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Abstract 

The aim of this study is to examine how employees, on Lindeskolan, implements and practically 

relates to the antibullying program Friends. In order to examine the antibullying program one 

semi structured group interview was conducted. In addition to the group interview data was 

also collected from the Friends organization, Swedish National Agency for Education and the 

examined municipality. To single out and compare differences and similarities between 

Lindeskolan’s interventions and the Friends program Interventions a program theoretical 

analysis was used. The comparison showed that Lindeskolan had failed to implement a crucial 

part of the Friends program interventions. The reasons seem to be various, partly could the 

lacking contextual conditions affect the implementation since the school wasn’t able to apply a 

whole-school- approach, this due to the integration of a large group of new students. The study 

also reveals that the employees enthusiasm affected how the program was implemented. The 

conclusions of this study may result in a development of the Friends program and also give 

Lindeskolan guidelines in how to improve their implementation of the program. 

 

Keywords: Bullying, Friends program, Logical model, Program Theory, School culture. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är undersöka hur skolpersonal på en utvald skola, implementerar 

Friendsprogrammet och tillämpar arbetssättet i praktiken. Studien syftar även till att undersöka 

eventuella likheter och olikheter kring skolans sätt att implementera programmet jämfört med 

hur Friendsprogrammet är tänkt att implementeras. Vidare syftar studien till att undersöka om 

skolpersonal upplever att eventuella hinder, personella eller organisatoriska, påverkar 

implementeringen. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ ansats 

tillämpats. Empiri har inhämtats från en gruppintervju med tre lärare, Friendsorganisationen, 

Skolverket och kommunens hemsida. För att analysera materialet användes en 

programteoretisk analys, för att i sin tur kunna identifiera skillnader och likheter mellan 

Friendsprogrammets och skolans insatser samt arbetssätt. Resultatet visade att skolan inte hade 

implementerat alla delar av Friendsprogrammet, vilka kan bero på bristande organisatoriska 

och kontextuella förutsättningar, lärarnas olika arbetssätt, svårigheter att upprätthålla en hela-

skola-ansats och en positiv inställning till programmet. Dessa slutsatser kan leda till en 

utveckling inom Friendsprogrammet och ge den utvalda skolan tydligare riktlinjer i deras arbete 

mot mobbning, som i sin tur kan stärka antimobbningsarbetet.  

 

Nyckelord: Mobbning, Friendsprogrammet, logisk modell, programteori, skolkultur  
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Inledning 
Mobbning är idag ett samhällsproblem som drabbar ungefär 60 000 barn och unga i Sverige 

varje år. Mobbning kan definieras på olika sätt, men brukar beskrivas som upprepade 

kränkningar mot en individ som pågår under en längre tid. Det finns även olika former av 

mobbning, som t.ex. fysisk, psykisk eller verbal mobbning (Friends, 2016-a s.14). I 

överensstämmelse med skollagen (2010:800) (SL), diskrimineringslagen (2008:567) (DL) och 

FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) har barn rätt att känna sig trygga i sin skolmiljö. I DL finns 

bestämmelser som syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, 

sexuell läggning eller ålder. Vidare framgår det av 7 kap. 2 § SL att barn har skolplikt och att 

varje barn ska ha lika möjligheter till utbildning i Sverige. Utöver detta är en skolgång utan 

diskriminering eller annan nedvärderande behandling också lagstadgad i 1 kap. 8 § SL. I 

praktiken innebär detta att alla barn och ungdomar som inkluderas av dessa bestämmelser, ska 

gå i skolan och att de kunna vistas där utan att bli diskriminerade. 

 

Mobbning är idag möjligt att förebygga, upptäcka och åtgärda då det finns lagar och regler som 

förtydligar skolors skyldigheter att ha upprättade likabehandlingsplaner mot mobbning. Till 

exempel framgår det av 6 kap. 6 § SL att skolor aktivt ska föra ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkande behandling av barn. För att motverka förekomsten av mobbning har det 

dessutom utvecklats en rad olika typer av antimobbningsprogram. 

Antimobbningsprogrammens syfte är att förebygga och åtgärda mobbning i skolor. Ett av dessa 

antimobbningsprogram är Friendsprogrammet. Friends organisation arbetar i flera kommuner i 

Sverige där de bland annat utbildar lärare, elever och annan personal inom skolan om hur de 

ska handskas med problemet (Friends, 2016-c). Trots att lärare på olika skolor får lika 

utbildning av Friends och har samma tillgång det material Friends har skapat för att motverka 

mobbning kan graden av mobbning variera (Skolverket, 2011 s.32). De studier som finns inom 

området visar varierande resultat gällande antimobbningsprogrammens effektivitet i praktiken 

och har också kritiserats för det. Genom att undersöka hur skolor implementerar och arbetar 

med antimobbningsprogram kan kunskap om vad som fungerar effektivt inom programmet 

uppnås, vilket kan bidra till att göra insatserna mer effektiva (Jimenez-Barbero, Ruiz-

Hernandez, Llor-zaragoza, Perez-Garcia & Llor-Esteban, 2015 s.173).  

 

Mobbning leder till allvarliga konsekvenser för den utsatta. Det påverkar individens självkänsla 

negativt där känslor som nedstämdhet och ensamhet är vanliga. Eftersom mobbning är en typ 

av psykiskt våld mot hjärnan påverkas individen av dessa minnen och trauman resten av sitt 

fortsatta liv (Friends, 2016a, s.21). Med anledning av mobbningens konsekvenser anses denna 

studie vara relevant för socialt arbete. Det sociala arbetets fält innefattar yrkesverksamma som 

exempelvis kuratorer, som möter utsatta elever dagligen och därför är det viktigt att öka 

kunskapen kring mobbning och kränkande behandling samt hur ett framgångsrikt 

antimobbningsarbete på skolor ska bedrivas.  

 

I föreliggande uppsats har en fallstudie genomförts med fokus på hur en utvald skola 

implementerat och arbetar med Friendsprogrammet. Fokus ligger också på att undersöka 

eventuella organisatoriska eller personella hinder som skolpersonalen upplever påverkar 

implementeringen av programmet. Den utvalda skolans anonymitet kommer i uppsatsen 

beaktas genom att den ges det fiktiva namnet Lindeskolan. I studien används en kvalitativ ansats 

baserad på en semistrukturerad gruppintervju med skolpersonal. Intervjun syftar till att erhålla 

kunskap om hur skolpersonalen upplevt implementeringen och uppfattar att arbetet med 

Friendsprogrammet bedrivs.  
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Syfte och frågeställningar  
Studien syftar till att undersöka hur skolpersonal på Lindeskolan implementerar 

Friendsprogrammet och tillämpar arbetssättet i praktiken. Studien syftar också till att undersöka 

eventuella likheter och olikheter kring skolans sätt att implementera programmet jämfört med 

hur det är tänkt att utföras.   

1. Hur upplever skolpersonalen att implementeringen av Friendsprogrammet fungerat på 

Lindeskolan? 

2. Skiljer sig implementeringen på Lindeskolan från hur implementeringen är tänkt att 

genomföras i beskrivningen av programmet? Om ja, på vilket sätt? 

3. Vilka eventuella hinder/förutsättningar, personella eller organisatoriska, upplever 

skolpersonalen påverkar implementeringen och införandet av ett gemensamt 

förhållningssätt? 

Bakgrund 
Följande avsnitt består av en beskrivning av syftet med Friendsprogrammet och vad de arbetar 

för att åstadkomma. Denna bakgrundsinformation avser att ge läsaren en förståelse för vad 

föreliggande studie syftar att undersöka.  

 

Friendsprogrammet 
Friendsprogrammet är ett icke-vinstdrivande program som utvecklades med målet att motverka 

mobbning och annan kränkande behandling (Flygare & Johansson 2016 s.1ff). Programmet 

riktar sig till grund- och gymnasieskolor och arbetar genom att tillgodose skolor med kunskap 

och verktyg i hur man arbetar mot mobbning. Friendsprogrammet består av tre delar som 

återkommer med ett års mellanrum: kartläggning, utbildning och uppföljning. En kartläggning 

på den aktuella skolan genomförs som ett första steg i programmet. Kartläggningen utgår från 

en enkät som besvaras av både personal och elever. Enkäterna kompletteras genom samtal med 

elever där de får möjlighet att kommentera resultatet och själva ge förslag på insatser mot 

mobbning. Syftet med kartläggningen är att antimobbningsprogrammet ska anpassas efter den 

enskilda skolan och de förhållanden som råder där, detta för att programmet ska få bästa möjliga 

effekt (Friends 2014-a s.28). Resultatet används sedan för att undersöka på vilket sätt de kan 

stödja skolan. Friends arbetssätt grundar sig i att alla som finns på skolan ska vara delaktiga i 

arbetet mot mobbning. Delaktigheten innebär att Friends inkluderar både skolpersonal och 

elever, vilket benämns som en hela-skolan-ansats. En av Friends grundpelare är att stärka 

elever i arbetet mot mobbning, vilket sker genom att mobilisera elevernas egen kraft mot 

mobbning. Det kan till exempel innebära att eleverna på olika sätt får lära sig att utveckla 

uppmärksamhet för hur andra i deras omgivning mår. Friends andra grundpelare är att 

tillgodose skolor med praktiska rutiner mot mobbning (Flygare & Johansson, 2016 s.1ff). 

 

Friends arbete på skolor bortser från synsättet att orsaken till problemet går att återfinna på en 

nivå av samhället och definierar därför inte mobbningsproblematiken som exempelvis individ- 

eller gruppbaserat. Friends ser istället mobbning utifrån fyra nivåer; individ, grupp, 

organisation och samhälle. Således betonar Friends vikten av att anpassa programmet efter 

skolans system och kultur, för att inte bli statiska i arbetet mot mobbning. Detta är ett 

förhållningssätt som är varierande mellan olika skolor och som resulterar i att utformningen av 

programmet ser olika ut beroende på vad en skola behöver. För att uppnå skolors behov 

tillämpas ett arbetssätt där de systematiskt och kontinuerligt kartlägger, följer upp samt 

analyserar resultaten under tre års tid (Flygare & Johansson, 2016 s.72f). 
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I praktiken går Friends arbete att dela upp i tre steg. Det första steget handlar om att analysera, 

det andra steget förebygga och det tredje steget främja. Stegen sker i en bestämd ordning där 

varje steg är beroende av föregående moment för att kunna genomföras. Det första steget syftar 

till att inhämta information genom webbaserade enkäter och uppföljande intervjuer. 

Informationen används sedan för att kartlägga situationen på skolan gällande trivsel, trygghet, 

förekomst av kränkningar och trakasserier samt skolpersonalens och elevers upplevelser kring 

dessa. Analysarbetet av den inhämtade informationen syftar sedan till att ta fram strategier 

anpassade till de problemområden som framkommer. Det förebyggande arbetet baseras på de 

analyser som gjorts i det första steget. Det huvudsakliga målet i detta steg är att identifiera 

riskfaktorer. Vidare syftar det förebyggande arbetet att med hjälp av lagstiftning, forskning och 

läroplan framställa konkreta åtgärder med utgångspunkt i skolans behov. Åtgärder kan 

exempelvis vara personalutbildning, föräldrautbildning eller ytterligare rastvakter. Det tredje 

och sista steget, det främjande, handlar om att stärka de positiva förutsättningar som finns på 

skolan. I praktiken kan det exempelvis innebära att inhämta kunskap om olika 

diskrimineringsgrunder och på så sätt lära sig att motarbeta dem. Således syftar det främjande 

arbetet till att förstärka respekten för allas lika värde på skolan (Flygare & Johansson, 2016 

s.70ff). 

Tidigare forskning 
Följande avsnitt syftar till att ge läsaren en bredare förståelse inom området. I följande avsnitt 

presenteras tidigare forskning inom området gällande vilka insatser i antimobbningsprogram 

som visat sig vara effektiva eller ineffektiva samt om det resulterat i någon signifikant skillnad 

i arbetet mot mobbning.  

 

Tillvägagångssätt 
Litteratursökningen gjordes i databaserna Summon och PsycINFO. Summon är en söktjänst 

som används via Örebro universitetsbiblioteks hemsida och ger tillgång till majoriteten av de 

artiklar, e-böcker, tidskrifter och avhandlingar som Örebro universitetsbibliotek har tillgång till. 

Databasen valdes då den ger tillgång till relevanta artiklar och en bredd över ämnet som ansågs 

nödvändig för att belysa vad tidigare forskning inom ämnet har berört och resulterat i. 

PsycINFO användes för att vidga sökningarna och eftersom databasen är inriktad mot social 

verklighet, ansågs det vara relevant för studien. De sökord som användes vid sökningen av 

vetenskapliga artiklar var “Bullying”, “Prevention”, “School bullying” “Programs”, “Meta-

analysis”, “Mobbning” och “Antimobbningsprogram”. Följande begrepp valdes för att 

precisera sökningen och hitta artiklar som är kopplade till studiens syfte, frågeställningar och 

urval. En metaanalys är en studie där vetenskapliga publikationer studeras för att kunna 

identifiera mönster och därmed dra konkluderande slutsatser. Således är en metaanalys en 

studie av andra studier. Vidare användes begrepp på både svenska och engelska i sökningen, 

dock inte i kombination med varandra. Genom att använda sökorden i olika kombinationer 

exkluderades artiklar som inte var relevanta för studien. Utöver dessa kriterier valdes även 

inklusionskriterier. Kriterierna som valdes då var tidskriftsartiklar, vetenskapligt granskade i 

fulltext samt att de skulle vara skrivna på engelska eller svenska.  

 

I nedanstående avsnitt kommer fyra studier att presenteras där bland annat studiernas metod, 

urval, inklusioner/exklusioner, resultat och slutsatser berörs. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattning av dessa fyra studier för att lättare kunna urskilja likheter och skillnader dem 

emellan, för att i sin tur kunna identifiera mönster. 
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Effektiviteten av antimobbningsprogram  
En studie författad av Tfofi & Farrington (2010) syftar till att undersöka effektiviteten av 

antimobbningsprogram. Studien är en metaanalys och de kriterier författarna använde när de 

valde studier för undersökningen var (a) att begreppet mobbning tydligt var definierat i 

undersökningen och att studien också exklusivt undersökte reduceringen av mobbning (b) att 

undersökningen var gjord genom användning av enkäter, kamratutvärderingar, 

lärarutvärderingar eller observationsdata, (c) att effektiviteten av programmen undersöktes med 

hjälp av experiment och kontroll-/jämförelsegrupp d) att undersökningarna var gjorda i ett I-

land samt att den utfördes mellan 1989 och maj 2009 (e) att undersökningens effektivitet skulle 

gå att beräkna. Dessa kriterier resulterade i 89 studier som tillsammans undersökte 53 stycken 

program utformade för att reducera mobbning inom skolmiljö, av dessa program var 44 

undersökningsbara (Tfofi & Farrington, 2010 s.32f). Efter detta delades studierna in i fyra 

grupper beroende på vilken forskningsdesign de använde sig av, dessa var randomiserade 

experiment, före-och efterdesign, kvasi-experimentell design och en design baserat på 

skolbarnens ålder. I majoriteten av de program som undersöktes hade 

antimobbningsprogrammen en positiv effekt på faktiskt antal utsatta barn. 

 

Slutsatserna i studien visar att majoriteten av antimobbningsprogrammen resulterar i en 

minskning av mobbning med ca 17-23%. Studien visar också att föräldrautbildningar, fler 

rastvakter, disciplinära åtgärder, skolkonferenser, videofilmning, klassrumsregler samt 

information till föräldrar hade störst betydelse för ett välfungerande antimobbningsprogram. 

Utöver ovannämnda konkreta insatser visar studien att ett intensivt arbetssätt med 

antimobbning var positivt för att minska antalet utsatta. Till exempel är ett arbetssätt med två 

träffar där personal och elever arbetar med programmets innehåll i månaden mer effektivt än 

ett arbetssätt med färre träffar. Slutligen visar studien att ett arbetssätt som sker över tid, är 

positivt i reduceringen av mobbning. Av studien framgår även att de resultat som undersöktes, 

visar sig var mer effektiva inom Europa än i andra delar av världen (Tfofi & Farrington 2010, 

s.43ff). En metod som studien visar har negativa resultat på antimobbningsarbetet är när 

eleverna själva tilldelas positioner där de förväntas agera mot mobbning, som exempelvis 

kamratstödjare eller kompisråd (Tfofi & Farrington, 2010 s.47f).            

                                                                                                                               

Implementeringen av antimobbningsprogram 
I en studie genomförd av Marrell, Gueldner, Ross & Isava (jfr. 2008) undersöks hur effektiva 

antimobbningsprogram är. Studien undersöker också vad inom ett program som genererar en 

positiv respektive negativ påverkan. Studien är en litteraturgranskning och är genomförd i USA. 

