt och fel och känner empati.  

 

Något vi sett är att ansvaret för att motverka kränkande behandling och mobbning skiljer sig 

lite mellan olika länder. I Sverige ligger det övergripande ansvaret på rektorn medan det i 

bland annat USA ligger på kuratorn. Med detta kan vi se både för- och nackdelar. Det kan 

vara positivt att kuratorn har ansvaret då denna kan vara mer påläst kring problemlösning i 

sociala situationer men i Sverige, där kuratorn oftast besöker skolorna en gång per vecka, 

känns inte detta som en aktuell lösning. Vi tror även att kuratorns tystnadsplikt kan leda till att 

barnen lättare öppnar sig och vågar prata om sina problem. Vi tycker ändå att det är bra att 

rektorn har det övergripande ansvaret då det är denna som ska styra verksamheten. Däremot 

anser vi att rektorn bör ha ett nära samarbete med kurator, psykolog och skolsköterska, vilket 

vi, genom dokumentanalysen, sett att många rektorer har genom sitt mobbningsteam.  

 

Vi ser mest fördelar med den nya lagen eftersom den tydliggör ansvaret vilket medför att sko-

lorna måste engagera sig mer i mobbningsproblematiken. Däremot undrar vi vad som händer 

om elever som inte blivit mobbade stämmer skolan, då finns det ju ingen dokumentation från 

skolans sida. Vem avgör om och när kränkande behandling eller mobbning förekommer? 

 

Avslutningsvis resulterade vår studie av litteratur, genomförandet av telefonintervjuenkäten 

och analysen av handlingsprogram i några punkter som vi anser att skolor bör diskutera kring 

för att viktiga delar i arbetet mot kränkande behandling och mobbning inte ska falla bort.  

 

• Hur ser vår gemensamma värdegrund ut och hur förmedlar vi den till verksamheten? 
• Vad anser vi att kränkande behandling är? 
• Hur ska vi agera om vi uppmärksammar att någon elev/vuxen blir kränkt? 
• Vad anser vi att mobbning är? 
• Hur ska vi agera om vi uppmärksammar att någon elev/vuxen är mobbad? 
• Hur kan vi involvera eleverna i arbetet för att motverka kränkande behandling och 

mobbning? 
• Hur gör vi för att det förebyggande arbetet ska genomsyra vardagen? 
• Hur kan vi engagera föräldrarna i arbetet för att motverka kränkande behandling och 

mobbning? 
• Om en kränkande- eller mobbningssituation uppstår, när ska föräldrakontakten ske 

och hur ska den se ut? 
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• Hur informerar vi eleverna om deras rättigheter och skyldigheter? 
• Hur organiserar vi arbetet mot kränkande behandling och mobbning? 
• Vem är ansvarig för vad? 
• Hur tydliggör vi ansvaret i handlingsprogrammet? 
• Vilken kompetensutveckling behövs för att alla ska känna sig trygga i arbetet mot 

kränkande behandling och mobbning och för att visionen om en mobbningsfri skola 
eventuellt ska kunna uppnås? 

• Vad baserar vi vårt handlingsprogram på och varför? (Forskning, styrdokument, rele-
vant litteratur). 

• När ska vi utvärdera, vad ska vi utvärdera och hur ska vi gå tillväga? 
 
 

Förslag på fortsatta studier 

Ämnet kränkande behandling och mobbning har varit väldigt intressant att studera och vi vill 

därför lämna några förslag till fortsatta studier. 

 

• Samma undersökning om 5/10 år, har något hänt? 
• Hur tillämpar skolorna sina handlingsprogram i praktiken? 
• Vilka konsekvenser har den nya lagen fått om 5/10 år? 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Telefonintervjuenkät 
 
Telefonintervjuenkät 
Hej! Jag heter xxx och ringer från Linköpings universitet. Jag skriver tillsammans med en 
annan student ett examensarbete på lärarprogrammet. Vi studerar handlingsprogram mot 
kränkande behandling, där även mobbning ingår, och deras vikt, struktur och innehåll. Syftet 
med undersökningen är att få fram rektorers medverkan i arbetet mot kränkande behandling 
och mobbning samt se hur skolors handlingsprogram är utformade. Skolorna vi valt är 
slumpmässigt utvalda över hela landet. Går det bra om vi ställer några frågor till dig? Inter-
vjun tar ca 5 min. Samtalet kommer inte att spelas in, utan vi fyller i dina svar i en enkät. Dina 
svar kommer i framställningen att behandlas anonymt. Vill du delta?    Ja    Nej 
 
