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Abstract 
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The aim of this study is to examine if and to what extent the personnel at the local 

school perceive offensive treatment through the social media among the students and 

what the personnel thinks about the responsibility of the school to prevent this type of 

abuse. Offensive treatment through the social media has become a common occurrence 

among youth and affects health in both psychological and physical ways. As offensive 

treatment through the social media often takes place outside of school in the students 

spare time the responsibility of their health is unclear. But since it affects their school 

results the school has a responsibility to act, which is confirmed by legislation. 

However, the legislation does not mention offensive treatment through the social media 

and the school has no distinct guidelines to prevent this form of offensive treatment. 

Therefore many schools use prevention programs designed for traditional bullying and 

it is based on local conditions in each school. This leads to differences among how 

school handle offensive treatment through the social media. It is therefore interesting to 

investigate how the school personnel perceive offensive treatment through the social 

media as it affects their work against it.This study is based on the results from 

qualitative semi – structured interviews with school- and leisure personnel from three 

different secondary schools. The results show that there is a significant difference 

between how the school personnel understand the occurrence of offensive treatment 

through the social media among the students in the different schools and how the school 

personnel handle it. The measures that are updated and implemented in these schools 

are dependent on the prevailing climate at each school, which affects the understanding 

of the problem and its existence.   
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Förord 

Tack till all skol- och fritidspersonal som ställt upp på våra intervjuer och gjort 

uppsatsen möjlig att genomföra. Vi vill även rikta ett innerligt tack till vår handledare 

Weddig Runquist för allt ditt stöd och engagemang! Avslutningsvis vill vi även tacka 

våra nära och kära som har stöttat oss i våra motgångar. Utan er alla hade denna uppsats 

inte blivit till. Tack! 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Den 13 oktober 2012 skrev Aftonbladet om femtonåriga Amanda Todd som efter ett år av kränkning 

via sociala medier tar sitt liv i Kanada. Denna händelse fick stor uppmärksamhet i olika medier i 

Sverige. Kränkningar på internet har fått stora konsekvenser i människors liv även i Sverige. I en 

skola i Göteborg har unga kvinnor hängts ut via internet med bilder och omdömen vilket resulterade 

i att femhundra elever samlades i december 2012 för att protestera (Socionomen nr 1, 2013: 26). 

von Marées och Petermann (2012) presenterar i sin artikel, om tyska erfarenheter, resultat från 

studier med elever som visar att en tredjedel eller mer av eleverna har ansett sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling via sociala medier och att detta är vanligast i åldersgruppen 13-15 år. Detta 

visar att kränkande behandling via sociala medier har blivit en del av många elevers vardag.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2012:42) är kränkande behandling, för den som har utsatts för det, kopplat 

till psykisk ohälsa, såsom huvudvärk och magont, ätstörningar, självmordstankar, lägre självkänsla 

och depression (Mason 2008:327, 328), symtom som kan leda till varaktiga besvär. Psykisk ohälsa 

kan i sin tur öka förekomsten av att själv bli utsatt för kränkande behandling och utsätta andra för 

det (Socialstyrelsen 2012:41).  

 

Socialstyrelsen (2009) skriver vidare att elevernas studieresultat påverkas av kamratrelationer och 

deras psykiska hälsa. Goda relationer och en god psykisk hälsa bidrar därmed till bättre skolresultat 

(ibid.:103,104). Samtidigt är klimatet i skolan, med rådande normer och lärarnas attityder, faktorer 

som påverkar förekomsten av elevernas kränkande behandling (ibid.: 42). Därmed kan konstateras 

att kränkande behandling via sociala medier är ett växande socialt problem och att det är angeläget 

och relevant att uppmärksamma skolans ansvar i det förebyggande arbetet mot kränkningar i sociala 

medier då det påverkar elevernas psykiska ohälsa, skolresultat och förutsättningar i framtiden. 

 

Synen på mobbning och hur skolan ska arbeta för att förebygga detta har varierat (Skolverket 

2011:32). Med mobbning avses enligt Olweus (2010) en kränkande handling som upprepas under 

en längre tid och innebär att någon eller några medvetet utsätter en annan individ för skada eller 

obehag (Olweus 2010:124). Först i skolans läroplan från år 1980, introducerades begreppet 

mobbning och kravet på att skapa en skolmiljö som är fri från trakasserier blev en tydligare del i 

skolans uppdrag (Skolverket 2011:32). En sådan skolmiljö är idag en del av skolans värdegrund 

som medför att läroplaner, modeller, metoder och program mot mobbning har utarbetats (Forsman 
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2003:16). Värdegrunden ska vara en del av undervisningen då skolan har i uppdrag att förmedla 

kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar samt tillgodose och utveckla 

elevers rätt till delaktighet och inflytande enligt Diskrimineringsombudsmannen (2012). Skolan ska 

varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2008:567) och en 

plan mot kränkande behandling enligt skollagen 6 kap. 8 § Skollagen (SFS 2010:800). För dessa 

planer är skolans rektor ansvarig. Dessa två planer kan sammanföras till en enda, om skolan så 

önskar och den gemensamma planen ska i sådant fall handla om att skapa en skolmiljö fri från 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling där skolan aktivt ska främja elevers lika 

rättigheter och möjligheter (Diskrimineringsombudsmannen 2012: 9,10,16). Enligt skollagen och 

diskrimineringslagen måste skolan arbeta aktivt för att förebygga och förhindra att elever utsätts för 

trakasserier, diskriminering och kränkande behandling (diskrimineringslagen 2 kap. 7 §; skollagen 6 

kap. 7 §). 

 

Traditionella former av mobbning innefattar en direkt handling såsom slag, sparkar, utskällning 

samt indirekta handlingar såsom social utestängning, ryktesspridning, hot och så vidare (Kowalski 

Limber & Agatston 2008:18). Kränkande behandling kan vara synlig eller dold och utförs vid 

enstaka tillfällen. Kränkningarna kan uttryckas genom nedsättande tilltal, fysiskt våld, hot, 

utfrysning, ryktesspridning eller förlöjligande (Skolverket 2011:10). Internetmobbning beskrivs 

som ett systematiskt maktmissbruk. Det definieras som en aggressiv handling eller beteende som 

utförs via sociala medier upprepade tillfällen under en längre period (Slonje, Smith & Frisén 2012). 

Elektronisk mobbning, internetmobbning eller mobbning via sociala medier definieras som 

kränkning via till exempel e- post, hemsidor, bloggar, diskussionsforum och sms (Kowalski et al. 

2008 :42). 

 

Skolan har enligt 6 kap. skollagen ett uttalat ansvar för att elever inte ska behöva utsättas för 

diskriminering eller kränkande behandling i skolan, men hur långt denna skyldighet sträcker sig i 

”tid och rum” förefaller vara omtvistat, något som vi återkommer till i vår resultat- och analysdel. I 

Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling erinras om att 

lagstiftaren har ställt krav på ”aktiva” åtgärder för att minska förekomsten av trakasserier och 

kränkande behandling. Detta innebär att huvudmannen är ålagd att bedriva ett målinriktat arbete för 

att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och 

kränkande behandling” (Skolverket 2012: 10). Skolpersonal som får reda på att en elev utsätts för 

trakasserier eller kränkande behandling ska anmäla detta till skolans rektor. Skolinspektionen har 

tillsammans med Barn- och elevombudet, tillsyn över att bestämmelserna i 6 kap. skollagen 
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efterlevs av den enskilda skolan eller huvudmannen. Vidare hänvisas i skollagen 29 kap. 13 § andra 

stycket till den anmälningsskyldighet som följer av socialtjänstlagen 14 kap. 1 § om ”att ett barn 

kan behöva [social]nämndens skydd” i det fall barnet far illa eller riskerar att fara illa. Även om 

skolan har ett huvudansvar för elevernas välbefinnande kan det i vissa fall vara aktuellt att göra en 

anmälan till socialtjänsten; därutöver kan det bli aktuellt för skolan att göra en polisanmälan vid 

misstanke om att en elev begått en brottslig handling.  

 

Kränkande behandling via sociala medier är således ett allvarligt socialt problem. Samtidigt visar 

internationell forskning att skolan på grund av bristande kunskap många gånger utgår ifrån 

”påverkansprogram” som är utformade för traditionell kränkande behandling trots de skillnader som 

påtalats ovan. Lagstiftningens fokusering på traditionell kränkande behandling innebär att det finns 

ett definitionsproblem om vad som är att räkna som kränkande behandling via sociala medier, 

vilket leder till att det uppstår ett gränsdragningsproblem beträffande insatser och ansvarsfördelning 

mellan skolor. Vi anser därför att det är av vikt att närmare studera denna 

gränsdragningsproblematik utifrån skolpersonalens perspektiv.  

 

1.2 Problemformulering 

Trots att kränkande behandling via sociala medier är ett växande socialt problem i vårt samhälle och 

att skolan enligt skollagen har ett aktivt ansvar för att motverka kränkande behandling, så tycks 

skolvärlden sakna ett påverkansprogram som aktivt kan hantera det problem som trots allt är en 

realitet i elevernas vardag. En avgörande fråga är hur man ska förstå skillnader mellan skolor som 

är medvetna om problemet och aktivt förefaller arbeta för att motverka det, och skolor som inte 

anser att problemet existerar på den egna skolan.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall i vilken utsträckning som personal på den 

lokala skolan anser att elever ägnar sig åt kränkande behandling via sociala medier samt vad 

personalen anser om skolans ansvar för att motverka denna typ av kränkningar.  

 

 Hur ser skol- och fritidspersonal på företeelsen, kränkande behandling via sociala medier 

som riktas mot andra elever på skolan? 

 Hur ser personalen på ansvarsfördelningen mellan skolan och andra aktörer när det gäller att 
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motverka att elever ägnar sig åt kränkande behandling via sociala medier?  

 Vilka typer av insatser anser personalen att skolan bör svara för? 

 Hur kan det/de synsätt som personalen redovisar förstås?  

 

1.4 Vissa centrala begrepp 

Att använda en viss typ av begrepp på ett fenomen är ett ställningstagande som kan ge 

komplikationer, inte minst av etisk karaktär som är viktigt att diskutera samt förhålla sig till i sin 

forskning (Andersson & Swärd 2008:242). I denna uppsats kommer vi att använda oss av 

begreppen traditionell kränkande behandling och kränkande behandling via sociala medier. 

Begreppet traditionell kränkande behandling som vi har valt att använda oss av inkluderar både 

regelbunden och enskilda kränkningar. Samtliga artiklar som ligger till grund för denna uppsats 

använder sig av begreppet ”cyberbullying” eller ”internetmobbning”. Vi har valt att använda oss av 

begreppet kränkande behandling via sociala medier för att inkludera både enstaka och upprepade 

kränkningar. I skollagen utgår lagstiftaren från vad vi ovan benämner traditionell kränkande 

behandling när begreppet ges följande definition: ”ett uppträdande som utan att vara diskriminering 

enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet” (6 kap. 3 §). 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att intervjua skolpersonal och fritidsledare som är verksamma på tre kommunala 

högstadieskolor. Anledningen till detta återkommer vi till i kapitel 4, metod och metodologiska 

överväganden. 

 

Vi är medvetna om att elever kan vara kränkta på många olika plan samtidigt. Men av tidsbrist 

väljer vi att endast fokusera på kränkningar mellan elever som äger rum i sociala medier.   
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2. Tidigare forskning  

I följande kapitel redovisas tidigare forskning vad gäller elever som ägnar sig åt kränkande 

behandling av andra elever via sociala medier.  

 

Slonje, Smith och Frisén (2012: 28) skriver om hur yngre människors sätt att kommunicera genom 

internet har förändrats de senaste fem åren. Detta beror till viss del på den snabba spridningen av 

telefoner med internetuppkoppling. Denna ökning av internetanvändandet har medfört vissa 

konsekvenser. Enligt Marées och Petermann (2012: 468-470) har kränkande behandling via sociala 

medier blivit ett allt vanligare fenomen. Samtidigt är det svårt att säga hur vanligt förekommande 

det är vilket delvis beror på bristande kunskap inom ämnet och på grund av omgivningens 

svårigheter i att upptäcka kränkningar, då det många gånger sker anonymt. Detta är även en 

förklaring till varför kränkande behandling via sociala medier beskrivs som värre än den kränkande 

behandlingen som sker i verkliga möten. En annan anledning är den snabba spridningen av 

information och lättåtkomlighet för omgivningen. 

 

Trots den stora påverkan som kränkande behandling har på ungdomar, visar forskare att de som 

utsätts för kränkande behandling i flertalet fall väljer att inte berätta för någon vuxen om den 

kränkande behandling de utsätts för, då de upplever att de vuxna inte kan göra något (Marées & 

Petermann 2012:472). Detta medför ett stort mörkertal kring hur vanligt förekommande fenomenet 

är. Studier visar att somliga elever berättat för en vän eller förälder men endast ett fåtal berättade för 

skolpersonal (Slonje, Smith & Frisén 2012:30). Samtidigt visar Cassidy, Brown och Jackson (2012: 

520) att skolpersonal och framförallt lärare kan styra över den kultur och de normer som råder i 

skolan och kan därmed vara effektiva verktyg i arbetet mot kränkande behandling via sociala 

medier. Samtidigt framhåller Forsman (2010:133) i sin avhandling att den kultur som råder i skolan 

kan vara avgörande för vilka problem som existerar och hur dessa definieras.  

 

Vem som bär ansvaret i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling via sociala medier har 

dock visat sig svårt att klargöra. Mason (2008) diskuterar skolans ansvar i det förebyggande arbetet 

mot kränkande behandling via sociala medier och menar att det inte är självklart att placera ansvaret 

hos skolan eftersom kränkningarna många gånger sker utanför skolans område och ofta även 

utanför skoltid (Mason 2008: 332,333). Det finns ett samband mellan kränkande behandling via 

sociala medier och föräldrarnas uppsikt. Om föräldrarna är mer delaktiga i ungdomarnas 

internetanvändning kan, enligt Mason (2008), opassande beteenden i sociala medier minskas. Ungas 

dåliga relation till föräldrar påverkar beteendet på internet och därmed måste föräldrar involveras i 

det förebyggande arbetet (Mason 2008:330,331; Cassidy, et al 2012:527,528). Samtidigt visar 
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annan forskning att insatser från lärarnas sida oftare är mer framgångsrika än föräldrarnas (Fekkes, 

Pijpers & Verloove-Vanhoririck 2005: 86). 

 

Mason (2008) uppger att skolpersonal såsom lärare, kuratorer och rektorer är väl medvetna om 

problemet kring traditionell kränkande behandling som vissa elever kan ägna sig åt och att 

personalen ofta har verktyg för att kunna hantera frågan. Men när det gäller kränkande behandling 

via sociala medier är det få av skolpersonalen som är medvetna om omfattningen. Därmed saknar 

skolans värld lämpliga redskap och motåtgärder för att kunna hantera denna typ av problem (Mason 

2008:324). Juvonen, Graham och Schuster (2006: 1236) hävdar att lärare har en viktig roll när det 

gäller att förebygga och ingripa vid mobbning men att de får lite eller inte någon hjälp eller 

utbildning i hur de ska hantera kränkande behandling. Författarna skriver vidare att skolan många 

gånger betraktar mobbning och kränkande behandling som personliga problem hos enskilda 

ungdomar snarare än ett strukturellt problem. Samtidigt framhåller Forsman (2010) att det 

förebyggande arbetet mot traditionell kränkande behandling handlar om att inta en helhetssyn, dvs. 

att kartlägga familjebild, skolsituation, fritid, sociala relationer och elevens personliga 

förutsättningar. Då problemet är en del av den kontext där eleven befinner sig är det relevant att 

utgå från en helhetssyn för att kunna angripa problemet (Forsman 2010:133,134). 