Författarna använde sig av följande kriterier, (a) att studien skulle utvärdera effektiviteten av 

ett antimobbningsprogram genom att använda sig av en experimentell eller kvasi-experimentell 

forskningsdesign samt att studien skulle vara av kvantitativ karaktär, (b) studien skulle studera 

mobbningsbeteende, däribland offer, förövare, försvarare etcetera, (c) interventionen som 

studien undersökte skulle vara fokuserad på att primärt undersöka mobbning som fenomen och 

inte andra sorters kränkande behandling, (d) studiens data skulle finnas tillgänglig i ett 

statistiskt format, (e) studien inkluderade texter som var vetenskapligt granskade, 

doktorsavhandlingar och kapitel i granskade böcker. Urvalet resulterade i att 16 studier valdes 

till undersökningen som senare delades upp i 28 olika mätningskategorier, exempelvis ålder 

och undersökningsdesign. 

Utifrån det insamlade materialet drogs slutsatserna att antimobbningsprogrammen nästan alltid 

resulterar i positiva utfall. Vidare visar studien att antimobbningsprogram där elever tilldelas 

maktpositioner, som exempelvis kamratstödjare, är kontraproduktivt för att minska mobbning. 

Utöver detta visar studiens resultat att ökad kunskap om mobbning bland elever, lärare och 
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föräldrar minskar förekomsten av mobbning. Dessutom visar studien att det är fördelaktigt att 

implementeringen av ett antimobbningsprogram sker i början av elevernas skolgång. 

Anledningen till detta är för att det under denna tid sker många förändringar kring eleverna, 

som exempelvis schema, klassrum etcetera. Författarna menar att barnen då är mer mottagliga 

för ett antimobbningsarbete. Avslutningsvis belyser studien svårigheterna i att studera 

antimobbningsprogram och dess effekter. Marell et al. (2008 s.39) menar att implementeringen 

av ett antimobbningsprogram utbildar och möjliggör för exempelvis lärare och elever att 

synliggöra och förstå mobbning. Detta menar Marell et al. (2008) kan resultera i att 

undersökningar visar att antalet mobbade elever på skolan ökat, fast det egentligen har minskat 

eller är densamma, då benägenheten att rapportera incidenter bland lärare och elever ökat 

(Marrell et al. 2008 s.15f). 

Utvärdering_av_metoder_mot_mobbning 
Skolverkets utvärdering (2011) omfattar både kvalitativa och kvantitativa data från 39 skolor 

där enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen. Utvärderingen syftar till att 

undersöka omfattningen och kvalitén i åtta aktuella antimobbningsprogram, genom att se om 

skolor som använder antimobbningsprogram är mer effektiva i arbetet mot mobbning i kontrast 

till skolor som inte använder det. Vidare vill författarna uppnå förståelse för hur och på vilket 

sätt skolornas insatser är effektiva när det gäller att reducera kränkningar, diskriminering och 

mobbning. Författarna vill även förstå vilka praktiska erfarenheter skolpersonal har av att arbeta 

med antimobbningsprogram. Studien omfattar följande åtta antimobbningsprogram; 

Farstametoden, Friends, Lions Quest, SET- Social och emotionell träning, Olweus, Skolkomet, 

Skolmedling samt Stegvis. Data till undersökningen har samlats in med hjälp av 

internetbaserade enkäter och gruppintervjuer. De enheter som studerats är elever som går i 

årskurs fyra till nio i 39 olika skolor, varav åtta skolor inte använde sig av något 

antimobbningsprogram, en så kallad kontrollgrupp. Internetenkäter gjordes i tre omgångar, 

första omgången skickades till 10 919 informanter med en svarsfrekvens på 76.1%, andra 

omgången 10 660 med svarsfrekvensen 74.3% samt den sista omgången 10 523 med 

svarsfrekvensen 70.6%. Av utvärderingen framgår att de aktuella skolorna, även de åtta som 

inte använder något program, använder sig av en kombination av flera antimobbningsprogram 

samtidigt. Således kunde inte programmen i helhet utvärderas. Fokus låg istället på att utvärdera 

effekten av enskilda insatser (Skolverket, 2011 s.48). 

De analyser som gjordes utifrån insamlade data är att det finns många faktorer som påverkar 

hur väl arbetet mot mobbning sker, där förutsättningar som socioekonomisk status, normsystem 

och kultur påverkade skolan i arbetet mot mobbning. Utifrån insamlade data drogs slutsatser 

kring komponenter som påverkar graden av mobbning. Dessa komponenter visar att 

antimobbningsprogram oftare lyckas när eleverna och de anställda har tydliga och 

gemensamma attityder, normer och värderingar. För att uppnå detta är det av stor vikt att 

skolkulturen präglas av öppenhet, gemenskap och tydliga organisatoriska strukturer 

(Skolverket, 2011 s.60). En annan viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete mot 

mobbning är ett öppet skolklimat. Av utvärderingen framgår att ett skolklimat som gör samtliga 

elever på skolan delaktiga i exempelvis undervisning och likabehandlingsarbete tenderar att ha 

en mindre andel mobbning. Utvärderingen (Skolverket, 2011 s.204) belyser också vikten av att 

hela organisationen ställer sig positiv till programmet för att kunna arbeta mot mobbning. 

Rektorn har ett stort inflytande i detta arbete, i flera skolor där mobbningen bland eleverna var 

hög hade rektorn exempelvis nekat till mobbningens förekomst. Utvärderingens resultat visar 

att de insatser som har positiv effekt är när elever är med och deltar i det förebyggande arbetet 

mot mobbning och när det finns rutiner för åtgärder rörande både mobbaren och den utsatte. 

Andra insatser som utvärderingen visar har god effekt är antimobbningsteam, trygghetsgrupper, 
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en välfungerande uppföljning samt personalutbildning. De insatser som utvärderingen visar har 

negativa effekter är när medling och kamratstödjare används. Rollen som kamratstödjare 

innebär ofta en svår och utsatt position där elever används som aktörer i syfte att agera som 

observatörer och rapportörer. Bristfällig kunskap kring mobbning och 

antimobbningsprogrammet hos skolpersonal kan leda till negativa effekter och motstånd mot 

programmet (Skolverket, 2011 s.21f). Detta kan i sin tur leda till programmet gör mer skada än 

nytta. Det framgår av utvärderingen att lärare på en skola ofta utelämnas information kring vad 

som sker och att det är rektorn på skolan eller annan anställd inom kommunen som bestämmer 

när och hur ett antimobbningsprogram ska implementeras. Att rektorn eller en utomstående 

bestämmer kring vilka åtgärder som ska implementeras på en skola kan i sin tur resultera i att 

personalen ställer sig negativa till det nya programmet. Lärares brist på information kan också 

leda till att programmet inte får önskade effekter. Ett annat exempel på när 

antimobbningsprogrammen inte får önskad effekt är när programmen innehåller otydliga 

grundläggande antaganden. Dålig insyn i vad ett program syftar till att åstadkomma och vilka 

insatser som krävs av personalen på skolan kan också leda till en motsatt effekt vad gäller en 

reducering av mobbning (Skolverket, 2011 s.20). 

 

Verksamma respektive overksamma insatser inom antimobbningsprogram 
År 2015 publicerade Jimenez-Barbero et al. (2015) sin utvärdering av effektiviteten av 14 

skolbaserade antimobbningsprogram. Studien genomfördes i USA, Spanien, Australien, 

Storbritannien och Tyskland. Data samlades in med hjälp av metaanalyser av slumpmässiga 

kliniska prövningar (RCT) och utvärderingen syftar till att mäta hur effektiva 

antimobbningsprogrammen är. De studier som ingick i granskningen uppfyllde följande 

kriterier: (a) deras mål bör vara att utvärdera effektiviteten av ett interventionsprogram för att 

förebygga mobbning i skolan (b) de bedömda insatserna måste rikta sig till studiepopulationen 

direkt, d.v.s. elever och inte lärare eller föräldrar (c) studierna ska använda en experimentell 

utformning och design, för att säkerställa validiteten av effekten och omfattningen (d) studierna 

ska ha nödvändiga statiska uppgifter från kontrollgruppen och interventionsgruppen (e) 

studierna bör ha offentlighetsgjorts mellan 2000 och 2015. De analyser som gjorts är att 

program mot mobbning bidrar till en bättre gemensam syn och förhållningssätt, hos både elever 

och vuxna, vad gäller att förebygga mobbning på skolor. Utvärderingens resultat visar att 

antimobbningsprogram i skolan har en positiv effekt samt att det finns belägg för effektiviteten 

av interventionerna som syftar till att förebygga en reducering av mobbning och kränkningar. 

Resultaten visar också att antimobbningsprogrammen minskar antalet utsatta och förbättrar 

attityderna mot mobbning. Vidare framgår att vissa åtgärder, såsom programs olika 

interventioner eller hur en förbättrad skolmiljö påverkar mobbning inte har studerats tillräckligt, 

vilket bör beaktas vid bedömningen av studiens resultat. De huvudsakliga slutsatser som går att 

dra är att de program som studerats minskar mobbning på skolorna men att skillnaderna är för 

små för att kunna ses som ett statistiskt signifikanta (Jimenez-Barbero et al. 2015 s.173).  

 

Sammanfattning av artiklarna 
Sammanfattningsvis visar samtliga artiklar att antimobbningsprogram ofta ger ett positivt utfall 

när de implementeras på skolor, även om resultatet inte är statistiskt signifikant. En av studierna 

skiljer sig från resterande genom att den inte visar vad det är som fungerar effektivt i arbetet 

mot mobbning. Skolverkets utvärdering (2011), Tfofi & Farrington (2010) & Marrell et al. 

(2008) betonar vikten av att förstå vad det är inom ett program som fungerar och vad som är 

kontraproduktivt. De menar b.la. att skolkulturen är en starkt bidragande faktor till att ett arbete 

mot mobbning är effektivt, där ett gemensamt förhållningssätt är viktigt. Vidare påvisar 

studierna att det finns insatser som är kontraproduktiva vad gäller arbetet mot mobbning. Ett 

exempel på sådan insats är kamratstödjare. 
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Tolkningsram 
I följande avsnitt kommer relevanta teorier och begrepp att presenteras för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet syftar till att ligga till grund för studiens 

kommande analyser. Inledningsvis kommer aktuell lagstiftning och riktlinjer som skolan 

omfattas av att redovisas. Vidare kommer skolans tillvägagångssätt för att möta dessa lagar 

och riktlinjer att presenteras. Därefter kommer programteorin förklaras, både varför en 

programteori används men också hur Friends programteori fungerar. Avslutningsvis följer en 

redogörelse för begreppet skolkultur.  

 

Diskrimineringslagen 
1 kap. 1 § DL har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

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

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

ålder. Enligt diskrimineringslagen finns olika typer av diskriminering, vilka återfinns i 1 kap. 4 

§ DL. Till exempel finns det direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och 

sexuella trakasserier. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas 

sämre än någon annan i en liknande situation. För att det ska räknas som diskriminering måste 

sättet en person behandlas på, ha samband med de sju diskrimineringsgrunderna. Till exempel 

kan det bero på kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. Indirekt diskriminering 

betyder att någon behandlas sämre än vad någon annan skulle behandlas i en jämförbar 

situation, för att man använder en regel som verkar rättvis, men som blir orättvis när den 

används. Regeln kanske visar sig vara orättvis beroende på om man är man eller kvinna eller 

beroende på sexuell läggning, etnisk tillhörighet etc.   

 

Av 1 kap. § 7 DL framgår utbildningsanordnares skyldighet att utreda omständigheterna om 

någon form av diskriminering förekommer på en skola. Utbildningsanordnaren uppgift är då 

att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra framtida trakasserier. Vidare är det enligt 3 kap. 

§ 14 DL utbildningsanordnaren ansvar att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 

rättigheter och möjligheter för skolans elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det arbete som bedrivs mot 

diskriminering ska också vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon utsätts.  

 

Skollagen 
SL reglerar förbud mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det framgår 

exempelvis av 1 kap. 5 § SL att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar samt vila på de mänskliga rättigheterna, såsom 

människolivets okränkbarhet, individens frihet, integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet och solidaritet mellan människor. Vidare framgår även att var och en som verkar 

inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling. Utbildningen ska dessutom i enlighet med SL 5 kap. 3 § utformas på ett 

sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av en trygghet samt en studiero. 

I praktiken innebär det att ingen elev får bli utsatt för kränkande behandling samt att det är 

skolans ansvar att se till att motarbeta och förebygga all sorts mobbning. Kapitel 6 i SL 

innehåller bestämmelser för hur arbetet mot kränkande behandling ska tillämpas. Av 6 kap. 7 

§ SL framgår huvudmannens ansvar för att se till att det genomförs åtgärder som är 

förebyggande för att förhindra att barn utsätts för kränkande behandling. Huvudmännen ska 

dessutom se till att det varje år upprättas en plan som översiktligt beskriver de åtgärder som ska 

motverka kränkande behandling enligt bestämmelser som framförs av 6 kap. 8 § SL.  
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Läroplan 
Skolans läroplan är en förordning skapad av regeringen för att tillgodose skolan med 

grundläggande mål och riktlinjer. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och 

uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet (Skolverket, 2016 s.1f). Av läroplanen framgår att 

ingen elev ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. I läroplanen finns också riktlinjer kring 

hur elever ska leva upp till de förväntningar som finns angående en skola fri från diskriminering 

och kränkande behandling. Skolans mål är att varje elev (Skolverket, 2016 s.12): 

- kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter,    

- respekterar andra människors egenvärde,                                                    

-tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar 

till att hjälpa andra människor,                                                                        

-kan leva sig in i och förstå̊ andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också̊ 

med deras bästa för ögonen, och 

-visar respekt och omsorg om såväl närmiljö som miljö i ett vidare 

perspektiv.                                                                                                            

 

Skolverkets allmänna råd mot diskriminering och kränkande behandling 
Skolverkets allmänna råd omfattar de verksamheter som regleras i skollagen, d.v.s. förskola, 

förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Råden är rekommendationer om hur personal, 

huvudmän, rektorer och förskolechefer, kan eller bör handla för att uppfylla kraven i 

bestämmelserna. Allmänna råd syftar till att arbeta metodiskt för att främja likabehandling samt 

förebygga och åtgärda kränkande behandling för att påverka utvecklingen i en viss riktning. 

Råden bör alltså följas om verksamheten ej på annat sätt handlar som gör att kraven i 

bestämmelserna uppfylls (Skolverket, 2014 s.6f). I de allmänna råden betonas huvudmannens 

ansvar för verksamheten och vikten av att genomföra en regelbunden kartläggning, planering 

av insatser och analys för att minska risken för diskriminering och kränkande behandling. Enligt 

de allmänna råden ska det också finnas rutiner rörande utredning, åtgärder och dokumentation 

vid misstanke om kränkande behandling. Vid akuta situationer bör det finnas rutiner för hur 

problemen ska lösas. Huvudmannen bör då se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för 

utredningen och att den har tydliga riktlinjer. Det är även viktigt med uppföljning och 

dokumentation för verksamhetens egen utvecklings skull. Det förebyggande arbetet mot 

kränkande behandling ska bedrivas systematiskt och skolpersonal ska få den kunskap som krävs 

för att kunna hantera problemet. För att främja barns lika rättigheter och skyldigheter bör 

skolpersonal och elever också diskutera normer och attityder samt hur goda relationer kan 

vårdas (Skolverket, 2014 s.36f). 

 

Vidare ska det enligt de allmänna råden finnas planer mot diskriminering och kränkande 

behandling. Arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande behandling bör innehålla 

rutiner för hur barn, elever och vårdnadshavare ska göra för att anmäla diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling. Planerna bör också innehålla konkreta mål som utgår 

från slutsatserna av kartläggningarna och beskrivningar av de insatser som ska genomföras 

under året för att förebygga kränkande behandling (Skolverket, 2014 s.40f). 

 

Likabehandlingsplan 
Av 2 kap. § 14 DL framgår att en utbildningsplan ska upprättas varje år av 

utbildningsanordnaren. Planen syftar till att ge en översikt över de åtgärder som behövs för att 
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dels främja lika rättigheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till 

verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Utbildningsplanen syftar också till att förebygga 

och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 

utbildningsanordnare avser att påbörja eller genomföra under det kommande året enligt 3 kap. 

§ 16 DL.  

 

Lindeskolans likabehandlingsplan 
I Lindeskolans behandlingsplan presenterades den vision som är grundläggande för skolans 

arbete mot mobbning. Av denna framgår att elever och personal ska känna sig trygga i sin 

arbetsmiljö samt att skolpersonal och elever tillsammans ska utveckla en rättskänsla, tolerans 

och förmåga att umgås och arbeta tillsammans. Vidare framgår att verksamheten ska vara fri 

från förekomst av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Visionen berör de 

olika diskrimineringsgrunderna kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt könsöverskridande identitet eller uttryck. 