 
1. Har ni ett handlingsprogram på skolan som behandlar kränkande behandling?     Ja      Nej 
 
 
2. Vad kallar ni ert handlingsprogram? __________________________ 
 
 
3. Ligger handlingsprogrammet på er hemsida?     Ja      Nej      Har ingen hemsida 
 
 
4. Hur viktig tycker du att handlingsprogrammet är i ert arbete mot mobbning? 
  Mycket viktig    Ganska viktig    Inte särskilt viktigt    Onödigt 
 
 
5a. Hur delaktig har du varit i framtagningen av ert handlingsprogram? 
  Mycket delaktig    Ganska delaktig    Inte särskilt delaktig    Deltog ej 
5b. Om deltog ej, vem/vilka har tagit fram den? __________________________ 
 
 
På följande fråga kan du välja flera svar. 
6a. Tar ert handlingsprogram upp: 
  Definition av mobbning    Definition av kränkande behandling 
  Kopplingar till styrdokument   Forskningsresultat kring mobbning 
  Mål och syfte med handlingspr.   Förebyggande arbete 
  Åtgärder vid misstanke av mobbning   Åtgärder vid konstaterad mobbning 
  Hur föräldrar kan hjälpa till   Elev mobbar elevsituationer  
  Personal mobbar elevsituationer   Elev mobbar personalsituationer  
  Personal mobbar personalsituationer  
 
6b. Tar handlingsprogrammet upp något som vi inte nämnt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



7a. Har skolan utvärderat handlingsprogrammet?   Ja    Nej 
 
7b. Hur delaktig har du varit i utvärderingen av ert handlingsprogram? 
  Mycket delaktig    Ganska delaktig    Inte särskilt delaktig    Deltog ej 
 
 
8. Har ni gjort eller tänker ni göra förändringar i ert handlingsprogram? 

 gjort förändringar   tänker göra förändringar   Nej  
 
 
9a. Hur informeras eleverna om ert handlingsprogram?   Muntligt    Skriftligt    Båda   
  Informeras ej 
9b. Vilka informerar? __________________________________________________ 
 
 
10a. Hur informeras föräldrarna om ert handlingsprogram?   Muntligt    Skriftligt    Båda  
  Informeras ej 
10b. Vilka informerar? __________________________________________________ 
 
 
11a. Hur informeras pedagogerna om handlingsprogrammet?    Muntligt    Skriftligt    Båda  
  Informeras ej 
11b. Vilka informerar? __________________________________________________ 
 
 
12a. Har ni haft kompetensutveckling gällande kunskap om mobbning?   Ja    Nej 
12b. Deltog:   Skolledning     Pedagoger engagerade i mobbningsgrupper   Alla pedagoger   
  Elever engagerade i mobbningsgrupper    Alla elever    Övrig personal    Föräldrar 
 
 
13. Övriga synpunkter kring ert arbete mot mobbning: _______________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tack så mycket för dina svar. När vår studie är genomförd kommer vi att publicera den elek-
troniskt. Är du intresserad av att få en länk skickad till dig?  
Mailadress:__________________________________ 
 
 



Bilaga 2 Kommunala grundskolor i Sveriges län 
 

Avrundat nedåt
Län Antal grundskolor i länet antal/total Procent, % Urval 1
Blekinge län 86 0,02 2 1
Dalarnas län 177 0,04 4 2
Gotlands län 52 0,01 1 0
Gävleborgs län 152 0,03 3 1
Hallands län 139 0,03 3 1
Jämtlands län 100 0,02 2 1
Jönköpings län 203 0,05 5 2
Kalmar län 141 0,03 3 1
Kronobergs län 107 0,02 2 1
Norrbottens län 186 0,04 4 2
Skåne län 513 0,12 12 6
Stockholms län 599 0,13 13 6
Södermanlands län 136 0,03 3 1
Uppsala län 129 0,03 3 1
Värmlands län 165 0,04 4 2
Västerbottens län 175 0,04 4 2
Västernorrlands län 139 0,03 3 1
Västmanlands län 141 0,03 3 1
Västra Götalands län 760 0,17 17 8
Örebro län 145 0,04 4 2
Östergötlands län 228 0,05 5 2
Totala antalet: 4473 1 100 44

Uträkningen i procent delat på 2 är hur många skolor från varje län vi ska intervjua. 

Kommunala grundskolor i länet
www.skolverket.se/sb/d/244, 2006-01-27
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