 

Då verksamheten i skolan tycks sakna fungerande redskap för att hantera kränkande behandling via 

sociala medier tvingas personalen lösa problem som de själva anser vara en bra metod. Beroende på 

uppfattningen om problemets orsaker så utformas åtgärder som svarar mot problemförklaringen.  

 

Slonje et al. (2012) nämner att det finns ett antal program som utarbetats för att motverka 

traditionell kränkande behandling, något som skolor i Sverige många gånger använder sig av när 

kränkning sker via sociala medier. Detta menar författarna är problematiskt då denna form av 

kränkande behandling skiljer sig från traditionell kränkande behandling. Fortsättningsvis menar de 

att det finns ett definitionsproblem kring vad dels kränkande behandling via sociala medier är, dels 

när händelsen ska ses som kränkande (Slonje et al. 2012:26, 30). Mareés och Petermann (2012) och 

Cassidy et al. (2012) diskuterar i sina artiklar att denna typ av kränkande behandling sällan 

integreras i skolans policy, att det trots mycket kunskap om detta fenomen behövs mer kunskap om 

vilka program som är effektiva i preventionsarbetet mot kränkande behandling via sociala medier. 

(Mareés, Petermann 2012: 472; Cassidy et al. 2012: 527). 

 

Forskning om nätmobbning visar att elever tenderar att säga elaka saker till varandra i sociala 

medier, vilket de vid ett möte ansikte mot ansiktet normalt inte skulle göra (Cassidy et al. 2012:525; 
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Mason 2008:328). Men eftersom möten i sociala medier inte sker ansikte mot ansikte har eleverna 

en tendens att uttrycka sig mer drastiskt och i mindre utsträckning reflektera över tilltalet. Genom 

att det är svårare att upptäcka vem som gjort sig skyldig till kränkande behandling via sociala 

medier kan ansvar inte utkrävas och rädslan för att riskera sanktioner minskar. Då förövaren inte ser 

några direkta reaktioner förstår han eller hon inte hur kommentarer kan påverka andra och därmed 

uppstår ingen ånger eller skuldkänsla, i varje fall inte till en början (Mason 2008:328, 329; Slonje et 

al. 2012:29). För att främja ett mer anständigt uppträdande gentemot varandra i sociala medier 

föreslår Cassidy et al. (2012), Marées och Petermann (2012) att elever bör informeras om hur 

information sprids på internet och vilken effekt kommentarer kan ha på andra människor (Cassidy 

et al. 2012:525- 527; Marées & Petermann 2012:468).   

 

Det faktum att elever väljer att inte rapportera den kränkande behandling som de utsätts för till 

lärare antyder att det finns ett bristande förtroende dem emellan. Marées och Petermann (2012:472) 

diskuterar ett preventionsarbete där lärare visar eleverna att de reagerar på kränkningen och har 

öppna diskussioner med eleverna. Därmed kan elevernas förtroende för lärarna öka, vilket kan bidra 

till att de i ökad utsträckning rapporterar om negativa händelser. Samtidigt framhåller Horton (2011: 

272) att lärare i sin professionella yrkesroll ibland inte anser sig ha förmåga, vilja eller mod att 

ingripa beroende på deras relation till sina elever. Detta visar att relationen mellan elever och lärare 

är av betydelse för hur kränkande behandling via sociala medier hanteras. Samtidigt antyder det att 

ansvaret över varje elev styrs utifrån lärarnas egna förhållningssätt till den specifika situationen.  

 

I en studie från Holland framkommer det att lärare oftast väljer att ingripa när kränkningar uppstår 

men trots det förblir många kränkningsmönster oförändrade eller så riskerar situationerna att 

förvärras. Studien visar dessutom att många lärare väljer att inte prata med förövaren om dennes 

beteende (Fekkes, Pijpers & Verloove-Vanhoririck 2005: 89). Detta är ytterligare ett exempel på att 

skolpersonalens egna kunskaper och normer påverkar de insatser som företas.  

 

I skolan handlar flertalet påverkansprogram mot mobbning om att ändra skolans klimat och de 

rådande attityderna, eftersom forskning visar att ett destruktivt klimat kan vara en grogrund för 

mobbning. 

 

Det finns olika uppfattningar om vilka preventiva insatser som är mest ändamålsenliga. 

Forskarvärlden verkar vara överens om är att det handlar om att bryta en viss skolkultur och att 

personalen har en viktig roll för att åstadkomma detta. Då det inte finns några direkta 
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påverkansprogram för hur kränkande behandling via sociala medier bör hanteras, så blir 

skolpersonalens egna referensramar vägledande i det förebyggande arbetet, dvs. blir avgörande för 

hur ansvarsfördelningen och arbetsinsatser ser ut internt och externt i förhållande till andra aktörer. 

Hantering av kränkningssituationer förefaller vila på skolledningens förmåga och intresse att aktivt 

motverka eller åtgärda brister i verksamheten, skolpersonalens omdömen, lokala riktlinjer, 

arbetssätt rådande skolkulturen och samverkan med föräldrar och andra intressenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

9 

3. Teoretisk ansats 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkt i form av nyinstitutionell teori med 

fokus på legitimitet. I analysen kommer vi även använda oss av begreppet samverkan som 

diskuterar hur skolpersonal fördelar ansvaret för olika arbetsuppgifter i organisationen. 

 

3.1 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori är en organisationsteoretisk inriktning som fokuserar på hur omgivningen 

påverkar organisationer. Nyinstitutionalismen försöker ge svar på hur sociala handlingar skapas, 

presenteras och vilka inriktningar de har. Fokus ligger på organisering, inte på organisationen i sig 

(Blom & Grape 2006:12). Sedan 1960-talet har det utvecklats tre parallella nyinstitutionella 

riktningar; historisk, rational choice och den sociologiska riktningen. Vi kommer att fokusera på 

den sociologiska nyinstitutionalismen som vi benämner organisationsteorietisk nyinstitutionalism 

(Blom & Grape 2006:9).  

 

En central utgångspunkt i den nyinstitutionella teorin är att organisationer ses som öppna system 

som påverkar de rådande normerna i samhället, snarare än som slutna och rationella organisationer. 

Organisationer uppstår som ett resultat av mänsklig interaktion på olika nivåer. I 

människobehandlande organisationer är legitimitet och trovärdighet viktigt då det ses som en 

förutsättning för att säkra sin överlevnad. För att behålla sin legitimitet och inte drabbas av 

legitimitetsunderskott måste organisationer ligga i samstämmighet med samhälleliga och kulturella 

ideal, normer och värderingar. Vidare kan det uppstå ett glapp mellan de förväntningar som 

samhället har på organisationen och de krav som arbetsuppgiften ställer på organisationen. Ett 

alternativt sätt för att organisationen ska bibehålla sin legitimitet är genom lösa kopplingar mellan 

organisationens utformning och dess formella struktur, det vill säga mellan vad man säger att man 

gör och vad man faktiskt gör (Ineland 2006:98-99).  

 

Skolan är en människobehandlande organisation. Inom nyinstitutionell teori beskrivs skolan även 

som ett organisatoriskt fält vilket innebär att den befinner sig i ett institutionaliserat område där 

flera olika organisationer ägnar sig åt liknande verksamhet (Grape 2006:51; Markström 2006:80) 

Skolan som ett organisatoriskt fält kan möjliggöra samarbete med andra skolor men även utgöra en 

källa till konkurrens om varor och tjänster som i detta fall kan översättas till elever som är 

betydande för organisationens överlevnad. Olika organisationer drivs av sin egen logik beroende på 

vilken uppgift organisationen har. Denna logik utgör grunden för organisationens organisering och 
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handling (Ineland 2006:100). Inom nyinstitutionell teori används begreppet verksamhetsdomän för 

att beteckna att olika professioner i en organisation kan samarbeta mot ett visst mål men har olika 

uppdrag i processen det vill säga skilda logiker och därigenom olika domänanspråk (Grape 2006: 

55-56). Skolan har exempelvis ett krav att arbeta förebyggande mot kränkande behandling men de 

olika professionerna i skolan kan ha olika uppdrag och uppfattningar om hur arbetsprocessen ska se 

ut.  

 

I samarbetet mellan de olika organisationerna råder olika förutsättningar och uppdrag. När det gäller 

samarbetet mellan organisationens ledning och personalen kan det finnas flera orsaker till varför det 

uppstår klyftor eller intressemotsättningar. Exempelvis kan den gemensamma synen på mål och 

medel vara bristfällig. Inom organisationen kan det uppstå gränskonflikter om aktörer inom 

organisationen utgår från skilda logiker där den ena har domänanspråk vilket kan skapa problem i 

samverkansprocessen (Grape 2006: 60- 61).  

 

Integrationsbegreppet inom nyinstitutionell teori tar fasta på interaktionen mellan aktörer. I 

beskrivningen av det organisatoriska sammanhang där aktörers interaktion sker kan begrepp inom 

nyinstitutionell teori komma att användas. Organisationer styrs av materiella, kulturella eller 

symboliska utgångspunkter som styr handlingar och organisering. Dessa regler ser olika ut 

beroende på sammanhanget och de utvecklas över tid och ger en standard för hur en organisation 

bör göra (Grape 2006:51).  

 

3.2 Samverkan och dess innebörder 

I takt med att organisationer blivit alltmer professionsinriktade, vilket har inneburit att fler 

yrkesgrupper involverats i välfärdsproduktionen, har samverkan blivit välfärdsstatens nya 

universella arbetsform som är svår att ifrågasätta. Samverkan har utvecklats till ett mantra och ofta 

med en oklar eller diffus innebörd i det enskilda fallet (Johansson 2011: 70, 71, 73).  

 

I människobehandlande organisationer motiveras samverkan mellan exempelvis olika myndigheter 

med att detta är nödvändig förutsättning för att minska risken att människor inte ska få den hjälp 

som de är i behov av (Johansson 2011: 70,71,73). Trots begreppets självklara legitimitet är 

diskussionen om dess innebörd livlig. I forskningssammanhang används begreppet ofta synonymt 

med samarbete och samordning och vissa forskare gör en åtskillnad mellan dessa och hävdar istället 

att samordning är något som kan göras i förväg på en annan plats. Johansson (2011) presenterar 

begreppet genom Nationalencyklopedin enligt vilken samverkan uppstår när två eller flera personer 
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bedriver ett arbete med ett gemensamt mål (Johansson 2011: 79, 80). Vi har i föreliggande uppsats 

valt att använda begreppet samverkan synonymt med samarbete.        

  

Som nämndes tidigare är en av de viktigaste aspekterna i samverkan att det ska förbättra insatserna 

för de personer som är i behov av hjälp. Samtidigt är samverkan ett sätt för organisationen att öka 

den egna legitimiteten och för att få sina egna intressen uppfyllda. Slutligen kan organisationers 

strävan efter samverkan förstås utifrån en ekonomisk aspekt, det vill säga att få ta del av resurser 

som organisationen själv saknar snarare än att dela med sig av sina egna. En förutsättning för att 

samverkan ska fungera är bland annat att det finns gemensamma mål och att regler, ansvar- och 

rollfördelning är tydligt formulerade. För att detta ska kunna genomföras krävs ofta en hög grad av 

integration mellan de olika aktörerna (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:183, 185) 

 

Samverkan kan betraktas utifrån en samarbetsmodell som steg för steg beskriver i vilka former en 

samverkan kan och bör ta (Westrin 1986). Ett första stadium utifrån denna modell är separation 

som innebär ingen samverkan alls. Nästa nivå kallas för koordination vilket betecknas som en enkel 

samordning men där det egentligen inte finns något samarbete utan snarare en kontakt mellan 

parter. Ett exempel på koordination är när ett ärenden remitteras från en part till en annan utan att 

det finns något samarbete mellan dem. Nästa steg är kollaboration där verksamheter har ett närmare 

samarbete mellan varandra i vissa frågor men i övrigt har sitt egna ansvarsområde. I denna 

samverkan träffas aktörer och diskuterar ärenden tillsammans. Nästa nivå i samverkansmodellen 

kallas för integration vilket liknas som en sammansmältning där hela verksamheten integreras med 

en annan verksamhet och delar på de flesta uppgifter. Ett sista steg i denna modell är konsultation 

vilket innebär att någon från den ena organisationen i vissa frågor går in och handleder i en annan 

organisation. Kollaboration och konsultation är de nivåer som organisationer bör sträva efter att 

uppnå (ibid.: 283, 284) . I analys av empirin kommer vi använda denna samverkansmodell för att 

identifiera vilken form av samverkan som råder mellan skolans interna och externa aktörer.  
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4. Metod och metodologiska överväganden 

I detta kapitel redogör vi för den metod som har använts vid vår insamling av empirin. Vidare 

redogör vi för de urval som kommer att göras och etiska överväganden som kan påträffas under 

uppsatsens gång som är viktiga att ha i åtanke. 

 

4.1 Val av metod 

Då den kvalitativa intervjumetoden riktar intresset mot intervjupersonens uppfattning och synsätt 

(Bryman 2011:371) har vi valt denna forskningsmetod för att genomföra undersökningen. 

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som specifik intervjumetod. Denna typ av 

intervjuer genomförs med hjälp av en intervjuguide där de enskilda intervjufrågorna är på förhand 

formulerade. Samtidigt är denna intervjuform inte strängt strukturerad eller standardiserad, utan 

syftar till att rikta fokus på forskningsämnet genom öppna frågor med möjlighet för intervjuaren att 

ställa följdfrågor. Vilken information som intervjupersonen väljer att dela med sig av är upp till 

denne (Kvale & Brinkmann 2009:43) Flexibiliteten i semistrukturerade intervjuer är en aspekt som 

skiljer metoden från den strukturerade kvantitativa metoden och gör att intervjupersonens 

uppfattningar kan komma fram (Bryman 2011:415).  

Den kvalitativa intervjun är samtalsliknande (Kvale & Brinkmann 2009:32) och den nära relationen 

mellan intervjuare och intervjupersonen är, enligt kvantitativa forskare, en metodmässig svaghet då 

forskningen enligt dem blir alltför ”subjektiv”. För den kvalitativt inriktade forskaren är tvärtom en 

nära relation till intervjupersonen önskvärd, då intervjuaren vill ta del av hans eller hennes 

erfarenheter och uppfattning om ett visst fenomen (Bryman 2011:368,371). Kvalitativa intervjuer 

kan enligt Kvale och Brinkmann (2009: 64) vara av skiftande slag och för att beskriva detta 

använder de metaforerna malmletaren och resenären. Malmletaren ser intervjun som ett sätt att 

samla in kunskap och letar efter ”fynd”. Resenären vandrar däremot fritt omkring i landskapet och 

inleder samtal med de lokala invånarna, samtalar med dem, ställer frågor och ber dem berätta sina 

egna historier om sin livsvärld. Vi har intagit positionen som malmletaren.  