I likabehandlingsplanen definieras samtliga diskrimineringsgrunder och skolans ansvar och 

arbete för att förhindra att diskriminering kring dessa uppstår (Lindeskolan 2016-a). 

 

Av likabehandlingsplanen framgår även vilka förebyggande och främjande insatser som skolan 

har samt hur skolan ska agera när någon blir utsatt för kränkande behandling. Det förebyggande 

arbetet ska syfta till att förhindra riskerna för diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling, vilket ska göras tillsammans med elever och personal. För att förhindra 

förekomsten av kränkande behandling ska skolan agera utifrån de övergripande uppdragen samt 

verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Eleverna och vårdnadshavarna 

görs delaktiga i arbetet genom att planen diskuteras på mentorstiden och föräldramöten, vilket 

skapar möjligheter för påverkan. Lindeskolans konkreta rutiner och insatser för att upptäcka 

och kartlägga trakasserier och annan kränkande behandling är (Lindeskolan 2016-a): 

- Trivselregler 

- Mentorssamtal med klasserna 2 ggr/vecka  

- Elevhälsoteam 2 ggr/vecka  

- Trivselenkät årligen 

- Kompetensutveckling  

- Klassråd, elevråd och föräldraråd 

- Arbetslagsträffar 

- Trygghetsteam 

- Rastvakter, tillsyn och pedagogiska luncher 

- Kuratorer och skolsköterska 

 

När en mobbningssituation uppstår kan likabehandlingsplanen vara till ett stöd. När situationen 

uppstår kontaktas skolans trygghetsteam. Trygghetsteamet består av två lärare från varje 

arbetslag och syftar till att arbeta mot mobbning. Det första steget som tas är att några i 

trygghetsteamet samtalar med den drabbade eleven för att få reda på vad som inträffat, hur ofta 

det förekommer samt vilka som är inblandade. Därefter förs ett försiktigt samtal med den 

mobbade om vad som hänt. Mobbarna kallas en i taget till samtal med två stycken ur 

trygghetsteamet och upplyses om att skolan ser allvarligt på situationen och att mobbningen 

omedelbart måste upphöra. Finns det behov så upprepas dessa samtal dagen efter och 

trygghetsteamet pratar vidare om mobbningen. Därefter kontaktar skolan vårdnadshavarna och 

förklarar att trygghetsteamet har vetskap om mobbningen och att skolan ser allvarligt på 

situationen. Efter ca två veckor har trygghetsteamet ett uppföljningssamtal med mobbarna. Vid 
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behov tas ärendet upp i elevhälsoteamet. Efter att ärendet betraktas som avslutat skickar 

antimobbningsgruppen en skriftlig rapport till rektorn (Lindeskolan 2016-b). 

 

Utifrån Lindeskolans verksamhetsplan planeras insatser som ska öka elevers och föräldrars 

inflytande i hur man ska arbete med likabehandlingsarbete. Det ska b.la. ske genom att eleverna 

ska få ökad insyn i hur det som sägs under klassråd påverkar elevråd och i sin tur skolråd. För 

att göra föräldrar mer delaktiga inom likabehandlingsarbete och andra frågor gällande 

skolmiljön bjuds föräldrarna in till skolråd, vilket sker istället för att några klassrepresentanter 

bjuds in (Lindeskolan 2016-b). 

 

Programteori 
Begreppet programteori betyder att förverkliga och genomföra men också att arbetet ska få den 

verkan och effekt som önskas. Med andra ord innebär programteori att en teori förvandlas till 

praktik utifrån en idé eller ett förslag. Programteorin kan liknas vid en modell för hur en 

intervention, ett program, ett projekt eller en policy ska bidra till en önskad förändring. Teorin 

syftar dels till att synliggöra vilka antaganden som ligger till grund för ett program och dels till 

att förstå vilka mekanismer som ligger till grund för förändringen. En god programteori 

beskriver resultat, mekanismer och vilka kontextuella villkor som framkallar specifika resultat. 

För att klargöra hur en intervention är menat att fungera i praktiken samt om den leder till de 

resultat som är önskvärda krävs en programteoretisk analys (Funnell & Rogers, 2011 s.19). I 

följande studie kommer Lindeskolans arbetssätt gällande implementeringen av 

Friendsprogrammet att tolkas med utgångspunkt i ett programteoretiskt tänk och jämföras med 

det arbetssätt som Friendsprogrammet rymmer (Flygare & Johansson, 2016 s.66). Att 

implementera ett nytt program som exempelvis Friends innebär komplexa processer där flera 

förhållanden i en organisation, interna som externa, avgör om implementeringen blir 

framgångsrik. En förutsättning för att implementeringen ska bli framgångsrik är att tillämparen 

måste förstå hur ett program ska tillämpas samt kunna och vilja genomföra det. Därmed handlar 

den programteoretiska analysen om att förtydliga hur en intervention är tänkt att fungera för att 

erhålla en djupare kunskap och förståelse kring förhållandet mellan programmets invention och 

dess resultat. För att underlätta den programteoretiska analysen används ofta så kallade logiska 

modeller, vilka syftar till att ge en tydligare bild av vad i programmet som fungerar och under 

vilka kontextuella villkor. I den logiska modellen länkas tänkt utfall med programmets 

aktiviteter samt vilka teorier som ligger till grund för programmet (Flygare & Johansson, 2016 

s.66f). I följande studie sammanfattas resultatet av analysen i en logisk modell för att ge en bild 

av Lindeskolans antimobbningsarbete. Detta görs för att lättare kunna jämföra Lindeskolans 

arbete mot mobbning med Friendsprogrammets mål och visioner. Den logiska modellen har sin 

grund i den programteoretiska beskrivningen av Friendsprogrammet, vilken redogjorts för 

ovan.  

 

Vidare kan en programteori enligt Chen (jfr 2016) inte enbart förklaras utifrån de 

förutsättningar som föreligger på organisatorisk nivå utan även utifrån en samhällelig nivå. Med 

detta menas att samhälleliga faktorer som exempelvis resurser och ekologisk kontext påverkar 

de som syftar till att implementera programmet. Implementeringen av ett program kan alltså 

inte ses som ett kausalt samband mellan tillämparna av implementeringen och den sociala 

kontext där implementeringen äger rum. Implementeringen måste ses utifrån ett större 

perspektiv och i ljuset av samhälleliga faktorers påverkan, då dessa har en inverkan på 

organisationen.   

 



 11 

  
(Chen, 2016 s.114, FIGUR 1; the action model) 

 

Samtliga delar i modellen kan förstås utifrån hur implementeringen av ett program sker, där de 

olika delarna påverkar varandra. I föreliggande studie syftar ”Implementing organizations” till 

Friendsprogrammet och ”Implementers” på utförarna d.v.s. skolpersonal. Tillsammans utgör 

dessa ”Program implementation”, vilket är implementeringen av antimobbningsprogrammet. 

Antimobbningsprogrammet uppgift är att förändra skolans situation gällande mobbning, vilket 

i modellen benämns som ”Change model”. ”Change model” innefattar interventioner, beslut 

och resultat som förväntas förbättra skolsituationen och antimobbningsarbetet. Utöver 

ovanstående visar modellen att det finns andra viktiga faktorer som kommer att påverka 

resultatet, vilka är ”Resources” resurser, ”Environment” miljö och ”Ecological context” 

ekologisk kontext, ”Intervention and service delivery protocols & Target population” 

Uppfattning och attityd gentemot programmet på skolan samt ”Associate organizations and 

community partners” organisationer som påverkar utfallet, exempelvis kommun eller sponsor. 

 

Organisatorisk nivå 
På den organisatoriska nivån är skolledning, pedagoger, elever och vårdnadshavare primära 

aktörer. De insatser som förekommer på denna nivå består i trygghets- och 

likabehandlingsarbete. Trygghetsarbetet handlar om att upptäcka, analysera och förebygga 

genom att kartlägga skolans aktuella situation utifrån bland annat arbetslagsträffar, elevträffar 

och utbildning till skolpersonal och vårdnadshavare. Friendsprogrammets 

likabehandlingsarbete syftar till att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling och 

främja allas lika värde, vilket till en början handlar om att inskaffa kunskaper kring normer, 

strukturer, lagar och diskrimineringsgrunder samt vad som utgör kränkande behandling. 

Därefter integreras dessa kunskaper i det pedagogiska arbetet. Det behövs även grundläggande 

kunskap i ledarskap och gruppsykologi, vilken erhålls genom bland annat mentorsutbildningar 

och inspirationsföreläsningar. För att kunna arbeta med trygghets- och likabehandlingsarbete 

krävs kontinuerlig kunskapsutveckling kring dessa områden. Sociala mekanismer som kan 

påverka utfallet är organisationens struktur, kultur, ledarskap och viljan att utvecklas (Flygare 

& Johansson, 2016 s.87). Resultat som Friendsprogrammet vill uppnå på den organisatoriska 

nivån är att programmet bidrar till en struktur i arbetet och erbjuder praktiskt stöd i trygghets- 

och likabehandlingsarbetet. Riskfaktorer bör identifieras samtidigt som förekomsten av 

beteenden som kränkningar eller mobbning på skolan förändras. En annan önskvärd effekt av 
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nivån är att positiva relationer mellan elever och mellan elever och vuxna skapas. Det 

förväntade resultat som Friendsprogrammet vill uppnå på organisatorisk nivå är att attityder 

och beteenden synliggörs och förändras samt att kunskaperna om orsaker, former och 

förekomsten av kränkande behandling ökar. Utifrån detta är ett förväntat utfall att skolpersonal 

och elever tillsammans tar ansvar för att en förändring ska äga rum (Flygare & Johansson, 2016 

s.87).  

 

Interpersonell nivå 
På den interpersonella nivån är pedagoger och elever primära aktörer. Insatser på denna nivå 

består av den praktiska tillämpningen av Friendsprogrammets utbildningsmaterial, råd och stöd 

och tillhör det förebyggande och främjande arbetet. Likabehandlingsarbetet framhävs och 

används i pedagogiken för att öka kunskaperna kring normer och människors lika värde. Vidare 

genomförs en kartläggning med hjälp av kartläggningsenkäter, elevträffar m.m. 

Friendsprogrammets likabehandlingsarbete på denna nivå syftar också till att öka elevernas 

kunskap om mobbning och kränkningar, med hjälp av övningar för att synliggöra normer, 

grupptryck och roller. De mekanismer som framkommer på nivån är att informella sociala 

system framhävs och erkänns samt att arbetet med relationen mellan olika aktörer såsom lärare-

elev-elev uppstår. Resultat som Friendsprogrammet vill uppnå på den interpersonella nivån 

liknar önskvärda resultat på den organisatoriska nivån, d.v.s att attityder och beteenden 

synliggörs och förändras samt att kunskapen kring kränkande behandling och diskriminering 

ökar. Den förändring som förekommer på skolan ska även ske på initiativ av personal och 

elever. Vidare ska relationsarbetet mellan elev och pedagog genomsyras av erkännande, ett 

gemensamt synsätt, förtroende och bekräftelse. Elevgruppen ska även känna en delaktighet och 

en känsla av inflytande (Flygare & Johansson, 2016 s.87). 

                   

Individuell nivå 
De primära aktörer som går att återfinna på den individuella nivån är elever. De insatser som 

finns på nivån syftar till att utveckla uppmärksamhet bland eleverna för hur personer i deras 

omgivning mår. Den ökade uppmärksamheten syftar sedan till att eleverna ska rapportera det 

vidare till vuxna som är ansvariga inom området. Att elever upptäcker andras mående syftar 

dels till att direkt kunna arbeta mot mobbning och diskriminering men även att arbeta mot 

mobbning i förebyggande syfte. Utöver dessa insatser berörs akuta insatser samt var och ens 

ansvar för trivsel och god stämning i klassrum och på skolan. De bakomliggande mekanismer 

som förväntas leda till önskat resultat är de kognitiva förmågor eleverna har gällande 

rollövertagande- och attitydövertagande förmåga. De effekter som insatserna förväntas 

generera är (Flygare & Johansson, 2016 s.87):                           

- Ökade kunskaper om subtila, synliga och osynliga kränkningar och dess konsekvenser för den 

utsatte, inkl. det egna bidraget till upprätthållandet av begränsande normer, bidrar till 

förändrade attityder hos individen. 

- Ökade kunskaper om främjandetekniker som ersätter härskartekniker. 

- Ökade kunskaper om sina egna och andras rättigheter. 

- Elevens mod att våga framföra och stå för sina åsikter, att fatta beslut och att ha beredskap för 

att vara normkritisk. 

Detta ska i sin tur leda till att elevernas självbild och självkänsla fylls av självförtroende, 

självrespekt och egenvärde. 

 

Skolkultur 
Persson (2003, s.1f) menar att skolkultur är ett mångfacetterat begrepp och kan beskrivas som 

något som genomsyrar all verksamhet, genom att den talar om vad som är viktigt och hur man 

ska bete sig. Skolkulturen handlar därmed om de osynliga regler och vanor som medvetet 
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och/eller omedvetet styr eller begränsar skolpersonals och elevers arbetsförhållanden. 

Skolverket (2011, s.178) visar att en positiv skolkultur är en av de mest grundläggande 

förutsättningarna för att arbetet mot mobbning ska vara framgångsrikt, samtidigt som ett 

framgångsrikt arbete kan leda till en positiv skolkultur. En positiv skolkultur innebär att det 

finns en kultur av gemenskap och respekt för allas lika värde. Skolkulturen påverkas av flera 

faktorer relaterade till situationen i skolan såväl som utanför skolan. Det kan till exempel handla 

om sociala relationer, organisatoriska realiteter, engagemang, attityder, normer och 

värderingar. En skolkultur där lärare och elever delar samma uppfattningar kring attityder, 

normer och värderingar är alltså avgörande för hur framgångsrikt antimobbningsarbetet blir.  

En positiv skolkultur utmärks av trygghet, samarbete, engagemang, kreativitet, delaktighet, 

lärande, kompetens, inflytande och ansvar. För att elever ska uppleva ett positivt klimat på 

skolan är det därför viktigt att genomföra aktiviteter som syftar till att främja sociala relationer 

på skolan samt att personalgruppen har ett gemensamt förhållningssätt i antimobbningsarbetet. 

Ett enhetligt förhållningsätt antas leda till ett positivt skolklimat då det bidrar till skapandet av 

en trygghetskänsla (Skolverket, 2011 s.178).  

 

Persson (2003, s.1ff) menar att kultur är en produkt av normer, värderingar, institutioner, 

symboler och traditioner. Inom samma skola råder också flera kulturer, det kan exempelvis 

handla om skillnader som finns mellan arbetslag och klasser.  Dessa kulturer tenderar också att 

vara svåra att förändra då det kräver att människor ändrar sitt sätt att tänka och agera. Ska en 

förändring kunna genomföras och implementeras krävs det att skolkulturen är möjlig att 

påverka, vilket i sin tur kräver att skolkulturen är blottad. Skolkulturer går således inte att se 

som ett enhetligt mått som kan användas vid granskning av olika skolor. Persson (2003, s.1ff) 

menar därför att diskursen som förs avseende skolkultur bör ske i plural, skolkulturer.  

 

Skolkulturerna kan vara mer eller mindre renodlade. Skolkulturerna kan variera med 

avseende på de normer som hyllas på skolan, vilka traditioner som lever, vilka institutioner 

(t.ex. ämneshierarki) som har betydelse, hur artefakter som skolbyggnader underlättar eller 

hindrar skolarbetet, vilket klimat som existerar i skolan, hur de sociala relationerna mellan 

individer fungerar, hur skolan anpassar sig till sin omgivning och hur den gör för att 

integrera sina aktörer. (Persson, 2003 s.19) 

 

Begreppet syftar till att fånga den komplexitet som utmärker en skolkultur och är relevant för 

studien eftersom det kan skapa en förståelse för på vilket sätt kulturen på Lindeskolan påverkar 

implementeringen av Friendsprogrammet. Begreppet syftar därmed till att undersöka om 

skolpersonalen har ett gemensamt förhållningssätt, hur delaktigheten, samarbetet och de sociala 

relationerna på skolan ser ut. I följande studie kommer begreppet att användas utifrån 

ovanstående beskrivning för att kunna analysera materialet.  

Metod 
I följande avsnitt redogörs studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis motiveras studiens 

vetenskapliga ansats. Vidare motiveras studiens urval och datainsamlingsmetod, därefter 

beskrivs bearbetning av empiriska data. Avslutningsvis diskuteras studiens överförbarhet, 

tillförlitlighet och pålitlighet samt de etiska överväganden som tagits hänsyn till under studiens 

genomförande. 

 

Vetenskaplig ansats 
Då följande studie syftar till att få en bättre förståelse för hur skolpersonal på Lindeskolan 

upplever att implementeringen av Friendsprogrammet fungerar ansågs den kvalitativa ansatsen 

vara av störst relevans. Detta eftersom kvalitativ forskning präglas av närhet, naturliga miljöer 
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och fokuserar på att förstå och tolka individers upplevelser (jfr Bryman, 2011 a.340f). Detta 

passade den aktuella studiens syfte, som innebär att inhämta skolpersonalens upplevelser kring 

implementeringen av Friendsprogrammet. Mot bakgrund av studiens syfte genomfördes en 

semistrukturerad gruppintervju med tre lärare. Initialt planerades att fyra lärare skulle intervjuas 

men när intervjun skulle äga rum kunde en av respondenterna inte medverka på grund av 

personliga skäl.  

 

Urval 
Föreliggande studie är skriven som en del av ett samarbetsprojekt som forskare vid Örebro 

universitet har tillsammans med organisationen Friends. För att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställningar var det av största relevans att inhämta empiri från en skola där 

Friendsprogrammet implementerats. Ett första steg i urvalsförfarandet var att ta kontakt med 

berörd handledare som i sin tur hade kontakt med ansvariga på Friends. Kontakten med Friends 

resulterade i att vi tillhandahölls en lista med namn på de skolor som implementerat 

Friendsprogrammet, antal genomförda år av programmet samt information om skolans 

geografiska belägenhet. Utifrån listan kontaktade vi rektorer på skolor som var av intresse via 

mail. Mailet innehöll ett bifogat informationsblad (se bilaga 1) om det samarbete som 

föranledde denna studie samt en förfrågan om skolan ville delta. Innan kontakt med rektorer 

påbörjades var vi medvetna om svårigheten i att rekrytera deltagare till studien på grund av 

lärares tidsbrist. Antagandet bekräftades då flertalet skolor tackade nej till att delta i studien. 

Efter mail och telefonkontakt med flera rektorer valde en skola att delta i en gruppintervju. Då 

syftet med studien var att undersöka hur en skola implementerat Friendsprogrammet och hur 

skolpersonal upplever att det fungerar, ansåg vi att den rekryterade personalen kunde besitta 

kunskap angående studiens syfte och frågeställningar. På grund av studiens tidsbegränsning var 

tanken att fyra lärare skulle intervjuas men eftersom en av respondenterna inte kunde medverka 

intervjuades tre lärare totalt. Urvalet kan liknas vid ett bekvämlighetsurval då representanter 

från Friends bistod med en lista över aktuella skolor där Friendsprogrammet var implementerat. 

Urvalet kan också liknas vid ett målinriktat urval då tre lärare intervjuades på basis att de 

uppfyllde kriteriet att vara undervisande lärare på en skola som implementerar 

Friendsprogrammet (jfr. Bryman, 2011 s.433).  

 

Datainsamlingsmetod 
Då studien syftar till att undersöka hur Lindeskolan implementerat Friendsprogrammet samt 

hur de förhåller sig till programmet ansågs semistrukturerade intervjuer vara en lämplig metod. 

Fördelen med gruppintervjuer är att intervjuaren kan ställa öppna frågor och anpassa frågorna 

efter situationen snarare än om den är bunden vid ett standardiserat frågeformulär. Syftet med 

denna form av intervju är att göra tolkningar av det som uttalats samtidigt som fokus ligger på 

hur intervjupersonerna tillskriver mening till sina erfarenheter. Risken med gruppintervjuer är 

dock att respondenterna kan påverkas av varandra, vilket kan medföra mer eller mindre 

engagemang från respektive respondent (jfr Bryman, 2011 s.446f).  

 

En semistrukturerad intervjuguide upprättades i syfte att inte glömma bort viktiga frågor (se 

bilaga 2). Intervjuguiden bestod av ett antal teman med tillhörande frågor, där 

intervjupersonerna hade stor frihet att styra sina svar. Detta är i enlighet med Bryman (2011 

s.415) ett sätt att utforma flexibilitet i intervjun. Exempel på teman i intervjuguiden var: allmänt 

om skolan, skolkultur, skolans arbetssätt, tidigare arbete mot mobbning och 

Friendsprogrammet. Dessa teman valdes ut då de bedömdes vara relevanta för att skapa en 

förståelse för hur skolan arbetar mot kränkande behandling i dagsläget samt tidigare, hur skolan 

tillämpat och förhåller sig till Friendsprogrammet och om de upplevt svårigheter med 
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implementeringen. Enligt Kvale & Brinkmann (2014 s.229ff) ska en intervjuguide konstrueras 

med öppna frågor som sedan kan användas som stöd vid intervjun. Studien förhåll sig till detta 

vilket resulterade i att information som behövdes för att besvara studiens syfte kunde inhämtas. 

Innan intervjuerna genomfördes på Lindeskolan gjordes en pilotintervju, vilket enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) är betydelsefullt för att ta reda på om intervjufrågorna är relevanta. 

Pilotintervjun genomfördes med en lärarstudent som har praktisk erfarenhet. Syftet med 

pilotintervjun var att testa intervjutekniken, den tekniska utrustningen och intervjufrågorna. 

Båda författarna deltog i pilotintervjun och ansvaret delades upp i huvudansvar och antecknare. 

Huvudansvaret innebar främst att ställa frågor från intervjuguiden och se till att intervjun fördes 

framåt. Antecknaren hade ansvaret att skriva eventuella anteckningar och ställa följdfrågor vid 

behov.  

 

Under gruppintervjun på Lindeskolan fick respondenterna information kring forskningsetik 

samt hur intervjun skulle gå till. När materialet sammanställts gavs respondenterna möjligheten 

att läsa transkriberingen och göra eventuella ändringar, detta gjordes för att stärka studiens 

trovärdighet, vilket kallas för respondentvalidering (Bryman, 2011, s.355). Inga ändringar 

gjordes.  

 

Bearbetning_av_data 

Studiens empiri samlades in genom en kvalitativ intervju där samtalen spelades in, med 

intervjupersonernas samtycke. Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s.218) finns det flera fördelar 

med att spela in intervjuer, till exempel att forskarna kan koncentrera sig mer fritt på ämnet och 

dynamiken i intervjun. Valet att spela in underlättade vårt arbete genom att vi kunde fånga in 

det som framkom under intervjun, annars hade det funnits en risk för att missa viktiga delar. 

Intervjun transkriberades dagen efter intervjun ägde rum då det i enlighet med Bryman (2011 

s.428) är fördelaktigt att transkribera kort efter att intervjun är genomförd, då det är lättare att 

komma ihåg. Vidare delades transkriberingen upp mellan författarna då detta ansågs vara 

tidssparande. Transkriberingen gjorde det även möjligt att göra materialet till en analyserbar 

text. Den analysmetod som tillämpats för att bearbeta materialet är meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering bygger på kodning och innebär att respondenternas utsagor dras 

samman till kortare formuleringar, där de centrala delarna i uttalandena behålls för att få en 

överblick av empirin. I ett första steg läste vi igenom transkriberingen som gjorts för att skapa 

oss ett helhetsintryck av materialet, därefter strukturerades intervjun och reducerades till sju 

kategorier, så kallad kategorisering (jfr. Kvale och Brinkmann, 2014 s.245). Genom att dela 

upp texten i kategorier underlättades bearbetningen av intervjutexten, vilket gjordes för att 

lättare kunna jämföra skillnader och likheter i materialet. När intervjumaterialet hade 

kategoriserats påbörjades analysen utifrån studiens teoretiska ram. Med utgångspunkt i 

programteorin undersöks hur Lindeskolans arbetssätt ser ut samt hur olika faktorer, enligt 

respondenterna, påverkar eventuella förutsättningar och hinder för implementering av 

Friendsprogrammet. Mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar har följande teman 

valts för att strukturera redovisningen av studiens empiri: skolans organisation, skolkultur, 

skolans reaktiva och förebyggande arbete mot mobbning, förutsättningar och hinder för 

implementering, programtrogenhet, delaktighet och slutligen Lindeskolans arbetssätt som 

presenteras genom en logisk modell. Lindeskolans arbetssätt kommer att jämföras med 

Friendsprogrammets logiska modell, vilken har presenterats i studiens teoretiska ram och 

återfinns i bilagor (se bilaga 2). 

 

Analysmetod - Programteori och logiska modeller som analysverktyg  
Målet med den programteoretiska analysen är att undersöka vilka faktorer och mekanismer som 

ligger till grund för att ett program ska bli framgångsrikt, samt för vem och under vilka 
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kontextuella villkor (Funnell & Rogers, 2011 s.19). I föreliggande studie har programteorin 

använts som ett tankesätt genom hela studieprocessen. Då studien syftar till att undersöka hur 

skolpersonal på Lindeskolan implementerat Friendsprogrammet och hur de tillämpar 

arbetssättet i praktiken har ansågs programteorin vara en lämplig analysmetod. Utgångspunkten 

har varit Flygare & Johanssons (2016) logiska modell av Friendsprogrammet där programmets 

aktörer och insatser presenteras samt de sociala mekanismer som antas leda till det önskvärda 

resultatet (se bilaga 3). Utifrån denna modell framställdes en ny logisk modell av hur 

respondenterna beskriver Lindeskolans antimobbningsarbete (se bilaga 4). Syftet med detta var 

att lättare kunna jämföra Friendsprogrammet och Lindeskolans antimobbningsarbete för att 

observera om och hur tillämpningen av Friendsprogrammet skiljde sig från Friends beskrivning 

av hur programmet bör användas.  

 

Tillförlitlighet - pålitlighet, trovärdig, överförbarhet samt möjlighet till att styrka och 
konfirmera 
Inom kvalitativa studier används begreppen pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet samt 

möjlighet till att styrka och konfirmera. Dessa begrepp används för att bedöma studiens 

tillförlighet (Bryman, 2011, s.354). För att påvisa studiens pålitlighet har hela 

forskningsprocessen beskrivits i detalj i metodavsnittet och under avsnittet etiska överväganden 

framgår hur vi förhållit oss till de riktlinjer som finns. Dessutom motiveras varje val som gjorts 

genomgående i studien i enlighet med Bryman (2011, s.355). Delkriteriet trovärdighet har 

uppnåtts genom att materialet som inhämtats senare har skickats till intervjupersonerna för att 

de ska ha möjligheten att konfirmera eller ändra något de inte håller med om, vilket kallas för 

respondentvalidering (jfr. Bryman, 2011 s.355). Gällande överförbarhet beskrivs det tydligt i 

föreliggande studie hur de kontextuella villkoren på Lindeskolan påverkat implementeringen 

av Friendsprogrammet, vilket gör det möjlighet för läsaren att bedöma huruvida resultatet är 

överförbart till andra sammanhang med liknande förutsättningar. Bryman (2011, s.355) menar 

att det inom kvalitativ forskning kan vara svårt att uppnå överförbarhet med tanke på att olika 

sociala sammanhang har olika kulturella och sociala förutsättningar. Även om skolor innefattas 

av olika strukturer, förutsättningar, normer och värderingar är det i vissa fall rimligt att finna 

liknande mönster som är överförbara till liknande fall, exempelvis när det gäller tillämpningen 

av lagstadgade skyldigheter. Då varje fas i forskningsprocessen redogjorts för samt att 

kontexten på Lindeskolan beskrivits, skulle liknande resultat kunna nås om studien genomförs 

med samma metod på en skola där det råder liknande förhållanden. Något som däremot kan ha 

påverkat studiens överförbarhet är att endast en liten grupp respondenter deltagit i studien. 

Enskilda intervjuer med flera respondenter skulle kunna bidra till en djupare och bredare 

förståelse för den sociala kontexten på Lindeskolan.  

 

Ett annat viktigt kriterium vid granskningen av studiens kvalité är möjligheten att styrka och 

konfirmera, som handlar om att förhålla sig objektiv till sin forskning (Bryman, 2011 s.355). 

Utifrån detta har vi under hela forskningsprocessen varit medvetna om att det finns flera 

faktorer som påverkar resultatet, därför har vi försökt undvika att styras av egna värderingar 

eller teoretiska övertygelser genom att prata och ifrågasätta varandras tolkningar. Vi har också 

varit medvetna om att vi som intervjuare befinner oss i en position där vi omedvetet styr 

intervjun, utifrån våra intressen och syften. Till följd av det har vi haft med oss dessa 

reflektioner under intervjun.   

 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.6) finns det fyra allmänna huvudkrav på samhällsvetenskaplig 

forskning utifrån de forskningsetiska riktlinjerna. Dessa kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka har tagits hänsyn till i 
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studien. Rörande informationskravet har intervjupersonerna informerats om syftet med studien 

och deras roll, samt att de deltar på frivillig grund och därmed har rätt att när som helst avsluta 

sin medverkan. Informationskravet uppfylldes även genom att Lindeskolan, vid förfrågan om 

medverkan, fick uppgifter kring samarbetet mellan Friends och Örebro universitet via ett 

informationsmail (se bilaga 1). Vidare beaktades informationskravet genom att 

intervjupersonerna under intervjun tillfrågades om inspelning godkändes. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att samtliga intervjupersoner informerades och lämnade samtycke för att 

delta i studien (jfr. Vetenskapsrådet, 2002 s.9). I enlighet med konfidentialitetskravet har 

intervjupersonerna avidentifierats och anonymiserats i studien och känslig information som 

framkommer har behandlats konfidentiellt och med varsamhet. Konfidentialitetskravet har 

också uppfyllts genom att intervjupersonernas namn och skolor är fiktiva. För att få en 

förståelse för studien har dock storlek på kommun och skola nämnts då detta kan ha betydelse 

för de resultat som framkommit. Detta påverkar dock inte sekretessen kring intervjupersonerna. 

Vidare har det kommunicerats att den information som framkommer under intervjuerna enbart 

kommer att användas i vetenskapliga syften, i enlighet med nyttjandekravet. Ytterligare har 

intervjupersonerna fått information om att uppgifterna som de lämnar inte kommer att lånas ut 

eller användas i andra syften än till föreliggande studie. I enlighet med Bryman (2011, s.353) 

och poängen med respondentvalidering ska intervjupersonerna innan studien färdigställs och 

efter att intervjuerna genomförts, få ta del av resultatet och ge sitt godkännande till empirin som 

insamlats för att säkerställa att uppgifterna är korrekta. Denna respondentvalidering är en 

kvalitetssäkring för att försäkra att tillförlitligheten i empirin är hög (jfr. Bryman, 2011 s.353). 

I enlighet med detta nyttjandekravet har även den färdigställda uppsatsen skickats till personal 

på Lindeskolan som medverkade i studien, för att påvisa att studien enbart använts i 

vetenskapliga syften.  

Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer de resultat som framkommit av intervjumaterialet att analyseras i 

relation till tidigare presenterad tolkningsram. Innan resultat och analys presenteras en 

redogörelse för skolans organisation, vilket syftar till att ge läsaren en förståelse för i vilket 

sammanhang insatserna används. Därefter delas avsnittet in i olika teman med tillhörande 

underrubriker, i syfte att strukturera redovisningen av empirin och besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Dessa teman är programtrogenhet, skolkultur, skolans reaktiva och 

förebyggande arbete mot mobbning, förutsättningar och hinder för implementering, delaktighet 

och Lindeskolans arbetssätt mot mobbning. För varje tema presenteras en resultatdel, vilket 

sedan stärks med ett citat för att slutligen analyseras. I andra avsnittet presenteras 

Lindeskolans arbetssätt genom en logisk modell, vilken syftar till att agera som ett verktyg för 

att slutligen presentera en fördjupad analys. Respondenterna benämns nedan som IP1, IP2 och 

IP3, för att skilja dem åt. Det ska dock understrykas att det inte fanns några 

meningsskiljaktigheter.  

 

Skolans organisation 
Lindeskolan ligger i en liten kommun i Sverige, där folkmängden är cirka 17 000 personer. 

Lindeskolan har cirka 450 elever och 60 fastanställda lärare. Av lärarna är 60% kvinnor och 

40% män. Av lärarna är 82% högskoleutbildade pedagoger. Rörande eleverna är 48% tjejer, 

50% killar och 2% annat (siris.skolverket.se). Skolans personal är indelad i fem arbetslag och i 

varje arbetslag finns olika slags kompetenser för att kunna möta elevernas behov. För elever 

som är i behov av extra stöd finns medarbetare som arbetar utifrån det som skolan benämner 

som särskilt stöd (Lindeskolan, 2016-c). 
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Av studiens intervju framkommer att Lindeskolan fått möjlighet att tillämpa 

Friendsprogrammet på sin skola gratis, genom ett samarbete med lokal sponsor. Samtliga skolor 

i kommunen har fått denna möjlighet, vilket kan tänkas påverka inställningen och 

engagemanget till programmet. Lindeskolan genomgår nu sitt andra år med Friendsprogrammet 

och under intervjun framkommer att skolan tidigare haft ett samarbete med Friends, mellan år 

2001 och 2010. En återsatsning gjordes år 2015 med stöd av lokal sponsor som finansierar 

programmet. 