 

En förtroendefull relation mellan intervjuare och intervjuperson och en trygg miljö gör dessutom att 

den senare kan känna sig trygg att tala obehindrat. Detta hänsynstaganden innebär en balansgång 

mellan å ena sidan intervjuarens intresse av att komma åt värdefull information och kunskap,  å 

andra sidan intervjupersonens krav på integritet. Därmed ställs intervjuaren inför vissa 

överväganden av etisk karaktär (Kvale & Brinkmann 2009:32). För att intervjupersonerna ska 



  

 

13 

känna sig trygga att tala obehindrat har vi valt att genomföra intervjuerna på intervjupersonernas 

arbetsplatser och visat intervjupersonen respekt och ödmjukhet inför, under och efter mötet.   

 

4.2 Urvalsprocess  

Vi har intervjuat personal på tre kommunala högstadieskolor i en kommun i södra Sverige. 

Anledningen till att vi valde högstadiet är att kränkande behandling mellan elever är som vanligast 

under högstadietiden (Marées & Petermann 2012:470). Då valet av årskull är relevant för 

problemformuleringen och forskningsfrågorna så är det därmed målstyrt (Bryman 2011:434). 

Studiens geografiska avgränsning har gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval vilket innebär att platsen 

och de skolor vi valt för undersökningen är valda utifrån att den är lättillgänglig för forskaren 

(Bryman 2011:194).  Eftersom vi hade begränsat med tid valde vi att göra vår studie i en 

närliggande kommun där vi bor.  

 

Den personal vi har intervjuat är rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska, lärare och 

fritidsledare. Att intervjua rektorer är av betydelse då de har det övergripande ansvaret över att 

upprätta en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling 

(Diskrimineringsombudsmannen 2012: 16). Kuratorer är en yrkesgrupp som har mer erfarenhet än 

exempelvis lärare då de kommer i kontakt med problemet i högre utsträckning (Cassidy et al 

2012:521). Att intervjua kuratorer är därför viktigt. Cassidy et al (2012:520) visar att lärare kan ha 

en betydande roll i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling via sociala medier (ibid.). 

Därmed är det intressant att få lärarnas perspektiv på problemet. Då dessa val av intervjupersoner 

inte baserats på slumpen utan valts ut strategiskt för att kunna besvara syfte och frågeställning är det 

därmed målstyrt (Kvale & Brinkmann 2008:434). Anledningen till att vi valde att intervjua 

fritidsledare och skolsköterska var för att personal på skolorna tipsade oss om att de kunde bidra 

med kunskap. Att komma i kontakt med fler intervjupersoner genom utvalda intervjupersoner kan 

liknas vid snöbollsurval (Brymann 2011:196). Att intervjua fritidsledarna är även intressant då de 

kan ge en uppfattning om hur skolan samarbetar med andra än skolpersonal. Vad gäller 

sjuksköterskan så ingår denne tillsammans med kuratorn i elevhälsoteamet och kan därmed bidra 

med viktig information. 

Vårt empiriska material utgörs även av ett skriftligt material i form av skolornas lokala 

likabehandlingsplaner. I telefonintervju med anställd på Barn och ungdomsförvaltningen framgår att 

likabehandlingsplanerna är en komplex plan som ska ha lokal förankring och anpassad för 

skolornas behov. Barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen har specifika riktlinjer på vad en 
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plan ska innehålla som skolan kan ha till hjälp i utformning av planen. Därför anser vi det är av 

relevans att studera dessa planer med vårt övriga resultat. Tillgång till likabehandlingsplanerna fick 

vi genom respektive skolas hemsida.  

 

4.3 Genomförandet av intervjuerna 

Vi har totalt intervjuat tio personer. På skola 1 intervjuade vi biträdande rektor och kurator 

tillsammans. Intervjun med lärare på skola 1 genomfördes via telefon. På skola 2 har vi intervjuat 

kurator och en lärare vid två enskilda tillfällen. De två fritidsledarna som är verksamma på skola 2 

intervjuades tillsammans. Ytterligare en rektor, kurator och skolsköterska på skola 3 intervjuades 

tillsammans. Under flertalet av våra intervjuer har skolpersonalen – lärare och kurator - valt att låta 

sig intervjuas tillsammans med rektorn - trots att vi varit tydliga med att vi vill intervjua varje 

person enskilt. På grund av att rektorn deltog med andra intervjupersoner finns det en befogat risk 

att tro att rektorn tog kommandot med följd att lärare eller kurator intog en underordnad position 

under respektive intervju. Detta var övertydligt i ett av fallen då kuratorn genom sitt kroppsspråk 

antydde att hon vill ha rektorns (tysta) medgivande innan hon svarade på våra frågor Om vi hade 

intervjuat varje tjänsteman för sig hade resultat förmodligen delvis blivit annorlunda, eftersom vi då 

hade kunnat ta del av samtliga professionellas erfarenheter och uppfattningar. 

 

4.4 Bearbetning och analys 

Vi har utfört närläsning av empirin för att på det sättet finna relevanta citat utifrån syfte och 

frågeställningar som vi sedan har kategoriserat under teman. Dessa teman har sedan utgjort 

uppsatsens rubriker. På det sättet har vi identifierat teman som är gemensamma för alla tre skolor 

men även teman som inte är gemensamma. Detta kan jämföras med tematisk analys (Bryman 

2011:528). I närläsning av intervjumaterialet har vi även identifierat relevanta meningar utifrån 

syftet och frågeställningar som kan kategoriseras som modalitet respektive transitivitet.  

 

Samtliga intervjuer har spelats in för att möjliggöra transkribering och för att vi ska kunna återge 

intervjupersonernas utsagor på ett korrekt sätt och därmed öka kvalitén. Frågan om 

undersökningens kvalitet handlar bland annat om dess trovärdighet och pålitlighet (Bryman 

2011:354-355). Dessa används som alternativa begrepp till validitet respektive reliabilitet som 

används vid en kvantitativ undersökning. Validitet brukar definieras som att forskaren mäter det 

som denne utger sig för att mäta, medan reliabilitet handlar om att resultatet ska bli detsamma om 
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studien replikeras utifrån samma design och förutsättningar (ibid.).  

 

Transkriberingen av intervjuerna har genomförts med noggrannhet där både icke-verbalt och verbalt 

språk har noterats i syfte att återskapa samtalets karaktär och öka pålitligheten. Intervjuguiden och 

uppsatsens frågeställningar har utformats utifrån studiens syfte och därmed har trovärdigheten 

beaktats. Kodningen av intervjuerna och bearbetning av analys har vi genomfört tillsammans för att 

öka kvalitén och pålitligheten. I arbetet med analysen har vi varit noggranna med att se citaten i sitt 

sammanhang för att intervjupersonernas uttalande ska återges korrekt. Under arbetet med resultat 

och analys har uppsatsens syfte och frågeställningar beaktats för att säkerställa att vi mäter det vi 

avser mäta och på det sättet öka trovärdigheten. 

 

4.4.1 Kritisk diskursanalys 

Diskursanalys är både en metod och en teori som syftar till att studera hur människor konstruerar 

sig och världen i en social interaktion. Analys av tal och text bör kombineras med en social analys, 

vilket kan ske med hjälp av nyinstitutionell teori (Jacobsson 2006: 122). Kritisk diskursanalys 

betonar språkets roll och att det förklaras som en maktresurs. Diskurs kan betraktas som texter som 

studeras i relation till de sociala strukturer och de maktrelationer som gör att strukturerna skapats 

(Bryman 2011:483-485).  

 

Diskurser ger en förklaring över vad som händer i organisationen och kan även liknas vid en 

process då den undersöker vem som använder språket, hur, när och varför. I användandet av en 

kritisk diskursanalys kan en granskning ske utifrån textens innehåll, struktur och mening men också 

granskning av åsikter och av den sociala kontext där diskurshändelsen äger rum (Bryman 2011:483-

485). När texter ska analyseras enligt kritisk diskursanalys används olika grammatiska tekniker som 

är utvecklade ur lingvistiken vilket innebär att det talade och skrivna språket och hur det används 

blir fokus. I kritisk diskursanalys finns vissa analysredskap i form av begrepp varav modalitet är ett 

av dem (Aldebert & Jonsson 2012:16,17). Modala adverb kan delas in i tvekande eller kategorisk 

modalitet där tvekande anger styrkan i den talandes avståndstagande och kategorisk modalitet anger 

instämmande i det som sägs. Adverb att vara uppmärksam på som uttrycker tvekande modalitet är 

exempelvis kanske, liksom, i viss mån, nog, antagligen, skulle vilja och möjligtvis. Modala adverb 

som istället är kategoriska och uttrycker grad av instämmande är istället exempelvis alltid, aldrig 

och absolut. Även hjälpverb kan delas in i tvekande och kategorisk modalitet. Ord som tillhör 

tvekande modalitet är ”tror jag”, ”har jag hört i alla fall” ”om jag har förstått det rätt” vilket 

uttrycker en viss ambivalens. Ord såsom måste, var tvungen tillhör kategorisk modalitet (Runquist 
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2012:258). Dessa två skilda sätt att uttrycka sig på påverkar hur en mottagare av dessa påståenden 

ställer sig till detta och hur det formar dennes kunskap och verklighetsuppfattning (Aldebert & 

Jonsson 2012:18).  

 

Ett annat lingvistiskt begrepp som används inom kritisk diskursanalys är transitivitet vilket belyser 

hur subjekt och objekt används i relation till olika händelser.  Att studera transitiviteten innebär att 

utgå från en meningsbyggnad i form av subjekt – verb – objekt. Ett exempel på detta är ”läraren 

informerar föräldrarna” vilket anger tydligt vem det är som gör vad och till vem. I uttalande i form 

av subjekt - verb ” läraren informerar” eller verb - objekt ”information ges till föräldrar” är 

mottagaren respektive utföraren inte angivna (Malmberg 2012:33).  

 

Vi har i detta avsnitt valt att begränsa oss till att analysera modaliteten och transitiviteten i 

intervjupersonernas utsagor då dessa är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Att 

undersöka modalitet kan skapa en uppfattning om hur säkra intervjupersonerna är på sin sak medan 

transitiviteten kan ge en uppfattning om ansvarsfördelningen mellan personalen på skolan och hur 

intervjupersonerna ser på detta ansvar.  

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Forskarens värderingar är vägledande för de etiska beslut som fattas under uppsatsens gång och 

därmed har forskaren som person en viktig roll. Vissa etiska krav som ställs på forskaren handlar 

om att publicerade resultat ska återges korrekt för att vetenskaplig kvalitet ska uppnås (Kvale & 

Brinkmann 2009:90,91).  

 

En forskare kan aldrig vara helt objektiv i sin studie. Vi har ett syfte om vad forskningen ska gå och 

vi måste göra oss medvetna om att inte positionera oss eller styras av egna värderingar och 

erfarenheter (Eliasson 2012:18, 50-51). I intervjuerna har vi försökt ställa oss neutrala till 

informanternas berättelser genom att inte uttrycka våra egna erfarenheter eller värderingar genom 

kommentarer. Under alla intervjuer har vi även valt att vara två intervjuare i syfte att undvika 

feltolkningar.  

 

Etiska reflektioner är en viktig del i varje steg genom hela forskningsprocessen, från planering och 

datainsamling till den skrivna texten samt i forskningsanvändningen (Meeuwisse, Swärd, Eliasson- 

Lappalainen & Jacobsson 2008: 248). Då datainsamlingen till studien bygger på kvalitativa 

intervjuer är det viktigt att materialet behandlas etiskt korrekt. Vetenskapsrådet (2002:6) nämner fyra 
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grundläggande etiska principer som är viktiga att beakta när människor engageras i en undersökning 

av forskningskaraktär.  

 

Informationskravet innebär att personer som berörs i den aktuella forskningen ska informeras om 

undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt och vilka moment som ingår i undersökningen 

(Vetenskapsrådet 2002:7-8). Alla intervjupersoner har innan intervjun fått ett informationsbrev om 

uppsatsens syfte och moment samt att deltagandet är frivilligt och anonymt. Vi informerade även 

om att intervjun kommer spelas in på band och sedan raderas när uppsatsen är inlämnad. Innan 

intervjun har vi även frågat om ett muntligt samtycke om de vill ställa upp på intervju. 

Samtyckeskravet enligt Vetenskapsrådet (2002:9-10) innebär att deltagarna i en undersökning har 

rätt att själva bestämma om sin medverkan och har rätt att avbryta en intervju om så önskar. De 

uppgifter som samlas in i samband med intervjustudien ska inte vara tillgänglig eller avslöjas för 

obehöriga personer enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:12–13). Vi har därmed inte 

lämnat ut materialet till obehöriga, för att säkerställa intervjupersonernas säkerhet är de anonyma i 

texten. Slutligen handlar nyttjandekravet om att uppgifter som samlas in endast ska användas för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2002:14). Vi kommer därmed efter avslutad uppsats förstöra 

materialet. 

 

4.6 Arbetsfördelning 

Vi har till största delen arbetat med uppsatsen tillsammans bortsett från några stycken som vi har 

delat upp mellan varandra och skrivit självständigt. I teoriavsnittet har Johanna har skrivit 

merparten av stycket som handlar om nyinstitutionalism och medling medan Linnea har skrivit om 

kritisk diskursanalys i analys och metoddelen. I Metoddelen har Linnea skrivit mer på 

urvalsprocessen medan Johanna har skrivit mer på forskningsetiska principer. I resultatdelen har 

Linnea ansvarat för stycket ambivalens, skolklimat  och den del av stycket ansvarsfördelning som 

handlar om likabehandlingsplanerna på de olika skolorna. Johanna har istället ansvarat för stycket 

eleverna, externa samarbetspartners och behovet av fortbildning hos personalen. Linnea har skrivit 

största delen av slutdiskussionen. Resterande delar har vi skrivit tilsammans. De delar som har 

delats upp mellan oss har lästs av den andra parten och vi har sedan arbetat med dem tillsammans. 

Vad gäller transkriberingar av intervjuer så har de delats upp mellan oss och vi har transkriberat lika 

många intervjuer.  
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5. Undersökningsskolorna 

I detta kapitel redogör vi kortfattat vad som kännetecknar de olika skolorna som vi har undersökt.               

 

5.1 Skola 1 

Vi gjorde en intervju där både biträdande rektor och skolkurator närvarade och en telefonintervju 

med en lärare. Skola 1 är en skola med närhet till stadskärnan där det går cirka 500 elever. I 

lågstadiet då eleverna går i årskurs 1-3 har de cirka 16-17 elever i varje klass. I årskurs 4-6 och i 

högstadiet är det mellan 21 - 26 elever i varje klass. Skolan har en trygghetsgrupp med lärare från 

alla stadium, biträdande rektorn och kuratorn. Trygghetsgruppen arbetar med elevernas trygghet 

och hälsa på skolan, de ansvarar även för att likabehandlingsplanen revideras en gång per år 

(Biträdande rektor, 2013-04-19).  