 

För att höja kvalitén i undervisningen i den kommun som Lindeskolan ligger i har ett flertal 

insatser gjorts, däribland skolprojektet “En skola att vara stolt över”. Utöver det har en struktur 

för ett systematiskt kvalitetsarbete framtagits, något som föreskrivs i 4 kap i SL. Det 

systematiska kvalitetsarbetet syftar till att synliggöra kvalité och likvärdighet, identifiera 

utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse samt skapa en delaktighet och dialog om 

utvecklingsbehov och åtgärder. Att förändra en organisation som den kommunala skolan tar 

tid, därför ska det ske uppföljningar och en utveckling inom flera områden vad gäller 

exempelvis kunskap och lärande, normer, värden och inflytande.  

 

När det gäller elevinflytande har Lindeskolan så kallade kompissamtal i klasser och 

mentorsgrupper där de diskuterar mobbning och dess konsekvenser. I mentorsgrupperna talar 

de om vikten av att visa hänsyn mot varandra. Lindeskolans mål och vision är att alla elever 

ska uppnå godkända betyg, nå målen med sina studier och känna sig trygga på skolan 

(Lindeskolan, 2016-c). Vidare har Lindeskolan tillämpat något som de benämner som “synligt 

lärande”, vilket innebär att all pedagogisk personal ska anpassa undervisningen och utforma 

lärmiljön utifrån eleverna. Det innebär också att pedagogen ska vara engagerad i arbetet och 

sträva efter att vara så tydlig som möjligt i sin undervisning. Lindeskolan menar att trivsamma 

lärmiljöer är avgörande för elevernas framgång och betonar vikten av återkoppling till eleverna 

för att främja det synliga lärandet (Lindeskolan, 2016-c).  

 

På Lindeskolan finns ett stödteam som består av barn- och ungdomskonsulenter, 

familjebehandlare och psykolog. Deras huvudsakliga uppgift är att fungera som en brygga 

mellan olika myndigheter såsom exempelvis skola och socialtjänst. Stödteamets insatser går att 

dela upp i tre olika nivåer. Dessa är skol- och organisationsnivå, gruppnivå samt individnivå. 

På skol- och organisationsnivå arbetar stödteamet med samverkan mellan exempelvis elevhälsa 

och landsting. Vidare arbetar de även med olika arbetssätt som syftar till att främja en god 

arbetsmiljö, exempelvis klassrumsmiljö. Gällande gruppnivå sker arbetet med elever i grupp. 

Exempel på insatser som finns på denna nivå är nätverksarbete kring elever, värdegrundsarbete, 

observation av grupper samt enkäter om trivsel och studiero. På individnivå arbetar stödteamet 

direkt med eleven och de personer som finns kring eleven, exempelvis familj, vänner och lärare. 

Insatser på denna nivå är observationer av elever, samverkan med elevens familj, delta på 

utvecklingssamtal och uppföljningar samt kartläggning av eleven inför ett eventuellt 

upprättande av åtgärdsplan (Lindeskolan, 2016-d). 

 

Programtrogenhet 
Av intervjun framgår att skolans arbetssätt inte förändrats markant efter att programmet införts 

på nytt. IP3 uppger att enstaka Friendsinsatser implementerats men att arbetet rörande 

mobbning i stort sett är oförändrat.  

 

Det har inte ändrats särskilt mycket, men värderingsövningar genomförts oftare och tätare 

än tidigare. 
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Av citatet framgår att arbetet mot mobbning generellt inte har förändrats, även om vissa 

övningar genomförs med tätare intervall jämfört med tidigare. Vidare ger samtliga 

respondenterna flera exempel på situationer där de tillämpar metod efter situation för att 

förebygga och arbeta mot mobbning. Till exempel framkommer det att de arbetar i nära 

samarbete med polis och att polisen ofta kommer till skola vid bråk eller dylikt. Utöver detta 

arbetar IP2 och IP3 med en grupp elever som utsätter och blivit utsatta för nätmobbning genom 

samtal i grupp med eleverna. Samtliga respondenter berättar att arbetssätten är effektiva och att 

de ser Friendsprogrammet som riktlinjer och inte som något de är tvungna att förhålla sig till.  

 

Att arbeta utifrån hur programmet syftar till att användas? Vi gör väl vad vi vill med 

materialet? Vi tar det som vårt och använder det på ett sätt som vi tycker är effektivt. 

 

Av citatet framgår att skolpersonalen inte har för avsikt att följa programmet fullt ut, istället 

anpassar de programmet efter situationen som råder på skolan. Ett sådant förhållningssätt, där 

personal använder materialet på olika sätt och utifrån sin egna professionella bedömning, kan 

tolkas som att det inte finns ett gemensamt förhållningssätt i arbetet mot mobbning. Enligt 

Skolverket (2011, s.193) är några av de viktigaste förutsättningarna för att skolor ska nå ett 

positivt resultat i arbetet med programmet att det finns en aktiv och drivande skolledning, ett 

övergripande engagemang och ett gemensamt förhållningssätt bland all personal, samt tydliga 

gemensamma mål. På grund av att personalen på Lindeskolan inte följer ett gemensamt 

förhållningssätt finns det därmed en risk för att antimobbningsarbetet på skolan försvagas och 

att tilltron till insatserna minskar, vilket i sin tur kan leda till ökad mobbning (jfr Skolverket, 

2011).  

 

Att skolpersonalen anpassar programmet efter skolsituationen och gör egna bedömningar av 

vilka delar i programmet som anses vara lämpligt kan bero på faktorer som personal- och 

tidsbrist (se nedan då detta beskrivs mer ingående). Anpassningen till programmet är något som 

Friends (2014-a s.28) förespråkar för att programmet ska få önskvärd effekt, vilket citatet också 

ger uttryck för. Att det inte finns tid till att implementera programmet kan tänkas bero på 

samhälleliga faktorer, exempelvis framkommer i intervjun att en stor grupp nyanlända börjat 

på skolan. Detta gör att tiden till att implementera alla delar i programmet inte blir prioriterat. 

Vidare kan det tolkas som att lärarnas tidsbrist är ett resultat av en icke-fungerande organisation 

där tid och resurser inte har planerats för att programmet ska bli framgångsrikt. Resultatet visar 

även att resursbristen har resulterat i att personalen tar till sig delar av programmet som de anser 

är välfungerande och anpassar metoderna utifrån vad som fungerat tidigare. Att inte förhålla 

sig till samtliga delar av programmet kan vara problematiskt för antimobbningsarbetet, detta 

med utgångspunkt i Skolverket (2011, s.43) som menar att det är viktigt att skolan arbetar aktivt 

och strukturerat, involverar all personal för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och att det 

finns tydliga gemensamma mål i arbetet mot mobbning.   

 

Vidare uppger samtliga respondenter att programmets intensitet var som högst i början då 

Friends besökte skolan och hade temadagar, där exempelvis värderingsövningar genomfördes 

ca en gång i månaden. Respondenterna berättar att intensiteten avtog efter sommaren och att de 

under hösten inte har arbetat med programmet lika ingående.  

 

Introduktionsdagarna med Friends är faktiskt väldigt bra och välgjorda, de känns som proffs 

på ämnet och ger en boost till de som arbetar på skolan. Efter introduktionsdagarna är många 

inspirerade i arbetet mot mobbning och det speglar också arbetet i klassrummen.  
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Av citatet framgår att samtliga respondenter upplevde programmet som välfungerande i början 

men att det avtog över tid. Orsaken till detta menar respondenterna är att Friends inte var lika 

närvarande i arbetet då ansvaret lämnades över till skolledningen och lärarna. Det kan tolkas 

som att det blev svårt för personalen att upprätthålla entusiasmen kring användandet och 

implementeringen av programmet, till följd av faktorer som tid- och resursbrist (se nedan där 

dessa brister beskrivs mer ingående). Med utgångspunkt i detta kan det även utifrån 

(Skolverket, 2011 s.43) tolkas som att Lindeskolans bristande struktur i arbetet kan påverka hur 

arbetet med Friendsprogrammet fungerar. I intervjun berättar IP2 att antimobbningsarbetet 

påverkas av den nya andelen elever på skolan.  

 

Vi har fått in en stor grupp nya elever men skolan har inte anställt tillräckligt många nya 

lärare för att väga upp mängden elever, det sätter tryck på resterande delar av skolan. 

 

Citatet kan utifrån Flygare & Johansson (jfr. 2016 s.87) tolkas som att Lindeskolan saknar 

organisatoriska och kontextuella förutsättningar för att implementera programmet. Detta då det 

framgår att skolan saknar resurser i form av personal för att hantera den nya gruppen på skolan. 

Ett antagande är således att Friendsprogrammet då inte blir prioriterat. Vidare kan det tolkas 

som att skolan inte var förberedd på de samhällsprocesser som de ställdes inför och att det inte 

fanns utrymme för att hantera oförutsägbara händelser (jfr. Chen, 2016).  

 

Skolkultur 
Gällande skolkulturen på Lindeskolan uppger samtliga respondenter att normer och värderingar 

diskuteras i stor utsträckning, både i början av läsåret och genom kontinuerliga samtal på 

mentorstiden. De konkreta insatserna som Lindeskolan använder sig av ur Friendsprogrammet 

är fyrahörnsövningar som genomförs ungefär en gång i månaden. Respondenterna uppger att 

diskussioner kring normer och värderingar har funnits länge på skolan. Samtliga respondenter 

är dock eniga om att det finns mycket att arbeta kring gällande elever från många olika kulturer, 

då detta har medfört en extra belastning för arbetet kring normer och värderingar. IP2 är 

ansvarig för en grupp nyanlända och uppger att det kan uppstå kulturkrockar bland eleverna. 

 

Det kan vara lite kulturkrockar. De förstår inte varandra. Det kan det vara lek som övergår 

till bråk. Många av mina elever har mycket med sig i bagaget. Men det är inga större saker, 

lite “småknuffar”.  

 

Vidare berättar IP2 att många av de nyanlända levt under svåra förhållanden där de på olika sätt 

blivit utsatta. IP2 uppger att skolan därmed blir en fristad för många av dessa elever, en plats 

där man kan lämna bekymren utanför en stund. Således blir det viktigare att eleverna i första 

hand ska må bra i skolan och lära sig det svenska språket, snarare än att diskutera normer och 

värderingar, berättar samtliga respondenter. Att de nya eleverna upplever skolan som en fristad 

kan förstås utifrån att skolkulturen är inkluderande, vilket respondenterna själva uttrycker. 

Skolverket (2011, s.204) menar att skolkulturer som präglas av öppenhet och inkluderande ger 

upphov till likabehandling, oberoende av elevens socioekonomiska bakgrund. Detta är något 

som antas vara fallet på Lindeskolan. När det gäller skolklimatet uttrycker en av respondenterna 

(IP1) att 

 

Jag upplever skolklimatet som ganska öppet och accepterande, men det går i omgångar hela 

tiden, men generellt ett ganska accepterande klimat, man får vara den man är. 
 

Kulturen på Lindeskolan präglas, enligt IP1 av öppenhet och tolerans, vilket enligt Skolverket 

(2011, s.15ff) är viktiga förutsättningar för att programmet ska bli framgångsrikt. Samtliga 



 21 

respondenter håller med om detta. Ett öppet skolklimat där elever och personal har ett 

gemensamt synsätt gällande alla människors lika värde oavsett bakgrund är viktigt eftersom det 

är en bidragande faktor till ett fungerande arbete mot mobbning. Det är också viktigt eftersom 

det bidrar till trygghet, lärande och delaktighet. Med tanke på andelen nya elever på 

Lindeskolan som har en annan bakgrund och kultur med sig blir det särskilt viktigt att 

genomföra aktiviteter som inkluderar och främjar de sociala relationerna på skolan, för att 

bibehålla en positiv skolkultur (jfr. Skolverket, 2011 s.15). För att bevara ett positivt skolklimat 

berättar respondenterna att de har trivselregler i form av ett chillar-rum på skolan, där ledorden 

är kärlek och respekt. Det ger uttryck för att kulturen på Lindeskolan präglas av gemenskap och 

respekt för allas lika värde.   

 

Vad gäller förväntningar så uttrycker IP2 att de har höga förväntningar på skolans elever, både 

vad gäller uppförande och betyg. Samtliga respondenter är överens om att höga förväntningar 

speglar sig i uppförande och betyg och att ju högre förväntningar de har på eleverna, desto 

större är sannolikheten att framkalla bättre resultat.  

 

Jag tycker om att ha höga förväntningar på eleverna eftersom det speglar resultaten, desto 

högre förväntningar man har desto bättre lyckas barnen. Vi har höga förväntningar, både 

när det gäller betyg och hur man ska uppföra sig, sen kan det variera men i grunden har vi 

höga förväntningar för att eleverna ska lyckas bra. 

 

När det gäller sociala relationer beskriver samtliga respondenter relationen till eleverna som 

öppen och god. De berättar att skolan har ett öppet café som många elever och lärare besöker, 

vilket resulterar i en öppen relation då de möts på andra arenor än enbart i klassrummen. De 

goda relationerna tar sig i uttryck genom att de hälsar på varandra när de ses i korridoren och 

genom att eleverna på eget initiativ söker upp lärarna om de behöver prata. Vidare berättar 

respondenterna att skolan förändrats det senaste läsåret genom att den blivit mindre. Samtliga 

respondenter upplever att skolan blivit tryggare i samband förändringen. De berättar att vissa 

elever kunde känna obehag när det exempelvis vistades äldre killar i korridoren.  

 

Skolan har förändrats mycket det här läsåret. Förra året var det en extra byggnad och vi hade 

ett gymnasium i sammanslutning till skolan. Nu har skolan krympt och det har blivit 

tryggare på något sätt, upplever jag. 

 

Citat ovan uttrycks av IP2 och kan tolkas som att utformningen av skolans fysiska miljö har en 

avgörande betydelse för elevernas känslor av trygghet i skolan. Att Lindeskolan blivit mindre 

kan därmed tolkas som en bidragande faktor till elevernas upplevelser av trygghet i skolan. I 

en utvärdering av Skolverket (2011 s.41) kan detta argument stärkas då det framgår att den 

fysiska skolmiljön spelar en viktig roll då till exempel mörka korridorer och undanskymda 

prång kan ge upphov till trakasserier och kränkande behandling. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att diskussioner kring normer och värderingar fanns innan 

implementeringen av Friendsprogrammet och att diskussionerna görs i kombination med 

undervisningen. Resultatet visar även att skolan har en stor utmaning gällande arbetet med 

normer då det nyligen börjat cirka 130 elever som kommer från andra kulturer där det råder 

andra normer och värderingar. Eftersom skolkulturer inte är statiska utan i ständig rörelse och 

förändring (jfr. Skolverket, 2011), kan det antas att skolkulturen på Lindeskolan förändrats i 

samband med ankomsten av de nya eleverna. Vidare visar resultatet att Lindeskolans skolkultur 

präglas av öppenhet och tolerans, vilket enligt Flygare & Johansson (2016 s.13f) är bidragande 

faktorer till att arbetet mot mobbning är effektivt. Av respondenternas utsagor kan det därför 
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tolkas som att kulturen på Lindeskolan präglas av gemenskap, öppenhet och tolerans. Det är 

däremot inte möjligt att dra några generella slutsatser av detta, då enbart tre lärare intervjuats. 

Av intervjun framgår även att skolpersonalen har olika syn på vad mobbning är och hur man 

ska arbeta med det, men att det generellt finns en samsyn gällande hur man ska tänka och agera 

vid misstanke om mobbning. Enligt Flygare & Johansson (2016) är ett gemensamt 

förhållningssätt av stor betydelse och grundläggande för att arbetet mot mobbning ska fungera. 

En skolkultur som saknar detta ger istället upphov till mobbning och kränkande behandling (jfr. 

Flygare & Johansson, 2016 s.13f).  

 

Samtliga respondenters beskrivningar av klimatet på skolan antyder att de rådande normerna 

främjar positiva relationer samt skapar en samstämmighet mellan samtliga elever på skolan. 

IP1beskriver skolklimat på detta vis. 

 

Öppen och bra tycker jag, skolan är byggd så, vi har ingen personalmatsal, vi har ett öppet 

café mitt i skolan som många går till, lärarna blir då tvungna att blanda sig med eleverna, 

vilket resulterar i en öppen relation. Vi möts på andra arenor än bara klassrummet, vilket 

gör att vi skapar goda relationer. 

 

Citatet indikerar att de sociala relationerna på skolan är goda, enligt IP1, vilket enligt 

Skolverket (2011 s.13) är en av förutsättningarna för att programmet ska bli framgångsrikt. 

Med utgångspunkt i den programteoretiska beskrivningen av Friendsprogrammet på 

organisatorisk nivå, är tanken med Friendprogrammets insatser att skapa ett tryggare skolklimat 

genom goda relationer mellan elever och mellan elever och lärare. Det ska i sin tur bidra till att 

mobbning och kränkande behandling reduceras (Flygare & Johansson, 2016 s.87).  