 

5.2 Skola 2   

Vi gjorde två intervjuer på skola 2 med skolkurator och en lärare. Skola 2 är en skola från 

förskoleklass och upp till årskurs 9 och det är cirka 20-28 elever i varje klass. Skolan har få elever 

med utländsk bakgrund (Kurator 2013-04-25).  Eleverna har hög måluppfyllelse och de flesta elever 

bor i villa och har föräldrar med akademisk utbildning. På skolan finns en trygghetsgrupp med 

lärare från alla stadier samt biträdande rektorn och kuratorn  

(Lärare 2013-05-02)  

 

5.3 Skola 3  

På denna skola intervjuade vi rektor, skolkurator och skolsköterska under en och samma intervju. 

Skola 3 är en högstadieskola som är placerad några kilometer utanför stadskärnan. Skolan har cirka 

200 elever och är mångkulturell. Skolan har ett vuxenstöd där skolkuratorn och fyra lärare träffas 

och diskuterar om det hänt något särskilt på skolan och dit elever kan vända sig (Kurator 2013-04-

29).  
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna samt analys. I presentationen av resultat och 

analys, kapitel 6, presenteras citat från skolpersonalen och fritidsledaren. För att underlätta 

läsbarheten skrivs intervjupersonernas namn i koder innan varje citat. Intervjupersonerna skrivs 

även som ”han” eller ”hon” ” honom” eller ”henne”. Anledningen till att intervjupersonerna inte 

givits fiktiva namn är för att de har olika professioner som måste anges vid varje uttalande för att 

läsaren ska förstå vem det är som säger vad. Att använda fiktiva namn underlättar därmed inte 

läsning i någon direkt mening.  

 

Biträdande rektor (BR1) och lärare (L1) på skola 1 är båda män. Kurator på skola 1 (K1) är en 

kvinna. Kurator på skola 2 (K2) är en man, och lärare på skola 2 (L2) är en kvinna. Rektor på skola 

3 (R3) är en man, kurator (K3) och skolsköterska på skola 3 (SSK3) är båda kvinnor. Fritidsledare 1 

(F1) är en man och fritidsledare 2 (F2) är en kvinna. Om intervjufrågan återges är den kursiverad. 

Även de begrepp som analyseras utifrån kritisk diskursanalys är kursiverade. 

 

6.1 Skol- och fritidspersonalens syn på kränkande behandling via sociala medier 

”Det är ett gissel” uttrycker biträdande rektor på skola 1 på frågan om vad de anser om kränkande 

behandling via sociala medier. Med detta menar han att kränkningarna nästan till hundra procent 

sker på fritiden och därför är det svårt för skolan att göra någonting åt saken. Skolkuratorn på skola 

3 karaktäriserar kränkningar via sociala medier som att ”det är bara hopplöst, det bara sprider sig 

och det går inte att stoppa”. Huruvida detta fenomen har ökat eller minskat i omfattning svarar 

kuratorn på skola 1: 

 

K: Alltså, det reds ju i klasser dagligdags känner man ju ibland (…)  

Just sociala medier eller kränkande behandling?  

K: Nej, men mobiltelefoner och det som har hänt på facebook och det. Eller? 

[Kuratorn vänder sig mot biträdande rektor].  

BR: Ja men sen tycker jag ändå att det har blivit något mindre.  

 

Kuratorns uttalande på skola 1 tyder på att det råder en osäkerhet hos denne över vad som är 

legitimt att säga i denna situation, vilket skulle kunna förklaras med BR:s närvaro och en önskan 

om att påverka intervjun och den bild som skolans ledning vill att vi ska få av skolan. På skola 2 

uttrycker kuratorn om kränkande behandling via sociala medier: ”Alltså allt sånt här ökar ju. Alltså 

sociala medier det blir ju alltså snart finns det inte en elev i skolans värld som inte har en telefon” 
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(K2). 

 

K2:s uttalande berör inte om förekomsten av sådana kränkningar på skolan, utan snarare att sociala 

medier som sådant har blivit mer vanligt förekommande. Möjligtvis skulle detta kunna bero på att 

kuratorn inte besitter kunskap om detta alternativt är illa berörd över frågan och därmed vill 

undvika den. Båda lärarna från skola 1 och 2 anser att kränkningar via sociala medier har ökat 

såtillvida att det förekommer mer i samhället men de märker inte själva av något i sina respektive 

klasser eller bland diskussioner i lärarlaget. Fritidsledarna vid skolan anser att det förekommer i stor 

utsträckning: ”Det förekommer ju jätte jättemycket. Mycket mer än vad folk i allmänhet tror, tror 

jag” (F1). 

 

Detta pekar på att fritidsledaren har en annan syn på förekomsten av kränkande behandling via 

sociala medier än vad personalen på skola 2 har, trots att F1 arbetar på samma skola. Fritidsledarens 

avvikande uppfattning kan bero på att han kommer i kontakt med eleverna på deras fritid då 

eleverna många gånger använder sig av sociala medier. Men det skulle även kunna bero på att 

fritidsledaren inte behöver upprätthålla en fasad för att behålla sin legitimitet i samma utsträckning 

som skolpersonalen kan behöva göra.       

 

Rektorn och skolsköterskan på skola 3 uttrycker att kränkningar via sociala medier har ökat.  

Kuratorn vid denna skola anser att förekomsten av kränkande behandling via sociala medier är 

utbrett bland eleverna: ”Ökat tycker jag. Jättemycket [...] jag tycker det är jätteskillnad de sista två 

åren” (K3). 

 

På skola 3 råder en total enighet bland intervjupersonerna om att kränkande behandling via sociala 

medier har ökat markant, inklusive från rektorns sida. Skolsköterskan uppger dock att hon inte 

kommer i kontakt med detta särskilt mycket.  

 

SSK3: Det här med sociala medier är ett bekymmer, jag tycker att det är dolt [...] 

det är inte så att de kommer till mig och berättar […] Då går ni till (kuratorns 

namn) säger jag.  

 

Att intervjupersonerna på skola 3 till skillnad från personalen vid skola 1 och 2 tveklöst anser att det 

förekommer denna typ av kränkningar kan bero på att det förekommer i större utsträckning hos 

eleverna på deras skola jämfört med övriga skolor. En annan tolkning är att personalen och 

ledningen vid skola 3 är mer medvetna om problemets förekomst. Intervjupersonernas delade 
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uppfattningar är intressant, eftersom samtliga skolor är belägna i samma kommun och har jämnåriga 

elever. De skilda uppfattningarna kan förklaras utifrån att skola 1 och 2 vill vara i samstämmighet med 

omgivningens uppfattningar om skolan. För att kunna bibehålla sin legitimitet förmedlar 

intervjupersonerna en bild som överensstämmer med omgivningens gängse uppfattning. 

 

Enligt Marées och Petermann (2012:472) är det många ungdomar som inte berättar för vuxna om 

den kränkande behandling som de utsätts för och Slonje, Smith och Frisén (2012:30) visar i sin 

studie att endast ett fåtal elever berättar om detta för skolpersonalen. Detta är enligt Marées & 

Petermann (2012:472) sammankopplat med elevernas relation till den vuxna personalen på skolan. 

Att det förekommer mer kränkande behandling via sociala medier på skola 3 kan därmed vara ett 

resultat av att skola 3 har ett öppet skolklimat vilket vi återkommer till i avsnitt 6.5. 

 

BR och K på skola 1 anser att kränkande behandling är ”svårlöst” eftersom mycket sker på fritiden. 

De anser att det finns en skillnad mellan kränkande behandling via sociala medier och de 

kränkningar som sker i verkliga mötet. Däremot skiljer de inte på insatser enligt vad BR1 berättar: 

”Det fungerar ju likadant som när man jobbar med ett mobbningsärende” (BR1). Läraren på skola 1 

anser att det egentligen inte finns någon skillnad på kränkningar via sociala medier och i det 

verkliga mötet och är osäker på om insatserna skiljer sig åt. 

 

L på skola 2 anser att det inte finns någon skillnad i insatser mot kränkande behandling via sociala 

medier och i det verkliga mötet, men hävdar att kränkningar i verkliga mötet är lättare att 

uppmärksamma. K på skola 2 anser inte heller att dessa två former av kränkningar skiljer sig åt: 

 

K2: Egentligen är det ju ingen skillnad. Utan det är mobbing och kränkning vilket 

som [...] Och det är inte mindre mobbing för att man gör det via sociala medier 

eller så, det är lika smärtsamt.[...] 

K2: Vi agerar mer när det är direkt mobbing. När det är sociala medier så är det lite 

där vi inte riktigt är på samma sätt som vi är med direkt mobbing. 

   

K på skola 3 anser att kränkande behandling via sociala medier och i verkliga möten skiljer sig åt 

och därmed skiljer sig även insatserna mot kränkande behandling.  

 

K3: Alltså i verkligheten sätter man in mer vuxna runt omkring och så tycker jag 

att man ofta kan få stopp på det rätt så fort [...] men de, på nätet vi sa ju det bara 

innan idag.. alltså man är ju helt maktlös, alltså det går så fort.   
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Resultatet i denna del visar sammanfattningsvis, att skolpersonalens syn på kränkande behandling 

via sociala medier skiljer sig åt i förhållande till kränkningar i det verkliga mötet. På skola 1 anser 

BR och K att det finns en skillnad, men använder sig trots det av åtgärdsplanen mot traditionell 

kränkande behandling. Detta tyder på att det finns en viss kunskap eller insikt om problemet 

kränkande behandling i sociala medier men samtidigt att det finns ett bristande intresse för att 

utforma nya riktlinjer. Detta kan enligt Mason (2008:324) bero på att intervjupersonerna inte är 

medvetna om omfattningen av kränkande behandling i sociala medier och därmed inte har verktyg 

för att hantera det. Enligt Slonje et al (2012) är detta ett problem då denna form av kränkande 

behandling på väsentliga punkter skiljer sig från traditionell kränkande behandling. Gemensamt för 

K på skola 2 och L på skola 1 och 2 är att de inte gör någon åtskillnad mellan de olika formerna av 

kränkningar. K och L på skola 2 uttalar sig inte om vilka skillnader som finns utan snarare att de har 

lättare att uppmärksamma traditionell kränkande behandling, vilket tyder på att L och K på skola 2 i 

större utsträckning agerar vid traditionell kränkande behandling. Detta kan vara en förklaring till 

varför L inte anser att det förekommer kränkande behandling via sociala medier i någon större 

utsträckning på skolan. K på skola 3 skiljer på kränkningar via sociala medier och traditionell 

kränkande behandling och även på insatser som behövs för att motverka kränkningar. Detta skiljer 

skola 3 väsentligt från skola 1 och 2. Detta visar att skolpersonalens egna uppfattningar kan påverka 

hur de agerar i dessa frågor. 

 

6.1.2 Ambivalens 

I intervjupersonernas utsagor går det att identifiera flera exempel på förekomsten av modaliteter. I 

följande citat använder lärare på skola 1 ordet kanske när denne berättar om diskussioner de för med 

eleverna om kränkande behandling via sociala medier, vilket antyder att läraren har en ambivalent 

hållning. 

 

Har ni diskussion i klassen då eller mer enskilt?  

L:1 […] Det börjar kanske inte där men är det då några som känner att man är 

utsatt då får man ju börja i det..i den gruppen då kanske och sen så får man ju 

kanske lyfta upp det inför allihopa.  

Är det någonting du skulle önska att det fanns? 

L1: Ja det tror jag skulle vara väldigt nyttigt egentligen, det tror jag, absolut.  

 

Att L1 säger tror jag tyder på en osäkerhet hos honom. Samtidigt avslutar L1 med att säga absolut 

vilket visar att han är säker på sin sak. Trots detta kan en viss ambivalens urskiljas i hans utsaga 

vilket skulle kunna bero på att L känner ett visst ”tvång” över att säga på ett visst sätt för att 
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bibehålla sin legitimitet. L på skola 1 uttalar sig även om förekomsten av kränkningar via sociala 

medier och uttrycker en viss osäkerhet genom att han i slutet på meningen lägger till, vad vi vet om i 

alla fall: ”[…] vi upplever som sagt här att det inte har varit så mycket och det är ju skönt det, att 

man kan säga det, vad vi vet om i alla fall” (L1).  

 

På frågan om vem som bär ansvaret i skolan i relation till kränkande behandling via sociala medier 

svarar L på skola 2 att det väl är lärarna vilket indikerar om tvekande modalitet och osäkerhet från  

hennes sida. 

 

L2: Ingen aning! Eller, vem jag tycker? 

Ja. Det är väl vi, som måste ha koll.  

Som lärare?  

L2: Ja  

 

På frågan om hur ofta L på skola 2 diskuterar kränkningar via sociala medier i klasserna svarar hon:  

 

L2: Alltså nej det kan ju vara att ibland kanske det sker.. kanske man pratar om det 

regelbundet under en vecka för att det har hänt något, och sen kanske det är tyst i 3-

4 månader [...] Så skulle jag nog vilja säga.  

 

Att använda sig av ord såsom kanske och nog tyder på tvekande modalitet och att L på skola 2 är 

ambivalent över hur ofta ämnet kränkande behandling i sociala medier diskuteras i klasserna. Även 

BR på skola 1 ger uttryck för osäkerhet på frågan om diskussioner om dessa kränkningar ingår som 

en del av undervisningen. Genom att BR använder sig ordet nog förmedlar BR att dennes uttalande 

inte är särskilt tillförlitligt: ”Nej, utan det är nog utifrån händelser” (BR1). 

 

Vad gäller skolan och polisanmälningar och hur vanligt förekommande detta är, indikerar K på 

skola 2 att han är osäker över hur det egentligen förhåller sig: ”[...] under skoltid så då händer det 

nog att skolan gör anmälningar” (K2). 

 

Skolsköterskan på skola 3 berättar om hur personalen för dialog med eleverna om varför det är 

viktigt att rapportera olika händelser som inträffar på skolan. Hon tror att de flesta vågar berätta 

vilket tyder på att hon inte vet hur det ligger till: ”Ja, de flesta, jag tror att de vågar berätta” (SSK3). 

 

Även K på skola 3 uttrycker osäkerhet när hon berättar om hur vuxenstödet går tillväga när de har 
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fått till sig att det förekommer kränkningar i sociala medier.  

 

K3: Vi träffas en gång i veckan och går igenom ärenden [...] Ofta kanske det har 

varit [...] något att ta tag i direkt. Och då kanske det är någon som påbörjat det 

liksom. 

 

Genom att K använder sig av ord som kanske och liksom – tvekande modalitet – får man en 

uppfattning om att K inte riktigt har klart för sig hur det brukar gå till och pekar istället på att det 

inte finns ett tydligt tillvägagångssätt.  

 

Sammanfattningsvis råder stor grad av tveksamhet och ambivalens hos intervjupersonerna om olika 

aspekter på kränkande behandling via sociala medier. 

 

6.2 Professionellas samarbete med andra aktörer  

Följande stycke kommer att presentera de resultat som berör skolans samarbete med 

vårdnadshavare och hur samarbetet inom skolan ser ut, det vill säga mellan skolpersonalen och även 

i relation till fritidsledare och elever. 

  

6.2.1 Vårdnadshavare 

BR 1: Och sen tycker jag att samhället, tycker att skolan ska reda i det här […] jag 

tycker att det är ett gemensamt samhällsproblem. Man kan inte lägga det på skolan 

utan alla måste vara delaktiga. Man måste jobba tillsammans. Skola, föräldrar, 

medier, alltså alla måste ju hjälpas åt. 