 

Skolans arbete mot mobbning 
I följande avsitt kommer olika delar av Lindeskolans antimobbningsarbete att beröras. 

Inledningsvis presenteras skolans reaktiva arbete och därefter det förebyggande arbetet mot 

mobbning.  

 

Reaktivt arbete 
Av intervjun framgår att Lindeskolan har ett reaktivt arbete mot mobbning och respondenterna 

uppger att det finns en gemensam syn kring hur arbetet mot mobbning ska se ut och vilka 

åtgärder som ska vidtas om en elev blir utsatt. Detta är förenligt med vad som framgår av SL, 

DL och Skolverkets allmänna råd. Respondenterna berättar att det används en modifierad 

Farsta-modell som de upplever ger goda resultat. När en anställd på skolan får information om 

att det kan pågå någon sorts kränkande behandling rapporteras detta till den som utsätter och 

mentorn till den utsatta. Mentorn till den som utsätter har ansvar för att sedan rapportera till 

skolans rektor som i sin ska rapportera till skolans trygghetsteam. Trygghetsteamet arbetar 

sedan i enlighet med skolans likabehandlingsplan för att lösa situationen. Respondenterna 

berättar att arbetet mot mobbning alltid sker direkt och uttrycker att de är tydliga med att all 

sorts kränkande behandling inte tolereras på skolan.  

 

Trygghetsteamet har tydliga riktlinjer i hur arbetet mot mobbning sker, vi har under våren 

haft fem fall av mobbning där samtliga hanterades på samma sätt. Samtliga fall löstes och i 

nuläget har mobbningen upphört. 

 

Detta uttrycker IP2 och kan tolkas som att Lindeskolan har ett genomtänkt arbetssätt, tydliga 

riktlinjer och en gemensam syn på hur agerandet vid en akut mobbningssituation ska se ut. 

Denna syn stämmer överens med både Friendsprogrammet och Lindeskolans 
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likabehandlingsplan (Lindeskolan, 2016-a). Därmed uppfyller Lindeskolan kravet som 

återfinns i 3 kap. 16 § DL, som handlar om skolors skyldighet att upprätta en 

likabehandlingsplan där det finns specifika åtgärder för hur ett arbete mot mobbning ska ske. 

Skolan uppfyller även kraven som finns i Skolverkets allmänna råd mot diskriminering och 

kränkande behandling (Skolverket, 2014 s.13), som handlar om att ha rutiner vid akuta 

mobbningssituationer. Vidare berättar respondenterna att de använt liknande modeller i ca 20 

år men att de modifierats under tiden, exempelvis kontaktades inte föräldrar tidigare, vilket görs 

i dagsläget när en mobbningssituation uppstår. Flygare & Johansson (jfr. 2016) betonar vikten 

av ett kvalitetsarbete. Det kräver systematiska kartläggningar, analyser och uppföljningar. 

Gällande detta uppger respondenterna att likabehandlingsplanen revideras en gång per år med 

stöd av b.la. kartläggningar gjorda av Friends egna erfarenheter och önskemål från elever och 

föräldrar. Kartläggningen ligger senare till grund för att likabehandlingsplanen uppdateras och 

förbättras. Ett sådant arbete antas ge ett tydligt resultat i hur arbetet mot mobbning ska ske på 

skolan. Det möjliggör också synliggörandet av problem, som sedan går att åtgärda genom 

revidering av likabehandlingsplanen.  

 

Förebyggande arbete 
Av intervjun framgår att Lindeskolans förebyggande arbete mot mobbning är något som 

genomsyrar allt som sker på skolan. Hit hör till exempel diskussioner kring normer och 

värderingar som sker under b.la. mentorstid och samhällsorienterade lektioner, samlingar och 

föreläsningar i skolans aula med fokus på likabehandling. Vidare innebär skolans öppna 

planlösning en trygghet och är en del av det förebyggande arbetet, eftersom det ger lärarna 

möjlighet till uppsyn. Det förebyggande arbetet sker i kombination med ett pågående samarbete 

med Friends. Resultatet visar att respondenterna under förra läsåret arbetade med Friends 

värderingsövningar ca en gång i månaden, men att de haft svårt att hinna med under 

höstterminen. Vidare berättar IP1 att det finns en fritidsgård som har öppet efter skoltid där 

skolpersonal arbetar på kvällar. Fritidsgården fungerar som en brygga mellan skola och fritid, 

där eleverna får stöd i att tala om sådant som de inte vill tala med sin lärare om.  

 

Förebyggande jobbar vi genom samtal på mentorstiden, samlingar i aulan, fritidsgården och 

genom chillar-rummet. Det finns också folk som kommer utifrån, det känns som mycket av 

det vi gör på skolan på något sätt bidrar att förebygga mobbning. 

 

Detta kan förstås som att Lindeskolans förebyggande arbete inkluderar flera delar, där 

exempelvis mentorssamtal, värderingarövningar och chillar-rummet tillhör det förebyggande 

arbetet. Därmed kan det tolkas som att det förebyggande arbetet sker systematiskt då det 

genomsyrar allt som sker på skolan.  

 

När det gäller skolans samarbete med Friends berättar samtliga respondenter att en stor del av 

ansvaret ligger hos mentorn och att dennes motivation och engagemang till programmet 

påverkar resultatet.  

 

För oss andra är det väldigt blandat, det bygger på hur gruppen fungerar och om mentorn är 

engagerad i det, det är nog väldigt olika i hur dessa övningar har gått. Finns det ett 

engagemang från läraren smittar det över på eleverna, det är nog väldigt olika. Sen har alla 

genomfört uppgifterna men resultaten är nog olika, är min gissning i alla fall, det är en 

naturlig effekt. 

 

Citatet uttrycks av IP2 och av det framgår att inställningen till programmet ser olika ut beroende 

på lärarens motivation och engagemang. Av intervjun framgår även att olika klasser arbetar på 
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olika sätt vad gäller preventivt arbete och att lärarna har olika fokus och prioriterar arbetet från 

Friends olika. Det kan tolkas resultera i ett heterogent förhållningssätt bland lärarna som kan 

påverka hur framgångsrikt arbetet med programmet blir (Skolverket, 2011 s.13). Att 

arbetssätten varierar kan tänkas bero på Lindeskolans organisatoriska förutsättningar, d.v.s. 

resursbrist, bristfällig planering, det ökade antalet elever och svårigheten att arbeta utifrån 

principen en hela-skolan-ansats. Enligt Flygare & Johansson (jfr. 2016) är inställningen och 

viljan till att använda programmet essentiellt för att få önskvärt resultat. Med utgångspunkt i 

detta kan det tolkas som att lärarnas inställning till programmet blir avgörande faktorer för om 

det blir framgångsrikt eller inte. Tydligare planering av arbetet mot mobbning bland 

skolpersonalen och ett gemensamt förhållningssätt på organisatorisk nivå skulle kunna göra 

arbetet mer effektivt på skolan. 

 

Förutsättningar och hinder för implementering 
Av intervjun framkommer flera hinder för implementeringen av Friendsprogrammet. 

Respondenterna berättar att den största utmaningen är den stora andelen nya elever som börjat 

på skolan, som inte förstår det svenska språket. Under nuvarande läsår har ca 130 nyanlända 

börjat på Lindeskolan. IP1 uppger att de befinner sig i en situation där arbetet mot mobbning 

inte prioriteras på samma sätt eftersom logistik, introduktion och undervisning i svenska blir 

viktigare. 

 

Jag har försökt att arbeta med värderingsövningar med de nyanlända men de förstår inte 

riktigt poängen i det, exempelvis skulle vi genomföra en fyra-hörns-övning men de stod 

bara kvar i ett hörn och tittade på mig, dels finns språkbarriärer men också kulturella 

skillnader, det känns inte prioriterat att arbeta med Friendsprogrammet när det finns större 

utmaningar för oss. Sedan finns det inte möjlighet för eleverna att exempelvis genomföra 

enkätundersökningar som Friends bidrar med då det inte finns på deras språk.  
 

Av citatet framkommer att IP1 identifierat ett problem som gör att skolans elever inte kan ta 

del av Friends insatser, då materialet inte finns tillgängligt på andra språk. Således har en stor 

andel elever inte möjligheten att delta i undersökningen som ligger till grund för 

Friendsprogrammet, nämligen kartläggningen av situationen på skolan. Detta innebär att 

Friendsprogrammet inte omfattar alla, utan bara de elever som behärskar det svenska språket, 

vilket är problematiskt. Mot bakgrund av den programteoretiska analysen författad av Flygare 

& Johansson (jfr. 2016) belyses vikten av en hela-skolan-ansats. Det innebär att samtliga på 

skolan bör inkluderas för att programmet ska få önskvärd effekt. Att en stor del av eleverna på 

skolan inte kan ta del av programmet är som ovan nämnt problematiskt och skapar en obalans 

i skolkulturen, genom att alla elever inte blir delaktiga. Vidare försvårar detta möjligheten för 

eleverna att ta del av kunskap gällande normer, alla människors lika värde, något som skolans 

läroplan menar att alla elever ska kunna ta del av (Skolverket, 2016 s.12). En skolkultur där 

eleverna delar förhållningssätt, värderingar och normer är essentiellt för att ett arbete mot 

mobbning ska fungera (jfr. Flygare & Johansson, 2016).  

 

Delaktighet 
I följande avsnitt lyfts olika former av delaktighet på Lindeskolan fram, där elevdelaktighete 

presenteras först och därefter personaldelaktighet.  

 

Elevdelaktighet 
Av Lindeskolans likabehandlingsplan framgår att det förebyggande arbetet mot mobbning ska 

ske tillsammans med elever, personal samt vårdnadshavare, vilket skapar möjligheter för 

samtliga att påverka hur arbetet mot mobbning utformas (Lindeskolan 2016-a). Av intervjun 
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framgår att Lindeskolan använder sig av olika metoder för att göra eleverna delaktiga i 

mobbningsarbetet. Till exempel berättar samtliga respondenterna att det genomförs 

kontinuerliga mentorssamtal, övningar ur Friendsprogrammet, föreläsningar gällande normer 

och likabehandling i skolans aula samt att ett dokument gällande skolans regler skrivs under av 

vårdnadshavare och elever i början av läsåret. Således visar resultatet att Lindeskolan lever upp 

till de krav som återfinns i likabehandlingsplanen. Respondenterna uppger också att det är öppet 

för elever att dela med sig av åsikter och förslag kring hur skolan ska arbeta mot mobbning. På 

det sättet får elevernas kunskap och idéer ligga till grund för ett utforma skolans trivselregler.  

 

På skolan är klimatet väldigt öppet och vi som lärare försöker hela tiden hålla en dialog med 

eleverna i hur de vill arbeta och om något bör förändras, detta gäller inte bara arbetet mot 

mobbning utan skolans förhållningssätt i helhet. Det känns som att det fungerar bra. 
 

Citatet uttrycks av IP2 där samtliga respondenter håller med. Det kan tolkas som att personalen 

på Lindeskolan upplever sig ha goda relationer till eleverna och att eleverna ges ansvar och 

inflytande i arbetet mot mobbning, vilket är en förutsättning för ett positivt skolklimat 

(Skolverket 2011, s.14). Genom att eleverna får vara delaktiga i skolans aktiviteter och påverka 

sitt eget handlingsutrymme kan det tänkas ge positiva effekter på elevernas syn på skolan, vilket 

också stärker skolklimatet och den kultur som råder på skolan.  
 

Personaldelaktighet 
Av resultatet framgår att delar av skolpersonalen är delaktiga i arbetet mot mobbning samt att 

det finns olika typ av engagemang och vilja bland lärarna som påverkar arbetet. IP1 uttrycker 

att 

 

Nu i år har inte mitt arbetslag fått tillgång till Friendsutbildningen, jag vet faktiskt inte 

varför. Jag vet flera på skolan som inte är utbildade, folk har varit föräldralediga, personal 

utöver lärare fick inte tillgång till utbildningen osv. Vi försöker ha ett gemensamt 

förhållningssätt men att vissa är utbildade och vissa inte skapar olika uppfattningar i hur 

man bäst löser problemen. 
 

Av citatet framgår att all skolpersonal inte varit delaktiga i arbetet mot mobbning. Till exempel 

har inte personal såsom städare, vaktmästare och matpersonal deltagit under Friends 

utbildningstillfällen. Anledning till att insatserna på den organisatoriska nivån inte omfattat all 

personal kan bero på faktorer som tids- och resursbrist. Enligt Flygare och Johansson (2016 

s.87) är en hela-skolan-ansats grundläggande för att kunna arbeta mot mobbning, Skolverket 

(2011) menar också att det är av vikt att hela skolans personal tar del av den utbildning som 

finns mot mobbning för att få ett önskat resultat. Det kan antas att insatserna på den 

organisatoriska nivån inte har fullföljts på ett optimalt sätt då Lindeskolan inte har haft 

förutsättningarna att praktiskt genomföra dessa. Det har i sin tur resulterat i ett gemensamt 

synsätt och att en hela-skolan-ansats uteblivit. Ett hinder för implementeringen är att en hela 

skolan-ansats uteblir, då uppstår exempelvis inte ett gemensamt förhållningssätt vilket kan 

resultera i att arbetet mot mobbning inte blir effektivt. Dels kommer inte en önskad effekt uppstå 

samt kan det resultera i oönskade resultat såsom ökad utsatthet på skolan (Flygare & Johansson 

2016 s.70ff). 
 

Lindeskolans arbetssätt 
Inledningsvis presenteras Lindeskolans arbetssätt genom en logisk modell (se figur 2). I 

modellen förklaras aktörer, insatser och mekanismer. För att tydliggöra modellen kommer både 

insatser som var implementerade innan Friendsprogrammet och insatser som påbörjades under 
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implementeringen att presenteras. Då Lindeskolan inte slutfört sin implementering av 

programmet kommer en resultatkolumn inte att presenteras. Därefter kommer en jämförelse 

göras med Friendsprogrammets logiska modell, vilken har presenterats i studiens teoretiska ram 

och återfinns i bilagor (se bilaga 2). Jämförelsen kommer att ske nivå-vis, d.v.s. att den börjar 

med den organisatoriska nivån och avslutas med den individuella nivån. Jämförelsen syftar till 

att få en överblick över hur Lindeskolan förhåller sig till Friendsprogrammet. Slutligen kommer 

en fördjupad analys av Lindeskolans arbetssätt att förklaras.  

 

Nivå Aktörer och insatser Mekanismer 
Institutionell/ 

organisatorisk  

 

Aktörer- Skolledningen, Pedagoger, elev(Ej 

nyanlända elever) och trygghetsteam (Vårdnadshavare 

i form av föräldraråd) 

Insats- Kartläggning och analys av utsatthet, otrygga 

och trygga platser på skolan baserad på 

kartläggningsenkäter#*, Skolledarträffar#, 

Framtagande av skol och klassrumsregler#, Arbete 

gällande normer och värderingar under SO & 

Svenska#, Föreläsningar i skolaulan#, Diskussioner 

om förhållningssätt, normer och åtgärder#*, 

Likabehandlingsarbete #*, Trygghetsteam#, 

Föräldraråd#*, Kontakt med polismyndighet# 

Viljan att 

utvecklas#, 

Kunskap*, 

Medvetenhet*, 

Sammanhållning 

bland elev- och 

lärargrupper# 

 

Interpersonell  Aktörer- Pedagoger och elever (Ej nyanlända)  

Insats- Kartläggning och analys av utsatthet, Otrygga 

och trygga platser på skolan baserad på 

kartläggningsenkäter#*, Kartläggning av otrygga 

platser#*, Värdegrunder #, Implementering av 

temaböcker*, Diskussioner rörande likabehandling #, 

Framtagande av skol och klassregler#, 

Likabehandlingsarbete #*, Elevråd#, Mentorstid#* , 

Trygghetsteam#, Chillar-rummet# 

Elevers 

relationsarbete - 

Relationsarbete 

lärare-elev-

elev#* 

Synliggörande av 

informella sociala 

system#* 

Individuell  

 

Aktörer- Elever (Ej nyanlända)  

Insats- uppmärksamhet på andras mående #*, 

rapportering till ansvarig i händelse av incidenter #*  

Elevers delaktighet i att skapa en god stämning på 

skolan#* 

Elevers förmåga 

till 

rollövertagande 

förmåga#* 

(FIGUR 2, Lindeskolans arbetssätt). 