 

BR på skola 1 menar att det inte bara är skolans ansvar när det sker kränkningar via sociala medier 

eftersom detta i stor utsträckning sker på elevernas fritid. Ansvaret ska enligt honom istället delas 

solidariskt med andra, vara gemensamt, något som även övriga intervjupersoner betonar och där de 

lägger särskild stor vikt vid föräldrarnas ansvar. Samtidigt menar intervjupersonerna att det är i 

skolan som konsekvenserna av kränkningen kommer till uttryck och därmed blir det även skolans 

ansvar. 

 

L från skola 2 anser att samarbetet med vårdnadshavare, dvs. vanligtvis barnens föräldrar, är 

”sådär”. ”Dels för att inte alltid de är intresserade längre […] Men sen också för att vi som lärare 

har en fruktansvärd pressad arbetssituation” (L2).  
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BR på skola 1 berättar om kontakten med vårdnadshavare: ”Så fort vi haft ett samtal med en elev 

om någonting sådant så tar vi alltid kontakt med föräldrarna” (BR1). Detta pekar på att han tycker 

att det är viktigt att föräldrarna blir informerade om denna typ av händelser. Däremot nämner han 

inte något om hur samarbetet med föräldrarna ser ut. Enligt K på skola 2 varierar kontakten till 

vårdnadshavarna beroende på personalen.  

 

K2: En del pedagoger eller så har ständig kontakt med föräldrar och för andra är 

det inte lika lätt, eller de har inte det på samma sätt. Om de inte måste. Det ser 

väldigt olika ut, sen kan man tycka då att det är självklart. 

 

Denna utsaga tyder samtidigt på att K anser att kontakten med vårdnadshavarna är något som 

lärarna ofta svarar för, eftersom han inte nämner något om sin egen kontakt med föräldrarna. Om K 

syftar på sig själv när han säger: ”man kan tycka att det är självklart” är svårt att avgöra, men vad 

citatet vittnar om är att det inte finns några tydliga riktlinjer kring när skolan ska kontakta 

vårdnadshavare eftersom denna kontakt är väldigt personbunden. 

 

På skola 3 tar personalen kontakt med föräldrar vid behov men önskar även utöka sitt samarbete 

med dem. K på skola 3 anser exempelvis att skolan kan bli bättre på att ge information vid 

föräldramöten om kränkande behandling via sociala medier och om hur vårdnadshavare kan hjälpa 

till.  

 

Gemensamt hos intervjupersonerna är att samtliga tar kontakt med vårdnadshavarna när de får 

vetskap om att kränkningar via sociala medier förekommer. Enligt L på skola 2 samt K på skola 3 

sker denna information via telefon, personligt sammanträffande eller via e-post, beroende på hur 

allvarlig kränkningen anses vara enligt skolpersonalen.  

 

Att kontakta vårdnadshavare i kränkningsärenden är skolan skyldig att göra enligt 

likabehandlingsplanen. Sammanfattningsvis verkar kontakten med vårdnadshavarna variera mellan 

skolorna och även hur personalen ser på denna kontakt. Skola 1 förklarar att man kontaktar 

vårdnadshavarna i alla kränkningsärenden, medan K på skola 3 och L på skola 2 menar att 

kontakten är beroende av ärendets karaktär. Kontakten varierar beroende på vem i personalgruppen 

som har kontakt, berättar K på skola 2. Hur skolans kontakt med vårdnadshavarna ser ut beror 

därmed på ärendets svårighetsgrad som vilar på subjektiva bedömningar från skolpersonalens sida. 

Detta innebär att kontakten med föräldrarna i denna fråga skiljer sig inte bara mellan skolorna utan 

även mellan personal vid samma skola.  
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6.2.2 Aktörer inom skolan 

Hur samarbetet ser ut mellan de olika professionerna inom samma skola varierar mellan skolorna. 

På skola 1 uppger L att denne har god samtalskontakt med kuratorn men att denna kontakt inte 

berör kränkningar via sociala medier, vilket han förklarar med att detta problem inte förekommer i 

så stor utsträckning vid skolan.  

 

Enligt BR på skola 1 kommer lärarna till honom och kuratorn om de behöver hjälp i något ärende. 

Hur samarbetet ser ut i realiteten framgår inte. Enligt BR på skola 1 för lärarna diskussioner om 

denna typ av kränkningar ”nästan varje dag, eller i alla fall varje vecka”. Enligt K på skola 1 är det 

något som sker ”dagligdags”. Att föra diskussioner är enligt L på skola 1 något som förekommer om 

det är aktuellt vilket det oftast inte är. Detta tyder på att det råder delade meningar om vad som sker 

på skola 1 i denna fråga, vilket vittnar om att samtalskontakten mellan biträdande rektor, kurator 

och lärare kan ifrågasättas. Då samarbete enligt Johansson (2011) är ett tecken på en fungerande 

organisation som skapar legitimitet åt densamma kan det finnas en anledning för skolpersonalen att 

förmedla en bild om att samverkan förekommer. De skilda utsagorna från intervjupersonerna på 

skola 1 kan bero på att de är oense om vilken bild de vill förmedla till omgivningen.  

 

Enligt K på skola 2 är det lärarna som har ett stort ansvar för eleverna. K berättar vidare att lärarna 

informerar K då ett kränkningsärende uppstår. Samtidigt säger L på skola 2 att samarbete med både 

K och rektor är ”dåligt”, då lärarpersonalen får för lite stöd i denna fråga från kuratorn. Det 

bristande samarbetet kan förklaras med att olika professioner har skilda logiker, det vill säga olika 

syn på vem som har vilken uppgift i skolan.  

 

På skola 3 uppger K att det finns en väl utvecklad kontakt mellan lärare, kurator, skolsköterska och 

rektor på skolan. K ingår i vuxenstödet tillsammans med fyra lärare och de har ett bra samarbete 

tycker hon. K ingår även i elevhälsoteamet tillsammans med skolsköterska, rektor och biträdande 

rektor och detta samarbete anser hon fungerar bra. Eftersom vi inte har intervjuat någon lärare är det 

svårt att dra några slutsatser av hennes utsaga, vilket gör att synen på samarbetet skulle kunna se 

annorlunda ut.  

 

6.2.3 Fritidsledarna 

Fritidsledarna säger sig inte veta vad en likabehandlingsplan är och involveras inte heller i denna 

från skolans sida, trots att verksamheten är lokaliserad i skolans lokaler. F1 säger att han helst inte 

involverar skolpersonalen i kränkningsärenden om det inte är ”jätteallvarligt” då han i vissa fall har 
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lämnar över ärendet till kuratorn. Inte heller skolpersonalen nämner i intervjuerna att det skulle 

finnas ett organiserat samarbete eller regelbundna kontakter med fritidsledarna. Fritidsledare F1 

berättar om de få kontakter som han och kollegan har med skolpersonalen:  

 

F1: [...] det händer ibland att de vill att vi ska vara med på […] elevvårdskonferens 

[…] sen när de behöver prata namn och enskilda händelser, då ber de oss att gå för 

vi infattas inte i deras sekretess. Och då är det helt meningslöst för oss att vara med 

på de träffarna. 

 

Fritidsledarna arbetar inte i samma kommunala förvaltning och de innefattas därmed inte av skolans 

sekretessbestämmelser. Huvudregeln är därför att sekretess gäller mellan myndigheter (8  kap. 1 §). 

Det saknas en explicit sekretessbrytande bestämmelse i 10 kap. 28 § i offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL) enligt vilken fritidsledarna får tal del av uppgifter som handlar om enskilda 

elevers personliga förhållanden. Det skulle såvitt vi förstår vara möjligt att lämna ut sådana 

uppgifter enligt den så kallade generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL ”om det är uppenbart att 

intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda”. 

Med tanke på att fritidsledarna arbetar vid samma skola och med samma elever borde det ligga i 

allas intresse att ha en aktiv samverkan med fritidsledaren och försöka få stöd för att lämna ut 

sekretessbelagda uppgifter med stöd av generalklausulen i OSL för att effektivt kunna motverka 

förekomsten av kränkningar via sociala medier på skolan, oavsett om det sker på skoltid eller på 

elevernas fritid. Skolledningen skulle aktivt försöka verka för en sådan lösning men istället väljer 

man att luta sig mot huvudregeln i OSL. Ett alternativ hade varit att rektorn aktivt hade försökt få 

ett uttryckligt medgivande från vårdnadshavarna om att sekretessen får brytas i kontakten med 

fritidspersonal i denna typ av frågor. Ingenting i vår intervju med fritidsledarna tyder på att skolans 

rektor har tagit upp en diskussion om att använda lagens generalklausul eller att verka för ett 

sekretessbrytande medgivande från vårdnadshavarnas sida. En fråga som kvarstår är om rektorns 

handlande i själva verket kan vara ett utslag av ointresse att lösa den juridiska knuten på grund av 

att skolpersonalen och fritidsledarna utgår från olika logiker, där rektorn kan känna tveksamhet till 

att ”släppa in” fritidsledarna i skolans inre cirkel. Samverkan mellan skolan och fritidsledarna kan 

utifrån samarbetsmodellen som Westrin (1986) presenterar liknas vid koordination då samarbetet 

kännetecknas av att fritidsledaren remitterar ärendet till kuratorn. Då fritidsledare 1 säger att han 

helst inte involverar skolpersonalen tyder detta på att dessa kontakter inte sker särskilt ofta och att 

samarbetet är oregelbundet vilket stämmer bra in på koordination.     
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6.2.4 Eleverna 

På skola 1,2 och 3 berättar intervjupersonerna att de inte har någon avsatt schemalagd tid då 

eleverna informeras om hur de ska uppträda mot varandra på internet samt vad eleverna kan göra 

när någon kränks via sociala medier. Däremot uppger rektorn, biträdande rektorn, kuratorerna och 

skolsköterskan på skola 1,2 och 3 att lärarna i klasserna för diskussioner när det uppstår 

kränkningsärenden via sociala medier. 

 

Kuratorn på skola 3 berättar att de tidigare hade schemalagda tider i klasserna om konflikthantering 

och hur man ska vara mot varandra men att det nu tagits bort för att det förväntas ingå som en 

integrerad del i all undervisning. R på skola 3 säger att diskussioner med elever om det 

förebyggande arbetet mot kränkande behandling ska ingå i all undervisning men att det riskerar bli 

otydligt eftersom det inte är schemalagt: 

 

R3: [...] Och det är det som gör att det lätt tappas bort, när det inte är avsatt, det här 

med värdegrundsfrågor, det är ju ingenting som finns i timplanen. Utan det tänker 

man då, från skolverkets och regeringens håll att det ska ingå i alla andra ämnen 

och det gör det säkert men det blir inte tydligt.  

 

Kurator på skola 2 anser att det borde finnas med i undervisningen om hur man uppträder på 

internet. L på skola 1 upplever att nätkränkningar inte är något problem mellan elever i klassen: 

 

L1: vi har inte så mycket här i klassen som jag har så har det väl hänt att en gång 

att jag har jobbat lite grann kring detta […] Vi har haft det uppe vid ett tillfälle att 

man har skrivit elaka saker om någon i klassen [...] 

 

Slutligen kan det konstateras att skolpersonalen har olika syn på hur mycket eleverna ska ansvara 

och vara involverade i skolans arbete mot kränkande behandling via sociala medier. Skolornas 

likabehandlingsplaner talar för att eleverna ska involveras i detta arbete, men i realiteten är 

elevernas handlingsförmåga troligtvis liten. Samtidigt föreslår Cassidy et al (2012:525- 52), Marées 

och Petermann (2012:468) att öppna diskussioner med eleverna i klasserna om hur information 

sprids på internet och vilka följder kommentarer kan få, kan minska elevernas dåliga uppträdande 

på internet gentemot varandra. Därmed är det av relevans att involvera eleverna i arbetet mot 

kränkande behandling i sociala medier.  

 

Eftersom vi i studien enbart har intervjuat personal är det svårt att uttala sig om elevers vilja, 
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intresse och engagemang i det gemensamma arbetet mot kränkande behandling, vilket är viktigt att 

ha i åtanke. Gemensamt för R, BR, K och SSK på skola 1,2 och 3 är att de uttrycker en vilja att 

samarbeta med eleverna och att de anser att eleverna har ett ansvar att skapa en god stämning i 

klassen. 

 

6. 2. 5 Externa samarbetspartners  

Enligt skollagen 29 kap. 13 § ska huvudmannen och den som är anställd i skolan, på initiativ av 

socialtjänsten (formellt sett: socialnämnden), i frågor som rör barn som far illa eller riskerar fara 

illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I intervjuerna nämner 

skolpersonalen externa samarbetspartners som polis, socialtjänst, BUP samt övriga skolor i 

kommunen.  

 

K och BR på skola 1 berättar att det inte har funnits ”behov” att polisanmäla något 

kränkningsärende som uppstått mellan elever via sociala medier. BR har däremot varit i kontakt 

med rektorer på andra skolor om det visar sig att skolorna har haft elever som varit inblandade i en 

och samma händelse som handlat om kränkande behandling via sociala medier. Detta samarbete kan 

liknas vid en kollaboration vilket enligt Westrin (1986) kan beskrivas ske då olika aktörer träffas 

och diskuterar vissa frågor som i övrigt har sitt eget ansvarsområde vilket innebär att det inte finns 

något egentligt samarbete dem emellan (Westrin 1986:284). Detta pekar på att det finns ett 

samarbete med andra skolor men inte är en ständigt pågående process utan knutet till särskilda 

händelser.  

 

K på skola 2 berättar att det är biträdande rektorn eller rektorn som ombesörjer anmälan till polisen 

eller ungdomsgruppen, i det fall de bedömer att kränkningen är allvarlig. K är dock osäker på i 

vilken omfattning det faktiskt sker. L på skola 2 tycker att samarbetet mellan olika myndigheter kan 

bli bättre. L tycker att både socialtjänsten och BUP är ”svårt” att samarbeta med, eftersom det går 

långsamt att få respons från dem: 

 

L2: Jag tycker mest att det händer ju ingenting. Vi ringer och larmar..[...]  jag 

ringde nästan och grät och sa nu får ni fasen ta och komma och hjälpa till, det här 

går inte längre [...] Kontaktar man BUP så är det för att nu kände jag att det här 

ligger utanför vad vi kan greppa. 

 



  

 

30 

L2 upplever att polisen är lättare att samarbeta med då den myndigheten är lätt att få kontakt med. I 

övrigt samarbetar hon inte med andra skolor i ärenden som rör elevhälsa vilket Westrin (1986: 284)  

liknar vid separation, det vill säga, att samverkan är obefintlig.  

 

På skola 3 berättar R att han polisanmäler händelsen om kränkningen bedöms som en ”regelrätt 

kränkning” och att skolan har gjort ett antal polisanmälningar med anledning av nätkränkningar. K 

på skola 3 berättar även att hon ibland kontaktar kuratorer på andra skolor om det sker en 

nätkränkning mellan elever på olika skolor. Om samarbetet med andra myndigheter förklarar R att 

skolan har god kontakt med ungdomspolisen. Även då eleven inte är femton år har polisen ett så 

kallat allvarssamtal med eleven där de pratar om händelsen. K berättar att skolan även har bra 

samarbete med en medlare från socialtjänsten i förebyggandeteamet. Detta samarbete kan jämföras 

med konsultation och är en samverkansform som organisationer bör sträva efter (Westrin 

1986:284). Ungdomspolisen och medlaren kan betraktas som en andra organisationer som kommer 

till skolan och erbjuder olika insatser. Detta tyder på att samarbetet med andra organisationer är 

betydelsefullt för skola 3 då de ges experthjälp utifrån.  