 

#Insatsen har implementerats innan Friendsprogrammet 

*Insatsen har implementerats efter Friendsprogrammet 
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Fördjupad analys 
På den organisatoriska nivån är de primära aktörerna på Lindeskolan skolledning, pedagoger, 

elever i form av de som kan tala svenska, trygghetsteam samt vårdnadshavare. Detta skiljer sig 

från Friendsprogrammets logiska modell då övrig personal samt en stor del av skolans elever 

uteblir från utbildningen. När det gäller Lindeskolans förebyggande arbete går detta till viss del 

i linje med Friends logiska modell. Skolan tar till sig material som de fått från Friends och 

arbetar med det i klasserna genom exempelvis värderingsövningar. Av intervjun framkommer 

dock att delar av materialet väljs bort p.g.a. organisatoriska förutsättningar som brist på tid, 

intresse och engagemang. Resultatet visar också att skolan arbetar med ytterligare 

förebyggande insatser utöver det som Friends tillgodosett skolan med. Det förebyggande 

arbetet brister i jämförelse med Friends logiska modell då det inte utgår från Friends 

kartläggningsmaterial utan istället från det som lärare och skolledning fäster vikt vid. 

Exempelvis har en kartläggning gjorts gällande otrygga platser på skolan men huruvida skolan 

har arbetat med problemet är oklart då det inte framgår av intervjun. Friends förespråkar att 

skolan ska införskaffa kunskap kring diskrimineringsgrunder för att på så vis stärka de positiva 

förutsättningar som finns på skolan. Gällande detta har Lindeskolan insamlat kunskap och 

därefter tagit egna beslut på hur de ska utforma arbetet mot mobbning. Exempel på metoder 

som Lindeskolan använt sig av är värderingsövningar under ämneslektioner, samtal under 

mentorstid samt samlingar i aulan. Resultatet visar vidare att Lindeskolan använder 

kartläggningen från Friends för att belysa vilka problem som finns på skolan. I 

likabehandlingsarbetet syftar mekanismer som viljan till utveckling, medvetenhet och 

sammanhållning inom personal- och elevgrupper att bidra till önskvärd effekt (Flygare & 

Johansson, 2016 s.87). Dessa mekanismer uteblir i Lindeskolans fall då samtlig personal och 

och en stor del av skolans elever inte inkluderas, vilket i sin tur resulterar i att en utebliven hela-

skolan ansats. Resultatet visar också att skolan redan anser sig ha ett effektivt arbete mot 

mobbning och de använder därför materialet från Friends selektivt vilket inte ger en gemensam 

medvetenhet, varken bland lärare eller elever.  

 

På den interpersonella nivån stämmer Lindeskolans primära aktörer överens med 

Friendsprogrammets logiska modell, vilka är lärare och elever (jfr. Flygare & Johansson, 2016 

s.87). Målet med arbetet på den interpersonella nivån är att praktiskt tillämpa det material som 

skolan fått från Friends samt den information som inhämtat från kartläggningen. Resultatet 

visar att Lindeskolan arbetat schemalagt under skolans första år med materialet och att det 

fungerade väl men att faktorer som engagemang och tidsbrist har försvårat arbetet. Insatser på 

den interpersonella nivån syftar även till att skapa gränser mot diskriminering, kränkningar och 

trakasserier. I arbetet mot detta reviderade Lindeskolan sina klassrumsregler och skolregler. 

Skolan har också schemalagda lektioner där de diskuterar normer och värderingar på 

exempelvis mentorstid och ämneslektioner. Vidare syftar nivån till att skapa goda relationer 

mellan elever och lärare. Resultatet visar att arbetet på Lindeskolan går i linje med Friends 

logiska modell men det framkommer att det inte skedde några större förändringar i och med 

implementeringen av Friendsprogrammet. Skolpersonalens upplevelser av nivån var att det inte 

förändrade mycket i praktiken utöver att de arbetade med Friendsprogrammet övningar ca en 

gång i månaden.  

 

På den individuella nivån är eleverna på Lindeskolan de primära aktörerna, vilket går i linje 

med Friends logiska modell (jfr. Flygare & Johansson, 2016 s.87). Insatser på denna nivå syftar 

till att ge elever kunskap och möjlighet att själva uppfatta en annan elevs utsatthet för att sedan 

rapportera händelsen till en vuxen på skolan, vilket intervjumaterial visar att Lindeskolan 

implementerat väl. Vidare syftar nivån till att samtliga elever ska ansvara över att skapa en god 

stämning på skolan. Resultat visar att Lindeskolan arbetat med övningar som främjar detta, 
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vilket kan förstås som att insatser på denna nivå implementerats väl. Av intervjun framgår att 

respondenterna tidigare inte upplevt några problem med stämningen på skolan, även innan 

Friendsprogrammet implementerades. 

 

Av jämförelsen framgår att Lindeskolan till viss del implementerar Friendsprogrammet som det 

är menat att tillämpas men att de i vissa aspekter avviker från programmet. Detta genom att de 

exempelvis blandar nya insatser från Friends med gamla som tidigare fungerat på skolan. Av 

intervjun framgår att respondenternas inställning till programmet är att de tar del av det som de 

anser är användbart på Lindeskolan och som gynnar dem. Ett sådant förhållningssätt är i vissa 

avseenden i enlighet med Friendsprogrammet då det syftar till att ge skolan verktyg för att själv 

utvärdera skolans situation och anpassa Friends material efter skolans unika situation. 

Lindeskolans förhållningssätt skiljer sig dock från Friendsprogrammet då de använder insatser 

som inte har stöd i Friends material. Att avvika från programteorin som ligger till grund för 

Friendsprogrammet kan resultera i att det inte genererar önskvärda resultat (Funnell & Rogers, 

2011 s.19).  

 

Av resultatet är det tydligt att Lindeskolans reaktiva arbete mot mobbning är välfungerande och 

att det finns tydliga riktlinjer för hur det ska utföras. Av intervjun framgår också att metoden 

som skolan använder har använts och reviderats under 20 års tid samt att den är tydlig. Gällande 

skolans förebyggande arbete mot mobbning är riktlinjerna inte lika tydliga. I det förebyggande 

arbetet lämnas stort ansvar till lärarna och de tydliga riktlinjer som återfinns i det reaktiva 

arbetet återfinns inte här. Det kan antas att det förebyggande arbetet är relativt nytt och inte lika 

bearbetat som det reaktiva och att det därför råder otydligheter. 

 

Av analysen framgår även att en starkt bidragande faktor till ett fungerande arbete är tydliga 

organisatoriska riktlinjer för hur arbetet ska utföras. Respondenterna berättar att programmet 

till en början hade tydliga schemalagda lektioner där de arbetade med Friendsprogrammet men 

att detta senare avtog. En förändring som skett på skolan och som påverkat implementeringen 

av programmet är de ca 130 st nya elever har börjat på Lindeskolan. Till följd av detta finns det 

inte utrymme för schemalagda Friends-lektioner, då skolans prioriteringar blir annorlunda. Att 

det på en organisatorisk nivå inte längre ges utrymme för att arbeta med Friendsprogrammet 

lägger större ansvar på att lärarna själva ska planera för att avsatta dessa tider under. 

Avsaknaden av riktlinjer resulterar också i att aspekter som exempelvis engagemang och tid 

hos läraren blir starka bidragande faktorer till hur väl arbetet utförs. Således kan det tolkas som 

att Lindeskolan inte har de organisatoriska förutsättningarna för att implementera samtliga delar 

av programmet, då samhälleliga faktorer inverkat. Detta kan med utgångspunkt i Chens modell 

(jfr. 2016) förstås genom att faktorer på samhällelig nivå påverkar vad som sker inom skolan 

och om implementeringen av programmet blir framgångsrik.  

 

Den logiska modellen visar också att en del av de insatser som Friendsprogrammet syftar till 

att implementera redan arbetades med på Lindeskolan, innan programmet tillämpades. Således 

kan det förstås som att skolan hade ett fungerande system för antimobbning redan innan 

implementeringen. Av intervjumaterialet framgår dock att dessa insatser förbättrats med tiden 

genom att Lindeskolan arbetat mer ingående med programmet. Av intervjun framgår att skolan 

inte har för avsikt att implementera programmet fullt ut enligt Friends anvisningar. 

Skolpersonalen tar till sig materialet och arbetar med det på sitt sätt, vilket kan tolkas som att 

de anpassar materialet utifrån de förutsättningar som föreligger på skolan. Detta är något som 

Friends förespråkar (Flygare & Johansson, 2016 s.66). Att skolan anpassat programmet efter 

skolans kontextuella förutsättningar innebär till exempel att skolpersonalen väljer bort de 

moment som är tidskrävande eller svåra att utföra och istället arbetar med övningar som de 
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bedömer som användbara, tidssparande och effektiva. Av resultatet framkommer också att 

skolan fått ta del av programmet genom en lokal sponsor, vilket innebär att skolan inte 

investerat något i det. Då skolan inte investerat i programmet kan det antas att motivationen är 

lägre på skolan då de fått programmet gratis, jämfört med en skola som själv finansierat 

programmet. Ett antagande är att en skola som själva finansierat programmet förväntar sig 

resultat medan en organisation som blivit tilldelade programmet inte är lika angelägna om detta, 

då de inte förlorar något.  

 

Vidare framgår av intervjun att skolpersonalen har olika inställning och arbetssätt mot 

mobbning. Ett rimligt antagande är att detta kan påverka förutsättningarna för en hela-skolan-

ansats i en icke önskvärd riktning då det inte finns en gemensam syn på hur skolan ska arbeta 

mot mobbning. Enligt Flygare & Johansson (2016, s.13) är en hela-skolan-ansats 

grundläggande för att programmet ska fungera och syftar till att generera en skolkultur präglat 

av gemensamma värderingar, normer och attityder hos eleverna. Ett skäl till att det ser olika ut 

och att en hela-skolan-ansats uteblir kan som tidigare nämnt, bero på att skolan fått programmet 

gratis. Avsaknaden av en hela-skolan-ansats har också resulterat i att en stor mängd elever inte 

blivit utbildade eller kartlagda på skolan då de inte behärskar det svenska språket och då Friends 

material inte finns på tillräckligt många språk.  

  

Slutsatser och slutdiskussion  
I följande avsnitt kommer studiens slutsatser initialt att presenteras. Vidare kommer en 

diskussion föras kring slutsatserna och bakomliggande skäl till dessa utifrån studiens tidigare 

forskning. Därefter diskuteras några av studiens begränsningar och styrkor. Avslutningsvis 

diskuteras förslag till vidare forskning.  

 

Studiens syfte var att undersöka hur skolpersonal på Lindeskolan implementerat 

Friendsprogrammet och hur personalens arbetssätt i praktiken förhåller sig till programmet. 

Resultatet visar att delar av Friendsprogrammet har implementerats på Lindeskolan och att 

intensiteten var som högst i början av implementeringen, då det fanns drivande personer på 

plats. När intensiteten avtog och närvarande personer inom Friends minskades upplevde 

respondenterna att det blev svårare att upprätthålla entusiasmen till programmet. 

Respondenternas upplevelser kan kopplas till en studie av Tfofi & Farrington (2010, s.43) som 

visar att ett intensivt arbetssätt ger positiva resultat och är mer effektivt än ett mindre intensivt 

arbetssätt. Till exempel visar studien att två träffar i månaden är mer effektivt än ett arbetssätt 

med färre träffar, eftersom entusiasmen då hålls levande. Vidare går det utifrån Chens (jfr. 

2016) modell att se hur implementeringen av ett program fungerar. Modellen syftar till att 

förklara hur bakomliggande orsaker på samhällsnivå, som i detta fall är den nya gruppen elever 

som börjat på skolan, påverkar implementeringen på organisatorisk nivå. Resultatet visar att 

respondenterna upplever att andelen nya elever har påverkat implementeringen av programmet, 

då arbetet med mobbning prioriteras annorlunda. Av intervjun framgår till exempel att det blir 

viktigare att eleverna mår bra i skolan snarare än att genomföra värderingsövningar, då många 

av eleverna levt under svåra förhållanden. Resultatet visar också att skolpersonalen saknar 

resurser i form av tid och personal, vilket innebär att de organisatoriska förutsättningarna för 

att implementera programmet på Lindeskolan inte föreligger (jfr. Flygare & Johansson, 2016 

s.17). Resultatet visar även att resursbristen lett till att personalen tar till sig de delar av 

programmet som de anser är välfungerande samt att de anpassar insatserna utifrån tidigare 

erfarenhet. Med utgångspunkt i Skolverket (2011, s.43) som menar att ett strukturerat arbetssätt 

är viktigt för ett bra antimobbningsarbete, kan det tolkas som att Lindeskolan saknar strategier 

för hur programmet ska hållas vid liv. Resultatet visar också att skolpersonalen saknar ett 

enhetligt förhållningsätt där det finns tydliga mål i arbetet mot mobbning, vilket kan tänkas 
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påverka arbetet mot mobbning och kränkningar i en icke önskvärd riktning (Skolverket, 2011 

s.43f). Vidare finns det med utgångspunkt i Skolverket (2011, s.13) flera andra faktorer som 

påverkar hur framgångsrikt programmet blir. Komponenter som exempelvis gemensamma 

attityder, normer och värderingar är avgörande. Av intervjun framkommer att skolpersonalen 

arbetar med programmet på olika sätt, där vissa lärare är mer engagerade än andra. Detta tyder 

på att det råder olika attityder, grad av engagemang och vilja till utveckling. Det framkommer 

också att skolpersonalen har olika syn på hur arbetet bör genomföras. Med utgångspunkt i 

Jimenez-Barbero et al (2015 s.173) anses detta vara problematiskt då syftet med 

antimobbningsprogram är att bidra till en gemensam syn och förhållningssätt i hur arbetet mot 

mobbning ska ske på skolan, både hos elever och personal (jfr. Jimenex-Barbero et al, 2015 

s.173.). Detta stöds i Skolverkets (2011, s.20) som också visar att olikheter i personalens 

förhållningssätt kan leda till en motsatt effekt vad gäller reduceringen av mobbning. Resultatet 

visar att de schemalagda lektionerna gav lärarna utrymme för att på ett enhetligt sätt arbeta med 

Friendsprogrammet. Idag är dessa lektioner borttagna och ansvaret har som tidigare nämnts 

förflyttas från skolledning till lärare som själva avsätter tid till arbete med programmet.  

 

Enligt Flygare & Johansson (2016 s.87) är en hela-skolan-ansats grundläggande för att kunna 

arbeta mot mobbning och en av de viktigaste förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete är 

att samtliga elever på skolan är delaktiga i skolans likabehandlingsarbete. Resultatet visar att 

all skolpersonal inte varit delaktiga i antimobbningsarbetet och att Lindeskolan inte har haft 

tillgång till material som möjliggör en hela-skolan-ansats, då Friends material inte finns på de 

språk som en del av skolans elever behärskar. Detta problem ligger inte inom ramarna för 

skolans organisation att lösa utan hos Friends som inte förutsett de samhälleliga förändringar 

som ägt rum. Av intervjun blir det därmed tydligt att skolans kontextuella villkor kan ha 

begränsat möjligheterna för att på ett framgångsrikt sätt implementera programmet, då en-hela-

skolan ansats uteblivit. Vidare visar en studie av Marrell, Gueldner, Ross & Isava (2008 s.39) 

att elever är som mest mottagliga till ett arbete mot mobbning i början av sin skolgång. Att de 

nya eleverna som börjat på skolan inte kan ta del av programmet innebär att de inte blir 

delaktiga i antimobbningsarbetet, vilket i sin tur kan påverka genom att andelen mobbade elever 

ökar. Ett annat bakomliggande skäl till en utebliven hela-skolan-ansats kan vara att 

skolpersonalen saknar en samsyn och ett gemensamt förhållningsätt kring hur arbetet ska 

genomföras.  

 

Ovannämnda problematiska faktorer såsom skolans organisatoriska förutsättningar och 

kontextuella villkor antas därmed ha begränsat förutsättningarna för en hela-skolan-ansats. Den 

bristande strukturen och planeringen i Lindeskolans arbetssätt kan ha påverkat 

programintensiteten, som i sin tur kan ha medfört svårigheter för personalen att utveckla ett 

enhetligt förhållningsätt. Skolverket (2011, s.19) menar att bristfällig förankring av ett program 

hos skolpersonalen kan leda till motstånd mot programmet, vilket är negativt då 

antimobbningsprogrammen kräver att skolans personal bidrar aktivt och är delaktiga i 

programarbetet. Då skolpersonalen ställdes inför förändringar inom organisationen som 

orsakades till följd av samhälleliga processer, kan det förstås som att de kontextuella villkoren 

påverkat möjligheten att implementera programmets alla delar. Slutligen kan det faktum att 

Friendsprogrammet tillämpades gratis lett till ett bristande engagemang hos organisationen, då 

de inte investerat pengar i det. 