 

Skolpersonalen vid de tre skolorna påpekar att rektor eller biträdande rektor gör anmälan om 

händelsen bedöms som allvarlig, eller som R på skola 3 uttrycker sig vara ”regelrätt”. Detta visar att 

det finns ett tolkningsutrymme där skolpersonalens syn på kränkningsärendet blir avgörande för hur 

skolan agerar. 

 

På skola 2 känner intervjupersonerna inte till hur många anmälningar som görs. Personal på skola 3 

uppger att de har gjort anmälningar om nätkränkningar ett antal gånger, vilket skiljer sig från skola 

1 där BR nämner att det inte funnits något behov att koppla in polisen i denna fråga vilket kan 

liknad vid separation, det vill säga, inget samarbete (Westrin 1986:283). De båda högstadieskolorna 

som är belägna i samma kommun visar en påtaglig skillnad i hur samarbetet ser ut med polisen 

ifråga om nätkränkningar. Antalet anmälningar kan förklaras med att det finns fler elever på skola 3 

som är inblandade i nätkränkningar. Det kan även bero på att skolpersonalen på de båda skolorna 

tolkar en allvarlig kränkning på olika sätt och när de ska anmäla. Att anmäla kränkningar påverkar 

statistiken och omgivningens syn på skolan vilket kan vara ytterligare en anledning till varför skolor 

väljer att inte anmäla kränkningshändelser. 

 

Om samarbetet med externa aktörer berättar K på skola 2 följande: 
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K2: Alltså, samarbetet mellan andra skolor, ass man är ju någonstans som en 

ganska enskild enhet. Det är inte sådär jättemycket samarbete med andra skolor 

tycker jag. Vi kuratorer träffas en gång i månaden då har vi ett kuratorsmöte som vi 

kallar det, och då går vi igenom vissa punkter.  

 

K på skola 2 pratar om skolan som en ”sluten enhet” vilket är intressant eftersom skolan förväntas 

samverka med vårdnadshavare, andra skolor och myndigheter. Skolkuratorerna i kommunen träffas 

en gång i månaden där de pratar om olika händelser. K på skola 2 berättar att han även är med i en 

gruppkonstellation som har möte ”ungefär” en gång i månaden. I denna grupp närvarar kuratorer, 

rektorer, fritidsledare eller fritidspedagog från 5 andra skolor samt polis och socialtjänst för att 

kartlägga situationen i området. Detta samarbete kan liknas vid kollaboration (Westrin 1986:284) då 

de olika professionerna träffas för att diskutera vissa frågor men samtidigt har sina egna 

ansvarsområden. K på skola 2 nämner även att sekretessen begränsar utbytet av information mellan 

externa samarbetspartners.  

 

De organiserade möten som skolorna är inblandade i visar att det finns en vilja om ett samarbete 

mellan olika skolor och myndigheter i kommunen. Sekretessen kan däremot utgöra ett hinder då 

skolpersonalen på den enskilda skolan, enligt huvudregeln i OSL, inte får diskutera specifika 

kränkningsärenden med andra myndigheter eller skolor (se diskussionen ovan i avsnitt 6.2.3). 

Samtidigt kan utifrån intervjupersonernas utsagor urskiljas att samarbetet många gånger är knutet 

till händelser och därmed skiljer sig samarbetet mellan de olika skolorna. På skola 1 och 2 uppger 

exempelvis intervjupersonerna att det nästan inte förekommer någon kränkande behandling mellan 

eleverna vilket pekar på att de inte samarbetar så ofta med myndigheter. På skola 3 däremot anger 

personalen att kränkande behandling i sociala medier förekommer i stor utsträckning och att de 

även har god kontakt med andra myndigheter såsom polisen.  

 

6.3 Ansvarsfördelning 

I likabehandlingsplanen för skola 1 betonas ett gemensamt ansvar i arbetet mot kränkande 

behandling. I dess avsnitt om rutiner för åtgärder omtalas kontaktlärare och trygghetsgruppen – som 

består av kurator, biträdande rektor, rektor och lärare från olika årskurser – som huvudansvariga för 

detta arbete. Om inte vidtagna åtgärder är tillräckliga anges längre ner i dokumentet att rektorn 

kontaktas. 

 

Enligt K på skola 1 är det lärare som tar den första kontakten när kränkningsärenden uppstår och 
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vid behov tar lärare kontakt med trygghetsgruppen. L på skola 1 anser att lärare och kurator har 

ansvaret att agera men att rektorn besitter det yttersta ansvaret för kränkningsärenden på skolan: 

  

L1: Rektorn har ju yttersta ansvaret för allting som sker här inne men det är ju inte 

[rektorns namn] som jobbar med det utan det får ju vi göra som är lärare och 

kuratorer så va. 

 

Resultatet i denna del visar att intervjupersonernas uppfattning om ansvarsfördelningen på skola 1 

överensstämmer med vad som framgår av skolans likabehandlingsplan. Däremot framgår det i 

likabehandlingsplanen att det är trygghetsgruppen som är huvudansvarig vilket innefattar även 

rektorn. Rektorns roll i arbetet mot kränkande behandling via sociala medier på skolan är inget som 

vare sig K, BR eller L på skola 1 nämner, mer än då det ska fattas beslut om anmälningar.  

 

I skola 2:s likabehandlingsplan nämns inga specifika rutiner eller vem som ansvarar för arbetet att 

motverka kränkande behandling. Däremot nämns all personal som ansvariga för tryggheten på 

skolan. K på skola 2 förklarar att skolan vet att problemet existerar men att det är upp till personalen 

att vara observant och föra dialog med eleverna så att de kan upptäcka händelser. Han anser att 

lärarna har ett stort ansvar då de är mentorer för eleverna och har daglig kontakt med dem. Lärarna 

kan sedan rådfråga trygghetsgruppen vid behov. På frågan om hur K agerar när det förekommer 

kränkande behandling via sociala medier svarar han:  

 

K2: Det är i alla fall... ett samtal med eleven.  

Lärarna då eller kuratorn?  

K2: Egentligen är det trygghetsgruppen, som tar de här ärendena, så vi tar de här 

ärendena  

 

Att K på skola 2 uttrycker att det ”egentligen” är trygghetsgruppens ansvar att föra samtal med 

elever tyder på att det är någonting trygghetsgruppen inte alltid gör. I efterföljande mening framgår 

att trygghetsgruppen, enligt K, svarar för dessa samtal. Detta tyder snarare på att det är en fråga om 

legitimitet eftersom K i första hand vill förmedla en bild om vad han ska göra, snarare än vad han 

faktiskt gör. L på skola 2 anser att rektorn behöver ta ett större ansvar i frågan och bli mer synlig 

bland eleverna. Som det är nu menar hon att mycket av ansvaret överlämnas åt lärarna eftersom det 

är de som har en relation med eleverna.  

 

L2: Får man vara ärlig, vi upplever väl inte att de som borde ta hand om det här gör 
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det utan det ligger på oss lärare [...] det blir att eleverna kommer till oss för de vill 

inte gå till den personalen. Fast de egentligen är dem som borde göra det här.  

 

L på skola 2 anser att kuratorn bär ett stort ansvar i arbetet för att motverka kränkningar som sker 

mellan elever på skolan. Men även i detta fall anser hon att lärarna inte får det stöd de behöver för 

att kunna hjälpa eleverna.  

 

L2: Det är framförallt kurator som inte, som vi upplever fegar ur [...] så att vi får 

göra det jobbet och det är ju alltid lite läskigt när man får gör sånt eftersom jag är 

inte utbildad i detta […] Jag hittar ju på, jag får ju chansa. Och det har även gällt i 

situationer när vi har haft elever med självmordstankar och så.  

 

Likabehandlingsplanen på skola 2 betonar ett gemensamt ansvar men detta ansvar är ingenting som 

varken K eller L omtalar i vår intervju med dem. De är överens om att läraren har ett ansvar vilket 

K betonar i större utsträckning än vad L gör. Den senare anser snarare att det åvilar kuratorn. Hon 

anser även att rektorn ska ta ett större ansvar. Detta tyder på att det råder en oenighet om 

ansvarsfördelningen bland de olika professionerna på skolan vilket kan bero på otydliga riktlinjer i 

likabehandlingsplanen över vem som bär det faktiska ansvaret.  

 

I likabehandlingsplanen för skola 3 betonas ett gemensamt ansvar i arbetet mot kränkande 

behandling. I rutiner för åtgärder nämns vuxenstödet (kurator och 4 lärare) och kontaktlärare som 

ansvariga samt rektorn som ansvarig för anmälningar till polis eller socialtjänst. Enligt R på skola 3 

har rektorn det övergripande ansvaret men det praktiska ansvaret är lärarnas, med stöd från 

elevhälsoteamet, det vill säga kurator, skolsköterska, rektor och biträdande rektor. Både K och SSK 

på skola 3 upplever att personalen hjälps åt och att alla arbetar tillsammans mot samma mål. 

Likabehandlingsplanen betonar en gemensam ansvarsfördelning mellan personalen vilket även K, R 

och SSK pratar om. Både planen och intervjupersonerna betonar lärarnas ansvar med stöd från 

annan personal.  

 

I likabehandlingsplanen för skola 1 anges rutiner för hur personalen ska gå tillväga då det inträffar 

kränkningar mellan elever. Dock är det tämligen oklart vem det är som ska utföra de olika 

åtgärderna. Klassföreståndare ska föra samtal med den utsatte och trygghetsgruppen ansvarar för att 

genomföra ett allvarssamtal med den som utfört kränkningarna. Vidare anges i 

likabehandlingsplanen att: ”Åtgärderna utvärderas efter ett par veckor [...] med den som utsatts för 
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mobbing och mobbaren/mobbarna”, ”Vid behov upprättas även ett åtgärdsprogram [...] med berörd 

elev och dennes föräldrar” och ”Rapporten lämnas till skolledningen”. 

 

Detta är exempel på en meningsbyggnad i form av verb – objekt och där subjektet, det vill säga den 

som utför handlingen inte är en aktiv del. Detta medför att ansvaret för detta moment i 

åtgärdsprogrammet blir otydligt. På frågan om vilket ansvar de olika professionerna på skolan har i 

samband med ett kränkningsärende svarar L på skola 1: ”Nej men då är det ju så att vi får ta upp det 

och jobba för det blir ju ett problem alltså [...]” (L1). Att L inte svarar på frågan skulle kunna bero 

på att han inte känner till vilket ansvar som de olika professionerna har i frågan. BR och K på skola 

1 diskuterar hur de går tillväga då elever på skolan blir kränkta via sociala medier, vilket bland 

annat är att samtala.  

 

BR1: Ja det löser vi som när vi löser ett vanligt mobbningsärende, man träffar 

allihop en och en [...] 

K1: Den utsatta först som får berätta […]  

 

Varken BR eller K anger i intervjun vem det är som träffar den utsatte och samtalar med densamma 

vilket kan bero på att riktlinjerna inte tydliga i detta avseende. Citat två är ett exempel på 

transitivitet där ett aktivt subjekt saknas, vilket kan tyda på att K inte känner till vem det är som den 

utsatte ska träffa och berätta om händelsen. 

 

På skola 2 saknas en rutin för angivna åtgärder och ansvarsfördelningen mellan personalen blir 

därmed otydlig. På frågan om vem L anser bär ansvaret när det uppstår kränkningar mellan elever 

framhåller hon: 

 

L2: Ingen aning! Eller, vem jag tycker? Det är väl vi, som måste ha koll. 

Som lärare? 

L2: Ja. 

 

Att L säger ”väl” är ett tecken på tvekande modalitet och att L är osäker på vem det är som har 

ansvaret vilket skulle kunna bero på att detta inte omfattas av riktlinjerna över ansvarsfördelningen. 

Att K på skola 2 är osäker på vem det är som för samtal med eleven då kränkningar uppstår framgår 

av följande citat som är ett exempel på transitivitet och avsaknad av subjekt, det vill säga vem som 

gör vad: ” Det är i alla fall att samtal såhär först, ett samtal med eleven” (K2). 
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I likabehandlingsplanen för skola 3 är ansvarsfördelningen vid åtgärder tydligt angiven. Det 

framgår exempelvis vem som för samtal, vem som följer upp och dokumenterar: 

”Kontaktlärare/lärare ansvarar för att föra samtal med elever gällande konflikter och andra 

händelser som uppstår med eleverna”. Denna mening är uppbyggd enligt subjekt – verb – objekt 

och anger tydligt vem det är som bär ansvarar för åtgärden. På fråga om tillvägagångssätt då 

kränkningen är av allvarligare art svarar K på skola 3: 

 

K3: Eller så tror jag nog att det automatiskt har det nog blivit att man får lägga 

krutet på att stötta den som är utsatt. Det känner jag nog nu när jag tänker efter att 

så är det nog så man har gjort.   

 

Ordet nog förekommer fyra gånger och ordet tror jag en gång och är exempel på tvekande 

modalitet och indikerar klart och tydligt att K på skola 3 är osäker över tillvägagångssättet i ett 

kränkningsärende. 

 

På skola 1 och 2 är ansvarsfördelningen i likabehandlingsplanen däremot otydligt formulerad. 

Intervjupersonernas utsagor vittnar om att det råder en oklar ansvarsfördelning även i praktiken. 

Trots att likabehandlingsplanen på skola 3 tydligt anger tillvägagångssätt vid kränkande behandling 

i jämförelse med skola 1 och 2, så är kuratorns uttalande på skola 3 ett tecken på att även hon är 

osäker på tillvägagångssättet vid kränkningar. Likabehandlingsplanen kan därmed betraktas som ett 

dokument som ska förmedla en god bild av skolan inför omgivningen snarare än att vara ett 

vägledande styrdokument i det praktiska arbetet på skolan. 

 

Gemensamt för alla intervjupersoner som arbetar i skolan är att de i stor utsträckning använder 

orden man och vi istället för att ange vem som bär ansvaret. Detta förmedlar en otydlig bild till 

läsaren om vem det är som utför handlingen och kan vara ett uttryck för att de olika professionerna 

inte är helt på det klara över vem det är som bär ansvaret eller inte vill ange hur det faktiskt är.  

 

R3:[…] alltså och sen när man rannsakar sig själv så tycker man nog att ja.. vi har 

nog jobbat en del med det, men det har inte varit tydligt för eleverna […] 

 

 

6.4 Behovet av fortbildning hos personalen 

K på skola 1 och 2 anser att det finns ett behov av att fortbilda sig om kränkande behandling via 

sociala medier, men anser ändå att de hanterar kränkningar på ett bra sätt och att de är uppdaterade 

inom ämnet. K på skola 2 anser att den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig för att vägleda honom 
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i arbetet mot kränkande behandling via sociala medier. Denna motsägelse från kuratorernas sida 

tyder på att det råder en osäkerhet hos dem om vad som är legitimt att säga. 

 

L på skola 1 och 2 anser att det inte finns tydliga riktlinjer om hur lärarna ska gå tillväga i 

kränkningsärenden som sker via sociala medier. De har inte fått någon utbildning inom detta 

område. L på skola 2 önskar framför allt få mer kunskap om lagstiftningen. Hon vet inte om det 

finns några riktlinjer eller rutiner vid åtgärder i ett kränkningsärende, men tror att detta anges i den 

nya läroplanen – men tillägger att många lärare på grund av tidsbrist inte hinner studera den: 

 

L2: Vi har inte fått någon läroplansutbildning utan vi har fått en ny läroplan som vi 

förväntas jobba efter och bedöma eleverna men sen har vi inte fortbildats i den. 

 

På Skola 3 har all personal genomgått en fortbildning om det förebyggande arbetet och vilka rutiner 

som gäller vid fall av kränkande behandling via sociala medier. Denna utbildning genomfördes för 

två år sedan och det finns en önskan hos R och K att mer tid ska avsättas för diskussion i 

värdegrundsfrågor i klasserna och bland lärarpersonalen. R på skola 3 anser att det finns ett behov 

av kompetensutveckling inom detta område flera gånger per termin, eftersom det är väldigt aktuellt 

och viktigt att vara uppdaterad. K på skola 3 nämner däremot att det på grund av tidsbrist är svårt 

för skolpersonalen att vara uppdaterad om värdegrundsarbetet eftersom det är så pass omfattande.  

 

K3: Vi ska kunna allt förebyggande arbete inom alla områden för det är här 

ungdomarna är och det är här problemen utvecklas. 

 

Sammanfattningsvis anser K på skola 1 och 2 att lärarna hanterar kränkningsärenden bra medan L 

på skola 1 och 2 önskar få mer utbildning i hur de ska agera när kränkningsärenden uppstår. Det 

råder en oenighet bland skolans personal vilket kan bero på ett bristande samarbete mellan de olika 

professionerna. Det kan även bero på kuratorernas och lärarnas skilda logiker då kuratorerna tycker 

sig hantera sin uppgift bra medan lärarna önskar få mer stöd i det förebyggande- och åtgärdsarbetet 

mot kränkande behandling via sociala medier.  

 

De olika professionernas önskan om att få kompetensutveckling på området visar att 

skolpersonalens syn på kränkande behandling via sociala medier påverkar skolpersonalens agerande 

vad gäller implementering av riktlinjer och värdegrundsfrågor i deras dagliga arbete.   
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6.5 Skolklimat  

Som tidigare nämnts i avsnitt 6.1 är det enligt Marées & Petermann (2012:472) få elever som 

anmäler till skolpersonalen att de utsätts för kränkningar via sociala medier vilket gör att det kan 

finnas ett mörkertal över problemets förekomster. Detta menar författarna kan bero på en bristande 

relation mellan skolpersonalen och eleverna. Samtidigt visar Cassidy, Brown och Jackson (2012: 

520) att skolpersonal och framförallt lärare kan påverka den kultur som råder på skolan som i sin tur 

enligt Forsman (2012) kan vara avgörande för vilka problem som existerar och hur dessa definieras. 

 

K på skola 1 och 2 uppger att de inte är ute i klasser och informerar om sin roll utan istället kommer 

eleverna till dem om det är något de behöver hjälp med. På frågan om K på skola 1 är ute och 

informerar om sin roll som skolkurator svarar hon: 

 

K1: Nja, inte min roll, det gjorde man förr, det gör man inte så mycket nu men jag 

är ju väldigt mycket ute så det är ju inga som är livrädd för mig så [...] De flesta vet 

ju vem man är och så.   

 

K på skola 3 är den enda av samtliga intervjupersoner som har en facebook knutet till sitt arbete 

vilket K menar är bra i det förebyggande arbetet, eftersom hon på det sättet kan upptäcka om det är 

någon elev som kränker eller blir kränkt via facebook:  

 

Hur kommer ni i kontakt med det?  

K3: dagligen i mitt arbete. Ja, det är nästintill dagligen som det händer saker. På 

nätet eller ungdomar som kommer in och pratar om det eller frågar om tips och råd 

[...] Jag har ju själv en kurators- facebook. Och där ser man ju en hel del[...] så det 

är ganska ofta man får ta samtal med dom om vad som är lämpligt att skriva eller 

göra eller inte eller så. 

 

K på skola 3 beskriver skolan som ”levande” med ”högt tempo”. Med detta menar hon att det 

förekommer en del konflikter vilket skapar en livlig men god stämning på skolan. K framhåller att 

eleverna och de vuxna på skolan har god kontakt:  

 

K3: [...] eleverna de pratar mycket med lärarna, de pratar med sjuksköterskan. Ja de 

flesta elever dyker in hos sjuksköterskan och de dyker in hos mig som kurator, de 

dyker in hos rektorn om det är någonting.. alltså det är väldigt mycket så vuxen 

elev. 
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Att döma av skolpersonalens utsagor råder sammanfattningsvis uppfattningen att skolpersonalens 

syn på kränkande behandling och arbetssättet för att motverka detta skiljer sig mellan skola 1 och 3. 

K på skola 3 anser att trots att kränkande behandling via sociala medier förekommer i hög 

utsträckning bland eleverna, så är stämningen bra i skolan och att det finns en god kontakt mellan 

elev och personal. Detta skulle delvis kunna bero på att K är ute i klasserna och informerar om sin 

roll och därmed skapar en relation till eleverna. Detta är något som varken K på skola 1 eller 2 gör. 

K på skola 1 menar att det inte är kuratorns roll längre och även något som inte behöver göras på 

skola 1 då de flesta ändå vet vem hon är, vilket vittnar om att alla faktiskt inte gör det. Att K på 

skola 3 informerar om sin roll bland eleverna vittnar om att hon är mån om att alla ska känna till K.  

 

Att klimatet på skola 3 är öppet kan utläsas av K:s uttalande ovan där eleverna inte bara inbjuds att 

uppsöka henne, utan också SSK och R om de behöver prata. Detta visar att eleverna inte är 

begränsade till att endast våga prata med en viss personal i skolan. Personalen på skola 3 berättar 

samtidigt att de upptäcker kränkningar som sker mellan elever i sociala medier, trots att eleverna 

själva inte kommer för att be om hjälp. Det sker exempelvis genom att K har en facebook kopplad 

till arbetet. Både R och K berättar att det är lätt att läsa av elevernas sinnesstämning och om det är 

något särskilt som har hänt. 

 

R3: [...] man märker ju på ungdomarna och de går runt och de stämmer av med 

varandra, […] det läser vi av tycker jag. Nu ser jag det kanske lite som en öppen 

bok men det går inte många minuter på morgonen innan man känner av det.  

 

Denna uppfattning kan grunda sig på att skolpersonalen på skola 3 är mer uppmärksamma över 

stämningen på skolan. R på skola 3 tror att personalens förmåga att läsa av oro hos eleverna kan 

bero på att eleverna är trygga i skolan. 

 

L på skola 2 framhåller att skolan får vetskap om kränkande behandling mellan eleverna först då 

någon berättar det för skolpersonalen. Även K på skola 2 betonar att det krävs att någon aktivt 

informerar dem för att skolpersonalen ska kunna agera. Detta skulle kunna tolkas som att 

personalen på skola 2 inte är lika uppmärksamma på hur eleverna mår. 

 

K2: När det gäller kränkningar på sociala medier så på något sätt, ska vi få reda på 

det, då är det någon som talar om det för oss [...] Och då agerar vi.  

 

SSK på skola 3 förklarar att skolpersonalen är måna om att ”undvika att sopa under mattan” om det 
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uppstår konflikter mellan elever och att personalen istället agerar. Hon menar att detta är ett 

budskap som skolpersonalen arbetar för att förmedla till eleverna.   

 

SSK3: Och vi är noga med att prata om det kommer nya klasser hit till exempel, så 

försöker vi berätta för dom att förklara hur och varför och det är viktigt att man 

vågar berätta det man ser och det man hör och att någon känner sig, inte så väl 

bemött eller så. Det behöver ju inte vara ren mobbing utan det kan ju vara att det är 

något på gång [...]. 

 

K på skola 3 framhåller även att personalen på skolan har ett gott samarbete och ett gemensamt mål 

och hjälps åt vilket gör att personalen har en vilja att arbeta med det som händer.      

  

K3: Men alla jobbar för samma sak [...] det händer mycket saker så.. men det är 

också att vi tar i mycket saker och för att alla jobbar för samma sak. Och för att det 

liksom, alla strävar, man hjälps åt. Så känns det, både vuxna och ungdomar. 

 

Att skolpersonalen är ute bland nya klasser och pratar med eleverna om betydelsen av att gå till 

någon vuxen på skolan och berätta om det är något som oroar dem visar att skolan är mån om 

elevhälsan. Detta förhållningssätt påverkar säkert elevernas förtroende till lärarna och därmed deras 

benägenhet att anmäla kränkningshändelser till skolpersonalen. Detta kan vara en anledning till 

varför K på skola 3 upplever att det förekommer så pass många kränkningar, just för att eleverna 

vågar berätta för skolpersonalen istället för att hålla det inom sig. Samtidigt framhåller K på skola 3 

att det finns ett gott samarbete mellan skolpersonalen vilket också kan antas befrämja elevernas 

förtroende till skolan i positiv riktning och därmed öka elevernas benägenhet att rapportera till 

personalen ifall något har hänt.   

 

SSK på skola 3 berättar att hon tillsammans med K varje år planerar en dag med aktiviteter för de 

nya klasserna som kommer till skolan. Detta är enligt SSK ett medvetet val skolan gör för att de ska 

bygga upp en positiv kontakt med eleverna.  

 

SSK3: [...] det är vi som [...] tar emot dem här på skolan och så och då har vi ju 

avdramatiserat våra roller redan där, och det är ju syftet med detta [...] att vi blir 

personal som är vuxna på skolan och som barnen lär känna [...]. Då får man ju det, 

gratis där kan man säga.  

 

Att denna aktivitet är ett ”medvetet val från skolans sida” tyder på att det inte bara är K och SSK 
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som är måna om att skapa en god kontakt med eleverna utan att det är förankrat hos ledningen.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att skolklimatet har stor betydelse för hur skolpersonalen 

uppfattar förekomsten av kränkande behandling i sociala medier på skolan, eftersom det påverkar 

elevernas benägenhet att rapportera händelser till skolpersonalen.  
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7. Avslutande diskussionen 

I följande kapitel presenteras en sammanfattning av de viktigaste slutsatser från resultat och 

analysen i föregående kapitel. Du som läsare leds sedan in på en avslutande diskussion om hur 

skolan kan arbeta för att motverka kränkande behandling via sociala medier.   

 

7.1 Sammanfattning 

Enligt intervjupersonerna bör kränkande behandling via sociala medier betraktas som ett 

gemensamt samhällsproblem, snarare än som ett skolproblem. Ändå är samarbetet mellan skolan 

och dess omgivning tämligen begränsat. Resultatet visar en skillnad i hur omfattande samarbetet är i 

de olika skolorna och med dess omgivning. Att döma efter intervjupersonernas utsagor är 

kollaboration den vanligaste samverkansformen vilket pekar på att samverkan existerar, men i 

anslutning till särskilda händelser, vilket är missvisande då två av skolorna anger att det inte 

förekommer kränkningshändelser så ofta. Även samarbetet  mellan skolans egen personalgrupp är 

bristfällig och denna iakttagelse gäller generellt för samtliga tre skolor som omfattas av vår studie. 

Det råder en otydlig ansvarsfördelning inom personalgruppen som medför att ”kränkningsärenden” 

hanteras olika från gång till gång. Skolans egna riktlinjer är ofta inte tillräckligt vägledande i det 

enskilda ärendet. Hur undersökningsskolorna hanterar kränkande behandling via sociala medier 

skiljer sig också åt mellan berörda skolor, trots att skolorna är belägna i samma kommun. De 

åtgärder som aktualiseras och genomförs på dessa skolor påverkas av skolornas uppfattningar om 

bland annat problemets förekomst – där motpolerna utgörs av skola 1 som inte anser att det är ett 

problem på den egna skolan samt skola 3 där rektor och annan personal öppet vittnar inte bara att 

problemet existerar utan också att det är ett ökande problem.  

De skilda uppfattningarna om förekomsten av dessa kränkningar kan istället grunda sig i rådande 

uppfattningar om problemområdet i sig. Intervjupersonerna på skola 1 och 2 skiljer inte mellan å 

ena sidan kränkande behandling via sociala medier och å andra sidan kränkningar i traditionell 

mening, utan dessa två skolor hanterar dessa två typer av kränkningar på identiskt samma sätt. Detta 

är ett stort problem, då kränkande behandling via sociala medier skiljer sig väsentligt från den 

senare i fråga om följderna. De skilda uppfattningarna om problemets blotta förekomst kan 

förmodligen också förklaras med det klimat som råder i skolan mellan elever och personal. På skola 

3 uppger intervjupersonerna att de arbetar mycket för att skapa en god relation till eleverna. Ett 

arbetssätt som inte förekommer i någon av de andra skolorna.  
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Ansvarsfördelningen skiljer sig åt mellan professionerna och mellan skolorna. I skolornas 

likabehandlingsplaner bör anges hur berörd skola ska gå tillväga i ett kränkningsärende och vem 

som har det explicita ansvaret över de olika delmomenten. I likabehandlingsplanerna för skola 1 

och skola 2 är ansvarsfördelningen otydligt formulerad. Denna osäkerhet är också återkommande 

inslag i intervjupersonernas utsagor. Skola 3 anger däremot i sin likabehandlingsplan en tydlig 

ansvarsfördelning, men trots detta framgår det av undersökningen att skolpersonalen i vissa lägen är 

osäkra om hur de ska agera. Likabehandlingsplanen ger inte svar på alla frågor. Detta tyder på att 

det i allmänhet råder en osäkerhet hos personalen beträffande kränkande behandling via sociala 

medier och att likabehandlingsplanernas vägledande betydelse i detta arbete kan ifrågasättas. Trots 

denna osäkerhet är samarbetet med omgivningen mycket begränsad vilket i vissa fall beror på ett 

bristande intresse från skolans sida. 

7.2 Anmälan 

Vi kan utifrån resultatet uppfatta att skolan många gånger betraktar anmälningsplikten som en sista 

utväg och att kränkningsärendet då ska vara ”riktigt” allvarlig. Att istället integrera denna 

skyldighet i det ordinarie arbetet och betrakta det som en resurs istället för något man gör som en 

sista utväg skulle kunna bidra till att fler kränkningsärenden uppmärksammas. Vad som är ”riktigt” 

allvarligt är dessutom en subjektiv bedömning utifrån den enskilde. Resultatet visar att skolornas 

anmälningsbenägenhet skiljer sig åt mellan de olika skolorna beroende på hur relevant personalen 

anser att det är att anmäla i det enskilda fallet. På samtliga skolor är det rektorn som ska fatta beslut 

om anmälan men många gånger är det upp till andra i personalen att lämna över ärendet till rektorn 

om denne anser att ärendet kan vara av sådan art. När vi frågade intervjupersonerna om anmälan 

utan att nämna instans associerade flertalet av intervjupersonerna det direkt till polisanmälan. Ett 

fåtal nämnde socialtjänsten som anmälningsinstans. En av intervjupersonerna sade att det var viktigt 

att göra polisanmälan för att markera för den unge att denne utfört ett brott. Att i större utsträckning 

kontakta socialtjänsten istället för polisen skulle kunna leda till att fler ungdomar fångas upp då 

socialtjänsten inte har samma uppdrag som polisen och därmed inte ”stämplar” ungdomen som 

kriminell i lika stor utsträckning som polisen kan tänkas göra utan istället kan stötta den unge och 

dennes vårdnadshavare.  