 
Metoddiskussion 

Under studiens genomförande har en del begränsningar synliggjorts där en av dessa är kopplade 

till studiens tidsram. En annan begränsning som återfinns i studien är dess empiri. Empirin är 

insamlad från tre lärare anställda på Lindeskolan. Initialt planerades att fyra respondenter skulle 
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delta under intervjutillfället men en person fick förhinder. Att enbart tre respondenter 

intervjuats är inte kopplat till studiens tidsram utan snarare till hinder i att finna personer som 

hade tid att medverka. På grund av svårigheten i att finna personer som hade tid att medverka i 

studien fick en gruppintervju genomföras istället för enskilda intervjuer, vilket var tanken från 

början. Det går att argumentera för att empirin är otillräcklig men den speglar också läget och 

tidsbristen som finns på skolan. En annan begränsning som kan tänkas ha påverkat resultatet är 

att skolan befann sig under andra året av Friendsprogrammet, vilket innebär att de inte slutfört 

implementeringen. Således skulle resultatet kunna se annorlunda ut om studien hade 

genomförts efter att implementeringen slutförts.  

 

En av styrkorna i studien är det samarbete som finns mellan Örebro universitet och Friends. 

Samarbetet ligger till grund för studiens genomförande då Friends bidrog med uppgifter 

gällande respondenter. Detta underlättade studiens urvalsprocess då ansvarig inom Friends 

bidrog med en lista över skolor som författarna sedan systematiskt kontaktade, vilket även var 

tidssparande.   

 
Framtida forskning 
Med utgångspunkt i studiens resultat och slutsatser blir det tydligt att det finns möjligheter för 

framtida forskning. Studien visar att det uppstått svårigheter i implementeringen av 

Friendsprogrammet efter att en stor andel nya elever börjat på skolan. Det kan antas att detta 

inte är unikt för Lindeskolan utan något som är förekommande på flera andra skolor. Därför 

kan det vara av intresse att undersöka huruvida de resultat som återfinns i studien återfinns på 

andra skolor i Sverige samt hur detta påverkar arbetet mot mobbning över tid. Vidare kan det 

vara av intresse att undersöka om skolors arbetssätt skiljer sig beroende på om 

implementeringen är slutförd eller pågående.  
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Bilagor: 
 

Bilaga 1  

Information om samarbetsprojekt mellan Friends och Örebro universitet 

 

Hej! 

 

Friends bedriver för närvarande forskningsprojekt tillsammans med tre olika universitet. Det 

är viktigt för oss på Friends att den forskning som bedrivs sker i nära samverkan med skolor. 

Därför söker vi nu skolor till ett av våra forskningsprojekt som vi bedriver tillsammans med 

Örebro universitet. Vi söker skolor som har arbetat med Friendsprogrammet under läsåret 

2015/2016 och som vill medverka i forskningssamarbetet.  

  

Samarbetet mellan Friends och Institutionen för juridik psykologi och socialt arbete vid Örebro 

universitet innebär bl.a. att undersöka hur Friendsprogrammet fungerar i olika skolkontexter. 

För Friends del innebär detta utökade kunskaper om vad skolpersonal uppfattar som t.ex. 

givande, svårt att implementera, lättarbetat, effektivt, resurskrävande etc. Det medför 

värdefulla kunskaper som kan ligga till grund för att på sikt vidareutveckla Friendsprogrammet 

och dess innehåll.  

  

För universitetets vidkommande innebär avtalet att studenter på C-nivå 

(socionomutbildningen) ges möjlighet att i sitt examensarbete fördjupa sig i frågan hur skolor 

arbetar förebyggande mot olika former av kränkande behandling. Uppsatserna kommer att 

handledas av aktiva forskare med erfarenhet av mobbningsproblematik samt utvärderingar av 

metoder mot olika former av kränkande behandling. Tanken är således att studenter under ett 

antal terminer skall genomföra s.k. fallstudier på ett antal skolor med varierande 

förutsättningar.  

 

För att kunna genomföra det planerade arbetet behöver studenterna ges möjlighet att: 
1) Genomföra ett par intervjuer med skolledning och skolpersonal (ej elever) 
2) Få tillgång till skolans enkätresultat från Friends kartläggning. 

3) Eventuellt följa med och observera vid något utbildningstillfälle, om detta är inbokat under 

forskningsperioden. 

 

Om just er skola väljer att delta i forskningsprojektet så kommer vi på Friends att delge de 

aktuella studenterna ert kartläggningsresultat, dock inga fritextsvar. I den färdiga uppsatsen 

kommer ni givetvis att anonymiseras, och inga resultat kommer att kunna härledas till er skola. 

  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Erik Flygare, Björn Johansson & Karin Hellfeldt - Forskare vid Örebro universitet 

Jacob Flärdh Aspegren, FoU-chef, Friends 

Frida Warg, Metodansvarig, Friends 

 

Vid frågor, kontakta frida.warg@friends.se 

 

mailto:frida.warg@friends.se
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Bilaga 2  

 
Intervjuguide 

Allmänt om skolan 

Lärare: 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Hur ser klasserna ut? (storlek, årskurser)  

Hur många lärare är ni? Hur många arbetar på skolan? Arbetar ni i lärarlag? Hur fungerar det?  

 

Skolkultur: 

Hur skulle du beskriva klimatet/stämningen på skolan? 

 

Hur skulle ni beskriva relationen mellan årskurser och klasser samt elever och personal? 

Hur behandlades individer som var utanför? 

 

Vilka förväntningar har lärarna på eleverna i specifika situationer? (Hur förväntas man vara 

mot varandra? 

 

Kan du ge exempel på normer/regler som gäller på skolan angående hur man är mot 

varandra? Vad är tillåtet och vad är förbjudet? 

 

Hur vet man det? Kan du ge ett exempel på när någon bröt mot dessa regler?  

 

Kan ni ge exempel på några outtalade/dolda normer och värderingar på skolan? - oklart 

 

Hur gör ni på skolan för att göra eleverna medvetna om normer, värderingar och attityder? 

 

Är eleverna medvetna om de trivselregler som finns på skolan? Om ja: Hur? 

 

Hur hanterar skolpersonalen förändringar som exempelvis nya lärosätt m.m.?  

 

Skolans arbetssätt 

Hur arbetar man på skolan för att motverka “trakasserier, diskriminering och kränkande 

behandling?” 

 

Vilka arbetssätt anser ni fungerar mer/mindre bra gällande “diskriminering och kränkande 

behandling?” 

 

På vilket sätt är ni delaktiga i arbetet? 
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Är ni som vuxna överens om ett gemensamt förhållningssätt? Har ni tydliga riktlinjer? Har ni 

lika/olika syn på hur arbetet mot mobbning ska ske? 

 

Hur skulle du beskriva förekomsten av mobbning/kränkningar? Kan du beskriva när det 

senast hände? Vad ledde detta till? Hur tänker ni kring det? 

Har eleverna utrymme att tala om sådant som normer, värderingar och attityder under skoltid? 

 

Tidigare arbete mot mobbning 

Har ni tidigare använt något antimobbningsprogram på skolan? Om ja, vilket och hur arbetade 

ni med det programmet? Vad innebar arbetssättet mer konkret?  

 

Om nej, hur har arbetet mot mobbning tidigare sett ut? Har hela personalen varit involverad? 

 

Använder ni något av detta idag? 

 

Friendsprogrammet 

Vem fattade beslutet om att införa Friendsprogrammet? Var du delaktig? Om inte, hur fick du 

veta att ni skulle börja arbeta med Friendsprogrammet? Var det ett gemensamt beslut? 

 

Hur upplevde du införandet av programmet? Hur upplevde du att inställningen i 

personalgruppen var till att införa programmet? 

Upplevde du att det fanns ett behov av att införa ett antimobbningsprogram? 

 

Varför valdes just Friendsprogrammet? 

 

Har ni anpassat programmet efter er skola? 

Upplever ni några hinder eller svårigheter med programmet? Om ja, vad är svårt att använda? 

Vad gör man då? Kan man få hjälp av någon? Vem? 

 

Vilka insatser har fungerat bra respektive mindre bra?  

Kräver programmet några resurser? (Tid, kunskap, material) 

 

Friendsprogrammet inleds med utbildning utifrån den kartläggning som gjorts och 

lagstiftning. Hur upplevde du utbildningen? Vad var bra / mindre bra? 

Upplever ni att ni arbetar utifrån det sätt som programmet är skapat till att användas? Isåfall 

hur?  

Känner ni att ni har de förutsättningarna som behövs för att programmet ska bli 

framgångsrikt?  

 

Har det skett några förändringar på skolan sedan införandet av Friendsprogrammet? 

(skolklimat, elevers attityder, samarbete mellan olika aktörer?) 

 

Avslutning 

Vad tänker ni att Friendsprogrammet ska hjälpa er att uppnå? 

 

Vad anser ni är de största utmaningarna med att arbeta mot “diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling?” 
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Bilaga 3  

Logisk modell (Friends) – författad av Flygare & Johansson (2016).  

Nivå Aktörer och insatser Mekanismer Resultat 

Institutionell/ 

Organisatorisk 

Primära aktörer- 

skolledning, pedagoger, 

övrig skolpersonal, elever 

och vårdnadshavare  

Insatser- 

Utbildning rörande de 

förbyggande och främjande 

arbetet. Med utgångspunkt 

i skolan unika situation 

stödja utvecklingen av 

likabehandlingsarbetet.   

Trygghetsarbetet: 

upptäcka, analysera och 

förebygga - Situationen på 

skolan kartläggs och 

analyseras med hjälp av 

kartläggningsenkäter 

elevträffar samt 

skolledarträffar. 

Kartläggningen ligger som 

grund för 

personalutbildning, 

arbetslagsträffar samt 

föräldrarutbildning.  

Likabehandlingsarbetet att 

främja-  

Stärka det positiva 

förutsättningarna för 

likabehandling på skolan 

samt erhålla kunskap kring 

vad som utgör 

diskrimineringsgrunderna 

på skolan. Att främja lika 

rättigheter och förstärka 

respekt för allas lika i 

skolan.  

 

 

Struktur i 

organisationen, 

ett ledarskap och 

en kultur som 

genomsyras av 

ett gemensamt 

synsätt, viljan att 

utvecklas, 

medvetenhet och 

delaktighet ska 

bidra till en hela-

skolan-ansats 

samt en 

sammanhållning i 

personal och 

elevgrupper.  

 

Utfall- 

Friendsprogrammet är 

en bidragande faktor 

till en struktur i arbetet 

samt agerar praktiskt 

stöd i trygghets- och 

likabehandlingsarbetet  

Effekt- ytaspekter- 

Hotspots och 

riskfaktorer 

identifieras, relationen 

mellan elev- elev- 

lärare präglas av 

positivitet och 

förekomsten av 

beteende som 

kränkningar, 

trakasserier eller 

mobbning förändras på 

skolan.  

Resultat- 

processaspekter 

Kunskap kring orsak, 

typen och förekomsten 

av diskriminering och 

kränkande behandling 

fördjupas så även 

kunskapen kring 

rättigheter, 

diskrimineringsgrunder 

och skyldigheter. 

Likabehandlingsarbetet 

genomsyras av en 

utveckling och 

kontinuerlig 

diskussion. Förändring 

sker på initativ av 

personal och elever. 

det sker en utveckling 

rörande normkritik och 

genuspedagogik.  

Påverkan - 

djupaspekter 

Trygghets- och 
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likabehandlingsarbetet 

präglas av en hela- 

skolan-ansats. 

Skolklimatet 

genomsyras av 

trygghet och jämlikhet. 

Ett inkluderande 

förhållningssätt är en 

viktig del av 

skolkulturen på samma 

sätt som ett 

demokratiskt och 

gemensamt 

förhållningssätt är för 

verksamheten.  

 

 

Interpersonell Primär aktörer- pedagoger 

och elever  

Insatser- 

 Med hjälp av Friends 

utbildningsmaterial, råd 

och stöd praktiskt tillämpa 

det förebyggande och 

främjande arbetet. Skapa 

medvetenhet kring den 

egna rollen i trygghets- och 

likabehandlingsarbetet 

samt att sätta gränser mot 

kränkningar, trakasserier 

och diskriminering  

Trygghetsarbete- upptäcka 

och förebygga- 

Kartläggning och analys 

via kartläggningsenkäter, 

elevträffar mm samt skapa 

skol- och klassrumsregler.  

Likabehandlingsarbetet att 

främja- 

Att praktiskt arbeta med 

likabehandling (i 

undervisning) i syfte att 

öka elevers kunskap om 

mobbning. För att 

synliggöra grupptyck, 

Informella 

sociala system 

framhävs och 

erkänns. Arbete 

med relationen 

mellan olika 

aktörer lärare-

elev-elev  

 

Effekt- ytaspekter- 

Hotspots och 

riskfaktorer 

identifieras, relationen 

mellan elev- elev- 

lärare präglas av 

positivitet och 

förekomsten av 

beteende som 

kränkningar, 

trakasserier eller 

mobbning förändras på 

skolan.  

Resultat- 

processaspekter 

Kunskap kring orsak, 

typen och förekomsten 

av diskriminering och 

kränkande behandling 

fördjupas så även 

kunskapen kring 

rättigheter, 

diskrimineringsgrunder 

och skyldigheter. 

Likabehandlingsarbetet 

genomsyras av en 

utveckling och 

kontinuerlig 

diskussion. Förändring 
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roller samt normer tillämpa 

övningar och 

främjartekniker.  

 

sker på initativ av 

personal och elever.  

Påverkan- 

djupaspekter  

Ett inkluderande 

förhållningssätt präglar 

elevernas 

relationsarbete. 

Relationsarbetet 

mellan elev och 

pedagog genomsyras 

av erkännande och 

bekräftelse. 

Elevgruppen känner en 

delaktighet och har 

inflytande. Elever och 

skolpersonal har ett 

gemensamt synsätt.  

 

Individuell Primär aktörer- elever 

Insatser –  

att utveckla 

uppmärksamhet för andras 

mående samt rapportera till 

ansvarig vid händelse av 

incidenter. Akuta insatser. 

Ansvarstagande för trivsel 

och god stämning på 

skolan och i klassen.  

Kognitiva 

kapaciteter samt 

sociala 

färdigheter  

 

Effekt- ytaspekter- 

Kunskaper kring 

synliga och osynliga 

kränkningar samt dess 

konsekvenser för den 

utsatte ökar. Elevers 

subjektiva bidrag till 

upprätthållandet av 

begränsade normer 

som bidrar till 

förändrade attityder 

ökar. Kunskaper om 

främjandetekniker som 

avlöser härskartekniker 

och om sina egna och 

andras rättigheter ökar. 

Elever utvecklar sin 

förmåga att framföra 

och stå för sina åsikter 

samt att har förmåga 

att möta 

värderingskonflikter.  

Resultat - 

processaspekter. 

Förhållningssättt kring 

etik utecklas bland 

eleverna. Insikten 

kring handligars motiv 



 40 

och konsekvenserna 

samt elevers tillit till 

andra ökar. Eleven 

känner en ökad 

trygghet i alla 

skolmiljöer öar. 

Skoleleverna uppfattar 

sig och andra som lika 

mycket värda.  

Påverkan – 

djupaspekter- 

Självkänslan och 

självbilden 

genomsyras av 

självförtroende hos 

eleven.  
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Bilaga 4 
Logisk modell (Lindeskolan)  

Nivå Aktörer och insatser Mekanismer 
Institutionell/ 

organisatorisk  

 

Aktörer- Skolledningen, Pedagoger, elev(Ej 

nyanlända elever) och trygghetsteam 

(Vårdnadshavare i form av föräldraråd) 

Insats- Kartläggning och analys av utsatthet, 

otrygga och trygga platser på skolan baserad på 

kartläggningsenkäter#*, Skolledarträffar#, 

Framtagande av skol och klassrumsregler#, Arbete 

gällande normer och värderingar under SO & 

Svenska#, Föreläsningar i skolaulan#, Diskussioner 

om förhållningssätt, normer och åtgärder#*, 

Likabehandlingsarbete #*, Trygghetsteam#, 

Föräldraråd#*, Kontakt med polismyndighet# 

 

Viljan att 

utvecklas#, 

Kunskap*, 

Medvetenhet*, 

Sammanhållning 

bland elev- och 

lärargrupper# 

 

Interpersonell  

 

Aktörer- Pedagoger och elever(Ej nyanlända)  

Insats- Kartläggning och analys av utsatthet, 

Otrygga och trygga platser på skolan baserad på 

kartläggningsenkäter#*, Kartläggning av otrygga 

platser#*, Värdegrunder #, Implementering av 

temaböcker*, Diskussioner rörande likabehandling 

#, Framtagande av skol och klassregler#, 

Likabehandlingsarbete #*, Elevråd#, Mentorstid#* , 

Trygghetsteam#, Chillar-rummet# 

 

 

Elevers 

relationsarbete - 

Relationsarbete 

lärare-elev-elev#* 

Synliggörande av 

informella sociala 

system#* 

 

Individuell  

 

Aktörer- Elever(Ej nyanlända)  

Insats- uppmärksamhet på andras mående #*, 

rapportering till ansvarig i händelse av incidenter 

#*  

Elevers delaktighet i att skapa en god stämning på 

skolan#* 

Elevers förmåga till 

rollövertagande 

förmåga#* 
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