Någon nämnde att socialtjänsten och BUP inte gjorde något och att det därmed inte var någon idé 

att anmäla kränkningsärenden till dem. Detta visar att domänkonflikter, det vill säga att 

verksamheterna har olika uppfattningar om vem som har vilken uppgift, har koppling till 

anmälningsbenägenhet. På en skola pratade intervjupersonerna en del om att polisen på grund av 

tidsbrist lägger ner flertalet kränkningsärenden på grund av tidsbrist och personalen uppgav att de 



  

 

43 

ibland kände att det inte var någon idé att anmäla till polisen vilket tyder på att det är av betydelse 

för intervjupersonerna att veta att deras anmälan leder någon vart. Detta tyder på att tilliten till både 

socialtjänsten och polisen påverkar intervjupersonernas benägenhet att anmäla.       

Att intervjupersonerna inte är enade om när anmälan ska göras och hur de ska gå tillväga med 

kontakter till andra myndigheter och vårdnadshavare beror på att de riktlinjer som finns angående 

anmälan är bristfälliga. Att formulera tydligare riktlinjer anser vi därmed vara av relevans för att 

benägenheten att anmäla ska öka. För att kunna ta till sig dessa riktlinjer är det av vikt att 

personalen ges utbildning i dess implementering då de annars blir obetydliga. Som en av 

informanterna berättade om skolverkets nya riktlinjer angående värdegrundsarbetet i skolan. Hon 

sade att det var svårt att förstå vad de innebar då lärarna inte hade fått någon utbildning i hur de 

skulle tillämpa dem på lektionen. 

 

7.3 Samverkan  

Att samverka mellan myndigheter har blivit något av ett honnörsord samtidigt som det är svårt att se 

dess effekt på det sociala arbetet. Många gånger är syftet och målsättningen vagt formulerade vilket 

gör att samverkan heller inte fungerar optimalt (Westrin 1984:137). Resultatet i denna studie visar 

att samverkan med externa parter är tämligen bristfällig. Samtidigt finns få riktlinjer om hur 

kontakten mellan dessa aktörer ska se ut vilket gör att förutsättningarna för att få till stånd en god 

samverkan är bristfälliga. Samtidigt påstår vissa informanter att samverkan begränsas av 

sekretessen vilket vi under resultatdelen förklarade kan kringgås i vissa fall. Att skolorna inte har 

kunskap om detta vittnar antingen om okunskap eller ovilja eller bådadera. För att bygga upp ett 

intresse kring att samverka är det av relevans att skolpersonalen ges utbildning i samverkan, dess 

förtjänster och hur det bör genomföras. Samtidigt menar Westrin (1984:135) att de som ska 

medverka i samverkan behöver viss gemensam utbildning gällande den överlappande kunskapen 

som kan behövas för att förstå varandra.     

 

Vi har utifrån resultatet visat att skolans förhållningssätt till kränkande behandling i sociala medier 

kan påverka hur problemet formuleras och hanteras. Genom att inta ett kritiskt förhållningssätt och 

ifrågasätta handlingar som pågår i den egna organisationen kan reflektion och medvetenhet 

utvecklas som leder till förbättringar. Resultatet visar exempelvis att elevernas benägenhet att 

rapportera händelser till skolpersonalen är sammankopplad med det klimat som råder på skolan 

vilket innebär att personalen på skolan måste bygga upp en god kontakt till eleverna så att elever 

vågar rapportera händelser och skolan ska få möjlighet att agera. Detta kan frambringas genom att 

skolpersonalen kontinuerligt för diskussioner med eleverna om händelser vare sig det sker i 
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anslutning till händelser eller inte. Eleverna måste bli medvetna om vilka följder kränkande 

behandling via sociala medier kan ge för andra och dem själva samt hur det kan påverka deras 

framtid. Därmed räcker det inte att diskussioner först då ämnet dyker upp vilket skolorna nu uppger 

att de gör utan det krävs att det finns avsatt tid för just detta.  

 

Ett fungerande samarbete mellan skolans interna och externa aktörer är nödvändigt i arbetet mot 

kränkande behandling via sociala medier. För att problemet ska kunna åtgärdas krävs det 

gemensamma ansträngningar från alla parter. Många gånger sker kränkande behandling via sociala 

medier utanför skolan vilket gör att skolan inte kan bära hela ansvaret i arbetet mot detta. 

Vårdnadshavare måste därmed engageras. Som resultatet visade var samarbete med föräldrarna inte 

något självklart utan upp till den enskilde att bygga upp. Samtidigt var riktlinjer även kring denna 

kontakt mycket bristfällig, vilket gör att det är svårt för skolpersonalen att veta när denna kontakt 

måste tas. Även inom detta område behöver riktlinjerna utformas tydligare.  

 

För att få föräldrarna mer engagerade i arbetet mot kränkande behandling via sociala medier bör 

skolan erbjuda utbildning för vårdnadshavare för att medvetandegöra dem om  problemets 

förekomst och hur de kan vara behjälpliga. Även skolpersonal borde erbjudas utbildning då det är 

tydligt att skolpersonalen saknar kunskap om hur problemet bör hanteras då de agerar utifrån hur de 

själva tolkar situationen. De riktlinjer som finns är dessutom utformade utifrån traditionell 

kränkande behandling vilket gör att inte endast tydligare riktlinjer behöver formuleras utan även 

nya, riktade mot sociala medier. För att detta ska möjliggöras behövs kunskap om ämnet och då 

räcker det inte med ”tips” från andra ur personalgruppen, som en del av intervjupersonerna nämnde 

att träffar med andra professioner syftade till. Då kränkande behandling i sociala medier trots allt är 

så pass nytt krävs det att skolan hämtar information utifrån, i form av föreläsningar.   

 

Resultatet visade att skolan har lite om inte obefintligt samarbetet med fritidsledare. För att kunna 

ringa in problemet och kunna motverka det borde skolan utveckla samarbete med även fritidsledare, 

då de har daglig kontakt med eleverna. För att kunna hantera problemet tillsammans, vilket skolorna 

behöver göra, krävs det att omgivningen får tillträde till skolans arena och inte stängs ut, samt att 

problem om kränkande behandling via sociala medier synliggörs snarare än förnekas.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 
Information och förfrågan om att delta i en forskningsintervju inom ramen för 

socionomutbildningen vid Linnéuniversitetet 

 

Hej! 

Vi heter Linnea Edlund och Johanna Johansson och läser sjätte terminen på socionomprogrammet, 

Linneuniversitetet i Kalmar och kommer under vårterminen skriva vårt examensarbete. Vi avser att 

undersöka hur den lokala skolmiljön utformar sitt förebyggande arbete mot kränkande behandling 

via sociala medier.  

 

Vår avsikt är att intervjua 4 olika personal på skolan (rektor, en skolkurator och två lärare). Vi 

räknar med att varje intervju kommer ta ungefär 40 - 60 minuter. Undersökningen styrs av följande 

forskningsetiska principer som utfärdats av Vetenskapsrådet vilka i korthet innebär följande: 

 

Intervjupersonernas namn och skolans namn kommer att avidentifieras i uppsatsen. Deltagandet är 

frivilligt och som intervjuperson kan du välja att avbryta deltagandet eller avstå från att besvara 

enskilda frågor. Ingen obehörig kommer att få ta del av vare sig ljudfilen eller intervjuutskriften. Vi 

kommer spela in intervjuerna för att analys och tolkning ska vara tillförlitlig och därefter kommer vi 

själva att transkribera intervjuerna. Ljudfil och intervjuutskrifter kommer att förstöras efter det att 

uppsatsen är godkänd av universitetets examinator i juni 2013. Varje intervjuperson erhåller, om så 

önskas, ett exemplar av den färdiga uppsatsen. 

 

 

För mer information eller vid frågor ber vi dig att kontakta Linnea Edlund, tel: 073 5679621, e-post: 

le222az@student.lnu.se eller Johanna Johansson, tel: 076 2262972, e-post: jj222by@student.lnu.se 

. Det finns även möjlighet att kontakta vår handledare Weddig Runquist e-post: 

weddig.runquist@lnu.se tel: 072-307- 65 65. 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Linnea Edlund och Johanna Johansson 

 

 

mailto:le222az@student.lnu.se
mailto:jj222by@lnu.se
mailto:weddig.runquist@lnu.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide, Skolpersonal 

 

Inledande frågor 

 

 Vad arbetar du med på skolan?  

 Hur länge har du varit yrkesverksam inom ditt område? 

 Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 Beskriv skolan!  

klasser  

antal elever  

antal lärare 

vilken bild tror du omgivningen har om samhörighet inom skolan och skolans klimat? 

 vilken bild har du? 

 

 Vad anser du är kränkande behandling via sociala medier?  

Ser du någon skillnad på kränkningar i allmänhet och sådana som förmedlas via sociala 

medier? 

 

 Hur många anmälningar får ni från elever och föräldrar om kränkande behandling via sociala 

medier?  

Har antalet anmälningar ökat eller minskat de senaste åren? 

 

Till rektor: 

 

 För ni statistik över anmälningar av kränkande behandling via sociala medier? 

Tror du att det är ett ökat eller minskat problem på skolan? 

Inrapporteras statistiken till någon instans? 

 

 Hur påverkas skolans image av statistiken? 

 

 

Skolpersonalens egna synpunkter om kränkande behandling i sociala medier  

 

 Finns det som du ser det ett behov av att skolpersonal genomgår någon utbildning för att 

kunna hantera och motverka kränkande behandling via sociala medier?  

 Har du själv genomgått en sådan utbildning? 
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Om ja, vilken utbildning? Om nej, vad är skälet till detta? 

 Hur förbereds personalen på något annat sätt att hantera och förebygga kränkande 

behandling via sociala medier? 

 

 Anser du att nuvarande lagstiftning inom området är tillräcklig för att motverka dessa 

tendenser till mobbning via sociala medier?  

 

 Vad gör du själv när du misstänker eller får vetskap om att det förekommer kränkande 

behandling i sociala medier på skolan?  

Hur ser processen ut? Kan du ge exempel? 

 

 Vem bär ansvaret att ingripa när kränkande behandling via sociala medier sker mellan elever 

efter skoltid enligt dig? 

Vad anser du är föräldrarnas ansvar, finns det ett samarbete med föräldrarna och skolan? 

 

 Finns det en skillnad på insatserna om kränkningarna sker på skoltid eller under elevernas  

 fritid?  

 På vilket sätt? 

 

Riktlinjer i skolan 

 

 Finns tydliga riktlinjer i skolan om hur du bör gå tillväga om kränkningar uppstår?  

Vad innebär riktlinjerna i korthet?  

Anser du att dessa är till något stöd i vardagen på skolan?  

 

 Hur ser de olika professionernas ansvar ut på skolan?  

 

  Hur ser samarbetet ut mellan dessa olika aktörer?  

Samarbetar ni med andra skolor i kommunen? Om ja – berätta om detta!  

Gör detta samarbete någon skillnad för personalen och eleverna på din egen skola? 

 

 Hur arbetar ni fram en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling?  

Hur följer ni upp dessa planer?  
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 Involveras kränkande behandling i sociala medier i dessa planer?  

Om ja - på vilket sätt? Om nej- finns det ett behov?    

 

Tillvägagångssätt 

 

 Använder ni er av något specifikt förebyggande program mot kränkande behandling via 

sociala medier på er skola? 

 

 Hur involveras övriga elever på skolan när det inträffar kränkande behandling via sociala 

medier?  

Om ja – på vilket sätt? Om nej – vad är skälet till detta? 

 

 Hur involveras föräldrarna när det förekommer kränkande behandling?  

Ge gärna några exempel på när du tycker att ni hanterat dessa frågor på ett bra sätt  

men också när ni hanterat det mindre bra. 

 

Avslutande frågor  

 

 Är det något som du vill tillägga?  

 Något viktigt som vi missat att fråga dig om? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide, Fritidsledare 

Inledande frågor 

 

 Lite kort, vad innebär dina arbetsuppgifter som fritidsledare på de olika skolorna?  

 Vem är din arbetsgivare?  

 Hur länge har du arbetat som fritidsledare? 

 

 Vad anser du vara kränkande behandling via sociala medier?  

Ser du någon skillnad på kränkningar i allmänhet och sådana som förmedlas via sociala 

medier? 

 

 Vilken inställning har elever allmänt sett till kränkande behandling via sociala medier? 

 Hur vanligt förekommande är kränkningar via sociala medier på skolan?  

 På fritidsgården? 

 Tror du att detta är ett ökat eller minskat problem bland ungdomar i skolan? 

 

Fritidsledarnas egna synpunkter om kränkande behandling i sociala medier  

 

 Finns det som du ser det ett behov för personal på skolan att genomgå en utbildning för att 

kunna hantera och motverka kränkande behandling via sociala medier?  

 Har du själv genomgått en sådan utbildning? 

 Om ja, vilken utbildning? 

 Om nej, vad är skälet till detta? 

 

 Anser du att nuvarande lagstiftning inom området är tillräcklig för att motverka dessa 

tendenser till mobbning via sociala medier?  

 

 Involverar (rektor och övrig skolpersonal) dig i skolans arbete mot kränkande behandling 

via sociala medier?  

 Och i så fall, på vilket sätt? 

  Hur ser ert samarbete ut med rektor och övrig skolpersonal?  

 

 Vem har enligt dig ansvaret att ingripa när kränkande behandling via sociala medier sker 

mellan elever efter skoltid?  
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Vad anser du är föräldrarnas ansvar, finns det ett samarbete med föräldrarna, fritidsgården  

 och skolan? 

 

 Finns det en skillnad på insatserna som företas i skolan och på fritidsgården? På vilket sätt? 

 

Riktlinjer 

 

 Har fritidsgården riktlinjer om hur ni bör gå tillväga när det inträffar den här typen av 

kränkningar? 

Vad innebär riktlinjerna i korthet?  

Anser du att dessa är till något stöd för ditt arbete på fritidsgården?  

 

Tillvägagångssätt 

 

 Vad gör du själv när du misstänker eller får vetskap om att det förekommer kränkande 

behandling i sociala medier bland skolelever?   

 Kontaktar du rektorn? Kan du ge exempel? 

 

 Involveras övriga elever på skolan eller fritidsgården när det inträffar kränkande behandling 

i sociala medier?  

 Om ja – på vilket sätt? Om nej – vad är skälet till detta? 

 

 Involveras föräldrarna? Och i så fall hur? Ge gärna några exempel på när du tycker att ni 

hanterat dessa frågor på ett bra sätt men också när ni hanterat det mindre bra. 

 

Avslutande frågor  

 

 Är det något som du vill tillägga? Något viktigt som vi missat att fråga dig om? 

 

 

 

 

 


